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INVESTMENT ACTIVITIES IN UKRAINE: INSTITUTIONAL ENVIRONMENT AND SECTORAL
CHALLENGES
Встановлено, що базовою передумовою активізації інвестиційної діяльності є прибуткова
діяльність суб'єктів господарювання, ріст заощаджень та дієва система запозичень. Обгрунтовано, що недосконалість інституціонального середовища інвестиційної діяльності гальмує процес
нарощення інвестиційних вливань у модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащення основних засобів у реальному секторі національної економіки. Проаналізовано обсяги прямих іноземних інвестицій в українську економіку в доларовому еквіваленті, що дало можливість виявити реальні зрушення в динаміці надходжень інвестиційного капіталу з-за кордону. Виявлено основні тренди в динаміці інвестицій, спрямованих в основний капітал, у фактичних та порівняних цінах, що дало
змогу встановити факт відсутності реального збільшення обсягів інвестування на фоні номінального зростання капітальних вкладень. Встановлено, що мляве вливання портфельних іноземних інвестицій в національну економіку в останні роки пов'язане з нерозвиненістю фондового ринку як основної площадки для залучення такого виду інвестицій. Розкрито зміст трьох можливих сценаріїв
(сценарій продовження поточного тренду, оптимістичний та песимістичний сценарій) інвестиційного клімату в національній економіці, виходячи з наявних екзогенних та ендогенних впливів на інституціональне середовище інвестиційної діяльності.
It has been established that income-generating activities of business entities, growth of savings and
effective system of loans are a basic precondition for investment activities activation. It has been
substantiated that the imperfection of the institutional environment of investment activities is hampered
by the process of increasing investment infusion in the modernization, reconstruction and technical reequipment of fixed assets in the real sector of the national economy. The volumes of direct foreign
investments in the Ukrainian economy in dollar terms have been analysed, which made it possible to detect
real changes in the dynamics of investment capital infusions from abroad. The main trends in the dynamics
of investments in the fixed assets in actual and compared prices have been revealed, which made it
possible to establish the fact that there was no real increase in investment volumes against nominal growth
of capital investments. It has been established that the slow infusion of portfolio foreign investments into
the national economy in recent years is associated with the underdevelopment of the stock market as the
main platform for seeking this type of investments. The content of three possible scenarios (scenario of
continuation of the current trend, optimistic and pessimistic scenario) of the investment climate in the
national economy has been revealed based on existing exogenous and endogenous influences on the
institutional environment of investment activities.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інституціональне середовище, інвестиційний клімат, основний
капітал, капітальні вкладення, портфельні інвестиції.
Key words: investment activities, institutional environment, investment climate, fixed assets, capital investments,
portfolio investments.

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

інвестування. В останні роки інвестиційна активність у
нашій країні значно зменшилася порівняно з докризовими періодами, що зумовлено спорадичністю та дискретністю економічної політики держави в частині стиВихід національної економіки України на висхідний мулювання інвестиційної діяльності. Спостерігається
тренд розвитку значною мірою визначається обсягами скорочення обсягів іноземних інвестицій в національну
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економіку, профінансованих іноземними підприємницькими структурами, зарубіжними спеціалізованими
фінансово-кредитними установами, урядами іноземних
держав, через відсутність прозорого механізму інвестування та гарантій для інвесторів. Потужні вітчизняні
підприємницькі структури також мляво інвестують у
модернізацію, реконструкцію та технічне переоснащення основного капіталу промислових підприємств, що
підвищує в цілому рівень спрацювання основних засобів
та призводить до зростання ресурсо- та енергомісткості
готової продукції, а це негативним чином відображається на рівні її конкурентоспроможності.
Нарощення темпів та масштабів інвестиційної діяльності значною мірою пов'язане з недосконалістю інституціонального середовища, яке визначає фундаментальні засади та суб'єктно-об'єктну базу інвестиційного процесу, а також спектр форм, методів та джерел
інвестиційного забезпечення. Недосконалість інституціонального середовища інвестиційної діяльності та
секторальні детермінанти руху інвестиційних потоків у
підсумку й визначали базові тренди в інвестиційному
процесі в національній економіці. Тому розроблення
напрямів удосконалення інституціонального середовища інвестиційної діяльності на основі врахування секторальних особливостей інвестування сьогодні потребує додаткового теоретичного обгрунтування та практичних рекомендацій у відповідності з передовою іноземною практикою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розроблення перспективних напрямів удосконалення інституціонального середовища інвестиційної діяльності вимагає уточнення сутнісної характеристики категорії "інвестиційна діяльність" для того, щоб правильно ідентифікувати суб'єктно-об'єктну базу інвестиційного процесу, що сприятиме застосуванню необхідних
стимулів для нарощення обсягів залучення іноземних
та вітчизняних інвестицій, в першу чергу, в структуроутворюючі ланки національного господарства.
Сутнісна характеристика інвестиційної діяльності
розглядається в працях українських вчених А. Забродської, Р. Квасницької, А. Кравчук, Т. Пігучіної, Н. Сирош, Л. Філіпковської, В. Харук, де даний вид економічної діяльності розглядається в широкому та вузькому
сенсі з врахуванням суб'єктно-об'єктної бази інвестиційного процесу, а також представлений як комплексний процес, який охоплює певний спектр заходів, або
як безпосередньо процес інвестування.
Так, Л. Філіпковська та А. Кравчук стверджують, що
у широкому сенсі інвестиційна діяльність — це діяльність, пов'язана з вкладенням коштів в об'єкти інвестування з метою отримання доходу (ефекту). У вузькому
сенсі інвестиційна діяльність, або власне інвестування,
є процесом перетворення інвестиційних ресурсів у
вкладення [6]. Натомість Т. Пічугіна та Л. Забродська
розуміють інвестиційну діяльність у широкому значенні
як комплексну діяльність, починаючи від мобілізації
інвестиційних ресурсів і закінчуючи одержанням ефекту, а у вузькому як власне інвестування [4].
На думку Н. Сирош, інвестиційна діяльність — це
комплекс заходів і дій держави, юридичних і фізичних
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осіб, резидентів і нерезидентів, які вкладають свої кошти (в фінансовій, матеріальній та іншій майновій формі)
з метою отримання прибутку. При цьому в більшості
держав іноземні інвестиції є необхідною, але не основною формою інвестиційної діяльності [5]. Інвестиційна
діяльність, за версією В. Харук, — це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, спрямованих на реалізацію інвестиційних програм з метою
отримання доходу або прибутку [7]. Провівши дефініційний аналіз поняття "інвестиційна діяльність", Р. Квасницька зазначає, що інвестиційна діяльність — це сукупність заходів та дій інституційних одиниць різних
секторів економіки щодо вкладання, попередньо сформованих з заощаджень та запозичень, інвестиційних
ресурсів з метою одержання прибутку (доходу) або
досягнення соціального ефекту [3].
У більшості приведених визначень інвестиційної
діяльності недостатньо системно представлено взаємозв'язок між суб'єктами та об'єктами інвестування, не
повністю конкретизованим є інституціональне підгрунтя вибору джерел, методів та форм інвестиційної діяльності. На нашу думку, найбільш системно до визначення сутності інвестиційної діяльності підійшла Р. Квасницька, оскільки вона виділяє базову детермінанту формування інвестиційних потоків — наявність заощаджень
та запозичень. Також автор чітко виокремлює економічну (отримання прибутку) та соціальну (отримання соціального ефекту) спрямованість, що відповідає передовим світовим лекалам інвестування.
Більше того, інвестиційна діяльність значною мірою
детермінується наявністю відповідних інститутів-організацій та інститутів-правил, результативність діяльності
яких і визначає темпи та масштаби інвестиційних потоків.
У зв'язку з латентним станом традиційних для ринкової
економіки інститутів інвестування в Україні не повною
мірою вдається забезпечити поступальне нарощення
обсягів як інвестування проектів модернізації і реконструкції техніко-технологічної бази сфери матеріального виробництва, так і об'єктів виробничої інфраструктури.

ЦІЛІ СТАТТІ

Метою публікації є визначення прикметних рис інвестиційної діяльності в Україні на основі аналізу динаміки інвестиційних потоків у фактичних та порівняних цінах
та виходячи із сутнісних характеристик суб'єктно-об'єктної бази інвестиційного процесу з врахуванням глобальних трендів світового руху капіталу та рівня інвестиційної привабливості структуроутворюючих ланок
національного господарства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціально-економічний підйом країн третього світу
і країн з перехідною та ринковою економікою безпосередньо пов'язаний з обсягами інвестиційного забезпечення проектів модернізації структуроутворюючих сегментів національних господарств. Країни, де уряди змогли сформувати сприятливе інституціональне підгрунтя
для припливу іноземних інвестицій і закласти необхідні
стимули для збільшення обсягів інвестування резидентами та нерезидентами, забезпечили прискорений роз-
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виток економіки і перейшли в нову фазу відтворення
національного багатства.
Вагомою складовою інституціонального середовища інвестиційного процесу був і залишається розвиток
інфраструктури інвестиційного ринку, оскільки від цього залежать можливість і результативність портфельного інвестування, а також диверсифікація джерел,
форм і методів фінансування капітальних інвестицій, що
визначає темпи та масштаби модернізації, реконструкції
і технічного переозброєння основного капіталу, а також
приросту оборотних коштів [1].
В Україні має місце квазіринковий характер як
формальних, так і неформальних інститутів інвестиційної діяльності, що знаходить свій прояв у обмеженій
специфікації форм, джерел і методів інвестиційного забезпечення розширеного відтворення національного
багатства України, а також у відсутності необхідних
мотивацій у представників вітчизняного великого капіталу інвестувати проекти оновлення основного капіталу, зокрема фінансувати інноваційні проекти, а не
направляти левову частку своїх прибутків в офшорні
резиденції.
Більше того, латентний характер сучасних ринкових
інститутів спільного інвестування в Україні і привів до
перманентного інвестиційного дефіциту в більшості сегментів національного господарства через недосконалість конкурентного середовища на інвестиційному
ринку, асиметричність інформації для потенційних інвесторів про наявність привабливих об'єктів для вкладення капіталу, звуження інституціональних форм залучення, концентрації і освоєння вільних інвестиційних ресурсів, у тому числі і іноземних.
Також не було використано сприятливі можливості
періоду економічного зростання (2000—2008 рр.), яке
було зумовлено тим, що в кінці 90-х років минулого століття українська економіка отримала новий імпульс розвитку завдяки збільшенню попиту на сировинні товари.
Світова економіка інтенсивно розвивалася, зокрема
будівельна індустрія та автомобілебудування, що призвело до збільшення потреби в українському металі.
Збільшення експортних поставок недорогоцінних металів дало можливість збільшити приплив іноземної валюти та покращити поточний рахунок платіжного балансу. Це стало одним з основних факторів соціально-економічного піднесення української економіки на початку 2000-х років.
Період підвищення рівня капіталізації підприємств
експортоорієнтованих галузей не забезпечив належного спрямування отриманих потужними корпоративними
структурами надприбутків у модернізацію та реконструкцію основного капіталу, що з роками послабило позиції українських експортерів на світовому ринку. Натомість основні конкуренти період приросту капіталізації максимально ефективно використали для оновлення парку виробничого устаткування і зміцнили свої позиції.
Світова фінансова криза 2009 року знівелювала запас міцності, який отримала національна економіка в
період зростання. Проявом чого стало згортання інвестиційної активності як резидентів, так і нерезидентів.
Виправлення існуючої на сьогодні незадовільної ситуації із залученням інвестиційних потоків залежить від

удосконалення інституціонального середовища інвестиційної діяльності.
Відправним пунктом такого удосконалення має бути
розуміння того, що основою економічного зростання
будь-якої країни виступає системний процес щодо залучення капіталовкладень в основні сектори національної економіки. В умовах України, де обсяг інвестицій
суттєво знизився протягом 2014—2015 років, найбільш
привабливим напрямком для інвестування продовжує
залишатися аграрний бізнес. Разом із тим, темпи відновлення ділової активності в цілому по економіці залишаються повільними, однак інвестори налаштовані оптимістично щодо істотного прискорення економічного
зростання.
Основними ризиками власники капіталів вважають
прискорення інфляції та нестабільність на валютному
ринку. Також створює деякі ризики для економіки України динаміка платіжного балансу, оскільки в умовах
високої залежності від світових сировинних ринків будьякий зовнішній шок може спровокувати турбулентність
на валютному ринку.
Поточна ситуація вимагає від України активізації не
тільки внутрішніх джерел фінансування економічного
розвитку, котрі забезпечують повільне економічне
відновлення протягом останніх років, а й зовнішніх.
Негативний вплив екзогенних ризиків призвів до зниження балансу іноземних капіталовкладень до рівня 2009—
2010 року (рис. 1).
Починаючи з 2014 року іноземні інвестори активно
зменшували вкладення в економіку України та намагалися вивести раніше інвестовані кошти. Все це зумовило ситуацію, при якій темпи приросту активів протягом
2014—2016 років залишалися від'ємними. Найбільш суттєво баланс іноземних інвестицій в економіку України
скоротився в 2015 році — на 21%.
З огляду на описаний вище тренд, економічне
відновлення у 2016 році фінансувалося в основному за
рахунок внутрішніх джерел та коштів заробітчан, що
працюють за межами країни. Це дозволило на фоні
350% девальвації національної грошової одиниці
підтримати рівень капіталовкладень в основний капітал
на рівні 2001 року та не "провалитися" у 90-ті (рис. 2).
Незважаючи на позитивну динаміку номінальних
інвестицій в основний капітал протягом 2015—2016 років, що зумовлено зростанням вартості імпортного
устаткування, капіталовкладення в фіксованих цінах
2001 року, що відображають реально введені потужності в економіці, почали скорочуватись ще з 2012 року
паралельно із зниження темпів зростання реального валового внутрішнього продукту.
Загальновідомим залишається той факт, що зниження реального валового внутрішнього продукту розпочалось зі скорочення ділової активності в будівництві
та машинобудуванні. Зниження обсягів випуску продукції машинобудування було зумовлено втратою традиційних ринків збуту в країнах пострадянського простору.
Факт того, що вітчизняний машинобудівний комплекс, який в основному використовувався як елемент
повного технологічного ланцюга в загальносоюзному
поділі праці, не дозволив вітчизняним підприємствам
швидко переорієнтуватися на ринки далекого зарубіж-
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну протягом періоду 2002—2016 років,
млн дол.
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

жя. При цьому за рівнем капіталовкладень у цю сферу
Україна опинилась на рівні 1997—98 років.
Варто відмітити, що машинобудівна індустрія України так і не відновилась після кризи 2008 року, а
обсяги інвестицій у 2015 році складали лише третину
від реальних значень докризового періоду. З огляду
на це, збільшення капіталовкладень у цю сферу дозволить поступово удосконалювати техніко-експлуатаційні характеристики продукції машинобудування і
виходити на світовий ринок високотехнологічних товарів.

Важливим інструментом для кардинального покращення інституціонального середовища інвестування в
Україні може стати використання фондового ринку як
площадки для залучення іноземних портфельних інвестицій. Стан фондового ринку України на сьогодні
відображає обсяг торгів рівня 2005 року, який ознаменувався стартом розвитку фондових площадок для залучення іноземного капіталу (рис. 3).
При цьому у випадку розвитку фондового ринку в
Україні протягом наступних 10 років можливо залучити
значні обсяги фінансування від іноземних інвесторів як
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Рис. 2. Динаміка інвестицій в основний капітал в цілому по Україні
протягом періоду 2001—2016 років
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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2005—2016 років, млн дол.
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

у сферу машинобудування, так і в переробну промисловість у цілому. Це відбудеться за умови, якщо емітенти отримають змогу розміщувати цінні папери на відкритих національних спотових площадках. Як наслідок розвиток промисловості дозволить наростити обсяги виробництва для внутрішнього ринку та експортні потужності, що створить фінансову основу для подальшого
зростання.
Загалом, вже сьогодні в Україні реалізуються перспективні інвестиційні проекти в сфері машинобудування, відновлювальної енергетики та переробки сільськогосподарської сировини. Інвестори розглядають проекти, мінімальна сума яких становить в середньому від 2
млн дол. При цьому, власники капіталів дивляться на
бізнес як з урахуванням історичної ретроспективи, так і
стратегічно вибудуваної на підставі цієї ретроспективи
моделі розвитку на найближчі 3—5 років [2].
У більшості випадків інвестують у компанії зі зрозумілою бізнес-моделлю, менеджментом, юридичною
структурою, історією (не новачки на ринку). Крім того,
важлива готовність власників бізнесу відкрити себе для
інвестора та персональна гарантія.
Значна кількість потенційних інвесторів утримуються від вкладень значних фінансових ресурсів в українську економіку через подвійні стандарти в економічній
політиці. Надання преференцій окремим бізнес-групам
нівелює стартові конкурентні умови для ведення бізнесу і прямо та опосередковано суперечить базовим принципам законодавства про захист від недобросовісної
конкуренції.
Квінтесенцією вибіркової політики при визначенні
пріоритетів державної підтримки є нееквівалентний розподіл бюджетної підтримки розвитку тваринництва, що
поглиблює секторальні дисбаланси у вітчизняному АПК
і посилює монополізацію регіональних аграрних ринків

вертикально-інтегрованими підприємницькими об'єднаннями холдингового типу.
Період 2014—2017 років продемонстрував повільні
темпи реального перезавантаження економічної політики в напрямку усунення проявів монополізації та різного роду дискримінації, які не вписується у хрестоматійні
лекала ведення бізнесу у цивілізованому світі.
За таких умов очікувати суттєвого нарощення обсягів залучення іноземних інвестицій в українську економіку не приходиться. Надати додаткових імпульсів
системним економічним перетворенням та інвестиційному забезпеченню модернізації структуроутворюючих
ланок національного господарства може лише кардинальна трансформація інституціонального середовища
інвестиційної діяльності через створення прозорих механізмів інвестування та надання відповідних гарантій
інвесторам.
Враховуючи турбулентність інституціонального середовища розвитку національної економіки в цілому,
невизначеність подальшої динаміки валютного курсу,
відсутність сучасної системи захисту прав інвесторів, на
нашу думку, інвестиційний клімат може розвиватися за
одним із вказаних сценаріїв:
1) продовження повільного відновлення в існуючому форматі без суттєвих змін щодо удосконалення
інституціонального середовища диверсифікації джерел,
методів та форм інвестиційної діяльності. Інвестори
вкладають кошти в галузі, котрі розвиваються із мінімальною реакцією на зміну ділового середовища у
короткостроковому періоді з високим терміном окупності, включаючи аграрний бізнес (сценарій продовження поточного тренду);
2) прискорення економічного зростання в України
та зміна інституціонального середовища в напрямку
більш комфортних умов ведення бізнесу. В результаті
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інституціональні інвестори приймають протягом 6—12
місяців ряд позитивних рішень щодо капіталовкладень
в такі сфери як машинобудування та інфраструктурні
проекти (оптимістичний сценарій);
3) регрес щодо інституціональних змін покращення
ділового середовища. Інвестори відкладають рішення
щодо вкладення коштів до позитивних наслідків економічних реформ. Сприятливий інвестиційний клімат практично відсутній (песимістичний сценарій).

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Сукупність інститутів-організацій (інституціональні
інвестори, банківські установи та інші інвестори) та
інститутів-правил (гарантії інвесторам, корпоративні
права, специфікація форм власності та прав користування) формують інституціональне середовище
інвестиційної діяльності. Існуюче інституціональне середовище інвестиційної діяльності в Україні є недосконалим через відсутність законодавчо закріпленого пакета гарантій інвесторам, нерозвиненість фондового
ринку, низьку інвестиційну привабливість окремих промислових та інфраструктурних об'єктів, а також асиметричність інформації для різних категорій інвесторів. На інституціональне середовище інвестування в
українській економіці вагомий вплив справляє комплекс екзогенних та ендогенних чинників, що дає підстави розглядати три можливих сценарії інвестиційного
клімату у найближчій перспективі: сценарій продовження поточного тренду, оптимістичний та песимістичний сценарії.
За нинішніх умов, коли обсяг інвестицій в цілому по
Україні істотно знизився за 2014—2017 рр., найбільш
привабливим напрямом для інвестування продовжує залишатися аграрний бізнес. У цьому контексті значна частина західних, арабських і інших інвестиційних фондів
реалізують нові проекти або фінансують модернізацію
вітчизняних агропідприємств шляхом придбання боргових цінних паперів і прав власності на бізнес.
Завершення 2017 року продемонструвало інвестиційний оптимізм щодо майбутнього розвитку економіки України. Інвестиційні фонди і фінансові інститути з
досвідом роботи в агросфері і на ризикових ринках,
до яких належить Україна, великі гравці фуд-індустрії,
фонди з регіонів світу, які мають проблеми в самозабезпеченні аграрною продукцією, активно вкладають
в розвиток аграрного сектору. Крім того, сьогодні іноземні банки в Україні пропонують цікаві фінансові
інструменти для суб'єктів малого і середнього підприємництва саме в напрямку розвитку аграрного бізнесу
під невеликі проекти на вигідних умовах кредитування.
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FEATURES OF THE BUDGET REVENUES FORMATION IN THE EU MEMBER STATES
WITH DEVELOPED
У статті розкрито особливості формування дохідної частини державного бюджету у країнах Європейського Союзу з розвинутою економікою, визначено найбільшу складову формування бюджетних доходів аналізованих країн. Здійснено аналіз питомої ваги доходів державного бюджету у країнах з розвинутою економікою ЄС, частки податків у бюджетних доходах, структури оподаткування у
розрізі класифікації податків. Обгрунтовано, що прогнозованість та послідовність змін фіскальної
політики є базовими принципами її формування для країн ЄС.
The article reveals the budget revenues formation peculiarities of the EU Member States with the
developed economy, and it also determines the largest component of the budget revenues formation of
these countries. The author analyzes the state budget revenues proportion in the EU Member States with
the developed economy, as analysis of the taxes share in budget revenues, the tax structure by the taxes
classification. The author substantiates that the predictability and sequence changes in fiscal policy are
the basic principles of its formation for the EU Member States.

Ключові слова: бюджет, державний бюджет, доходи державного бюджету, податкові надходження,
непрямі податки, прямі податки, податок на додану вартість, податкова ставка.
Key words: budget, state budget, state budget revenues, tax revenues, indirect taxes, direct taxes, value added
tax, tax rate.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Система формування доходів державного бюджету знаходиться під впливом постійних трансформаційних змін в економіці та адаптується до нових макроекономічних умов. Доцільно дослідити досвід країн Європейського Союзу із розвинутою економікою, які демонструють стійкі темпи економічного зростання після низки проведених реформ, у тому числі і в бюджетній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних
вчених у сфері формування бюджетно-податкової політики можна назвати праці Дж. Б'юкенена [1], Дж.Кейнса [8], П.Самуельсона [13], А. Cміта [14], Дж. Стігліца
[20]. Питання формування дохідної частини державного бюджету досліджуються у працях вітчизняних вчених: Т. Боголіб [2], О. Василика [5], І. Запатріної [7],
Л. Лисяк [4], І. Лук'яненко [9; 10], А. Мазаракі [3],
____________________________

В. Макогон [11, 16], М. Пасічного [12; 17; 18], В. Федосова [15], І. Чугунова [16—18] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є узагальнення та систематизація досвіду формування доходів державного бюджету у країнах Європейського Союзу з розвинутою економікою.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Бюджетна політика країни адаптується до еволюції
суспільних потреб, перетворень в економіці та соціальній сфері, змін економічної кон'юнктури. Важливим
є посилення дієвості регуляторного механізму державного бюджету в умовах інституційної трансформації
економічних відносин. Формування доходної частини
державного бюджету є базовою матрицею для прогнозування і планування інших бюджетних показників, у
даному процесі уособлюється складний пошук комп-

* Роботу виконано в межах фундаментальної науково-дослідної роботи "Бюджетна стратегія економічного зростання" (номер державної реєстрації 0118U000128).
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Використання бюджетної
політики як ефективного
інструменту забезпечення соц2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
іально-економічного розвитку
Великобританія
37,6
37,7
41,0
43,7
44,3
42,7
43,3
41,1
40,3
39,4
Данія
33,1
35,9
36,5
41,6
42,3
42,5
43,9
41,8
41,6
41,1
ускладнює циклічна асиметрія,
Ірландія
31,1
32,7
38,5
44,6
63,1
43,8
39,7
37,8
36,0
28,3
яка посилюється через зміни
Австрія
34,1
33,3
34,0
36,9
35,3
34,5
34,7
34,3
35,7
34,6
економічної кон'юнктури. У
Ісландія
29,8
30,0
43,4
36,3
38,4
34,9
34,0
32,7
33,4
31,5
зв'язку з цим важливим завданШвеція
30,8
29,9
29,7
31,5
31,2
30,5
30,7
31,0
30,6
29,7
ням у сфері бюджетної політиІталія
27,1
26,6
26,8
30,0
29,1
28,5
29,3
29,2
29,6
29,5
Фінляндія
24,9
23,7
24,4
27,8
28,3
27,5
28,2
28,6
28,6
28,0
ки залишається гармонізація
Нідерланди
25,1
25,4
25,8
28,9
29,7
27,6
27,4
25,9
26,5
27,1
бюджетних систем, зокрема
Франція
22,3
22,2
22,6
24,0
25,3
23,2
23,3
23,0
23,1
23,0
щодо структури доходів і витНімеччина
13,7
13,3
13,5
14,9
16,1
14,3
13,8
13,4
12,9
12,6
рат. У цілому на даному етапі
Джерело: складено на основі даних Eurostat [Електронний ресурс]: Режим доступу: http:/ специфіка європейської моделі
/ec.europa.eu/eurostat/data/database
бюджетної політики визнаромісів між суспільними верствами щодо перерозподі- чається значною роллю глибоких інтеграційних процесів
лу частини створеного валового внутрішнього продук- у забезпеченні розвитку Євросоюзу. Таким чином, ствоту через бюджет, визначення різновидів та платників рення Європейського Союзу дозволило країнам скоорподатків. Вилучення з доходів та майна домогоспо- динувати проведення бюджетної політики, спрямованої
дарств, прибутків підприємств мають бути узгоджені з на забезпечення соціально-економічного розвитку
очікуваннями економічних агентів, держава повинна країн. Механізм координації бюджетної політики в раммати обгрунтовану позицію куди вона буде спрямову- ках ЄС полягає у застосуванні певних нормативів, зоквати дані кошти та як це пришвидшуватиме або стриму- рема процентного показника величини бюджетного деватиме ділову активність, інвестиційні процеси та еко- фіциту та державного боргу до ВВП; систем контролю і
санкцій за порушення встановлених нормативів; зобономічний розвиток в цілому.
Формування дохідної частини бюджету є важливим в'язань щодо розробки програм стабільності та програм
для будь-якої країни, оскільки для забезпечення вико- конвергенції із зазначенням прогнозних значень бюднання своїх функцій держава повинна мати відповідні жетних показників [11].
У розвинутих країнах Європейського Союзу питофінансові ресурси. Джерелами їх формування можуть
бути податки та власні доходи держави. Однак подат- ма вага валового внутрішнього продукту, що перерозки, які є формою примусового відчуження результатів поділяється через доходи державного бюджету є як
діяльності юридичних і фізичних осіб у власність дер- вищою, так і нижчою, про свідчать дані проведеного
жави, або, інакше, платою за виконання державою її аналізу. Варто відзначити, що до переліку найбільш
функцій, відрахуванням частини вартості ВВП на загаль- розвинутих країн нами віднесено країни, де обсяг валоносуспільні потреби, без задоволення яких сучасне сус- вого внутрішнього продукту на душу населення склапільство існувати не може, стали не тільки головним дає понад 35 тис. дол. США, а саме Ірландія — 65,0 тис.
джерелом доходів бюджету держави, але й важливим дол. США, Нідерланди — 48,3 тис. дол. США, Австрія —
48,2 тис. дол. США, Німеччина — 47,4 тис. дол. США,
фактором впливу на економічну систему [6].
Необхідність узгодженості бюджетних систем країн, Швеція — 46,7 тис. дол. США, Данія — 46,6 тис. дол.
що є членами Європейського Союзу і розроблення єди- США, Ісландія — 46,5 тис. дол. США, Великобританія —
них методів бюджетної політики була зумовлена підпи- 41,5 тис. дол. США, Фінляндія — 41,0 тис. дол. США,
санням у 1992 р. Маастрихтського договору, яким було Франція — 39,6 тис. дол. США, Італія — 36,0 тис. дол.
передбачено визначені кількісні обмеження відповідно США (табл. 1). Потрібно зауважити, що у таких країнах
до показників державних бюджетів країн, що і стали як Великобританія, Данія та Ірландія зафіксовано викритеріями входження до даного об'єднання. Таким сокий рівень як перерозподілу ВВП через бюджетну
чином, визначено, що рівень дефіциту державного бюд- систему, так і суттєвий рівень централізації фінансовожету не повинен перевищувати 3% ВВП, також встанов- го ресурсу в державному бюджеті. Частка доходів дерлено граничний загальний державний борг на рівні 60%. жавного бюджету у ВВП для наведених країн у середГоловним законодавчим актом, який регулює процес ре- ньому за період 2006—2015 років складає 41,1 %,
алізації бюджетної політики є Регламент Ради від 25 чер- 40,0% та 39,6 %. При чому в Великобританії та Данії
вня 2002 р., з урахуванням якого всі країни Європейсь- показники по роках не відчутно різняться за винятком
кого Союзу здійснюють свою діяльність у фінансовій нарощування бюджетних доходів у 2006—2008 роках.
сфері. Відповідно до прописаних положень бюджетний У Ірландії можна спостерігати величезне збільшення
процес країн ЄС проводиться за єдиною методологією аналізованого показника у 2010 році, так само суттєве
розробки, ухвалення й виконання бюджетів, яка перед- пониження у 2011 році та подальше зменшення у постбачає використання середньострокового бюджетного кризових роках. Ірландія належить до країн, державні
планування з 2003 року. Цей підхід дає можливість бю- фінанси яких зазнали найбільшого розбалансування у
джетного фінансування цільових програм, реалізація період фінансової рецесії.
яких виходить за межі фінансового року, дозволяє плаДруга група серед представлених країн налічує три
нувати видатки бюджетів у розрізі окремих інституцій позиції — Австрія, Ісландія та Швеція (30—35 %),
Європейського Союзу, а також стратегічних та тактич- рівень перерозподілу ВВП через доходну частину державного бюджету складає 34,7 %, 34,4 % та 30,6 %
них цілей розвитку.
Таблиця 1. Питома вага доходів державного бюджету
у розвинутих країнах Європейського Союзу, % ВВП
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Данія

Великобританія

Австрія

Ірландія

Швеція

Ісландія

Італія

Нідерланди

Фінляндія

Франція

Німеччина

100
відповідно. Третя група (25—30 %) — Іта- 40
лія — 28,6 %, Фінляндія — 27,0%, Нідер- 35
80
ланди — 26,9 %.
30
Значення частки доходів державного
25
60
бюджету у ВВП Франції є нижчим та скла20
дає 23,2 %, що зумовлено значним рівнем
40
фіскальної децентралізації. Найменше 15
значення наведеного показника спостер- 10
20
ігаємо у Німеччині, де доходи державно- 5
го бюджету за період 2006—2015 років 0
0
становлять 13,9 %, варто зазначити, що
податкові надходження у ВВП
більша частина податкових і неподаткочастка податків у доходах бюджету
вих платежів зараховується до бюджетів
Рис. 1. Питома вага податкових надходжень
федеральних земель. Особливістю струку ВВП та доходах державного бюджету в країнах
тури федерального бюджету Німеччини є
із розвинутою економікою, %
значний показник питомої ваги у податкових надходженнях ПДВ та неподаткових надходжень у на у 2013 році знизила ставку на 5 відсоткових пунктів.
У періоді 2006—2015 років не зафіксовано єдиної
статті "доходи від економічної діяльності", що включатенденції зміни граничної ставки податку на доходи
ють прибуток Німецького федерального банку.
Суттєвою відмінністю у структурі доходної частини фізичних осіб, проте в своїй більшості ставки зростали —
державного бюджету розвинутих країн ЄС у порівнянні у 8 із 11 країн. В Ісландії на 7,6 відсоткових пункти з
з країнами Центральної Європи та Балтії є більш ваго- 38,7 % до 46,3 %, Ірландії на 6,0 відсоткових пункти з
ма роль податкових надходжень у формуванні бюджет- 42,0 % до 48,0 %, Великобританії на 5,0 відсоткових
них доходів. За період 2006—2015 років середнє зна- пункти з 40,0 % до 45,0 %, Франції на 4,8 відсоткових
чення частки податків у доходах бюджету країн, пред- пункти із 45,4 % до 50,2 %, Італії на 4,7 відсоткових
ставлених у таблиці 1 коливається від 74,3 % у Франції пункти з 44,1 % до 48,2 %, Німеччині на 3,2 відсоткодо 89,4 % у Швеції, відповідно середнє значення дано- вих пункти із 44,3 до 47,5 %, Фінляндії на 0,7 відсоткого показника для вибірки складає 79,9 %. По відношен- вих пункти — з 50,9 % до 51,6 %, у Швеції на 0,5 відсотню до валового внутрішнього продукту податкові над- кових пункти з 56,6 % до 57,1 %. У двох країнах максиходження складають для ції вибірки країни — 24,7%. мальні ставки податку залишились незмінними, в НідерПоказники питомої ваги податкових надходжень до дер- ландах — 52,0 % та Австрії — 50,0 % відсотків. У Данії
жавного бюджету у ВВП та частки податків у доходах відбулось зниження ставки з 62,3 % до 55,8 %, тобто
на 6,5 відсоткових пункти.
державного бюджету представлено на рисунку 1.
Імпліцитну ставку податків на робочу силу можна
Відповідно, середнє значення показника питомої
ваги податкових надходжень до державного бюджету відобразити такою формулою:
у ВВП складає у Німеччині 11,6 %, Франції — 17,2 %,
 t × W + TS + OT 
tl =  a
Фінляндії — 20,3 %, Нідерландах — 21,3 %, Італії —
 × 100
(1),
W +S


22,9 %, Ісландії — 26,8 %, Швеції — 27,3 %, Ірландії —
де t a — середньозважена ставка податку на дохо28,4 %, Австрії — 28,4 %, Великобританії — 33,1 %,
ди
фізичних
осіб;
Данії — 34,0 %. Відмінною особливістю структури опоW
—
заробітна
плата та виплати, що з нею пов'ядаткування аналізованих країн з розвинутою економікою в порівнянні з країнами з трансформаційною еко- зані;
TS — загальні відрахування у фонди соціального
номікою є превалювання прямих податків над непрямими. Використовуючи методику ОЕСР можна констату- страхування;
OT — інші податки на робочу силу (єдиний подавати, що надходження від податків на доходи і прибуток переважають відповідні надходження податків на ток);
S — внески у фонди соціального страхування, що
споживання. В структурі оподаткування багатьох розздійснюються
роботодавцем.
винутих країн ключову роль відіграють податки на роПроведений
аналіз засвідчив, що середнє значення
бочу силу. Питома вага даного виду податків у загальній
структурі податкових надходжень складає у Швеції — імпліцитної податкової ставки на робочу силу для вибір57,6 %, Австрії — 56,8 %, Данії — 56,6 %, Нідерлан- ки розвинутих країн ЄС залишалось майже без змін у діадах — 53,2, %, Франції — 51,8 %, Фінляндії — 50,3%, пазоні 2005—2014 років, у 2005 році цей показник стаІталії — 49,8 %. Варто зауважити, що для систем опо- новив 36,3 %, у 2014 році — 37,0 %, загалом у десятидаткування в розвинутих країнах ЄС із високим рівнем річному періоді імпліцитна податкова ставка на робочу
доходу на душу населення притаманне функціонування силу для наведених країн склала 36,4 %. Цеий показник
прогресивної шкали оподаткування для податку на до- є дещо вищим аніж середній показник для 28 країн-членів
ходи фізичних осіб. Найвища ставка на теренах ЄС спо- Європейського Союзу — 35,8 %, що свідчить про те, що
стерігається у Швеції на рівні 57,1 %, Данії — 55,8 %, у розвинутих країнах оподаткування доходів населення
Нідерландах — 52,0 %, Франції — 50,2 %, Австрії — є вищим. Найменше середнє значення імпліцитної подат50,0 %. Найнижчий рівень максимальної ставки подат- кової ставки на робочу силу у періоді 2005—2014 років
ку на доходи серед аналізованих нами розвинутих країн спостерігається у Великобританії — 25,6 %, найбільше
зафіксовано у Великобританії на рівні 45,0 %, дана краї- в Італії — 43,4 %. Для Австрії даний показник становить
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42,1%, Швеції — 40,3 %, Фінляндії
Таблиця 2. Імпліцитна податкова ставка на робочу силу
— 39,8 %, Франції — 39,7 %, Німечв розвинутих країнах ЄС, %
чини — 37,4 %, Данії — 34,5%,
2005 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Нідерландах — 32,0 %, Ірландії — Великобританія 26,1 25,9 25,8 26,2 24,9
25,7
26,0
25,2
25,2
25,3
29,3 % (табл. 2).
Данія
35,8
35,7
35,6
35,6
33,8
33,6
33,6
34,1
34,0
33,3
26,4
26,2
26,2
25,6
27,8
29,0
31,5
32,5
33,2
34,4
Склад та обсяги бюджетних Ірландія
41,9
42,0
42,1
42,4
41,4
41,6
41,9
42,1
42,5
43,0
видатків визначають умови соц- Австрія
Швеція
43,5
42,8
41,3
41,1
39,4
39,2
39,1
38,9
38,8
38,6
іально-економічного розвитку Італія
42,2
41,6
43,5
43,7
43,7
43,9
43,4
44,0
44,1
43,9
країни, створюють відповідні умо- Фінляндія
40,6
40,2
39,9
40,4
39,6
38,3
38,9
39,5
39,7
40,5
29,9
32,1
31,3
32,0
31,4
32,1
32,5
33,2
32,9
32,2
ви для стимулювання виробницт- Нідерланди
39,0
39,3
39,1
39,1
38,8
38,7
39,4
40,6
41,3
41,5
ва, сприяють розвитку людського Франція
37,2
37,8
37,8
38,2
37,6
36,6
36,8
37,0
37,3
37,5
капіталу. Так, у цілому для розви- Німеччина
нутих країн ЄС середнє значення
Джерело: складено за даними Європейської комісії.
видатків державного бюджету у
рішнього продукту на душу населення відрізняються
ВВП за період 2006—2015 років складає — 30,7 %.
Економічна програма партнерства передбачає, що підходи країн щодо формування доходної частини бюколи країна перебуває в режимі корекції надмірного де- джету, зокрема в частині коефіцієнта перерозподілу вафіциту, повинна надати в Комісію і Раду Європейського лового внутрішнього продукту через бюджетну систеСоюзу економічну програму партнерства для схвалення му, частки податків у бюджетних доходах, структури
програми структурних реформ щодо стійкого скорочен- оподаткування у розрізі класифікації податків, ставок
ня бюджетного дефіциту на тривалу перспективу. Сто- оподаткування тощо.
На сучасному етапі розвитку фінансових віднорони Договору повинні повідомляти про свої плани запозичення на ринку капіталу Раду Європейського Союзу син необхідним є подальше проведення збалансовата Європейську комісію для поліпшення координації пла- ної бюджетної політики з метою відновлення достатнування національних запозичень. Держави-члени по- нього рівня стійкості системи державних фінансів та
винні приймати необхідні дії та заходи по забезпеченню бюджетної системи. Необхідність підтримки фінанконкурентоспроможності, підвищення зайнятості, що сово-банківських інституцій, належного рівня пласприятиме стійкості державних фінансів і зміцненню тоспроможного попиту населення, обмежені можлифінансової стабільності. Такі дії узгоджуються з іншими вості забезпечення додаткових доходів бюджету за
рахунок податкових надходжень обумовили значне
країнами-учасницями та з Європейською комісією.
Незважаючи на найбільший економічний спад для зростання показників дефіциту державного бюджекраїн ЄС у 2008—2009 роках, динаміка відновлення еко- ту в країнах ЄС. З огляду на необхідність проведенномічного зростання у багатьох його країнах-членах ня бюджетної консолідації важливим заходом стазалишається доволі нестабільною. Існує ймовірність ло підписання країнами-членами Європейського Сощодо тривалості росту сукупного попиту та можливос- юзу Договору про стабільність, координацію і уптей переходу економіки у стан "постійної стагфляції". равлінні в економічному та валютному союзі. Цим
Тому при розробці заходів бюджетного регулювання актом визначено ряд важливих напрямів фінансоводотримуються позиції необхідності стимулювання су- го регулювання економіки, які мають на меті посикупного попиту. У країнах Європейського Союзу, насам- лити ефективність впливу держави на соціально-екоперед Центральної Європи реалізуються системні захо- номічні процеси, зокрема було встановлено бюджетди щодо підвищення рівня ефективності державних ви- но-податкові обмеження та правила. По-перше, прадатків та капіталовкладень в об'єкти інфраструктури. вило збалансованого бюджету, яке полягає у тому,
Вагомі акценти ставляться на зміцнені інститутів регу- що бюджет має бути ухваленим з первинними пролювання та проведення децентралізації, як свідчить фіцитом або ж бути збалансованим. По-друге, прадосвід останнього десятиліття проведення бюджетної вило бюджетного скорочення, у разі перевищення
децентралізації сприяло підвищенню рівня ефективності показника структурного дефіциту бюджету у 0,5 %
державних інвестицій в основний капітал. Значну роль ВВП необхідним є проведення відповідного коригуу процесі удосконалення алгоритму формування дер- вання видаткової частини бюджету та зниження бюжавного бюджету приділяється розвитку інструментів джетного дефіциту.
середньострокового бюджетного планування та прогнозування. Формування бюджету на середньостроковий
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THE ROLE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN OVERCOMING THE CURRENT PROBLEMS
AND CHALLENGES OF THE UKRAINIAN AGRIBUSINESS
Попри особливе місце агропромислового сектора України в національній економіці йому досі характерні ряд ознак перехідної економіки. З метою виходу АПК на сучасний інноваційний рівень доцільним є застосування маркетингового підходу у його діяльності, зосередження особливої уваги
на досягнення у сфері маркетингових комунікацій з метою використання їх у повсякденній господарській діяльності агропідприємствами. У статті досліджено питання ефективного застосування
комунікацій з метою пришвидшення розвитку вітчизняного сектора АПК. Вказано ключові аспекти,
що змінюють сучасне бізнес-середовище агропромислових підприємств України. Звернено увагу
на сучасні маркетингові підходи у діяльності провідних компаній світу за умов VUCA-світу. Проаналізовано тенденції поширення гроуз-хакінгу у компаніях США та можливості використання досвіду
для українських реалій. Зосереджено увагу на можливостях та перспективах формування бірюзових організацій у секторі АПК України. Коротко проаналізовано проблеми зайнятості в українському секторі АПК та визначено ключові шляхи та напрями її вирішення. Усі питання проаналізовано
крізь призму побудови ефективної маркетингової комунікаційної політики підприємства.
Despite the special place of the agro-industrial sector of Ukraine in the national economy, it still has a
number of signs of a transition economy. In order to reach the innovation level of agribusiness, it is
expedient to use marketing approach to its activities with a special focus on achievements in the field of
marketing communications in order to use them in everyday economic activities of agricultural enterprises.
The article studies the issues of effective use of communications in order to accelerate the domestic
agribusiness development. The key aspects, changing modern business environment of agro-industrial
enterprises of Ukraine, are specified. The attention is paid to modern marketing approaches in the
activities of leading world companies under the conditions of the VUCA-world. The tendencies of growth
hacking expansion in the US companies and possibilities to use experience for Ukrainian reality were
analysed. The attention is focused on the opportunities and prospects of turquoise organizations formation
in the agribusiness sector of Ukraine. The problems of employment in the Ukrainian agribusiness sector
were briefly analysed, as well as key directions of solution thereof were defined. All questions were
analysed in terms of development the effective marketing communications policy of an enterprise.

Ключові слова: маркетингові комунікації, сектор АПК України, світ-VUCA, гроуз-хакери, бірюзові організації, зайнятість в агросекторі.
Key words: marketing communications, agribusiness sector of Ukraine, VUCA-world, growth-hackers, turquoise
organizations, employment in agribusiness sector.
ВСТУП
Спілкування із керівниками дрібних і середніх аграрних компаній західної та центральної України, аналіз останніх публікацій бізнесового характеру свідчить про появу ряду питань та потенційних загроз у секторі АПК України протягом останніх кількох років. Значну частину питань розглядають вітчизняні науковці та намагаються
віднайти способи їх вирішення. Водночас ряд положень
потребують глибшого аналізу та розгляду у найближчій
перспективі.
У нашому дослідженні хочемо звернути увагу на
ключові аспекти розвитку бізнесу у секторі АПК сьогодні, зокрема: сучасні виклики та тенденції розвитку;
доступ до ключового ресурсу — праці та вплив конкуренції на господарську діяльність. Основне завдання
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публікації визначити, як за допомогою сучасних маркетингових комунікацій зменшити негативний вплив зазначених явищ.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Розгляду маркетингових комунікацій українських
підприємств присвячують увагу багато вчених-економістів,
зокрема М. Андрушко, Л. Балабанова, О. Гудзинський, О. Гумен, Є. Майовець, І. Соловйова, В. Тарасевич Б. Панасюк,
Т. Приймак, В. Косіюк, О. Шпичак й інші. Водночас ряд
питань застосування маркетингової комунікаційної політики підприємствами агропромислового комплексу України
залишаються недостатньо дослідженими, зокрема застосування сучасних підходів у веденні бізнесу, ефективне ви-
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користання ресурсу праці, застосування іноземного досв- підходів до просування й маркетингових комунікацій майіду для подолання викликів українського АПК тощо.
бутнього [5]. Яскравим прикладом незворотних змін у
маркетингу сьогодні називають формування прошарку
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
гроуз-хакерів, які здатні "крихітну, але неймовірну ідею
Агропромисловий комплекс України є сукупністю га- перетворити на вибух" і розвинути у великий бізнес [5, с.
лузей національної економіки, котрі тісно взаємодіють у 18]. Поширення гроуз-хакерів призведе до зменшення
процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її бюджетів на маркетинг і зміни пріоритетів у процесі випромислової переробки та реалізації споживачеві. У ме- робництва й продажу товарів чи послуг [5, с. 20].
жах сектору АПК виділяють три основні сфери виробницПропри те, що сучасні маркетингові підходи приходять
тва:
в агропромисловий сектор зі значним запізненням, на них
1. Безпосередньо сільськогосподарське виробництво. слід звертати увагу та аналізувати, щоби розуміти майбутні
2. Засоби для забезпечення сільськогосподарського тенденції. За усіх умов найкраще маркетингове рішення
виробництва та промисловості з переробки сільськогос- матиме наступний вигляд — створити компанію чи продукт,
подарської сировини.
що задовольнятиме реальні потреби конкретної групи
3. Заготівля, промислова переробка, транспортуван- людей, незалежно, скільки буде потрібно доопрацьовуваня та реалізація продукції.
ти та шліфувати бренд, товар чи послугу.
Основною ланкою АПК вважають сільське господарВодночас слід розуміти, що ведення бізнесу в секторі
ство: воно формує продовольчі ресурси країни та забез- АПК — це довготривалі процеси і перспектива: спонтанні
печує виготовлення важливих видів сировини для інших необдумані рішення часто ведуть до значних втрат регалузей. Вагоме значення в АПК займають підприємства сурсів: праці, капіталу, землі. Попри те, що з виникненхарчової та переробної промисловості; вони відіграють ням VUCA-світу в економічного суб'єкта виникла неключову роль у формуванні й розвитку внутрішніх і обхідність у виробленні стратегій, котрі мусять бути швидзовнішніх продовольчих ринків. Одночасно зі становлен- ко перебудовані й адаптовані з метою ефективного реаням внутрішніх ринків України та відкриттям зовнішніх ви- гування на фундаментальні зміни зовнішнього маркетинникає гостра необхідність розвитку відповідної інфраст- гового середовища, агропромисловий бізнес повинен
руктури для вітчизняного сектора АПК. За таких умов, бути послідовним й орієнтованим на довготривалу персособливу роль відводять системам заготівлі, зберігання, пективу.
транспортування сільськогосподарської сировини для її
Інновації, управління змінами, навчання протягом усьпромислової переробки, організації доставки й реалізації ого життя міцно входять у життя вітчизняного агропромисготової продукції споживачам.
лового бізнесу. Ці тенденції — не додаткові переваги, а
Сектор АПК в Україні займає особливе місце в націо- вимоги, без відповідності яким неможливо бути успішним
нальній економіці. Йому характерна:
на глобальному ринку АПК. Компанії, їхні лідери та співро— висока частка зайнятих (близько 25%);
бітники створюють інновації і форсують події, котрі зміню— значна зосередженість основних виробничих ють національну економіку й суспільство.
фондів (близько 30%);
Успішно конкурувати за допомогою товарів і послуг у
— суттєвий вклад у формування ВВП (близько 40%) секторі АПК сьогодні стає практично неможливо: більшість
з них легко скопіювати і вони швидко втрачають цінність.
та національного доходу (близько 30%).
До ключових питань, котрі постають сьогодні перед Унікальними залишаються лише накопичений досвід та
інформація, таланти і здатність компанії їх залучати й утсектором АПК України зараховують:
римувати.
1) підвищення ефективності виробництва;
За цих умов, можна виділити три ключові аспекти, що
2) зростання конкурентоспроможності продукції;
3) поглиблення процесу виробництва та переробки змінюють сучасне бізнес-середовище агропромислових
підприємств України:
сільськогосподарської сировини;
1. Зростання рівня глобалізації та відкритості націо4) розвиток виробництва кінцевих продуктів із виробнальних економік.
леної сировини;
Стирання кордонів у всіх сферах життя має значний
5) інвестування у новітню інфраструктуру;
6) збереження ключових економічних ресурсів, зок- вплив на вітчизняні підприємства. Причому цей вплив є
двояким: з одного боку, спричиняє проникнення модеррема праці.
Усі ці та низка інших питань потребують застосування них технологій, знань, інформації, дешевших ресурсів;
маркетингового підходу, використання сучасного інстру- з іншого — провокує відтік капіталів, трудову еміграцію з України, виникнення додаткових витрат. Таким
ментарію із позиції перспективи української економіки.
Сучасний розвиток багатьох видів бізнесу часто опи- чином, поряд із відкриттям багатьох можливостей, песують як світ-VUCA — нестабільний, невизначений, склад- ред українським агропромисловим бізнесом виникає
ний і неоднозначний (абревіатура від англійських слів: низка загроз, які слід швидко передбачати та знешкоvolatility, uncertainty, complexity і ambiguity). При цьому джувати.
2. Постійні зміни лідерства та скорочення його пестверджують, що старі робочі бізнес-моделі більше не
функціонують. Почасти такий підхід стосується і агропро- ріоду.
Довготривале та ефективне ведення бізнесу в секторі
мислової сфери, особливо у частині заготівлі, промислової переробки, транспортування та реалізації продукції. Тут АПК сьогодні передбачає постійний розвиток і зростання:
і справді доцільно прислуховуватись до нових ідей, просу- споживачі та ринки постійно змінюються під впливом
вати щось нетипове й сучасне, що, кінцево, буде цікавим мінливого маркетингового середовища, що вимагає від
споживачу чи клієнту. Саме маркетингові комунікації із компаній гнучкості, критичного мислення та далекоглядсучасним поглядом і підходами можуть допомогти у цьо- ності. АПК бізнес зобов'язаний перебувати у постійній напрузі; швидко схоплювати всі перспективні тенденції і
му.
Стає очевидним, що сьогодні у секторі АПК України зважати на зміни у конкурентному середовищі. Щоб залислід теж застосовувати сучасні підходи до ефективного шатися на плаву, агропромисловий бізнес змушений рахуфункціонування. У американському маркетингу щораз ча- ватись із дрібними компаніями, які змінюють світ завдяки
стіше говорять про необхідність концептуальної зміни своїм проривним ідеям [4, с.12].

17

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
3. Міграція центрів економічного впливу.
Зони росту і професійних агропромислових викликів
не обмежуються ринками розвинутих країн (США або
Європою). Сьогодні нові регіональні економічні лідери,
ринки, що розвиваються, міграційні потоки — швидко
змінюються. За таких умов вітчизняний сектор АПК може
значно підвищити свою значущість у межах світової економіки або втратити її, якщо не враховувати додатково ці
тенденції.
Таким чином, вітчизняним підприємствам сектору АПК
необхідні зміни у підходах до управління бізнесом, маркетинговій діяльності з урахуванням сучасних вимог комунікування з оточуючим мікро- та макро- маркетинговим середовищем. Сьогодні слід чітко розуміти, що багаті природні ресурси країни не врятують українських агросектор
від необхідності вчитися, залучати інвестиції та експериментувати з інноваціями й маркетингом. У найближчій перспективі практично не залишиться місць для тих, хто вчасно не змінився.
Услід за змінами середовища функціонування бізнесу у багатьох сферах (особливо послугах, ІТ, торгівлі), зумовленими умовами VUCA-світу, сучасній маркетинговій
комунікаційній діяльності вітчизняних агропромислових
підприємств необхідні зміни вимог до діяльності на ринках. До них зараховуватимемо:
1) робота у середовищі багатомовності: необхідність
працювати з людьми і командами без мовних бар'єрів;
2) діяльність у різних географічних локаціях: необхідність постійно адаптуватись із високими темпами до
мультикультурного середовища;
3) потреба знаходити спільні точки дотику із представниками різних парадигм мислення, об'єднувати й розв'язувати конфлікти поколінь, одночасно працюючи над тим,
щоби їхні відмінності взаємодоповнювались;
4) розвиток гнучкості, критичного мислення й емоційного інтелекту активніше, аніж навичок контролю і постановки завдань: прагнення використовувати у маркетинговій
діяльності працівників, у мотивацію котрих вбудовані
"внутрішні органайзери";
5) зміна типу діяльності в сторону зменшення працівників та прямування в сторону ієрархічно пласких структур: зумовлено намаганнями скоротити витрати, підвищити ефективність діяльності через застосування компетенцій
управлінців нового формату.
Сьогодні в національних економіках розвинених країн
щораз частіше зустрічаються поняття "бірюзових організацій". Пов'язують їх зі зміною системи управління: на
зміну лідерським організаціям, де одна людина приймає
рішення та змушує всіх коритись собі, приходять спільноти, побудовані на рівності, взаєморозумінні та відкритості
[1].
Очевидно такі організації з часом утворюватимуться і
в агросекторі. Ключовими принципами таких компаній в Україні у майбутньому будуть:
1. Постійний розвиток. Господарська діяльність у секторі АПК стає вкрай складною без застосування маркетингових інструментів сьогодні. Необхідність зміни маркетингової діяльності з урахуванням стану маркетингового
середовища, рівня конкуренції, ефективності інструментів
маркетингових комунікацій є ключовою умовою довготривалого бізнесу. Саме тому кожна компанія АПК України
зобов'язана постійно розвиватись і змінюватись: використовувати сучасні технології, збирати інформацію про своїх
споживачів, утримувати контакт із потенційними клієнтами, шукати раціональніші ресурси, збільшувати силу конкурентного впливу на ринку.
2. Відсутність лідера. Бірюзові організації складають
автономні самокеровані команди: всі рішення приймають усе-
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редині організації на загальних нарадах. Такі компанії характеризує холакратія (відсутність лідерів та розподіл влади між
людьми, котрі самоорганізувалися) [8]: за таких умов витрати підприємства скорочують; центральний офіс зменшують і
до нього звертаються лише у випадку необхідності.
3. Самоуправління. Рішення про впровадження нового проекту приймають самостійно проектні групи без очікування вказівок. При цьому наради щодо проектів відбуваються тільки, коли вони дійсно потрібні.
4. Рівність та свобода дій. У таких організаціях посади замінені пакетами зобов'язань, а статуси — оцінками
всередині команд. Винагороду працівники призначають
собі самостійно й спільно вирішують кого і коли додатково взяти на роботу через спільні обговорення. Можливим
є також перерозподіл ролей для зміни обов'язків і підвищення ефективності роботи.
5. Повна відкритість. Членам таких компаній доступна уся внутрішня інформація на основі якої приймають
рішення. Причому рішення можуть приймати всі, хто готовий взяти відповідальність. Якщо і виникають конфлікти
чи проблеми — всі збираються й обговорюють їх до повного вичерпання.
6. Робота в задоволення. Маркетингові операції у таких компаніях мають рух "зсередини на зовні": намагаються створити такі продукти чи послуги, щоб усім сподобались, без спеціального вивчення ринку [1]. За таких умов
бюджети та плани таких агропромислових підприємств
будуть суттєво спрощені: відсутні плани продажів; закупівлю сировини й матеріалів здійснюють через постачальників, з якими є взаєморозуміння.
Посилюватиме рух агробізнесу у сторону бірюзових
організацій украй актуальна проблема діяльності агросектору України сьогодні — нестача ресурсу праці. По усій країні
керівники агропромислових підприємств відзначають загострення цієї проблеми впродовж останніх кількох років. Додатково сприяє зниження курсу національної грошової одиниці: доходи з-за кордону автоматично зростають в Україні.
Водночас слід зазначити, що високий рівень зайнятості
у вітчизняному агросекторі є рудиментом технологічної
відсталості. У розвинених західних країнах зайнятість у цій
галузі не перевищує 2—3 % робочої сили, при значно вищих обсягах аграрного виробництва на душу населення.
Такій тенденції сприяє автоматизація й сучасні технології:
за оцінками компанії McKinsey до 2030 року кількість робочих місць в АПК у розвинених країнах скоротиться ще
на 15—35% [6].
Висока зайнятість в українському секторі АПК значною мірою зумовлена сировинною спрямованістю вітчизняного виробництва. Так, попри зростання ролі сільського господарства в Україні (генерує приблизно 12% ВВП та
10% робочих місць; при цьому експорт аграрної продукції
зріс у 2 рази впродовж 2010—2016 рр. і становить близько 40% експорту країни [2]) очевидні успіхи у довготривалій перспективі можуть стати пасткою для українських
фермерів, значна частина з яких виробляє лише дешеву
сировину [3, с. 4—7] без подальшого поглиблення процесів
переробки. Свідченням негативної динаміки є зростання
частки первинної сільськогосподарської продукції в експорті: протягом 2011—2017 рр. — із 41% до 56%.
Таким чином, підприємства агропромислового сектора в Україні потребують глобальних змін та значних інвестицій. Генератором цих змін може стати впровадження
маркетингових підходів до їхньої господарської діяльності
через ефективну маркетингову комунікаційну політику. Ці
зміни мають привести до:
— поглиблення процесу виробництва;
— пошуку та налагодження співпраці із постійними покупцями;
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— пристосування до умов макросередовища функціонування фірми;
— прогнозування перспектив та напрямів розвитку;
— орієнтації на довготривалу перспективу.
Маркетингові комунікації в агропромисловому секторі України мають розпочинатись набагато раніше від
моменту виходу товару з ферми чи виробництва: вони є
навмисною діяльністю, котру здійснює виробник з метою виготовлення та направлення своєї продукції до
наперед обраних цільових сегментів для максимізації
прибутку.
Виходячи із аналізованих проблем, маркетингові комунікації у вітчизняному секторі АПК мають:
1. Інформувати:
— іноземних та вітчизняних інвесторів про шляхи зростання ефективності, напрями розвитку, що сприятиме залученню додаткових інвестицій у сектор АПК;
— потенційних працівників агропромисловості та молодих людей про перспективність АПК України, зайнятості
у ньому, що зменшуватиме проблему нестачі трудових ресурсів.
2. Переконувати:
— усіх суб'єктів вітчизняного й іноземного ринків у перевагах використання товарів і послуг вироблених українськими агропромисловими підприємствами.
— у необхідності посилення ідентифікації працівників
з компанією;
3. Стимулювати:
— потенційних суб'єктів ринкової діяльності (покупців,
посередників, постачальників, інвесторів, працівників) діяти якнайшвидше — не відкладати свої дії на майбутнє;
— підвищення задоволеності клієнтів та формування
лояльності.
З метою реалізації усіх функції маркетингових комунікацій вітчизняні агровиробники повинні постійно слідкувати за новинками у галузі комунікацій, переймати досвід
провідних компаній, використовувати сучасні підходи та
методи доступу до споживачів, партнерів, ринків. Скажімо так діють провідні польські виробники продуктів харчування: вони перші і найважливіші лідери у сфері впровадження маркетингових інновацій у сфері комунікацій не
тільки на польському ринку, але й ринку Європейського
Союзу. Наприклад, лідери ринку польського соку заохочують багато нововведень у сфері комунікації про бренд
та використання нових засобів масової інформації для побудови відносин із навколишнім маркетинговим середовищем [7, с. 117—120].
ВИСНОВКИ
Отже, необхідність глобальних змін у вітчизняному
секторі АПК не викликає сумніву. Потреба використання
сучасних інструментів маркетингу та маркетингових комунікацій є важливою умовою поступального розвитку сучасних агропромислових компаній в Україні. Слід зазначити, що застосування маркетингових комунікаційних
інновацій агробізнесом значною мірою залежатиме також від професіоналізму маркетингових агентств, які
співпрацюють з наближенням та подальшим охопленням
агробізнесу. Аналіз провідних компаній в агропромисловому секторі України свідчить, що вони часто співпрацюють із найкращими маркетинговими комунікаційними
агентствами, які створюють умови для застосування нових засобів масової інформації і побудови спільноти користувачів та прихильників, зацікавлених у бренді в Україні на за кордоном.
Швидкому розвитку ІТ-сектору в Україні впродовж останнього десятиліття сприяло кілька чинників, зокрема дешевший ресурс праця та поширення інформації. Можливо

саме це — рецепт для активного розвитку сектору АПК України.
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ESTIMATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
OF UKRAINE
У статті проведено дослідження рівня інноваційної активності підприємств харчової промисловості України. Встановлено, що її рівень є недостатнім для ефективної модернізації та забезпечення розвитку галузі на основі інноваційної моделі. Обгрунтовано, що в умовах посилення ринкової
конкуренції значна кількість виробників продовольства не витримує зовнішнього тиску, а інноваційна спрямованість розвитку виступає ключовою вимогою і необхідною гарантією збереження їх конкурентних позицій в сучасному світі.
The article analyzes the level of innovation activity of food industry enterprises in Ukraine. It is
established that its level is insufficient for efficient modernization and development of the industry based
on the innovation model. It is substantiated that in the conditions of increasing market competition, a
significant number of food producers do not withstand external pressure, and the innovative direction of
development is a key requirement and a necessary guarantee of maintaining their competitive position in
the modern world.

Ключові слова: харчова промисловість, інновація, інноваційна діяльність, технологічна інновація, продуктова інновація, інноваційна продукція.
Key words: food industry, innovation, innovation, technological innovation, product innovation, product innovation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Вимогою сучасного світогосподарського поступу
є орієнтація виробників та національних економік на
модель інноваційного розвитку, котра здатна сформувати їх конкурентні переваги та забезпечити піднесення на якісно новій прогресивній основі. За рівнем
інноваційності (визначається як міра впливу доробків
науки та їх практичного впливу на економічне зростання) економіка України (10—12%) сьогодні суттєво відстає від нормативних значень (початкова межа
інноваційної моделі розвитку економіки визначається на рівні 40%) [2], що формалізовано підтверджується і міжнародними рейтингами: у 2016 р. Україна за Глобальним інноваційним індексом посіла 56
місце серед 141 країн, опинившись між Монголією та
Байхрейном [2].
Зважаючи на роль та місце харчової промисловості (ХП) у формуванні як економічних, так і соціальних параметрів національної господарської системи, вимоги щодо активізації процесів її модернізації виступають не додатковою перевагою, а
об'єктивною вимогою її подальшого ефективного
функціонування в умовах глобалізованого суспільства.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретико-методологічні основи дослідження інноваційної діяльності закладено в роботах таких науковців, як І. Ансофф, Л. Гітман, П. Друкер, Б. Карлоф,
Б. Мадден, Р. Каплан, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, М. Хаммер, П. Хейн,
Р. Х'юберт, Й. Шумпетер та ін. Питанням інноваційної
активності підприємств ХП України присвячені роботи
М. Бутка, А. Гальчинського, В. Геєця, Л. Дейнеко, П. Купчак, А. Мамочки, О. Мірошниченка, М. Сичевського,
А. Сухорукова, Л. Чернюк, Е. Шелудько та ін., однак
мінливість умов функціонування національних виробників продовольства вимагає постійного моніторингу
стану їх інноваційного розвитку.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження поточного стану інноваційної активності підприємств харчової промисловості
України, оцінка її загального рівня та відповідності сучасним вимогам.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Динаміка показників інноваційної активності
підприємств ХП (рис. 1) вказують, що до 2012 р. існува-
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Рис. 1. Динаміка характеристик інноваційної активності підприємств харчової промисловості
України у 2005—2016 рр.
Джерело: [7; 8].

ла усталена тенденція до збільшення абсолютної
кількості підприємств, котрі займались інноваційною
діяльністю (зі 267 у 2005 р. до 420 у 2012 р.) та впроваджували інновації (зі 156 у 2005 р. до 348 у 2012 р.), однак останні чотири роки сформували протилежну тенденцію — стрімкого скорочення інноваційноактивних
виробників: за 2013—2016 рр. кількість таких суб'єктів
у ХП зменшилася відповідно на 59,2% та 55,7% не досягнувши навіть показників 2005 р.
На фоні абсолютного скорочення інноваційних виробників продуктів харчування показники їх питомої ваги у
загальній кількості підприємств продовжували ввесь досліджуваний період усталено зростати: частка підприємств,
котрі займались інноваційною діяльністю — з 9,87% у
2005 р. до 18,87% у 2016 р., частка підприємств, котрі
впроваджували інновації — з 5,77% у 2005 р. до 17,09%
у 2016 р., однак залишаючись значно меншими від характеристик країн Європейського Союзу (46,1%) [5].

Такі тенденції вказують, що в умовах посилення ринкової конкуренції значна кількість виробників не витримує зовнішнього тиску, а інноваційна спрямованість
розвитку виступає ключовою вимогою і необхідною гарантією збереження їх конкурентних позицій в сучасних модернізаційних умовах.
Аналіз частки підприємств, що впроваджували інновації виявив, що підприємства ХП у 2016 р. (17,09%) незначно (на 2,8%) випереджають середній по промисловості рівень (16,63%), однак суттєво відстають (на
9,7%) від показників переробної промисловості
(18,92%). Варто також відзначити, що рівень інноваційної активності підприємств ХП України не відповідає
світовим вимогам, адже у країнах Європейського Союзу частка інноваційних підприємств становить близько 53% [8]: серед країн ЄС мінімальні показники інноваційної активності підприємств ХП мають Португалія
(26%) та Греція (29%). Країни-лідери інноваційної
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Рис. 2. Динаміка інтенсивності інноваційних витрат ХП України
Джерело: [7; 8].
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активності у цій галузі мають набагато вищі показники:
Нідерланди — 62%, Австрія — 67%, Німеччина —
69%, Данія — 71%, Ірландія — 74% [4]. Така ситуація
характеризує виробників продовольства як один із найконсервативніших видів промислової діяльності України, модернізаційний стан котрого не відповідає сучасним вимогам і викликам, адже мінімальний рівень інноваційної активності, що вимагає ефективний розвиток
ХП України становить 40—45% [3].
Попередню тезу підтверджує і динаміка витрат на
інноваційну діяльність: за 2016 р. у ХП приріст інвестиційних витрат становив 41,95%, що нижче середньопромислового рівня (68,16%), та порівняно з промисловими лідерами (добувна промисловість +387,17%,
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
+360,94%, водопостачання та каналізація, поводження з відходами +586,84%). У підсумку за рік ХП зменшила свою частку у загальних промислових інноваційних витратах з 11,15% до 9,41% при частці у обсязі
реалізованої промислової продукції 21,6%.
Такі диспропорції обсягів виробництва продукції та
інноваційних витрат призводять до погіршення характеристик інтенсивності інноваційних витрат (рис. 2): частка витрат на інновації у загальній вартості реалізованої продукції за останнє десятиріччя коливається на рівні 1% (найвищий рівень 1,57% у 2007 р., найнижчі —
0,32 у 2010 р. та 0,39 у 2015 р.), що значно відстає від
показників розвинених країн: Німеччина — 3,2%,
Південна Корея — 4,5%, Канада — 5,8%, Швеція —
6,7%, Естонія — 3,6%, Данія — 3,2%, ЄС — 2,3% [4;
10]. Представники НАН України стверджують, що "за
таких обсягів фінансування інноваційної діяльності
практично неможливе розширене інноваційно-технологічне відтворення промислового виробництва та
здійснення реструктуризації економіки на основі впровадження науково-технічних досягнень".
Обсяги інноваційних витрат ХП не мають усталеної
тенденції, а характеризуються варіативною динамікою
(рис. 2), тобто виявляються чутливими до загальноекономічних умов функціонування підприємств ХП та вказують на недостатність загального рівня фінансування
як ключової тенденції їх інноваційного забезпечення.
Дослідження структури інноваційних витрат за джерелами формування виявило, що ключовим джерелом
фінансування інноваційного розвитку ХП тривалий час
залишаються власні кошти на долю котрих приходиться понад 80%.
Зважаючи на волатильність характеристик прибутковості діяльності виробників продовольства та загалом
низький рівень рентабельності їхньої діяльності можливості такого джерела фінансування виявляються недостатніми, що гальмує модернізацію виробничого потенціалу ХП. Брак власних ресурсів, відсутність зацікавленості інвесторів та державної підтримки інноваційної
моделі підприємств ХП, змушує виробників до залучення кредитних ресурсів: частка кредитів зросла з 12,47%
у 2010 р. до 17,15% у 2016 р., при одночасному зменшенні показника по промисловості загалом з 7,78% до
2,7%.
"Залучення кредитних коштів дозволяє підприємствам ХП розширювати інноваційно-технологічний базис виробництва, проте наразі взаємодія між фінансо-
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вим та реальним секторами економіки гальмується внаслідок поглиблення нерівності у відносинах секторів і
посилення домінування першого над другим. Висока
вартість кредитних ресурсів, які є другим за значенням
джерелом фінансування, ускладнює їх залучення до
фінансування інноваційних проектів, особливо для низькорентабельних підприємств ХП, які потребують технологічної модернізації, неспроможні залучати довгострокові кредити на здійснення інновацій" [19].
Аналіз інноваційних витрат за напрямами впровадження виявив, що впродовж останніх років вагомих
структурних зрушень не відбулося: домінує спрямування підприємствами ХП коштів на технічне переоснащення виробництва (на придбання машин, обладнання та
програмного забезпечення спрямовано у 2010 р.
83,62%, у 2016 р. — 90,46%), що пояснюється високим рівнем спрацювання основних засобів галузі,
однак оцінюється експертами як неефективна структура інноваційних витрат.
Наявність диспропорцій у структурі інноваційних
витрат підкреслюють і низька питома вага витрат на
придбання нових технологій та проведення НДР: на
внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки
підприємства ХП спрямовували лише 0,56%, що порівняно із 2010 р. менше у три рази (1,37%). Водночас
підприємства провідних європейських країн значно
більше орієнтовані на підвищення рівня новизни інновацій, інвестуючи значні фінансові ресурси у науковотехнічні розробки: частка витрат на НДР у Швеції становить 63,2%, Нідерландах — 62,5%, Люксембурзі —
53,8%, Бельгії — 42%, Туреччині — 28,9%, Польщі —
8,3%, Румунії — 13,4%, Чехії — 23,2%, Росії — 15%
від загального обсягу витрат на інновації [10].
Аналізуючи пропорцію розподілу коштів між НДР
та вкладаннями в нове обладнання європейські країни
також принципово відрізняються від національних виробників продовольства. Так, для ряду країн витрати на
дослідження перевищують витрати на оновлення основних засобів (Бельгія, Ісландія, Люксембург), для решти
— пропорція їх розподілу (Болгарія — 1:19, Естонія —
1:8, Польща та Словаччина — 1:7 [10]) виявляється прогресивнішою ніж для вітчизняної ХП: у 2010 р. 1:61, у
2016 р. 1:161. Отже, національні виробники продовольства не використовують у повній мірі потенціал інноваційного розвитку, що сповільнює процеси їх модернізації та спричиняє консервацію традиційних, низькотехнологічних виробництв з низькою доданою вартістю.
Реальну картину про рівень інноваційної активності
підприємств ХП дає кількість, структура і динаміка впроваджених інновацій. Згідно з загальноприйнятою класифікацією Керівництва Осло [11] виділяють чотири
типи інновацій: продуктова (англ. product innovation),
процесова (англ. process innovation), маркетингова
(англ. marketing innovation), організаційна (англ.
organizational innovation) [11]. Згідно з вітчизняною
системою збору, обробки та узагальнення статистичної
інформації, інновації прийнято ділити на технологічні та
нетехнологічні:технологічні інновації — це діяльність
підприємства (організації), пов'язана із розробкою та
впровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів (продуктові інновації) і процесів (процесові інновації). До нетехнологіч-
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Кількість впроваджених нових технологічних процесів у 2016 році
Кількість впроваджених нових технологічних процесів у 2015 році
1 — металургійне виробництво, крім виробництва машин і устаткування; 2 — виробництво машин і устаткування; 3 — харчова
промисловість; 4 — виробництво автотранспортних засобів; 5 — виробництво гумових і пластмасових виробів; 6 — виготовлення
виробів з деревини; 7 — виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування; 8 — текстильне виробництво; 9 — виробництво хімічних речовин та продукції; 10 — виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції; 11 —
виробництво фармацевтичних продуктів; 12 — виробництво електричного устаткування; 13 — виробництво коксу та продуктів
нафтопереробки.

Рис. 3. Місце харчової промисловості України за кількістю впроваджених процесових інновацій
серед галузей переробної промисловості
Джерело: [8, с. 105].
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40%), маркетингові та організаційні були найменш поширеними (близько 15 і 10% підприємств відповідно)
[7]. Подібна ситуація свідчить про суттєве відставання
вітчизняних виробників харчових продуктів, що знаходяться ще на першій сходинці модернізаційної піраміди, нерозвиненість і ненасиченість відповідного ринку,
зважаючи на специфіку пропонованого товару. На
відміну від українських, європейські підприємства ХП
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них відносяться маркетингові та організаційні інновації
[7].
Аналіз статистичних даних щодо кількості і динаміки вказаних інновацій, здійснених підприємствами ХП,
свідчить, що протягом останніх десяти років їхня структура залишається досить стабільною: домінуючими були
продуктові інновації (їх здійснювали понад 50% підприємств), другу позицію займали процесові (понад
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Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції у 2016 році
Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції у 2015 році
1 — виробництво машин і устаткування; 2 — харчова промисловість; 3 — металургійне виробництво, крім виробництва машин і устаткування; 4 — виробництво автотранспортних засобів; 5 — виробництво гумових і пластмасових виробів; 6 — виробництво коксу та продуктів нафтопереробки; 7 — виробництво фармацевтичних продуктів; 8 — виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування; 9 — виробництво хімічних речовин та продукції; 10 — текстильне виробництво; 11
— виробництво електричного устаткування; 12 — виготовлення виробів з деревини; 13 — виробництво комп'ютерів, електронної
та оптичної продукції.

Рис. 4. Місце харчової промисловості України за кількістю впроваджених продуктових
інновацій серед галузей переробної промисловості
Джерело: [8, с.107].
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Рис. 5. Динаміка процесних інновацій у ХП України
Джерело: [7; 8].

віддають перевагу саме маркетинговим інноваціям —
їх здійснюють майже 65% виробників, намагаючись
більш повно задовольнити вимоги вибагливого європейського споживача [9]. Перенесення акцентів із
внутрішнього середовища підприємства на зовнішнє
свідчить про досить успішні інноваційні зусилля, реалізовані ним у попередні періоди. В Європі етап технічної, технологічної, продуктової модернізації пройдено,
розвиток підприємств забезпечується переважно завдяки завоюванню міцних конкурентних позицій на ринку і досягається це завдяки саме маркетинговим інноваціям. Україна в цьому плані ще на старті. Саме тому
перевага віддається продуктовим інноваціям, як таким,
що дають найшвидший результат і шанс просунутися
далі на шляху повної модернізації та створення сучасного конкурентоспроможного виробництва.
Резюмуючи аналітичні дані, можемо зазначити, що
провідними для вітчизняної промисловості наразі є тех900

нологічні інновації (процесові та продуктові), тому слід
приділити їм належну увагу, особливо, зважаючи на те,
що у розвинених країнах до 90% приросту валового
продукту забезпечується за рахунок упровадження нових технологій [6].
Порівнюючи позиції ХП України з іншими галузями
переробної промисловості за кількістю впроваджених
нових технологічних процесів, можна бачити, що у 2016
р. вона мала третю позицію, суттєво покращивши даний показник порівняно із попереднім роком — він зріс
із 116 до 275, тобто майже у 2,4 рази (рис. 3).
Що стосується промисловості в цілому, то частка виробників харчових продуктів у загальній структурі дещо
знизилася в 2016 р. порівняно із 2015 р. — з 9,53% до
7,88%, незважаючи на зростання абсолютного значення показника. Це пояснюється різким збільшенням
кількості впроваджених нових технологічних процесів
у добувній промисловості — з 6 у 2015 р. до 1541 у 2016 р.
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Рис. 6. Динаміка продуктових інновацій у ХП України
Джерело: [7; 8].
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Джерело: [7; 8].

(майже у 257 разів), — що суттєво змінило структуру
на її користь. Тим не менш, позиції ХП залишаються
досить непоганими.
У продуктових інноваціях серед галузей переробної промисловості харчова займає другу позицію і порівняно з попереднім роком її стан покращився — галузь перемістилася з третього місця в даному рейтингу
на друге (рис. 4).
Якщо розглядати промисловість у цілому, то і тут
на другому місці ХП, оскільки переробна в загальній
кількості продуктових інновацій в 2016 р. мала частку в 0,97%, постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря — 1,59%, водопостачання,
каналізація, поводження з відходами — 1,57%, решту — 95,87% — складали продуктові інновації, що
були здійснені підприємствами переробної промисловості.
Порівнюючи структуру процесних і продуктових
інновацій у 2016 р. можна бачити їх суттєву відмінність
майже в усіх галузях. У ХП перші складають 7,88% від
їхньої загальної кількості у промисловості, другі —
21,38%. Іншими словами, перевага надається випуску
нових чи удосконалених видів продукції, а не нових технологічних процесів. Ситуація цілком зрозуміла: впровадження нових технологічних процесів вимагає, поперше, колосальних коштів, а по-друге, ставить певні
вимоги до рівня розвитку виробництва, його технічного
та організаційного стану, що для ХП досі залишається
проблемним питанням.
Аналізуючи динаміку технологічних інновацій у ХП,
можемо бачити, що їхня кількість суттєво зросла. Зокрема кількість впроваджених у виробництво нових технологічних процесів за останні дев'ять років збільшилася на 58% (рис. 5), а інноваційних видів продукції —
майже на 70% (рис. 6).
Частка нових технологічних процесів, впроваджених
на підприємствах ХП у 2008—2011 рр. складала в середньому 10% від загальної кількості цих інновацій у

промисловості, а уже в наступний період — з 2012 по
2014 рр. — зросла до 13%. Проте в останні два роки
вона поступово знижується — 9,53% у 2015 р. і 7,88%
у 2016 р. [7; 8]. Серед придбаних технологій більша частка належить тим, що підприємства придбали в межах
України — найбільшою вона була у 2015 р. (93,4%), найменшою — в 2014 р. (59,0%). Чітко визначеної динаміки у кількості цих технологій протягом останніх років
не спостерігається.
Найбільшу цінність, як відомо, на сьогодні представляють саме прогресивні технології, що притаманні вищим технологічним укладам, в тому числі маловідходні
та ресурсозберігаючі. За експертними оцінками, нині в
Україні у 95% промислового виробництва домінують застарілі ІІІ і ІV технологічні уклади, на відміну від розвинених країн, де панівним став V уклад і простежується
бурхливе становлення найсучаснішого, VІ технологічного укладу [1].
Що стосується створення передових технологій,
їхня частка у ХП мізерна. Динаміка ж кількості впроваджених нових маловідходних та ресурсозберігаючих технологій підприємствами ХП України не має чіткої тенденції, хоча в період з 2012 по 2015 рр. відбулося суттєве зменшення їхньої кількості — з 74 до 41, тобто майже вдвічі, проте уже в 2016 р. спостерігається різке
збільшення до 96 од. або у 2,3 рази порівняно із попереднім роком. Одночасно зменшується частка вказаних
технологій у загальній кількості нових технологічних
процесів — з 37,93% у 2008 р. до 19,05% у 2014 р., що
негативно характеризує інноваційні процеси в галузі.
Позитивним є лише той факт, що за останні два роки
вона суттєво зросла, склавши на кінець 2016 р. майже
35%. ХП за останні дев'ять років впроваджувала в середньому понад 10% загальної кількості прогресивних
технологій промисловості.
Що стосується продуктових інновацій ХП, то вони
характеризуються досить низьким ступенем новизни.
Зокрема у 2008 р. частка нових для ринку інноваційних
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видів продукції складала 21,44%, а до 2012 р. вона знизилася вдвічі і склала уже 10,64% від загальної кількості
освоєних інноваційних видів продукції. В наступні роки
ситуація покращилася і на кінець 2016 р. частка вказаних інновацій досягла 21,58%, тобто рівня 2008 р. (рис.
6).
Аналогічну ситуацію маємо і з інноваційною продукцією — в її структурі домінує продукція з низьким ступенем новизни, тобто такої, що є новою лише
для підприємства, частка ж нової для ринку за останнє десятиліття коливається в межах 13—34%,
виключенням є лише 2008 р., коли ця частка складала 41,8% від загального обсягу інноваційної продукції (рис. 7).
За межі України реалізується досить незначна частка інноваційної продукції — якщо у 2008—2009 рр.
вона складала майже 18% від загального обсягу, то у
2012 і 2014 р. — не перевищувала 10%. Найбільше реалізовувалося інноваційної продукції за межі України
у 2010—2011 рр. — 25—27% відповідно, а у 2013 і
2015 рр. — близько 15%.

ВИСНОВКИ

Резюмуючи результати аналізу інноваційної активності підприємств ХП, можемо зазначити, що її рівень є
недостатнім для ефективної модернізації та забезпечення розвитку галузі на основі інноваційної моделі. Її активізація суттєво вплине не лише на загальний технікотехнологічний рівень підприємств, рівень їхньої конкурентоспроможності та позиції на вітчизняному і світовому ринках, але і поліпшить основні показники результативності діяльності.
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У статті обгрунтовується доцільність, об'єктивність і невідворотність подальшого поглиблення
розвитку концепції корпоративної соціальної відповідальності як суспільно необхідного інструменту стабілізації державної фінансової системи і політики. На основі історичного аналізу пояснюється можливий найімовірнісніший сценарій розвитку глобалізованих соціально-економічних і фінансових систем на перспективу 2019—2050 р.р. в умовах системних криз, зумовлених подальшим
зміцненням фінансових позицій олігополістичних, часто напівзаконних, капіталів, що автоматично
призводить до ослаблення решти суб'єктів господарювання і що не сприяє економічній, соціальній
і фінансовій стабілізації, а природньо призводить до поглиблення кризи. Також у статті пояснюється, чому треба здійснювати все фінансове планування на даному етапі в максимально економному
режимі, роблячи акцент на непомічені можливості, покрокову відмову від руйнівної ідеології перфекціонізму, що породжує ефект "дирявого гаманця" і поступове переформатування на "екологічну", з усіх сторін вигідну і "безсмертну" концепцію корпоративної соціальної відповідальності, яка
цілком і повністю відповідає класичним загальнолюдським (справжнім) цінностям, переорієнтує,
перевиховує хворе "суспільство споживання" на здорове органічне взаємодоповнення суб'єктами
один одного як однієї цілісної системи.
The article substantiates the feasibility, objectivity and inevitability of further deepening the concept
of corporate social responsibility as a socially necessary instrument for stabilizing the state financial
system and politics. On the basis of historical analysis, the possible probabilistic scenario of the
development of globalized socio-economic and financial systems for the future 2019—2050 is explained.
in the context of systemic crises caused by the further strengthening of the financial positions of
oligopolistic, often semi-legal, capital, which automatically leads to the weakening of the rest of the
business entities and does not contribute to economic, social and financial stabilization, and naturally
leads to a deepening of the crisis. Also, the article explains why it is necessary to carry out all financial
planning at this stage in the most economical mode, focusing on unnoticed opportunities, a step-by-step
abandonment of the destructive ideology of perfectionism, generating the effect of a curious wallet, and
gradual reformatting into an "ecological" from all sides profitable and "immortal" concept of corporate
social responsibility, which fully and completely corresponds to the classical universal (true) values,
reorientates, re-educates the sick "consumer society" a healthy organic complementary subjects each
other as one integrated system.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, державна фінансова політика, стабілізація,
найімовірнісніший сценарій розвитку, соціальна система, фінансова системна криза, стабілізаційний інструмент, фінансова політика, фінансова система, олігополістичний капітал, ефект "дирявого гаманця".
Key words: corporate social responsibility, state financial policy, stabilization, most probable scenario of
development, social system, financial system crisis, stabilization tool, financial policy, financial system, oligopolistic
capital, effect of "daring purse".

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

скінченого числа все нових і нових чинників, постає питання знаходження альтернативних напрямків зміни
фінансового середовища, окреслення оптимальніших за
У сьогоднішньому суспільстві, яке досить динаміч- попередні показників, які б спрямували існуючу фінанно рухається і активно видозмінюється під впливом не- сову систему в напрямку стабілізації. Попередні наукові
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Рис. 1. Негативи трансформаційних процесів при уніфікації стандартів державного
фінансування соціальної сфери при домінуванні повноважень установ світового рівня
над державним (глобалізації)
Джерело: [6, с. 26].

дослідження в один голос безапеляційно стверджували, що головною рушійною силою прогресу є максимізація прибутку. Але майже ніколи не чути було про негативні прояви принципу максимізації прибутку для
стійкості фінансової системи в державі, адже більшість
наукових досліджень, які є службовими платформами
великого капіталу, нівелюють інформацію про невідворотність фінансових криз. Тому, мабуть, задля досягнення довгоочікуваної стабільності, яка не можлива без
паралельного розвитку корпоративної соціальної відповідальності, необхідно зосередити увагу, перш за все,
на переосмисленні ролі і значення прибутку в процесі
розширеного відтворення. Адже навіть просте відтворення потребує платоспроможного попиту, який прямо
корелює із ростом валового внутрішнього продукту.
Тобто ми не можемо розглядати успіх малої кількості
понадбагатих підприємств на фоні зубожіння широких
мас дрібного бізнесу та домогосподарств як економічний ефект в державі. Навіть, на перший погляд, зовнішня успішність не може надовго утримати тимчасову
відносну стабільність і захищеність класу понадзаможних.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Про настання системної кризи було багато попереджень і 100, і 70, і 30 років тому. Але економічний
мейнстрімінг не звертав уваги на ці попередження [3, с.
25]. Цією проблемою займалися багато вітчизняних і
зарубіжних науковців, серед яких Грабчук О.М. [3], Куряча Н.В. [2], Ізюмська В.А. [2], Кашин В.В. [4], Сазонець
О.М. [7], Сазонець І.Л. [6], Євтушенко В.А., Дж. Оруел
[12] та багато інших. Адже напруженість пригніченого
класу (всіх суб'єктів, що не входять до класу понадзаможних, так званої фінансової олігархії) зростатиме і
рано чи пізно (це лиш справа часу) похитне відносний
спокій транснаціональних корпорацій, які невідступно
заволоділи всіма провідними фінансово-господарськими і ресурсними позиціями і ланцюгами на всіх
рівнях.
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Отже, метою даної статті є розробка і обгрунтування концептуальних засад корпоративної соціальної
відповідальності як стабілізуючого інструменту державної фінансової політики в умовах світової глобалістично зумовленої системної кризи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Тобто виходить, як у східній притчі про змію та черепаху, які пливуть по морю: якщо черепаха скине змію,
то змія її укусить, і обоє загинуть, і навпаки, якщо змія
вкусить черепаху, то і сама загине. Таким чином, "правлячий" клас має рахуватися із "неправлячим", бо від
цього залежить його благополуччя. Як показує історія,
надмірний тиск "прориває греблю", як це було із римською імперією, Стародавнім Вавилоном та із іншими
практиками надмірного соціального напруження. Жага
фінансової еліти будь що втримати своє фінансове благополуччя, що тріщіть по швах, призвело до виникнення феномену фейкової інформації, або так званих
інформаційних воєн, які завжди передують фізичним
війнам. Тобто в Україні, як і у всіх інших державах світу,
відбувається трансформація розшарування соціальноекономічного складу суспільства, як показано на рисунку 1.
Раніше існуючі три основні соціальні класи (середній
клас, клас найбідніших і клас найбагатших) плавно
трансформувалися у два основні класи (клас найбагатших (правлячий клас) і клас всіх інших (неправлячий
клас)). Тепер, маючи реальну картину побудови суспільства, неважко дійти висновку про найреальніший
поділ продуктивних сил у суспільстві, яке також не можна як раніше розглядати в розрізі окремої держави, а
виключно в розрізі світового (геополітичного) розкладу сил. Україна, як і більшість держав світу, йде по сценарію виконання ролі сировинного придатка для надзаможних держав-гегемонів. Такі процеси, що проходять в нашій державі, в найближчому майбутньому пройдуть і всі інші держави світу, які не є світовими фінансовими лідерами. Принцип "прибуток понад усе", запрог-
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Таблиця 1. Можливі найімовірнісніші прогнозовані етапи господарсько-фінансового розвитку
глобалізованих соціально-економічних та фінансових систем на період 2019—2050 рр.
Етап
1. Дестабілізаційний (війна
або глибша економічнофінансова дестабілізація)

2. Уявної (штучної)
стабілізації (зосередження
максимально можливої
кількості ресурсів у руках
об’єднань країн і (або)
недержавних організаційсвітових фінансових лідерів
(«золота ера» глобальної
олігополії)

3. Стабілізаційний
(відтворювальний, носитиме
характер більшою мірою
«відродження з небуття»
зруйнованих старих
соціальних систем). Матиме
риси «кустарного»
виробництва, так би мовити
«кам’яного віку»)

Пропоновані стабілізаційні заходи
1. Відмова від товарів розкоші.
2. Подолання перфекціоністської ідеології, ідеології гедонізму у
господарсько-фінансовому процесі.
3. «Невидима рука» ринку через форс-мажор (війни, згортання
програм соціального забезпечення) призведе до того, що на ринку
«виживуть» найбільш «корисні», тобто соціально відповідальні
підприємства
1. Поглиблення ідей корпоративної соціальної відповідальності у
веденні бізнесу, але ще не остаточне подолання перфекціоністських
управлінських уявлень.
2. «Найглибша» межа розшарування суспільства на надбагатих і усіх
інших (бідних). В цих умовах ніби то зменшиться фінансовоподаткове навантаження на господарюючих суб’єктів і на
домогосподарства, але потім знову загостриться. Тут згодиться досвід
господарювання, характерний для важкої доби війни. Можливо, в
якійсь мірі, методи А. Макаренка, який працював у важкий час
громадянської війни та післявоєнний період, де приходилося
перевиховувати окремих стейкхолдерів працею [А. Макаренко
«Педагогічна поема»].
3. Повільний початок відродження сільськогосподарських і аграрних
виробництв у деяких окремих самостворених общинах
1. Відродження і розвиток первинних виробництв (в першу чергу,
сільського господарства, виробництво товарів широкого вжитку,
першої необхідності, мінімізація виробництва товарів, що не є
предметами першої необхідності).
2. Поглиблення концепції КСВ у бізнесі та новітніх формах
соціальних структур.
3. Посилення і зміцнення концепції корпоративної соціальної
відповідальності бізнесу з подальшим зайняттям чільного місця у всіх
сферах і ланках фінансово-господарського механізму суспільних
систем

Джерело: [1, с. 161].

рамував розвиток світової економіки, частиною якої є
українська економіка, в чітко окресленому напрямі —
широкомасштабного зубожіння населення світу у противагу маленькій кількості осіб, які стоять за найприбутковішими транснаціональними синдикатами і картелями [7, с. 145]. Адже беззаперечно те, що великому
капіталу не вигідно вкладати кошти ні у фінансову сферу, ні у медицину, ні у освіту, ні у розвиток середнього
класу, ні у вітчизняну економіку, адже цей капітал транснаціональний, він не належить до жодної конкретної
держави світу і не зацікавлений, звертаємо увагу, у безпосередньому розвитку людини як незалежної самобут-

ньої істоти. І безсумнівно, якщо великому капіталу потрібно буде втримання своїх провідних позицій, то матимуть місце: спочатку — дестабілізаційний етап, де матимуть місце два можливих сценарія розгортання подій:
1) розв'язання військових дій; 2) якщо війну розв'язати
все-таки не вдасться, то максимальна дестабілізація
країн-сировинних придатків. Наступним логічним кроком (етапом) буде переділ влади між сильними країнами-світомими лідерами, де переможці поглинуть ресурси переможених [2, с. 25—27]. І на цьому перед остаточним розпадом диктатури діючої на той момент фінансової еліти етапі — якийсь невеликий проміжок часу аб-

Рис. 2. Алгоритм дій при подоланні негативних наслідків системних криз,
пов'язаних із процентними (відсотковими) прогресіями ("бульбашками"), що мінімізують
платоспроможність позичальника
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солютного панування єдиної світової структури — наддержави. У таких найімовірнісних умовах розвиватиметься концепція корпоративної соціальної відповідальності.
Тому її розвиток доцільно планувати окремо за кожним із трьох розглянутих основних етапів розвитку світової економіки
(табл. 1) [12].
Отже далі мова йтиме про подальше
поглиблення розшарування суспільства на
два полярних табори, адже правлячий капітал — не державного походження, наголошуємо, а приватний. Ось чому він не зацікавлений в збереженні самих державлідерів [4, с. 51], він, безсумнівно, переформатує існуючий державоустрій, створивши на тлі зруйнованих економік власну загальносвітову глобальну економіку.
Тобто в рамках такого найвірогіднішого
сценарію розвитку, нашому суспільству
доведеться існувати і розвивати свою економічно-фінансову систему. Тобто мова
зовсім не йтиме про якісь там прибутки, а
Рис. 3. Процес вибору правильного рішення через
хоча б протриматися якось до моменту
подолання бар'єрів недоброякісних тверджень
розпаду диктаторської недобропорядної
олігополії і зберегти як можна більшу кількість насе- таких стейкхолдерів, як пересічні громадяни, до діяльлення. Але, як говорить народна мудрість: "Осведом- ності цих компаній взагалі [8, с. 60]. Але господарсьлен — значит вооружен" або "Знати, володіти достов- кий процес триває, він не може зупинитися, адже при
ірною інформацією — значить наполовину вирішити здійсненні вибору товарів, споживачі схильні обирати
проблему". Ще треба зауважити, що якісь позитивні все ж товари екологічного характеру. Наприклад, за
зрушення почнуть відбуватися не раніше, ніж наше сус- дослідженнями, перевага віддається тим товарам, випільство усвідомить цю проблему, що не помічати або робники яких є меценатами, філантропами або просто
ховатися від проблеми — це самому собі шкодити, кра- здійснюють соціально значущі проекти, такі, як віддаще глянути в обличчя проблемі і починати її вирішува- ють перевагу виробникам джинсів, які зроблені без
ти, адже всі, навіть найгостріші проблеми, можуть і по- виварювання кольору смертельно небезпечними освівинні бути вирішені, якщо до їх вирішення підійти з "га- тлювачами (в Індії траплялися випадки загибелі молорячим серцем і холодною головою". На сьогоднішній дих 18-літніх хлопців, які загинули від отруєння речодень проблема полягає в тому, що суспільство у виною для висвітлення джинсів, після чого підприємбільшості своїй позитивно сприймає недобросовісні ство збанкротувало через бойкот до придбання товарів
практики ведення бізнесу і заробітку. Але "невидима споживачами). Таким чином, КСВ виступає "невидирука" ринку і цю проблему успішно вирішує: коли гро- мим" регулятором і контролером невідповідальної
мадяни в скрутні часи воєн, народних смут переживуть діяльності компаній. Такі компанії не зможуть довго
велику кількість горя і несправедливості, то ті, що ви- протриматися на ринку, адже стейкхолдери їх все одно
живуть, будуть цінувати кожен день і кожну хвилину рано чи пізно дискваліфікують і віддадуть перевагу
свого життя, і відноситимуться вже один до одного з соціально відповідальним виробництвам і сфері попошаною. В такі часи викристалізовується ідея, яку слуг, не говорячи про притягнення до кримінальної
влучно виразив Мартін Лютер Кінг: "Навіть якщо завт- відповідальності. Отже, належність підприємства до
ра загине світ, я сьогодні буду саджати дерево". У най- КСВ-ідеології є свого роду "тавруванням" компаній, їх
важчі часи світової історії досягалися найвищі успіхи конкурентною перевагою.
у суспільному розвитку. Якщо ж людині сьогоднішньНедобросовісним бізнесом можна також назвати
ого гедоністського менталітету дати навіть найкращі пропаганду кредитів, що змушує населення добровільно
умови життя і зарплату, то, безсумнівно, вона буде не- себе затягувати у кредитну кабалу. Такі рекламодавці
задоволеною, адже такий матеріалізм і теорія прибут- повинні притягуватися до відповідальності за нанесенку вчить ніколи не зупинятися на досягнутому, тому , ня шкоди населенню. Нині пропонується використовуми вважаємо, що в цієї теорії немає майбутнього, бо вати наступний алгоритм дій при подоланні негативних
вона без сторонніх зусиль прийде до свого логічного наслідків системних криз, пов'язаних із процентними
(відсотковими) прогрессіями ("процентними бульбашзавершення.
Необхідно відмітити тут також, наприклад, досвід ками", як їх ще називають), що мінімізують платоспроІндії, Росії і ще багатьох держав світу вже сьогодні по- можність позичальника.
Тому процес вибору правильного рішення через
казує, що неетична поведінка багатьох компаній при
здійсненні фінансово-господарської діяльності, при- подолання бар'єрів недоброякісних тверджень виглязвели до зниження довіри і негативного відношення датиме наступним чином, як видно з рисунка 3.
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Процесом вибору оптимального управлінського
рішення займаються багато як науковців-теоретиків, так
і управлінців-практиків, і на сьогодні конкретний етап
проблеми можна успішно вирішити через логічно-обєктивний моніторинг вхідної інформації для управлінських рішень. Для відбору вірних предикторів, що корелюють із кінцевим очікуваним результатом, достатньо
скористатися СВОТ-аналізом, щоб здійснити відбір
формальних якостей пропонованих можливостей від
сутнісних їх характеристик (подолання формалізму рекламуємих ресурсів сутністю).
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У статті наводяться результати одержані в застосуванні інформаційних технологій управління якістю на промислових підприємствах на основі виявлених організаційних, економічних і соціальних
тенденцій в машинобудуванні. Запропоновано рекомендації щодо розвитку науково-технічного
прогресу в створенні, виробництві та обслуговуванні нової техніки і розробки методології забезпечення більш високої якості машинобудівної продукції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Вимогливість до поліпшення якості продукції є нині
однією з найбільш характерних рис світового ринку. Очевидно, що питання якості повинні вирішуватися тільки
комплексно, на базі систем управління якістю продукції,
які не можуть бути чужорідним елементом, який нав'язується зверху. Спонукальним стимулом їх впровадження має бути стабільне економічне становище підприємств,
забезпечення конкурентоспроможності їхньої продукції
на внутрішньому і міжнародному ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Основний внесок у вивчення управління якістю продукції на промислових підприємствах та підвищення
якості в цьому напрямі працювали такі вчені, як Е.І. Баликіна, Г.О. Бурдельна, О.А. Бурнукіна, О.В. Вотченкова,
М.С. Дорош, А.О. Квасова, Т.М. Корнієнко, М.А. Котляр, Р.А. Кудін, К.О. Латишев, А.В. Лобода, Д.П. Лойко, О.Р. Мазуренок, Н.І. Осипенко, Н.І. Попова, А.В. Ребенок, Є.Ю. Сахно, Ю.В. Селіванова, Г.А. Семенов,
О.П. Удовіченко та інші.

ним з основних завдань промислових підприємств для
забезпечення їх конкурентоспроможності та ефективної діяльності в ринкових умовах.
Особливо це завдання стає актуальною для машинобудівної продукції, коли значна активна частина основних фондів на промислових підприємствах зношена
і морально застаріла. В останні два десятиліття в результаті негативних наслідків економічних реформ підприємства через важке фінансове становище не могли в повному обсязі відтворювати технології виробництва і
основні фонди, що позначається на якості продукції.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Головною метою роботи є розроблення методичних
підходів щодо виявлення та моделювання застосованих
інноваційних технологій управління якістю на промислових підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Зростаюче значення проблеми якості продукції є
наслідком розвитку науки і техніки, умов виробництва
продукції. Основні причини цього процесу — це ускладнення виробничих процесів, впровадження нових технологічних методів, природне підвищення вимог насеВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
лення до якості товарів, що купуються, зумовлене поЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Актуальність теми полягає у застосуванні іннова- стійним зростанням матеріальних і естетичних потреб.
ційних технологій управління якості продукції, що є од- Все це примушує автовиробників підвищувати якість
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продукції і не відставати від вимог споживачів. Завдання ускладнюється тим, що вирішувати згадані проблеми необхідно у єдиному комплексі. Чим досконаліше
організована координація і взаємозв'язок між окремими ланками проблем, тим вища технічна, економічна і
соціальна ефективність її вирішення [11].
Підвищення якості продукції повинно базуватися на
основі розробки комплексної, взаємопов'язаної системи технічних, організаційних, економічних і соціальних
та мотиваційних заходів, що забезпечують необхідний
рівень якості на всіх стадіях виробництва і споживання
продукції. Важливою умовою при їх формуванні є досягнення "господарського ефекту" за рахунок зменшення вартості виробів.
Потрібно зауважити важливий момент, що необхідність покращення шляхів управління якістю продукції в
сучасних умовах передбачено наступними обставинами:
1. Потреби науково-технічного прогресу.
2. Зміна споживчих інтересів населення.
3. Нестача або обмеженість природних ресурсів.
4. Підвищення значення матеріального стимулювання в ринкових умовах, коли кожна людина, яка краще
працює, може придбати за свою зарплату більш високоякісний товар.
5. Розвиток зовнішньої торгівлі.
Соціально-економічне значення підвищення управлінням якістю продукції полягає передусім у такому:
— високоякісна й конкурентоспроможна продукції
завжди повніше та краще задовольняє суспільно-соціальні потреби в ній;
— підвищення якості продукції є специфічною формою прояву закону економії робочого часу, тобто загальна сума витрат суспільної праці на виготовлення й
використання продукції більш високої якості, навіть
якщо досягнення такої пов'язане з додатковими витратами, істотно зменшується;
— конкурентоспроможна продукція забезпечує постійну фінансову стійкість, а також одержання нею максимально можливого прибутку;
— підвищення якості продукції впливає на зростання продуктивності суспільної праці та позитивно мотивує працівників;
— покращує структуру виробництва та функціональний розподіл потужностей, темпи й ефективність
науково-технічного прогресу.
Тому до основних шляхів підвищення якості продукції відносять:
— використання досягнень науки та техніки в процесі проектування виробів;
— запровадження новітньої технології виробництва і суворе дотримання технологічної дисципліни;
— забезпечення належної технічної оснащеності
виробництва;
— удосконалення застосовуваних стандартів і технічних умов;
— поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації та забезпечення заданого рівня якості,
адже саме стандарти й технічні умови відображують
сучасні вимоги споживачів до технічного рівня;
— збільшення випуску сертифікованої продукції,
покращення окремих показників якості продукції, що
випускається на підприємстві;

— запровадження сучасних форм та методів організації виробництва та управління;
— удосконалення методів контролю й розвиток масового самоконтролю на всіх стадіях виготовлення продукції;
— покращення заходів щодо застосування угодженої системи прогнозування та планування необхідного
рівня якості виробів;
— збалансування прийнятих для продуцентів та споживачів цін на продукцію;
— використання ефективної мотивації праці всіх
категорій персоналу підприємства, що є одним із головних факторів підвищення якості продукції;
— всебічна активація людського чинника та проведення кадрової політики, адаптованої до ринкових умов
господарювання.
В умовах ринкових відносин кожне підприємство
має орієнтуватися на досягнення максимальних результатів своєї діяльності, а наявність на ринку конкуренції
значно знижує можливості підприємства в досягненні
поставленої мети. В такому випадку підприємство має
створювати та підтримувати суттєві переваги перед конкурентами, основні з яких спрямовані на виробництво
продукції високої якості, здатної як найкраще задовольняти потреби споживачів. Це обумовлює необхідність
відводити на підприємствах велику увагу цим питанням,
орієнтуючись на світовий досвід створення сучасних
систем управління якістю продукції [8].
У зв'язку з цим велика увага приділяється вирішенню питань по якості, що дає змогу примножувати якісні
характеристики та властивості продукції. Ця проблема
є актуальною для всіх підприємств нашої держави.
Що стосується порівняльного аналізу вітчизняних та
закордонних систем, то він показує, що українським системам управління якістю потрібно пройти ще довгий шлях
вдосконалення, щоб досягти рівня інших розвинутих країн.
Для досягнення досконалої якості продукції вітчизняним
системам управління потрібно перейти до єдиних вимог,
що стало можливим за допомогою систем менеджменту
якості за стандартами ISO, статистичних методів керування якістю, концепції загального управління якістю TQM,
що широко використовується у світовій практиці [2].
Сучасна концепція TQM передбачає всебічне цілеспрямоване і добре скоординоване застосування систем і
методів керування всіх сфер діяльності від досліджень і
розробок до після реалізаційного обслуговування.
Оскільки, міжнародне визнання країни, її авторитет
залежить від якості її продукції, то українським системам якості необхідно керуватися такими принципами:
— орієнтація на споживача;
— безперервне удосконалення виробництва і діяльності в сфері якості;
— безперервне підвищення компетентності працівників організації;
— забезпечення якості на всіх стадіях життєвого
циклу товару;
— участь усього персоналу у вирішенні проблем
якості.
Отже, стратегічним напрямом успішного функціонування підприємств у сучасних економічних умовах є
створення ефективних шляхів підвищення якості продукції та процесу їх формування на підприємстві, які
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дозволяють підвищити необхідний рівень споживчих
характеристик продукції. Таким чином, особливої
актуальності набуває дострокове підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі формування
ефективних шляхів управління якістю продукції [5].
Також при використанні сучасних інформаційних технологій істотно підвищується ефективність виробничих
процесів і скорочуються витрати на процедури обробки
інформації, необхідної при виробництві продукції машинобудівного підприємства, що є актуальним. За допомогою інформаційних технологій можливе вирішення проблем збору, зберігання, обробки інформації про всі основні характеристики виробів, випробуваннях виробів,
експлуатації продукції автомобільного підприємства на
протязі всього життєвого циклу аж до утилізації [6].
Інформаційні технології дають суттєві переваги в
роботі підприємств машинобудування. Для того, щоб
зрозуміти, які саме, необхідно визначити ключові
відмінності продукції машинобудівного підприємства від
будь-якої іншої.
Важливими відмінностями є:
— продукція підприємства машинобудування —
складна і наукомістка, складається з безлічі складових
частин. Кожна із складових частин у свою чергу ділиться на більш дрібні блоки і компоненти;
— кожному компоненту відповідає багато різних
характеристик, в деяких випадках кількість характеристик доходить до декількох сотень.
Всі ці характеристики вимагають особливого контролю; якість продукції машинобудівного підприємства необхідно відслідковувати на всіх етапах життєвого циклу виробу: від створення технічного завдання, проектування,
розробки, технологічної підготовки, виробництва, випробування, до експлуатації та утилізації. Якість закладається, в першу чергу, конструкторами, які визначають структуру і характеристики майбутнього виробу, і технологами, які розробляють способи його виготовлення [1].
Якістю володіє як об'єкт в цілому, так і всі його системи, і елементи. Щоб порівнювати якість елементів,
систем і об'єктів запропоновано переходити на інформаційний рівень аналізу. Завдяки цьому переходу, заснованому на використанні гарантованих величин, з'являється можливість порівнювати якість різнорідних
об'єктів, виділяти критичні системи і елементи і акцентувати на них основна увага [7].
З появою нової методології виникло питання з її
практичною реалізацією. Традиційний шлях — переучувати фахівців і розширювати штат для контролю якості
при проведенні розрахунків і при розробці конструкторської та технологічної документації. Альтернативний
шлях — проведення робіт по двох напрямах:
— впровадження наукових розробок за якістю та
інформації в освітній процес;
— залучення сучасних інформаційних технологій
для автоматизації процесу обміну інформацією між
підрозділами підприємства і створення системи підтримки життєвого циклу виробів для збору, зберігання, аналізу і обробки інформації.
Велика кількість інформації по кожному окремо
взятому виробу постійно ускладнює процес її обробки.
При проектуванні, технологічній підготовці, випробуваннях і перевірках виробів використовується більше
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120 документів: габаритні креслення комплектуючих,
технічні умови на комплектуючі, технічні описи, методики контролю, програми випробувань, керівництва по
експлуатації та інші. Всі ці документи зберігаються в
паперових архівах і вимагають часу для їх пошуку. Істотним недоліком є складність централізації паперового
документообігу на підприємстві з розосередженою
структурою виробництва, як єдиної точки інформаційної підтримки. Також паперові носії мають властивість
втрачати первинний вигляд у процесі використання [3].
Тому для прискорення процедури обробки даних
необхідно залучення сучасних інформаційних технологій.
Для підвищення ефективності контролю якості продукції промислового підприємства пропонується:
— всіх користувачів об'єднати в рамках єдиної локальної обчислювальної мережі;
— створити єдину базу даних щодо комплектуючих
і основних виробів;
— надати можливість співробітникам підприємства
працювати з єдиною базою даних з розмежованим правом доступу до її елементів;
— створити електронний архів документів, що використовують в роботі співробітники підприємства;
— здійснити розробку програми по формалізації
основних процедур життєвого циклу серійних виробів з
деталізацією до вхідних в них комплектуючих. Метою
розробки є зведення в єдину базу даних документів,
атрибутів об'єктів і інформації про рух комплектуючих
по підрозділах підприємства, а також про технічний стан
виробів у процесі експлуатації. Це дозволить прискорити час обробки даних і формування необхідних звітів
без втрат і помилок;
— створити автоматизовану систему з доступом до
єдиної бази даних, що забезпечує колективну роботу спеціалістів, які вирішують свої завдання на всіх етапах життєвого циклу, починаючи від проектування і конструювання та закінчуючи інформаційною підтримкою на етапі експлуатації та утилізації. При цьому кожен користувач має
можливість вирішувати свої специфічні завдання (в рамках встановлених повноважень). Він може в електронному вигляді узгоджувати і затверджувати запропоновані
рішення і формувати необхідні звітні документи;
— провести навчання користувачів роботі в автоматизованій системі підтримки життєвого циклу виробу.
Застосування системи інформаційних технологій
дасть такі переваги в області контролю якості продукції
машинобудівного підприємства: застосування інформаційних технологій істотно скоротить час обробки даних;
у процесі обробки паперових документів можливе виникнення помилок. Також можливі помилки типу
"людський фактор" при проведенні змін в паперовому
оригіналі. При обробці даних за допомогою інформаційних технологій виникнення помилок зведеться до
мінімуму. Помилки при формуванні електронних звітів
системою також менш вірогідні, ніж при формуванні
звітів вручну співробітником підприємства [10].
Використання інформаційних технологій в процесі
обміну даними між підрозділами машинобудівного
підприємства спричинить за собою істотну економію
витрат на утримання паперового архіву та персоналу,
який бере участь у паперовому документообігу.
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INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF INDICATORS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC
STATE OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF INTEGRAL ASSESSMENT
У статті запропоновано досліджувати динаміку показників фінансово-економічного стану промислових підприємств на засадах інтегрального оцінювання. Систематизовано фінансово-економічні показники промислового підприємства за такими групами, як: показники майнового
потенціалу, показники ліквідності показники фінансової стійкості показники рентабельності.
Узагальнено етапи розрахунку інтегрального показника фінансово-економічного стану підприємства: формування масиву вихідних даних, формування системи фінансових показників, що
характеризують діяльність підприємства та їх розрахунок, визначення групових інтегральних
показників, визначення інтегрального показника фінансово-економічного стану підприємства.
За результатами розрахунків за період 2012—2016 рр. на прикладі ПАТ "Мотор Січ" доведено,
що інтегральний показник фінансової стійкості є найнижчим, але він має зростаючу тенденцію, інтегральний показник ділової активності за весь досліджуваний період був найвищим, а у
2016 році він знизився, інтегральні показники ліквідності та майнового потенціалу мають зростаючу тенденцію, інтегральний показник рентабельності у 2016 році порівняно з 2015 роком
знизився. Загальний інтегральний показник фінансово-економічного стану ПАТ "Мотор Січ"
свідчить про недостатньо ефективне управління підприємством, оскільки за досліджуваний період коливається в межах від 0,52 до 0,58, що визначається як задовільний рівень.
The article proposes to investigate the dynamics of indicators of financial and economic state of
industrial enterprises on the basis of integral estimation. The financial-economic indicators of the
industrial enterprise are systematized in such groups as: indicators of property potential, indicators
of liquidity indicators of financial stability, profitability indicators. The stages of the calculation of
the integral indicator of the financial and economic state of the enterprise are summarized: the
formation of an array of output data, the formation of a system of financial indicators that characterize
the enterprise and its calculation, the definition of group integral indicators, the definition of the
integral indicator of the financial and economic state of the enterprise. According to the results of
calculations for the period 2012—2016 on the example of PJSC "Motor Sich" it is proved that the
integral index of financial stability is the lowest, but it has a growing tendency, the integral index of
business activity for the whole period under study was the highest, and in 2016 it decreased , integral
indicators of liquidity and property potential have a growing trend, the integral indicator of profitability
in 2016 compared with 2015 has decreased. The overall integral indicator of the financial and
economic state of Motor Sich PJSC suggests that the enterprise is not operating efficiently enough,
since the period under study ranges from 0.52 to 0.58, which is defined as a satisfactory level.
Ключові слова: динаміка, інтегральний показник, фінансово-економічний стан, промислове підприємство, оцінювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

мічного стану підприємств у ринкових умовах господаФінансовий стан є одним із визначальних чинників рювання, набуває важливого значення, оскільки дає
розвитку підприємств, характеризує його потенціал та змогу встановити наскільки суб'єкт господарювання законкурентоздатність. Оцінювання фінансово-еконо- безпечений ресурсами та ефективність їх використан-
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ня. Проводячи оцінку поточного
стану підприємства варто розглядати не окремо взяті показники, а
комплекс показників, які відображають різні аспекти діяльності
підприємства. Саме інтегральний
показник фінансово-економічного
стану є узагальнюючим показником, що характеризує діяльність
підприємства. Цей показник відображає результати фінансово-господарської діяльності, виробничої
та комерційної.
Проблема оцінювання та аналізу фінансово-господарського
стану була і залишається актуальною, оскільки дозволяє виявити
резерви підвищення рентабельності виробництва та виявлення
негативних тенденцій його розвитку. У зв'язку з цим все більшої актуальності набувають дослідження
сучасних умов, динаміки розвитку
та особливостей діяльності вітчизняних промислових підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

1 етап. Формування масиву
вихідних даних

Формування бази вихідних даних на основі
фінансової звітності, а саме
- балансу;
- звіту про фінансові результати;
- звіту про рух грошових коштів

2 етап. Формування системи
фінансових показників, що
характеризують діяльність
підприємства та їх
розрахунок

1. Показники майнового потенціалу ( Хм).
2. Показники ліквідності (
).
3. Показники фінансової стійкості ( Хфс).
4. Показники ділової активності (Ха).
5. Показники рентабельності (
)
1. Формування набору показників у кожній групі:

3 етап. Визначення групових
інтегральних показників

.

2. Визначення вагомості кожного показника

,

.
при чому
3. Розрахунок інтегральних показників у кожній
групі фінансових показників
4 етап. Визначення
інтегрального показника
фінансово-економічного
стану підприємства

1. Визначення вагомості

кожної групи

показників, за умови
.
2. Розрахунок узагальненого інтегрального
показника ІFES

Рис. 1. Етапи розрахунку інтегрального показника фінансовоекономічного стану підприємства
Джерело: побудовано автором самостійно.

Обгрунтування принципів і методів аналізу фінансового стану вітчизняних
підприємств розглянуто в працях вчених: Куцик В.І.,
Борисенко Н.В. [1], Семенов Г.А., Ярошевська О.В. [2],
Груб'як С.В. [3]. Дослідження методів розрахунку інтегральної оцінки фінансового стану розглянуто у праці
Ларікової Т.В. [4]; комплексну оцінку фінансового потенціалу на основі інтегральної оцінки розглянуто Орєховою К.В. та Ткаченко О.С. [5]; особливості динамічного методу оцінки фінансово-економічного стану суб'єкту господарювання розглянуто у роботі Галушка В.
[6].
Незважаючи на наявні значні наукові доробки за
темою дослідження, теперішній стан промислових
підприємств свідчить про наявність певних аспектів
діяльності, які потребують подальшого дослідження, що
і визначило мету нашої роботи.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є систематизація системи фінансовоекономічних показників, що відображають результати
діяльності промислового підприємства з метою визначення інтегрального показника та аналізу його динаміки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В основі інтегральної оцінки лежить формування
системи показників, що характеризують досліджуваний
показник та є ефективним механізмом аналізу будь-якої
діяльності. Інтегральний показник фінансово-економічного стану промислового підприємства відображає
поточний стан та розвиток його діяльності на основі

системи фінансових показників. До таких показників
відносяться такі групи: показники майнового стану,
ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності тощо. Виході з вищенаведеного інтегральне оцінювання фінансово-економічного стану підприємства автор пропонує проводити у декілька етапів (рис.
1).
Першочерговим етапом є збір, систематизація та
аналіз фінансової звітності підприємства за останні декілька років його діяльності. Така процедура дозволить
проаналізувати та виявити тенденції фінансово-економічного розвитку досліджуваного підприємства. Далі на
основі фінансової звітності проводиться розрахунок та
аналіз динаміки фінансових показників згрупованих у
п'ять груп. У кожній групі показників формується набір
найбільш важливих фінансових коефіцієнтів та визначається їх вагомість. Майже усі фінансові коефіцієнти
визначаються умовними одиницями, тобто є безрозмірними. У такому випадку необхідності у нормуванні
немає, але для деяких показників (як-от: період окупності, коефіцієнт ліквідності та інші) не виконується ця
умова, тоді варто провести нормування. На основі отриманих даних розраховуються групові інтегральні показники. І на останньому етапі пропонується оцінювати
узагальнений інтегральний показник фінансово-економічного стану підприємства.
Реалізуємо запропонований механізм оцінки інтегрального показника фінансово-економічного стану на
прикладі підприємства машинобудівної галузі ПАТ "Мотор Січ" (м. Запоріжжя). Фінансові показники, що використовуються при визначенні узагальненого інтегрального показника, визначаються на основі річної
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ком маємо зростання показника майже на 13%, а порівняно з
2012 роком на 6,8%, що є по№
Умовне
Фінансові показники
Формула для розрахунку
зитивним, адже хоч і незначнип/п
позначення
Показники майнового потенціалу (Хм )
ми темпами та все ж таки відбу1
коефіцієнт зносу основних
КЗОФ
Ф. № 1, р. 1012 / Ф. № 1, р.1011
вається модернізація основних
фондів
фондів. Аналізуючи ці два кое2
коефіцієнт оновлення
КООФ
(Ф.№1, р.1011 за поточний рік - Ф.№1, р.1011
основних фондів
за попередній рік)/Ф.№, р.1011 за поточний
фіцієнти можемо зробити висрік
новок, що підприємству варто
3
коефіцієнт мобільності
КМА
Ф. № 1, р. 1195 + р. 1200 / Ф. № 1, р. 1095
активізувати процес оновлення
активів
основних засобів. Коефіцієнт
4
фондовіддача основних фондів
ФОФ
Ф. № 2, р. 2000 / Ф. № 1, р. 1010
Показники ліквідності ( ХЛ)
мобільності активів має зроста5
коефіцієнт поточної
КПЛ
Ф. № 1, р. 1195 / Ф. № 1, р. 1695
ючу тенденцію, що є позитивліквідності (покриття)
ним, але його значення є ниж6
коефіцієнт швидкої
КШЛ
Ф. № 1, р. 1195 чим за нормативне, тож підліквідності
- р.1100 / Ф. № 1, р. 1695
7
коефіцієнт абсолютної
КАЛ
Ф. № 1, р. 1165 /
приємству ватро збільшити свої
ліквідності
Ф. № 1, р. 1695
оборотні активи.
8
співвідношення дебіторської
Д/К
Ф. № 1, сума р. 1125-1155) / Ф. № 1, р. 1695
Група показників ліквідта кредиторської
заборгованості
ності свідчить про надійність
Показники фінансової стійкості (Хфс )
підприємства та ефективність
9
коефіцієнт забезпеченості
Рк / ф. № 1, р. 1195
його фінансової діяльності у ковласними оборотними
КЗВОК
роткостроковому періоді. Кокоштами
10
коефіцієнт маневренності
КМ
Ф. № 1 р. 1165 / Рк
ефіцієнт поточної ліквідності у
власних обігових коштів
2016 році порівняно з 2015 ро11
коефіцієнт автономії
КА
Ф. № 1, р.1495 / Ф. № 1, р. 1900
ком зріс на 15,3%, а порівняно
12
показник фінансового
КФЛ
Ф. № 1, р. 1595
з 2012 роком на 14,5%. Отже,
левіреджу
/ Ф. № 1, р.1495
13
коефіцієнт фінансової
КФС
Ф. № 1, р.1495 + р. 1595 / Ф. № 1, р. 1900
підприємство має достатньо обстійкості
ігових коштів для погашення наПоказники ділової активності (Ха)
явних боргів на протязі року.
14
оборотність активів
Р
Ф. № 2, р. 2000 / Ф. № 1, р. 1300
(обороти), ресурсовіддача
Коефіцієнт швидкої ліквідності
15
коефіцієнт оборотності
КДЗ
Ф. № 2, р. 2000 / Ф. № 1, р. 1125 +
у 2014 році знизився на 12%, а
дебіторської заборгованості
+ р. 1130 + р.1135 +р. 1155
у 2015 році на 18,7% відносно
16
коефіцієнт оборотності
ККЗ
Ф. № 2, р. 2000 / Ф. №1, р. 1695
попереднього періоду. Уже у
кредиторської заборгованості
17
коефіцієнт оборотності
КОВК
Ф. № 2, р. 2000 /
2016 році спостерігаємо зросвласного капіталу
Ф. № 1, р. 1495
тання на 13,4% порівняно з
Показники рентабельності ( ХР)
2015 роком, зазначимо, що зна18
рентабельність капіталу
РА
Ф. № 2, р.2350 /
чення даного показника знахо(активів)
Ф. № 1, р. 1300
19
рентабельність власного
РВК
Ф. № 2, р.2350 /
диться в межах нормативного.
капіталу
Ф. № 1, р. 1495
Значення коефіцієнту абсолют20
рентабельність реалізованої
РРП
Ф. № 2, р. 2000 ної ліквідності також збільпродукції
(р. 2050 + р. 2130 + р. 2150) /Ф. № 2, р. 2000
шується, у середньому на
21
період окупності капіталу
ПОК
Ф. № 1, р. 1300 / Ф. № 2, р.2350
22
рентабельність виробничих
РВФ
Ф. № 2, р.2350 /
23,2% щороку. Така динаміка
фондів
Ф. № 1, р. 1011 + р. 1100
свідчить про готовність підприєДжерело: згруповано автором на основі [7; 8].
мства ліквідовувати наявну кофінансової звітності (баланс, звіт про фінансові резуль- роткострокову заборгованість. Співвідношення дебітати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний торської та кредиторської заборгованості значно нижкапітал). Відповідно до рисунка 1 нами запропоновано че рекомендованого значення (Д/К = 1), а це свідчить
п'ять груп показників, у кожній з яких по 4—5 фінансо- про здатність підприємства фінансувати дебіторську заборгованість та частину інших активів за рахунок кревих коефіцієнтів (табл. 1).
За офіційними статистичними даними [9; 10] визна- диторської заборгованості. Аналізуючи фінансові коечимо фінансові показники для досліджуваних під- фіцієнти цієї групи, можемо сказати, що усі вони знахоприємств та на їх основі групові інтегральні показники. дяться у межах нормативних значень. Отже, можна зроТак, у таблиці 2 наведено результати розрахунків обра- бити висновок, що ПАТ "Мотор Січ" має збалансовану
них фінансових коефіцієнтів, що характеризують фінан- структуру капіталу та здатне вчасно погашати наявні
сово-економічний стан ПАТ "Мотор Січ".
борги.
Група показників майнового потенціалу характериПроаналізуємо рівень фінансових ризиків підприєзує стан та ефективність виробничих фондів підприєм- мства на основі показників фінансової стійкості. Знаства. Коефіцієнт зносу основних фондів має зростаючу чення коефіцієнту забезпеченості власними оборотнитенденцію (у середньому щорічно на 12,2%), що ми коштами у 2016 році становить 0,689, що порівнясвідчить про фізичний та моральний знос основних за- но з 2015 роком більше на 7,3%, а порівняно з 2012 рособів. Коефіцієнт оновлення основних фондів має ко- ком на 7%. Нормативним значенням є 0,1 і більше. Осливальну динаміку, та у 2016 році порівняно з 2015 ро- кільки отримане розрахункове значення вище нормаТаблиця 1. Фінансові показники, що характеризують
фінансово-економічний стан підприємства

38

Інвестиції: практика та досвід № 12/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
тивного то можна зробити висновок, що ПАТ "Мо- Таблиця 2. Показники, що характеризують групові
тор Січ" здатне фінансувати оборотні активи за ра- інтегральні показники фінансово-економічного
хунок власних коштів. Значення коефіцієнту мастану для ПАТ "Мотор Січ"
невренності власних обігових коштів має зростаФінансові
Роки
ючу тенденцію, що є позитивним та у 2016 році стакоефіцієнти
№
Умовне
новить 0,187, що на 38,5% більше ніж минулого
2012
2013
2014
2015
2016
позначення
року. А це свідчить, що 18,7% власних обігових 1п/п
КЗОФ
0,237
0,272
0,301
0,330
0,375
коштів перебуває у грошовій формі, а підприєм- 2
КООФ
0,148
0,148
0,167
0,140
0,158
ство може ліквідовувати наявні короткострокові 3
КМА
1,646
1,697
2,030
2,434
2,678
ФОФ
1,939
1,894
2,055
2,377
1,637
зобов'язання за рахунок власного капіталу. Ко- 4
0,578
0,599
0,677
0,720
0,714
ефіцієнт автономії зменшується щороку у серед- Ім
5
КПЛ
2,805
3,262
2,784
2,786
3,211
ньому на 2,5%, у 2016 році він становить 0,647, 6
КШЛ
1,008
1,105
0,972
0,790
0,896
що є більшим за нормативне (0,5) та свідчить про 7
КАЛ
0,184
0,179
0,238
0,241
0,413
Д/К
0,084
0,134
0,198
0,143
0,141
те, що підприємство здатне виконати зовнішні зо- 8
0,375
0,543
0,598
0,525
0,640
бов'язання за рахунок власних активів. Показник Іл
9
КЗВОК
0,644
0,694
0,642
0,642
0,689
фінансового левериджу в 2016 році зріс і стано- 10
КМ
0,047
0,079
0,133
0,135
0,187
вить 0,195, що свідчить про підвищення фінансо- 11
КА
0,670
0,700
0,649
0,686
0,647
вого ризику. Таке зростання даного показника 12
КФЛ
0,162
0,152
0,170
0,088
0,195
КФС
0,778
0,807
0,760
0,746
0,773
відбулося за рахунок збільшення довгострокових 13
0,302
0,343
0,373
0,329
0,417
зобов'язань у півтора рази, але його значення є Іфс
14
Р
0,6699
0,6505
0,6470
0,6663
0,4197
меншим за нормативне (0,25). Коефіцієнт фінан- 15
КДЗ
4,8972
6,3900
4,6738
6,2362
7,0436
сової стійкості у 2016 році порівняно з 2015 ро- 16
ККЗ
3,0210
3,3730
2,6912
2,6213
1,8511
КОВК
0,9999
0,9287
0,9965
0,9717
0,6489
ком збільшився на 3,6%, що є позитивним для дос- 17
0,8036
0,8604
0,7643
0,8170
0,6218
ліджуваного підприємства, оскільки зросла част- Іа
РА
0,156
0,100
0,094
0,164
0,078
ка стабільних фінансових джерел у загальному 18
19
РВК
0,232
0,143
0,145
0,239
0,121
обсязі.
20
РРП
1,713
1,708
1,639
1,485
1,573
Група коефіцієнтів ділової активності харак- 21
ПОК
6,425
10,003
10,629
6,105
12,790
РВФ
0,183
0,113
0,106
0,177
0,084
теризує ефективність використання активів 22
0,592
0,487
0,479
0,575
0,437
підприємства. Аналізуючи оборотність активів, Ір
бачимо, що ресурсовіддача має зменшувальну
Джерело: розраховано автором на основі [9—10].
тенденцію, що свідчить про зменшення чистої виУправління підприємство на даний час є неефекручки на гривню інвестованих коштів. За досліджуваний період ресурсовіддача знизилась на 37,3% з тивним про, що свідчить зменшувальна тенденція по0,66 до 0,42. Аналогічну динаміку має коефіцієнт обо- казників рентабельності. Адже за досліджуваний перротності кредиторської заборгованості, у 2016 році іод рентабельність капіталу, реалізованої продукції та
порівняно з 2015 роком він знизився на 29,4%. Це виробничих фондів знизилась на 47,8%, 8,2% та
пов'язано зі зростанням кредиторської заборгова- 54,1% відповідно. Що свідчить про зменшення чистоності на 8% і зменшенням чистої виручки на 23,7%. го прибутку на одиницю інвестованих коштів. А періХоча у 2016 році власний капітал і зріс на 14,2% його од окупності капіталу в 2016 році порівняно з 2015
оборотність знизилась з 0,97 до 0,64, що на 33,2% роком зріс майже у два рази, що є негативним для
менше ніж попереднього року. Але у даній групі є по- підприємства. Це зростання пов'язано зі зменшенням
казник із позитивною динамікою, чиста виручка пе- чистого прибутку на 42,2%.
Проаналізувавши динаміку фінансових показників
ре вищує с ередню дебіторськ у заборгованіс ть
підприємства у 7,04 рази, що на 43,8% більше ніж у оцінимо групові інтегральні показники, які характеризують рівень фінансово-економічного стану. Інтеграль2012 році (4,89).
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Рис. 2. Інтегральні показники за групами для ПАТ "Мотор Січ"
Джерело: побудовано автором.
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ступінь збалансованості поточних зобов'язань та оборотних активів підприємства. Показник ліквідності у
2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 21,8%, а порівняно з 2012 роком на 70,4%. Така динаміка пояснюється зростанням грошових коштів підприємства у
2016 році відносно 2015 року на 84,4%. Інтегральний
показник майнового потенціалу у 2016 році залишився
майже на тому ж рівні, що і в попередньому періоді (зниДжерело: [12].
зився на 0,8%). Інтегральний показник рентабельності
ний показник у кожній групі визначимо так:
у 2016 році порівняно з 2015 роком знизився на 24%,
за рахунок зниження рентабельності активів на 52,3%,
n
рентабельності виробничих фондів на 52,8% та рентаIi = n
xi ,
бельності власного капіталу на 49,4%.
i=1
Інтегральний показник розвитку фінансово-еконоде n — кількість показників у і-тій групі; хі — зна- мічного стану підприємства розрахуємо наступним чичення показника ( за необхідності нормоване значен- ном:
ня).
n
Нормування показників відбувається за максимальI FES = I i ⋅ wi , I FES 0,1 ,
ним значенням:
j =1
Таблиця 3. Шкала бажаності Харрингтона
Межі
показника
[0; 0,2]
[0,2; 0,37]
[0,37; 0,63]
[0,63; 0,8]
[0,8; 1]

Оцінка рівня
інтегрального показника
«дуже погано»
«погано»
«задовільно»
«добре»
«дуже добре»

∏

∑

— для показників стимуляторів:

xynorm =

— для показників дестимуляторів:

xynorm

xiy

;

xy (max)
xy (max)
.
=
xiy

Провівши усі необхідні розрахунки, отримуємо динаміку групових інтегральних показників, що характеризують фінансово-економічний стан підприємства
(рис. 2) за останні п'ять років.
З рисунка 2 видно, що інтегральний показник фінансової стійкості є найнижчим, але він має зростаючу тенденцію. Так, у 2016 році порівняно з попереднім роком
зріс на 26,5%, за рахунок зростання частки абсолютно
ліквідних активів у власних обігових коштах на 37,8%
та частки стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі на 3,7%. Інтегральний показник ділової
активності за увесь досліджуваний період був найвищим, а у 2016 році він знизився майже на 24%, що
свідчить про неефективне використання активів у поточному році. Це відбулося за рахунок зниження ресурсовіддачі на 37% та зменшення чистої виручки від реалізації продукції, що припадає на одиницю власного капіталу на 33,2%. Інтегральні показники ліквідності та
майнового потенціалу мають зростаючу тенденцію.
Інтегральний показник рівня ліквідності характеризує
0,590
0,580
0,570
0,560
0,550
0,540
0,530
0,520
0,510
0,500
0,490

[ ]

де I FES — загальний інтегральний показник; I i —
груповий інтегральний показник і-тої групи фінансових
показників; wi — вагові коефіцієнти кожної групи
фінансових показників.
Рівень вагомості кожної групи показників зазвичай
визначається експертним методом. Вагомість груп показників може відрізнятися в залежності від виду діяльності підприємства. У даній роботі для визначення вагових коефіцієнтів автор скористався методом аналізу
ієрархії Т. Сааті, що чисельно оцінюються за певною
шкалою, яку наведено в [11].
Для аналізу отриманих результатів рівня інтегрального показника фінансово-економічного стану використаємо шкалу бажаності Харрингтона, що наведена у
таблиці 3.
Загальну тенденцію інтегрального показника фінансово-економічного стану ПАТ "Мотор Січ" подано на
рисунку 3.
Як видно з рис. 3 динаміка інтегрального показника до 2015 року мала зростаючу тенденцію, у середньому щороку він зростав на 3,6%. А у 2016 році
спостерігаємо різке зниження досліджуваного показника на 4,7%. Така динаміка свідчить про недостатньо ефективне управління підприємством. Інтегральний показник за досліджуваний період коливається в межах від 0,52 до 0,58, що характеризує
0,08
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0,04

2,9%

0,02
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0
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Рис. 3. Динаміка загального інтегрального показника фінансово-економічного стану
Джерело: побудовано автором.
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задовільний рівень фінансово-економічного стану
досліджуваного підприємства.

ВИСНОВКИ

9. База даних "Сміда". URL: http://smida.gov.ua
10. Офіційний сайт ПАТ "Мотор Січ". URL: http://
www.motorsich.com
11. Метод аналізу ієрархії Т. Сааті. URL: http://
stud.com.ua/25063/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_saati
12. Harrington E.C. The Desirability Function / E.C. Harrington // Industrial quality control. — 1965. — № 21.
— P. 494—498.
13. Кучерова Г.Ю. Антикризове управління машинобудівним підприємством на засадах рефлексії / Г.Ю.
Кучерова // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector of Economic Development:
збірник наукових праць. МІДМУ "КПУ". — Вип. 8 (1). —
Мелітополь: Вид-во КПУ, 2015. — С. 145—154.

Отже, підводячи підсумки щодо рівня інтегрального показника фінансово-економічного стану варто зазначити, що він є задовільним. Хоча ПАТ "Мотор Січ" і
має досить потужний виробничий потенціал та є ряд
причин, що стримують його розвиток. Для підвищення
рівня інтегрального показника керівництву підприємства
варто активізувати роботу щодо оновлення виробничих
фондів, а це в свою чергу дасть можливість підприємству збільшити обсяги виробництва та знизити собівартість продукції, що випускається. Такі дії сприятимуть зростанню фондовіддачи та збільшенню прибутку
та відповідно чистої виручки підприємства. ПерспектиReferences:
вою дослідження є розробка рефлексивного підходу
1. Kutsyk, V.I. and Borysenko, N.V. (2009), "The
[13] щодо покращення показників фінансово-економіessence and analysis of the financial and economic state
чного стану промислових підприємств.
of the enterprise in modern conditions", Naukovyj visnyk
NLTU Ukrainy, vol. 19.13, pp. 274—277.
Література:
2. Semenov, H.A. and Yaroshevs'ka, O.V. (2011),
1. Куцик В.І., Борисенко Н.В. Суть і аналіз фінансово-економічного стану підприємства в сучасних умовах. "Diagnostics of the financial and economic condition of
Науковий вісник НЛТУ України. — 2009. — Вип.19.13. the enterprise", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol.
— С. 274—277. URL: https://cyberleninka.ru/article/ 1, pp. 136—141.
3. Hrub'iak, S.V. (2015), "Analysis of the financial and
v/sut-i-analiz-fin ans ovo-ek onomichnogo-s tan upidpriemstva-v-suchasnih-umovah (дата звернення: economic state of the industrial enterprise", Hlobal'ni ta
natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 268—271.
01.02.2018).
4. Larikova, T.V. (2014), "Features of the calculation
2. Семенов Г.А., Ярошевська О.В. Діагностика
фінансово-економічного стану підприємства. Вісник of the integrated assessment of the financial condition of
економічної науки України. — 2011. — № 1. — С. 136— economic entities", Naukovyj visnyk Khersons'koho
141. URL:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ derzhavnoho universytetu, vol. 1, pp. 228—233.
5. Oriekhova, K.V. and Tkachenko, O.S. (2004), "The
handle/123456789/45786/28-Semenov.pdf?sequenmethod of an integrated assessment of the financial condition
ce=1
3. Груб'як С.В. Аналіз фінансово-економічного ста- of the enterprise", Pravo i Bezpeka, vol. 3, no. 3, pp. 180—184.
6. Halushka, V.V (2009), "Use of a dynamic approach
ну промислового підприємства. Глобальні та національні
проблеми економіки. — 2015. — № 3. — С. 268—271. in assessing the financial and economic position of
URL: http://global-national.in.ua/archive/3-2015/ economic entities", Skhid, vol. 5 (96), pp. 30—33.
7. Feschenko, O.P. (2015), "Calculation of indicators
56.pdf
4. Ларікова Т.В. Особливості розрахунку інтеграль- of financial condition of economic partnerships taking into
ної оцінки фінансового стану суб'єктів господарюван- account new forms of reporting", Biznesinform, vol. 2, pp.
ня. Науковий вісник Херсонського державного універ- 229—236.
8. Khmelevs'kyj, S.M. (2014), "Changing algorithms
ситету. — 2014. — №1. — С. 228—233. URL: http://
for calculating financial and economic indicators", Visnyk
www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/56.pdf
5. Орєхова К.В., Ткаченко О.С. Методика інтеграль- Chernihivs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho
ної оцінки фінансового стану підприємства. URL: file:/ universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 2 (74), pp.
//C:/Users/%D0%92%D0%B8%D1% 82%D0%B0/ 179—186.
9. Smida (2018), available at: http://smida.gov.ua
Downloads/Pib_2004_3_3_53%20(1).pdf
6. Галушка В. Використання динамічного підходу в (Accessed 10 May 2018).
10. PAT "Motor Sich" (2018), available at: http://
оцінці фінансово-економічного сану суб'єктів господарювання. Схід. — 2009. — № 5 (96). — С. 30—33. URL: www.motorsich.com (Accessed 10 May 2018).
11. stud.com.ua (2018), "Method of analysis of the
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/20933
7. Фещенко О.П. Розрахунок показників фінансо- hierarchy of T. Saati", available at: http://stud.com.ua/
вого стану господарських товариств з урахуванням но- 25063/menedzhment/metod_analizu_iyerarhiy_saati
вих форм звітності. Бізнес Інформ. — 2015. — № 2. — (Accessed 10 May 2018).
12. Harrington, E.C. (1965), "The Desirability FuncС. 229-236. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_tion", Industrial quality control, vol. 21, pp. 494—498.
2015_2_39
13. Kucherova, H.Yu. (2015), "Anti-crisis management
8. Хмелевський С.М. Зміна алгоритмів розрахунку
фінансово-економічних показників. Вісник Чернігівсь- of machine-building enterprise on the basis of reflection",
кого державного технологічного університету. Серія: Institutional Vector of Economic Development, vol. 8 (1),
Економічні науки. — 2014. — № 2 (74). — С. 179—186. pp. 145—154.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2014_2_26. Стаття надійшла до редакції 24.05.2018 р.

41

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 658.8:664.3:658.152

О. П. Красняк,
к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
Ю. В. Довгань,
асистент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА НАПРЯМІВ
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ
АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНОЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ
O. Krasniak,
Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor
of Marketing and Agribusiness Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia
Y. Dovhan,
Assistant of Professor of Marketing and Agribusiness Department,
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

MARKETING ESTIMATION OF DIRECTIONS OF THE INVESTMENT AND INNOVATION
ACTIVITY OF ENTERPRISES OF OIL AND FAT SUBCOMPLEX
Розглянуто основні ознаки сегментування глобального ринку рослинних олій. Визначено, що
сегментація світового ринку рослинних олій може бути проведена за трьома основними ознаками: практичним застосуванням рослинної олії, типом та способом її виробництва. Виявлено, що у глобальному контексті підприємства олійно-жирового підкомплексу значні обсяги інвестицій спрямовують на пошук інноваційних рішень у сфері технологій виробництва рослинних
олій та жирів харчового споживання, які сприяли б поліпшенню здоров'я людей. Проаналізовано ключові об'єкти наукових досліджень та пошуку практичних технологічних рішень в олійножировому підкомплексі для виробництва рослинних харчових. Проведено маркетингову оцінку напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу.
Встановлено, що зростання попиту на світовому ринку харчових рослинних олій та жирів та зміна
його структури в напрямі зменшення використання тваринних жирів триває вже декілька десятиліть. Обгрунтовано, що вітчизняні гравці олійного ринку при формуванні інвестиційно-інноваційної стратегії мають врахувати глобальні тенденції розвитку світового олійно-жирового
підкомплексу, показати свою здатність не тільки підтримувати традиційні провідні позиції у
ринкових нішах олійної сировини рослинного походження та соняшникової олії, але й зробити
кардинальний ривок до проникнення у поки ще дійсно інноваційний ринок високоолеїнових харчових рослинних олій, інвестуючи у нові продукти.
The main features of the segmentation of the global market of vegetable oils are considered. It
has been established that the segmentation of the world market of vegetable oils can be performed
on the basis of three main features: practical application of vegetable oils, type and method of its
production. It has been found that in the global context of the enterprise of the oil and fat subcomplex,
large volumes of investments are aimed at searching for innovative solutions in the field of technology
of production of vegetable oils and fats of food consumption, which would improve the health of
people. The key objects of scientific researches and search of practical technological decisions in
the oil-fat subcomplex for production of vegetable edible oils have been analyzed. Marketing
estimation of directions of the investment and innovation activity of enterprises of oil and fat
subcomplex is carried out. It has been established that the growth of demand in the world market of
edible vegetable oils and fats and changes in its structure in the direction of reducing the use of
animal fats has lasted for several decades. It is substantiated that domestic members of the oil market

42

Інвестиції: практика та досвід № 12/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
during the formation of the investment and innovation strategy should take into account the global
trends of the development of the world oil and fat subcomplex, show their ability both to maintain
traditional leading positions in market niches of vegetable oil and sunflower oil and to make a radical
step to enter a new innovative market of high-oleic edible vegetable oils investing in new products.

Ключові слова: маркетинг, підприємство, інвестиції, інновації, харчові рослинні олії, олійно-жировий
підкомплекс.
Key words: marketing, enterprise, investment, innovation, edible vegetable oils, oil and fat subcomplex.

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

Олійно-жировий підкомплекс АПК України є одним
із небагатьох структурних елементів національної економіки, які не знижують ефективність діяльності та протягом тривалого періоду часу демонструють позитивну
динаміку свого розвитку. За останнє десятиліття
підприємства підкомплексу суттєво збільшили обсяги
виробництва олійно-жирової продукції, підвищили економічну ефективність виробництва та розширили асортимент. Стабільний зростаючий попит та експортна орієнтованість в основних сегментах олійно-жирової продукції дозволяє вітчизняним підприємствам впевнено
формувати маркетингові стратегії розвитку. Однак
світова кон'юнктура олійно-жирового ринку, вподобання та смаки споживачів змінюються і ставлять перед
суб'єктами ринку нові виклики, які мають бути вирішені
завдяки маркетингово-орієнтованій інвестиційній та
інноваційній діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичним питанням інвестиційної діяльності та
інноваційного розвитку підприємств присвячені праці
таких зарубіжних учених, як Р. Акофф, І. Ансофф,
П. Друкер, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон. Вагомий внесок у дослідження даної проблематики в аспекті
функціонування підприємств олійно-жирового підкомплексу України зробили такі вітчизні вчені, як В. Андрiйчук, М. Ільчук, С. Капшук, В. Пилявець, І. Салькова,
Н. Черепанова, В. Шумейко та інші. Незважаючи на актуальність існуючих теоретичних та практичних досліджень, потребує подальшого вивчення низка питань, які
пов'язані з сучасною маркетинговою оцінкою олійножирового ринку та обгрунтуванням на її основі напрямів
інвестиційно-інноваційної активності підприємств олійно-жирового підкомплексу АПК України.

ЦІЛІ СТАТТІ

Метою статті є вивчення основних тенденцій розвитку інвестиційної та інноваційної активності суб'єктів
світового ринку харчових рослинних олій для обгрунтування підходів до формування сучасної маркетингової інвестиційно-інноваційної стратегії підприємств олійно-жирового підкомплексу АПК.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальна маркетингова сегментація світового ринку рослинних олій може бути проведена за трьома

основними ознаками: практичним застосуванням рослинної олії, типом та способом її виробництва.
Прикладними сегментами ринку рослинних олій є
сегмент сировини для виробництва біодизеля, сегмент
сировини для харчової промисловості та сегмент рослинних олій як сировини для інших галузей промисловості. Сегмент харчової промисловості надалі включає
в себе харчові рослинні олії для салатів та кулінарії,
випічки та смаження, жирних інгредієнтів, оброблених
та заморожених продуктів, маргарину та інших спредів.
Промисловий сегмент, у свою чергу, підрозділяється на
сегмент мастильних матеріалів, сегмент ліків, сегмент
фарб, сегмент косметики тощо.
Виходячи з типу рослинної олії, сегментація ринку
має такий вигляд: ринок пальмової олії, ринок соняшникової олії, ринок соєвої олії, ринок ріпакової олії та
невеликий за обсягами ринок інших рослинних олій. Домінуючим у світі сегментом серед типів олії по обсягам
виробництва, торгівлі та споживання вже тривалий час
є пальмова олія.
За способом виробництва рослинних олій ринок
фрагментується відповідно до методів їхнього видобування із рослинної сировини: розпилювання, екстракція розчинником, механічна екстракція та гідрування.
Виділяють також географічну ознаку сегментування світового ринку рослинних олій. На цьому рівні сегментування ринок рослинних олій поділений на такі
світові регіони: Північна Америка, Європа, АзіатськоТихоокеанський регіон, Латинська Америка, Близький
Схід та Африка. Значна частина доходу на світовому
ринку отримується завдяки швидкій урбанізації та прискоренню розвитку харчової промисловості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (в середньому 5,2% в рік)
[1].
Підприємства олійно-жирового підкомплексу відповідно до типу продукції, яку вони виробляють (сировина, олія та жири, продукти їхньої переробки), можна класифікувати наступним чином:
— сільськогосподарські та аграрно-промислові
підприємства, які виробляють олійне насіння як сировину для подальшої власної переробки або для продажу;
— аграрно-промислові підприємства, які переробляють рослинну олійну сировину для виробництва продуктів кінцевого споживання та/або "проміжну" сировину для подальшої переробки або продажу;
— промислові підприємства, які переробляють суто
"проміжну" сировину для виробництва продуктів кінцевого споживання для її подальшого продажу.
Зростання попиту на світовому ринку харчових рослинних олій та жирів та зміна його структури в напрямі
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Таблиця 1. Структура глобального
виробництва рослинних олій
та тваринних жирів, %
Вид олії
Пальмова олія
Соєва олія
Ріпакова олія
Соняшникова олія
Інші рослинні олії
Тваринні жири

Маркетингові роки
2017/2018
(прогноз)
16,9
30,8
22,6
24,9
12,0
11,3
8,3
8,2
5,5
4,6
34,8
20,2
1997/1998

Відхилення
+/-, в.п.
13,9
2,3
-0,7
-0,1
-0,9
-14,6

Джерело: [2].

зменшення використання тваринних жирів спостерігається у обсягах виробництва вже декілька десятиліть
(табл. 1).
Зменшення у структурі світового виробництва тваринних жирів на 14,6 відсоткових пункти повністю перекривається продукцією рослинного походження.
В абсолютних величинах, обсяг виробництва основних
чотирьох типів рослинних олій збільшився протягом
останніх п'яти років на 25,1 млн тон. Прогнозовано,
що у 2017/2018 маркетинговому році він становитиме
172,4 млн тон, що в 1,2 рази вище аналогічного показника 2013/2014 маркетингового року [3].
Тенденції до зростання попиту та пропозиції на глобальному ринку рослинних олій та жирів мають досить
очевидний характер. Це обумовлено такими чинниками:
— наявність широкого різноманіття товарів за прийнятними для споживачів цінами;
— наявність широкого асортименту пропозиції товару, а саме продуктів харчування з різноманітними харчовими профілями, які задовольняють різні вподобання споживачів за смаками та текстурами;
— збільшення світового обсягу споживання населенням харчових рослинних олій та жирів, які є корисними для здоров'я людини;
— збільшення попиту на органічну, неперероблену
та нерафіновану олії;
— зростання обсягів промислового споживання
рослинних олій.
Країни, які розвиваються, переважно пропонують
світовому олійно-жировому підкомплексу додаткові
можливості у вигляді більш високого потенціалу для
проникнення на їхні ринки завдяки зростанню обсягів
споживання в розрахунку на душу населення, тоді як на
ринках розвинених країн постійно збільшується обсяг
споживання продуктів з новими смаковими якостями та
наявністю у складі безпечних і корисних для здоров'я
людини інгредієнтів.
Як у першому, так і у другому випадках, це спонукає суб'єктів ринку до підвищення інвестиційно-інноваційної активності у розробці та впровадженні нових
організаційно-економічних та техніко-технологічних
рішень у сферах виробництва олійної сировини, рослинних олій та жирів, продуктів їхньої переробки.
У глобальному контексті підприємства олійно-жирового підкомплексу вже більше тридцяти років значні
обсяги інвестицій спрямовуються на пошук інноваційних рішень у сфері технологій виробництва рослинних
олій та жирів харчового споживання, які сприяли б поліпшенню здоров'я людей.
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Харчові рослинні олії використовуються у всьому
світі для приготування різноманітних продуктів харчування. Зростаючий у всьому світі попит на смажені продукти харчування стимулює відповідне зростання попиту
на харчові рослинні олії. Виробники інвестують у розробку та застосування нових технологій, що дасть можливість збільшити обсяги виробництва та забезпечити
відповідні якість та безпеку рослинних харчових олій.
Збільшення кількості проінформованого про здорове
харчування населення, посилення уваги людей до власного здоров'я є однією з ключових причин зростання
попиту на "здорові" олії, а тому і збільшується попит на
маложирні, низькокалорійні та низько-холестеринові
рослинні олії. Динаміка розвитку світового ринку рослинних харчових олій, включаючи соняшникову, арахісову, кукурудзяну, кокосову та горіхову олії, також
свідчить про тенденцію до його збільшення. Зростання
попиту на органічні та натуральні, тобто неочищені та
необроблені рослинні харчові олії, стає причиною зміни
способів вирощування сільськогосподарських олійних
культур та методів виробництва рослинних харчових
олій [4].
Виробники переважно інвестують у R&D (дослідження та розробку) нових технологій з метою забезпечення олійною сировиною необхідних обсягів виробництва "здорових" харчових рослинних олій. Крім того,
активно інвестуються напрями, пов'язані з використанням рослинних олій як сировини різних галузей промисловості для отримання різноманітних продуктів харчування, як-от: майонез, смажені продукти харчування,
біопаливо та лікарські препарати. Разом з тим, враховуючи стійкість зростання попиту, компанії-виробники
виводять на світовий ринок рослинні олії, видобуті із сировини, яка отримується без використання ГМО технологій, що є особливо характерним для ринку європейських країн [5].
Ключовими об'єктами наукових досліджень та пошуку практичних технологічних рішень в олійно-жировому підкомплексі для виробництва рослинних харчових олій є зниження вмісту в отриманих продуктах жирних кислот (транс-жири TFA), зниження вмісту насичених жирних кислот (SAFA) та збільшення вмісту моно- і
поліненасичених жирних кислот (MUFA, PUFA).
На цьому шляху наявні такі основні тенденції інноваційно-інвестиційної діяльності:
— виробники олійно-жирової продукції прагнуть постачати харчовій промисловості рецептури рослинних
олій та жирів з поліпшеним харчовим профілем;
— виробники рослинних олій та жирів, а також виробники продуктів харчування повинні подолати технічні
проблеми, пов'язані з постачанням продуктів харчування із однаковими функціональними та сенсорними властивостями;
— інноваційні процеси у виробництві сировини та її
переробці в олійно-жировому підкомплексі характеризуються суттєвим врахуванням зростання обсягів витрат на виробництво продукції;
— олійно-жировий підкомплекс продовжує тісно
співпрацювати із своїми клієнтами та з регуляторними
органами для забезпечення взаємовигідних інноваційно-інвестиційних рішень та сприяти формуванню гнучкої нормативної бази [6].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Починаючи з 1990-х років, в олійно-жировий підкомплекс було здійснено значні інвестиційні вкладення, які
були спрямовані у розробку техніко-технологічних
рішень, які б сприяли зниженню рівня вмісту TFA у всіх
сегментах виробництва. Реформування виробництва та
технологічні інновації, зазвичай, не можуть бути легко
досягнуті без значних інвестицій з боку виробників та
споживачів харчових рослинних олій у технологічне
обладнання, дослідження та розробку продуктів, пакування продуктів, тестування безпеки та якості продукції,
тестування стабільності постачання сировини тощо. На
сьогодні досягнуто істотне зниження рівня вмісту TFA у
більшості харчових продуктів, в результаті чого добове
середнє споживання TFA в раціоні людини стало значно нижчим. Тим не менше, залишаються певні технікотехнологічні проблеми. Вони стосуються заміни TFA у
певних інгредієнтах харчових продуктів (як-от: кондитерські покриття та крем, начинки тощо [7].
Зменшення рівня вмісту SAFA при одночасному
збереженні низького рівня вмісту TFA у деяких випадках є дуже складним завданням. Крім того, через різні
смакові вподобання споживачів обсяги споживання
SAFA є дуже різними та в деяких країнах уже є нижчими на 10% за норму, рекомендовану Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
Тим не менше, на цьому тлі саме підприємства олійножирового підкомплексу в останні роки продовжують науково-дослідну діяльність, спрямовану на зниження рівня
вмісту SAFA. У результаті проведених досліджень рівні
вмісту SAFA у продукції були зменшені приблизно на 30%
і навіть у деяких випадках більш ніж на 50% [7]. Аналогічні
приклади спостерігаються у сферах глибокого смаження
олії, виробництва печива, кондитерських кремів та карамелі. Однак деякі продукти не можуть бути змінені, не втрачаючи захищеного регулятивного статусу, наприклад,
шоколадне морозиво. Техніко-технологічні виклики у випадку SAFA подібні до заходів щодо зниження рівня вмісту
TFA та варіюються залежно від категорії продуктів, їхніх
функціональних та органолептичних властивостей. Основні підходи до скорочення рівня вмісту SAFA включають в себе повне або часткове заміщення сировини з високим вмістом SAFA за допомогою низьких інгредієнтів
SAFA (наприклад, рідкими пальмовими оліями). Потенційні інноваційні рішення можуть також включати в себе
використання структурних агентів (твердих жирів), використання антиоксидантів, використання олій з високою
стабільністю (наприклад, високоолеїнова соняшникова
олія), зміну технологічних процесів та адаптації їх у виробництві олії, а також технологічна адаптація на рівні застосування споживачами олії [6].
Суттєвого інвестування потребує переробка олій та
жирів та технологічне реформування підприємств олійно-жирового підкомплексу (НДДКР, технологія виробництва сировини тощо). Зниження рівня вмісту SAFA в
оліях та жирах також вимагає вкладення інвестицій споживачами харчових рослинних олій, оскільки скорочення рівня вмісту SAFA збільшує витрати на переформування продукту, ніж у випадку скорочення рівня вмісту
TFA (більша вартість сировини та/або витрати на необхідну адаптацію виробництва).
Деякі техніко-технологічні проблеми залишаються
невирішеними, проте ряд успішних прикладів демонст-

рує потенціал скорочення рівня вмісту SAFA. Такі проблеми пов'язані з функціональністю, смаком, ароматом
та текстурою продуктів, їхніми стабільністю та вартістю.
Також потребує вирішення проблема підтримування гнучкості в адаптації виробничих процесів як для виробників
рослинних олій та жирів, так і для кінцевих споживачів.
Поточні тенденції щодо збільшення рівнів вмісту
MUFA та PUFA наступні:
— змішування різних видів рослинних олій для поліпшення їх харчового профілю, особливо з точки зору
наявності омега-3, омега-6, омега-9 жирних кислот, які
вважаються найбільш дефіцитними жирними кислотами в продуктах харчування;
— часткове або повне заміщення жирів рідкими оліями, що призводить до збільшення ненасичених жирних кислот у харчових продуктах;
— використання нових типів олій, як-от: багаті на
MUFA високоолеїнова соняшникова олія або високоолеїнова ріпакова олія, а також нові функціональні можливості
традиційних олій, як-от: їхня окислювальна стійкість.
Усі вищезгадані інноваційні пошуки передбачають
використання високоолеїнової олійної сировини.
Для виробництва високоолеїнової соняшникової
олії в Україні використовуються високоолеїнові гібриди соняшнику, які містять більше 80% мононенасиченої олеїнової кислоти, мають низький вміст лінолевої
кислоти та рівень вмісту насичених жирів менше 10%.
Рослинна олія, яка виробляється з високоолеїнового
соняшнику, має низку додаткових корисних властивостей і характеризується найвищим вмістом вітаміну Е
(альфа-токоферолу) — 45 мг/100 г, вона не потребує
гідрогенізації, а тому не містить транс-жирів (TFA). Завдяки цим особливостям та підвищеній здатності залишатися стабільною при високих температурах (при смаженні) високоолеїнова олія швидше засвоюється та є
для організму людини більш корисною для здоров'я, ніж
звичайна соняшникова олія [8].
Експерти оцінюють світовий попит на високоолеїнову соняшникову олію більш ніж у 2,5 млн тонн на рік,
у тому числі приблизно в 800 тис. тонн на ринку ЄС. Вже
зараз така олія коштує на 13% дорожче за звичайну
соняшникову. Прогнозується, що Україна у 2017/18 МР
здатна виробити близько 150 тис. тонн високоолеїнової соняшникової олії й посяде 3-е місце з випуску цього продукту у Європі [9].
Тенденції рівня споживання соняшникової високоолеїнової олії до 2020 р. передбачають середнє зростання рівня споживання у світі на 8,1%, в ЄС — на
10,2%, виведення на ринок похідної продукції з високим вмістом олеїнової кислоти матиме річне зростанням на рівні 19%. Дефіцит на високоолеїнову олію в
країнах ЄС до 2020 р. збільшиться втричі [10].
Для виробників соняшнику в Україні вирощування
високоолеїнових гібридів може стати унікальною можливістю отримати додатковий прибуток із кожного гектара без додаткових витрат (технологія вирощування
високо олеїнового соняшнику не відрізняється від звичайного). Однак, незважаючи на всі переваги, частка такого соняшнику в структурі виробництва в Україні невелика й становить близько 4%. У країнах ЄС близько 50%
посівів соняшнику — це високоолеїнові гібриди (переважно у Франції, Іспанії, Угорщині та Румунії) [11].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У світі підвищується популярність споживання "здорових" природних рослинних олій, зокрема в країнах
Європи, Азії, Північної та Південної Америки. Наявні
тенденції до збільшення обсягів та якісних змін в структурі споживання харчових рослинних олій та жирів дозволяють з великою ймовірністю спрогнозувати майбутній дефіцит на них як у розвинених країнах, так і у
країнах, які розвиваються. Постійний ріст світового попиту на харчові рослинні олії створює передумови для
активізації суб'єктами цього ринку пошуку нових інвестиційно-інноваційних рішень.
Вітчизняні гравці олійного ринку при формуванні
інвестиційно-інноваційної стратегії мають врахувати
глобальні тенденції розвитку світового олійно-жирового підкомплексу, показати свою здатність не тільки
підтримувати традиційні провідні позиції у ринкових
нішах олійної сировини рослинного походження та соняшникової олії, але й зробити кардинальний ривок до
проникнення у поки ще дійсно інноваційний ринок високоолеїнових харчових рослинних олій, інвестуючи у
нові продукти, такі як високоолеїнові соняшникова,
ріпакова чи соєва олії. Перспективним, з нашої точки
зору, є дослідження нової сегментної ніші світового
ринку — сегменту "здорової" природної олії волоського горіху.
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BEHAVIORAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE MEDIA BUSINESS

Статтю присвячено дослідженню факторів розвитку сучасного медійного бізнесу з огляду на
сучасні здобутки біхевіористичної економіки. Автором встановлені новітні підходи для визначення сутнісної основи медійного підприємництва, підвищення його конкурентоспроможності
на основі використання селективних трендів дослідження, топіків поведінкової економіки та
аномалій в ринкових цінах, а також у стандартах факторів економічної поведінки. В рамках створення сигнальної моделі дифузії автором запропоновано три панелі факторів розвитку медійного бізнесу: економічних, поведінкових та міксових.
The article is devoted to the research of the factors of development of modern media business in
view of modern achievements of behavioral economy. The author establishes the newest approaches
for determining the essential basis of media business, increasing its competitiveness through the
use of selective trends of research, topics of behavioral economics and anomalies in market prices,
as well as in standards of economic behavior. In the framework of creating a signal model of diffusion,
the author proposed three panels of media business development factors: economic, behavioral,
and mixed.

Ключові слова: поведінкова економіка, медіа, біхевіоризм, мікс фактори, евристика, когнітивні викривлення, економічна емпатія.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімкий розвиток глобалізаційних тенденцій перетворив медійний бізнес у високоприбутковий сектор світової
економіки втім, доволі ризикований, адже саме у ньому
значно пожвавились процеси рекламної експансії, імпульсивного інвестування, переоцінки цінностей та економічної емпатії. При цьому ключовою фігурою виступає споживач, раціональна та ірраціональна поведінка якого сут-

тєво випливають на структуру інформаційно-розважального ринку, його динаміку та таксономію. Разом з тим, оцінювання поведінкових компонентів медійних процесів потребує додаткового вивчення, адже саме воно представляє собою междисциплінарну дифузію факторної багатофункціональної основи підприємництва цього специфічного виду з відповідною трансформацією існуючої зараз
сигнальної системи.

47

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Виявлення особливостей медійного бізнесу в умовах
глобалізації є важливою проблемою сьогодення, яка докладно розглядалася у працях відомих зарубіжних дослідників, зокрема L. Mitchell, який визначив характер продуктивного менеджменту на телебаченні; J.N. Wagner та T. B.
Maclean, котрими була обгрунтована класифікація видовищних програм американського телебачення, Г. Гагоорт,
який визначив суть підприємництва у мистецтві. Безсумнівно, що велике значення для розуміння нової диспозиції
медіа мали праці E. Rogers, адже саме йому вперше вдалося проаналізувати сутнісну основу дифузії інновацій в
медійній галузі. Водночас попри всі зусилля закордонних
й вітчизняних науковців ще й досі залишаються поза сферою уваги дослідників проблеми селектування поведінкових факторів розвитку медійного бізнесу, їхньої таксономії, верифікації, потребує додаткових пояснень наявність аномалій в економічній поведінці споживачів, що
мають місце в сучасному світі й відбуваються як під впливом сучасних ЗМІ, а й всупереч їм, що лише частково пояснюється іраціональною поведінкою прос'юмерів.
МЕТА СТАТТІ
Полягає у визначенні груп сигнальної системи дифузії
факторів розвитку медійного бізнесу (економічні, поведінкові, мікс) у процесі їхньої верифікації, таксономізації та
селектування, що пояснюють як раціональну, так і ірраціональну біхевіористичну модель споживання відповідного типу послуг.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поведінкові фактори розвитку медійного бізнесу
Стрімкий розвиток комунікацій, зростаюча насиченість
світового ринку товарами та послугами суттєво вплинули
на характер економічних, соціальних, етичних відносин у
суспільстві, адже непрогнозовані дії багатьох простих споживачів (прос'юмерів) вже не вкладалися у звичайні рамки методології маркетингу. Більше того нерідко саме вони
набували ірраціонального характеру, в основі якого лежала зовсім інша поведінкова модель, аніж та, яку ще донедавна активно використовували як неокейнсіанці так і неоліберали. Водночас варто підкреслити, що основний тренд
розвитку суспільства поч. ХХІ ст. лежав у двох площинах,
з одного боку, в межах зростаючого суспільного прагматизму проте, з другого — у докорінних змінах у поведінці
людей, що означало наявність гострої потреби у створенні
принципово нового концепту глобальної моделі. Спробу окреслити методологічні рамки цієї моделі доволі успішно, на нашу думку, здійснив французьський дослідник А.
Бодью. "Я називаю це діалектикою формалізації — пише
він, — через те, що кожен критерій думки насправді є критерієм нової формалізації й, водночас, ця нова формалізація встановлює стосунки або бере участь у взаємодії з
партикулярністю того, що ми прагнемо виразити. У цьому
випадку ми визначаємо формалізацію як універсальність,
але в кінцевому підсумку саме партикулярність привносить
універсальність у модель" [1, c. 202]. З цього випливало,
що характер та структура відносин у глобалізованому
суспільстві не можуть бути повністю формалізованими,
хоча така тенденція дійсно має місце, проте вчинки споживачів, їхнє рішення щодо купівлі нових товарів, послуг
і, що дуже важливо — інформації можуть, з позиції традиційної економіки, носити абсолютно непередбачувальний
алгоритм. З огляду на це, відомий на весь світ дослідник
Дж. Стігліц цілком слушно наголошує на тому, що в світі
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швидкими темпами зростає інформаційна асиметрія, яка
має прояв у "…різниці в інформації між, скажімо, працівником і роботодавцем, користувачем позики і кредитором, страховою компанією і застрахованим" [2, c. 18].
Відтак цілком логічною виглядає спроба автора визначити
напрям майбутніх досліджень нової науки — інформаційної економіки, яку з часом почали називати цифровою
(діджитальною). Утім, прогнозована цифрова модель,
дійсно, багато що пояснювала, проте далеко не все, адже
описати єдиною формулою поведінку різних споживачів
було неможливо. Водночас значні трансформаційні зміни,
які мали місце в системі соціальних і, що дуже важливо,
психологічних наук, призвели до значного посилення позицій біхевіоризму, котрий ще у 60—70-ті роки ХХ ст. не
один раз нищівно критикувався, але вже наприкінці 80-х
— поч. 90-х р. р. століття, що минуло, знайшов велику
кількість своїх прибічників, насамперед, в економіці. Серед багатьох наукових праць того періоду, що присвячені
заявленій проблематиці слід назвати роботи H. Simon [3],
C. Lambert [4] і більш пізній фундаментальний твір з так
званої людської, Дж. Акелрофа [5]. Звичайно, що для медіа, які постійно орієнтуючись на поведінку людей та їхню
реакцію на почуте та побачене це багато що значало. Водночас потреба у прогнозуванні економічної поведінки попиту на новини та емоції підштовхнула провідні медійні
холдинги до включення до штату телеканалів психологівбіхевіористів, яким, спираючись на притаманні лише їм
специфічні методи дослідження аудиторії вдалося значно
краще спрогнозувати реакцію телеглядачів і радіослухачів
на ту чи іншу передачу, інформаційний випуск тощо. З часом до них додалися інформаційні агенції, газети і журнали. Відтак принципово новими підходами розвитку медіа
індустрії стали:
— прогнозування емоцій, які відтепер мали суто адресну аудиторію, причому феномен домогосподарки, яка порається на кухні поза праймтаймом телебачення (18:30 —
21:30 год.) став домінуючим не лише в типових для сприйняття "мильних опер" країнах (Бразилія, Мексика, РФ), а
й у багатьох постіндустріальних (США, країни ЄС, частково Японія);
— утвердження "неписаних" стандартів реагування на
індикативні сигнали, що надходять в ефір та тих сповіщень,
які вкладаються в рамки відповідного національного (корпоративного) дискурсу. Передбачалося, що саме вони
здатні визначати поведінку людей з огляду як на можливу
раціональну модель подальших дій, так і на ірраціональну, керувати якою буде доволі важко;
— розвиток економічної емпатії в ЗМІ, процесу коли
спрацьовує механізм підтримки створеного образу, співчуття постраждалим, розуміння національної єдності в процесі подолання перешкод. Такий специфічний тип реакції
на поведінку прос'юмерів відомий у світі дослідник
D. McCann називає в різних частинах своєї монографії по
— різному: антиконкурентною [6, р. 46; р. 52], корпоративною [6, р. 90], економічною [6, р. 73], що передбачає,
на нашу думку, виокремлення різних типів мотивацій з боку
креативного персоналу (розробників продукту), продюсерів та споживачів відповідних послуг;
— анонімна реакція на почуте і побачене (неприйняття несправедливості, імпульсивне інвестування, стадна
поведінка, схильність до крайнощів);
— ментальна, вікова, етнічна, специфіка селективного сприйняття інформації, подій, створювальних образів
та зумовлена цим різнорівнева диференціація внутрішніх
рішень споживача, а також громадської локальної реакції
на все що відбувається.
Заявлене вище доволі чітко корелюється з тими наробками поведінкової економіки, що стали основою нова-
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торських психологічних (біхевіористичних) підходів у
першій чверті ХХІ ст. Центральне місце у розробленні нової
моделі дослідження посідають, на нашу думку, дві фундаментальні праці: лауреата Нобелівської премії Р. Талера, який досконало вивчив характер емоцій покупців, а також ретельно проаналізував її принципові рішення, які вони
приймають в процесі купівлі /продажу, виборі пенсійного фонду, іпотеки тощо [7] та Д. Аріелі, який здійснив
доволі вдалу спробу пояснити ірраціональну поведінку
людей [8]. Утім, значно далі пішов ще один західний дослідник І. Девіс [9], який спромігся вивести, спираючись на
людські емоції, міфічну "формулу щастя", яку він назвав
індустрією щастя. У цього автора доволі важливим є ідентифікаційний ефект, котрий він, зазвичай, спостерігав у супермаркеті, як позитивної та негативної реакції людей на
той товар, що визначається покупцями найкращим. Звичайно, що у цьому підході є чимало суперечок, адже люди
купують не лише товари, а й виступають потужними споживачами послуг, які не лежать на полицях магазинів.
Слід зазначити також, що сучасна поведінкова економіка має розгалужену сис тему досліджень і спостережень і саме у цьому, як нам здається, криється її найбільший успіх. У якості доказу можна навести культуральний
аспект, який повною мірою пов'язаний, як стверджують Д.
Уоррик, Дж. Міллімен та Дж. Фергюсон, з продуктивністю
праці [10].
Заслуговує також на увагу спроба внести ясність до
понятійного апарату поведінкової економіки російськими
дослідниками С. Федоровим, Я. Шокіним, Н. Колесніковим, які вирішили принципово удосконалити класичні концепції В.Т. Веблена [11], Дж. Ходжсона, (G. Hodgson)
[12; 13], а також ряду інших науковців та сформувати на
цій основі перелік стійких поведінкових евристик (мається
на увазі мотиваційний комплекс, що призводить до відхилення уявлення споживачів про реальну вартість блага в
процесі його грошового оцінювання):
— примхи, які передбачають вплив на кінцеві рішення
споживача його егоїзму;
— "ефект Веблена", в процесі його ідентифікації визначається відповідний рівень престижності (гламурності)
при виборі певного товару (послуги);
— "ефект /контрефект" натовпу (купую як усі, купую
всупереч усім);
— "ефект інерції" (побоювання усього нового, що
може завдати шкоди);
— "спокуса новизни" (протилежний варіант, що демонструє схильність споживача до ризику);
— "пастка безоплатності", передбачає штучне завищення привабливості блага за рахунок оманливого уявлення щодо безоплатності його певних якостей;
— "побоювання дешевизни";
— "принада /анти принада", які означають наявність
певного типу товару (послуги), який має притягувати
(відштовхувати) споживача [14, c. 87].
Наведені вище так звані евристики повною мірою
відображають медійні підходи, адже під час демонстрації
улюбленого серіалу своєрідного "вкраплення реклами"
можуть мати місце усі перелічені вище ефекти, які здатні
викликати роздратування (оголосили рекламну паузу на
самому цікавому місці), перенесення співпереживань у
сферу споживання, наслідування поведінки головного героя тощо.
Доволі оригінальною, на наш погляд, є точка зору російської дослідниці О. Яковлевої, яка в межах розробленої нею моделі поведінкової економіки відслідкувала категорії, які ще донедавна не відносилися до економіки взагалі. Серед них: довіра, справедливість, внутрішня мотивація, а також антагоністичні терміни: оптимізм і песимізм.

Як результат, вона запропонувала свою матрицю "реакції
— мотиви", які охоплюють, відповідно, раціональні і нераціональні реакції та економічні й неекономічні мотиви
[15, c. 66]. Важливою реакцією, що надходять на несправедливі дії ринку є імпульси, що породжують незадоволення споживачів, котрі коректують підтримку уявної моделі
справедливості" [15, c. 67].
Інший методологічний підхід запропонували М. Шершева і А. Костанян. З їхньої точки зору доволі важливим є
оцінювання ролі держави в моделі людини, як споживача,
що напряму випливає з поведінкової економіки. З огляду
на це вони концентрують своє дослідження на традиційних неокласичних підходах, в основі яких лежить патерналізм, в межах якого зазначені вище автори додатково
виокремлюють "жорсткий патерналізм", а також менш суворий "старий асиметричний лібералізм" [16, c. 7—8]. На
нашу думку, роль держави у міркуваннях, зазначених вище
науковців є надмірно завищеною. Доволі красномовно про
це говорить медіа ринок постіндустріальних країн. Створений в його межах продукт є, як правило, інтернаціональним за характером дії на споживача і таким, що надзвичайно швидко хоча й з певними адаптаційними доопрацюваннями переміщується у просторі (можливо й у часі). Регуляторна роль держави (ідеологічна, обмежувальна,
фіскальна) у країнах лідерах є мінімалізованою, адже ретельно прослідкувати етапи створення доданої вартості
креативно -інформаційного продукту (тут доречно застосувати саме таку термінологію) надзвичайно важко. Тим
не менше майже усі схильні до тоталітаризму режими завжди намагаються постійно посилювати контроль за ЗМІ,
що нерідко призводить всупереч очікуванням до подальшого напруження соціальної, економічної і політичної ситуації у суспільстві, зневіри у справедливість та зневагу до
державних інституцій та офіційних медіа. Тобто має місце
ситуація, яку доволі ємно описали американські бізнес
консультанти та професори Дж. Коллінз та М. Хансен:
"Вивчення поведінки лідерів за екстремальних обставин
нагадує біхевіористський експеримент або випробування
в центрифузі, що поставило лідерів в екстремальні умови,
аби відсіяти величних від посередніх. Ми вивчаємо, — пишуть далі вони. — у чому полягають відмінності великих
від просто хороших за обставин, які виявляють, підкреслюють, підсилюють ці відмінності [17, c. 19]. Утім, як показує світовий досвід, сучасні медіа можуть як зближувати так і роз'єднувати народи в процесі дистанційювання
культуральних відмінностей, що дозволяє формувати, як
зазначають Zh. Wang, Th. De Gmatf & P. Nijkamp, потужні
міграційні потоки [18] активно використовуючи при дослідженнях при економетричні моделі дослідження. Це створює упереджене розуміння культурного простору та потужного інструменту впливу на нього — медіа ринку.
Безсумнівно важливим, з позиції сьогодення, є розуміння необхідності накладання біхевіристичних підходів в
економіці на існуючому зараз медійну плаформу. Більшість
сучасних авторів наполягають на тому, що в епоху техноглобалізму має місце розширення дії та впливу спектру медіа. Спробу моделювання, доволі вдалу, як на наш розсуд,
запропонував німецький дослідник Г. Гіссен. У нього моделлю є "Аватар" — своєрідна віртуальна фігура за допомогою якої людина може виражати свої емоції і демонструвати знову ж таки свою "псевдосоціальну" поведінку [19,
с. 14]. Утім, за будь-яких умов подальша ідентифікація
подібної логіко — інформаційної моделі потребуватиме
раціоналістичних підходів, у той час коли в її основу закладається ірраціональна поведінка споживача у т. ч. такого специфічного виду продуктів як медіа. З огляду на вищесказане можна спрогнозувати, що характер та структура медійного тренду ХХІ ст. вже не носитиме лінійного ха-
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ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ:

ПОВЕДІНКОВІ ФАКТОРИ:

• демографічний вибух;
• зміни у структурі споживання;
• зростаюча еластичність попиту на
інформацію;
• підвищення освітньо-культурного
рівня споживачів;
• вплив технологічного прогресу;
• підвищення купівельної
спроможності населення;
• переоцінка медійних цінностей

• довіра/недовіра до джерела
інформації, розваг;
• побоювання втрати того, що маємо;
• слідування ментальним традиціям;
• егоїзм/альтруїзм;
• жадібність;
• синдром «містера всезнайки»;
• імпульсивне інвестування

МІКС ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МЕДІЙНОГО БІЗНЕСУ

• розширення технологічних можливостей медіа;
• посилення медійної конкуренції;
• рекламна експансія;
• глобальна адаптація медійних продуктів;
• психологічна ілюзія багатонаціональності

ВЕРИФІКАЦІЙНИЙ БЛОК
Внутрішня
мотивація

Міжчасовий
вибір

Очікувана
корисність

Передбачувана
ірраціональність

СЕЛЕКТУВАННЯ ТРЕНДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕВРІСТИКА
Когнітивні
викривлення

Обмежена
раціональність

ФРЕЙМИ
Фарли

Врахування ментальності

Ефективність
прив’язки

Ринкова
ефективність /
неефективність

ТОПІКИ БІХЕЙВІОРИСТИЧНОЇ МЕДІА ЕКОНОМІКИ
АНОМАЛІЇ В РИНКОВИХ ЦІНАХ І
ДОХОДАХ

АНОМАЛІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ
ПОВЕДІНЦІ

— сигнальна медійна система.

Рис. 1. Сигнальна модель дифузії факторів розвитку медійного бізнесу
Джерело: розроблено автором.

рактеру, вона буде постійно ускладнюватися, розширювати свою поліструктурну основу, що з одного боку локалізуватиме виробництво медійних продуктів, проте з другого — чітко вписуватиме його продуцентів в глобальну таксономію виробництва та обміну інформації, створювальних художніх образів, результатів наукових досліджень в
межах реального і віртуального середовища.
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Чимало сучасних дослідників глибоко переконані у
тому, що вже найближчим часом відбуватимуться значні
зрушення в просторовій орієнтації існуючих медіа, а також
тих, що будуть створені вже найближчим часом, що призведе, на нашу думку, до фундаментальної деформації, а
також поліструктуризації, існуючого ринку. З огляду на це,
цілком слушним видається прогноз російського дослідни-
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ка А. Богоявленського який зазначає,: "Змінювальний
простір медіа, котрий розширює і перетворює "слуховий
простір" К. Уільямса, "акустичний простір" Т. Карпентера
і М. Маклюєна не лише досягає нових якісних характеристик (гіперпростір і кіберпростір), а й отримує унікальний
простір, що не існує у традиційному розумінні реальності
простору віртуальної реальності і гіперкомунікації (віртуальний простір) в якому чимало класичних теорій "старих
медіа" частково або повністю втрачають своє значення"
[20, c. 86]. Описані вище методологічні трансформації звичайно що є дискутивними, втім, саме вони несуть у своїй
основі розроблення майбутніх трендів розвитку глобальних медіа, що базуватимуться на міждисциплінарних дослідженнях, яскравим прикладом чого може слугувати біхевіористична (поведінкова) економіка. З огляду на це, можна стверджувати, що розвиток медійного бізнесу також
багато у чому буде залежати від певної кількості споживачів (прос'юмерів, як це нерідко називається у наукових
статтях), а також відповідного рівня конкурентноспроможності пропонованих послуг. Тож не дивно, що й медійний
бізнес потребуватиме нового мотивування, а фактори його
розвитку необов'язково можуть вважатися сталими. Саме
такий підхід був закладений нами при розробленні графічного зображення сигнальної моделі дифузії факторів
розвитку медійного бізнесу, що базується на основних засадах біхевіористичної (поведінкової) економіки (рис. 1).
Доволі великим недоліком багатьох сучасних досліджень є одновимірність оцінювання й ранжування факторів розвитку того чи іншого явища (процесу), який економісти оцінюють зі своїх позицій, соціологи — зі своїх,
політологи,філософи — зі своїх. Селектовані таким чином
фактори нерідко накладаються один на другий, а інколи
заперечують висновки, що зробили фахівці різних спеціальностей. Друга, утім, також суперечлива методологічна позиція полягає у відсутності динамізму факторів їхнього ранжування та оцінювання мінливої значущості, що активно змінюється впродовж певного відрізку часу. Пропонована модель дозволяє скоординувати факторну незіставність.
В основі розробленого автором сигнального підходу
лежить селективна модель трансформації економічних і
поведінкових факторів в ході їхньої змістовної конвергенції та формування відповідної міксплатформи.
З позиції сучасної поведінкової економіки надзвичайно важливим є верифікаційний блок, основними "індикаторами" якого виступають: внутрішня мотивація, міжчасовий
вибір (надзвичайно важливим є чітка аргументація терміну
дії процесу, стратегії, програми тощо), очікувана корисність,
що дуже важливо з позиції біхевіоризму, передбачувальна
ірраціональність, яка вважається докладно дослідженою
психологами, проте менш вивченою економістами.
Подальше селектування трендів дослідження, а також
позиційний аналіз дій споживачів призводить, як це зазначає Г. Еттінген, до чіткого виокремлення напряму сприйняття людського середовища — культу оптимізму чи песимізму. Він наводить дані щодо опитування Геллапа в
США (2013), коли 69% респондентів висловилися оптимістично щодо власного майбутнього [21, с. 15]. Назване
селектування не є, на нашу думку, довершеним процесом,
адже охоплює процеси когнітивного викривлення, обмеженої раціональності (евристика); фарми, врахування ментальності, ефекти прив'язки (фрейми); ринкову ефективніст /неефективність.
Наступний блок містить у своїй основі окремі топіки певної вузькоспеціалізованої, а також біхевіористичної, у нашому випадку, медіа економіки. Водночас динамічні, важко прогнозовані економічні процеси сучасного суспільства
можуть відігравати як інформаційно-мобілізаційну роль, так

і відвертати потенціальних прос'юмерів від вкрай важливих
для них подій. Як наслідок, формуються відповідні аномалії
на глобальному рівні у ринкових цінах і доходах, на психологічному — в процесі зміни в економічній поведінці. Разом узяте це створює відповідний механізм трансферу медійних сигналів, котрий, як це випливає зі схеми, рухається
переважно за годинниковою стрілкою. Стрімкість та інтенсивність сигналу дозволяє спрогнозувати зміни в ієрархії
факторів, дослідити вплив нових мікс факторів на процес
розвитку глобального медійного середовища та позицій на
ньому різнорівневих бізнесових структур.
ВИСНОВКИ
Розвиток будь-якого виду бізнесу в умовах посилення
глобалізаційних тенденцій обов'язково натикається на
складність прогнозування поведінки споживачів, які нерідко не можуть чітко визначити свої смаки, уподобання,
побажання, спроможні можуть доволі швидко відреагувати на те, що не викликає у них підтримки. Спрогнозувати
можливий вибір прос'юмерів та з певними ризиками проінвестувати його стало важливим завданням як для економістів, так і психологів-біхевіористів, що мають доволі
великий інструментарій прогнозування поведінки людей.
Принципово новими підходами до дослідження медійного бізнесу стали: прогнозування отримуваних споживачами емоцій, що враховують національні, етичні, вікові,
гендерні, інтелектуальні та інші особливості; розроблення та запровадження індикативної сигнальної системи, що
здатна аналізувати як раціональну, так і ірраціональну поведінку; розвиток економічної емпатії, що охоплює механізми підтримки художніх образів, співчуття, створення
кумирів; розуміння національної єдності; анонімної, нерідко упередженої, реакції людей на побачене й почуте;
селективне сприйняття отриманої інформації та прийняття "швидких рішень" (імпульсивне інвестування, схильність
до крайнощів, стадна поведінка); різнорівнева диференціація громадської думки та фейкових вчинків. У процесі
визначення факторів, що впливають на розвиток медійного бізнесу важливими елементами їх новітнього ранжування й відповідної таксономії є усвідомлення їхньої швидкої
плинності, структуральної ідентифікації, верифікації та наявності можливої аномалії як в цінах й доходах споживачів,
так і в економічній поведінці. З огляду на це, варто виокремити економічні зміни у структурі споживання, зростаючу еластичність попиту на інформацію, демографічний
вибух, підвищення купівельної спроможності населення,
зростання освітньо-культурного рівня споживачів, переоцінка медійних цінностей), поведінкові трансформації
(рівень довіри до джерела інформацій, слідування ментальним традиціям, егоїзм /альтруїзм, жадібність, синдром "містера Всезнайки", побоювання втрати того, що
маєш, імпульсивне інвестування), мікс фактори (розширення технологічних можливостей медіа, посилення медійної
конкуренції, рекламна експансія).
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF DOMESTIC ENTERPRISES
У статті висвітлено питання державного регулювання інноваційного розвитку вітчизняних
підприємств. Встановлено, що нині більшість підприємств впроваджують інноваційні проекти
власним коштом, а обсяг передбаченої державної підтримки є недостатнім, що суттєво стримує реалізацію наявного інноваційного потенціалу та інтелектуального капіталу, знижуючи конкурентоспроможність вітчизняної економіки.
Проведене дослідження дозволило виявити основні проблемні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку підприємств, а саме: відсутність цілісної та узгодженої нормативно-правової бази; невідпрацьованість фінансового механізму реалізації інноваційних проектів та засад державно-приватного партнерства; нескоординованість загальнодержавних та
регіональних програм інноваційного розвитку; недосконалість механізмів бюджетно-податкового стимулювання науково-дослідної діяльності та інновацій; складність процедури державної реєстрації інноваційних проектів; низький рівень державного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; диспропорції у регіональному інноваційному розвитку тощо.
Розв'язання зазначених проблем вбачаємо у створенні дієвих та збалансованих механізмів
державного регулювання інноваційної діяльності, які мають забезпечувати розвиток сучасної
інноваційної інфраструктури з використанням адекватних правових, економічних та податкових інструментів; запровадженні ефективних процедур залучення інвестицій для реалізації інновацій; активізації використання непрямих форм підтримки інноваційного розвитку підприємств
(кредитування, оподаткування, митної політики); консолідації наукового, виробничого та ресурсного потенціалів для реалізації інноваційних проектів та інноваційного розвиту.
The article highlights the issues of state regulation of innovation development of domestic
enterprises. It is established that at present the most of enterprises implement innovative projects
through its own funds and the amount provided for state support is not enough, which significantly
hinders the implementation of existing innovative potential and intellectual capital, reducing the
competitiveness of the domestic economy.
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The conducted research allowed to identify the main problem aspects of state regulation of
innovation development of enterprises, namely: the lack of a coherent and consistent regulatory
framework; the failure of the financial mechanism to implement innovative projects and the principles
of public-private partnership; non-coordination of national and regional programs of innovation
development; imperfection of the mechanisms of fiscal stimulation of research activities and
innovations; the complexity of the procedure of state registration of innovation projects; the low
level of public financing of research and development work; disproportions in regional innovation
development, etc.
The solution to these problems is seen in the creation of effective and balanced mechanisms of
state regulation of innovative activities, which should ensure the development of modern innovation
infrastructure with an adequate, legal, economic and tax instruments, the introduction of effective
procedures of attracting investments for implementation of innovations, enhance the use of indirect
forms of support of innovation development of enterprises (crediting, taxation, customs policy), the
consolidation of research, production and resource potentials for the implementation of innovative
projects and innovative development.

Ключові слова: державна інноваційна політика, державне регулювання інноваційно-інвестиційних процесів, інноваційна діяльність, інноваційна інфраструктура, інвестиційні ресурси.
Key words: state innovation policy, state regulation of innovation and investment processes, innovation activity,
innovation infrastructure, investment resources.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

За сучасних умов основним вектором економічного розвитку національної економіки є інноваційний,
оскільки саме інноваційна складова є базовою при визначенні конкурентоспроможності країни на світовому
ринку наукомістких технологій.
Необхідність розв'язання проблем, які виникають у
зв'язку з загрозою глобальної екологічної кризи, спричиняє активізацію інноваційної діяльності у напрямі
впровадження у виробництво новітніх екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних технологій,
реалізація яких дозволяє прискорити науково-технічний
прогрес, забезпечити ресурсну та економічну незалежність країни, створити комфортні та безпечні умови
для життя та здоров'я населення.
Досвід розвинутих країн у розбудові інноваційного
напряму свідчить, що для реалізації інноваційних розробок підприємства використовують інструменти бюджетно-податкового стимулювання, зокрема фінансові,
кредитні та податкові. Це зумовлено об'єктивними чинниками, що супроводжують розробку та реалізацію
інноваційних проектів, а саме значними фінансовими
витратами на проведення наукових досліджень та інноваційними ризиками, що пов'язані з невизначеністю результатів інноваційної діяльності та динамічністю ринку.
Реальну інноваційну активність підприємств віддзеркалює динаміка впровадження прогресивних технологічних процесів і освоєння нових видів продукції: у промислово-розвинутих країнах приріст ВВП до 90% забезпечується за рахунок впровадження нових техно-
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логій, а ринок високотехнологічної продукції в Україні
оцінюється у 2,5—3,0 трлн доларів США та становить
0,05—0,1% [1].
Інноваційні процеси в Україні нині не набули достатніх масштабів і не стали істотним чинником зростання економіки. Так, за результатами 2017 року інноваційно-активними в Україні є лише 16,2 % підприємств
від їх загальної кількості, що на 14,3 % менше ніж у попередньому році. На противагу, у США, Японії, Німеччині та Франції частка інноваційних підприємств становить 70—80% від їх загальної кількості [2]. Також не в
повній мірі використовується науково-технічний потенціал регіонів країни, зокрема, частка високотехнологічної продукції постійно знижується, а наукомісткість
промислового виробництва не перевищує 0,3%.
Має ряд суттєвих недоліків і механізм державного
регулювання інноваційної діяльності, зокрема залишається ряд невирішених питань щодо збалансування
та координування дій механізму державного регулювання та фінансового сектора. Потребують доопрацювання правові інструменти залучення приватних інвестицій,
базові засади державно-приватного партнерства.
Ще однією важливою проблемою, що вимагає вирішення, є узгодженість нормативно-правової бази в цій
сфері, оскільки у законодавстві домінують численні
розрізнені підзаконні нормативно-правові акти.
Проте рушійною силою, яка здатна забезпечити стабільне економічне зростання, є саме прогресивні технології, виробництво продукції й надання високоякісних послуг зі значною часткою доданої вартості,
збільшення експортного потенціалу шляхом ефектив-
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ного використання вітчизняних науково-технічних до- ВИКЛАД
сягнень.
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційна діяльність підприємств грунтується на
запровадженні новітніх науково-дослідних та дослідноАНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
конструкторських розробок і спрямована на викорисІ ПУБЛІКАЦІЙ
Ряд дискусійних питань стосовно державної інно- тання набутих конкурентних переваг та збільшення приваційної політики та функціонування національної інно- бутковості підприємства. У нормативних документах
ваційної системи, проблеми та перспективи розвитку інноваційна діяльність визначається як діяльність, що
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств ви- спрямована на використання і комерціалізацію резульсвітлені у працях І. Багрової, Я. Базилюка, О. Волкова, татів наукових досліджень та розробок і зумовлює виВ. Іванова, В. Ільчука, С. Карташова, О. Кузьменко, М. Па- пуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
При цьому інноваційним вважається підприємство
шути, Ю. Плугіної, С. Соколенка та інших науковців.
Грунтовно питання державного регулювання інно- (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реваційної діяльності на загальнодержавному та регіо- алізує інноваційні продукти й продукцію чи послуги, обнальному рівнях розглянуті у публікаціях Н. Гладинець, сяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 % його заВ. Гончарової, І. Дашковської, О. Жихора, М. Локтєвої, гального обсягу продукції й послуг [5].
Відповідно до Закону України "Про інноваційну
І. Луніної, Д. Миргородського, І. Петровської, Г. Пилипенко, Н. Польової, Л. Федулової та інших. Зокрема діяльність", діяльність в сфері інновацій може регулюЛ. Федулова зазначає, що сталий соціально-економі- ватися різними державними інституціями — від органів
чний розвиток регіонів потребує створення дієвої дер- виконавчої влади на місцях до Верховної Ради; їх участь
жавної системи економічного (податкового, кредитно- у регулюванні інноваційних процесів зумовлена тими
го, страхового) стимулювання інноваційної діяльності, функціями, які вони виконують у загальній системі
відновлення пільгового оподаткування для інновацій- управління економікою країни.
Повноваженнями Верховної Ради є створення законого бізнесу, покращення фінансування сфери науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт [3, с. нодавчої бази, визначення стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, визначення обсягу асиг69].
Окремі науковці стверджують, що суттєві структур- нувань та державної підтримки.
Функціями обласних і районних рад є затвердженно-технологічні зрушення на основі розвитку інноваційного процесу, ринкової та інформаційно-комуні- ня середньострокових пріоритетних напрямів інновакаційної інфраструктури вимагають потужного фінан- ційної діяльності регіонального рівня та регіональних
сового забезпечення та державного регулювання [4, с. інноваційних програм, що кредитуються з обласних і
районних бюджетів; визначення обсягу коштів в облас2].
Базові аспекти впровадження у виробництво но- них і районних бюджетах для фінансової підтримки ревітніх технологій, як одного з основних факторів набуття гіональних інноваційних програм та контроль за викопереваг у міжнародній конкуренції, висвітлені у публі- ристання зазначених коштів.
Сільські, селищні та міські ради, відповідно до їх
каціях В. Александрової, Б. Гунського, А. Гальчинського, В. Гейця, Д. Лук'яненка, В. Новицького, Ю. Пахо- компетенції, затверджують місцеві інноваційні програмова, М. Портера, В. Тропіної, М. Фрідмена, Й. Шумпе- ми, визначають обсяг коштів місцевих бюджетів для
фінансової підтримки місцевих інноваційних програм,
тера, Т. Щербини та ін.
Віддаючи належне науковим дослідженням зазна- створюють комунальні інноваційні фінансово-кредитні
чених авторів, зауважимо, що донині залишаються не- установи, затверджують порядок формування і викоривирішеними питання про характер та механізми поєднан- стання коштів цих установ та здійснюють контроль за
ня ринкових і державних методів регулювання іннова- їх діяльністю, контролюють фінансування місцевих інноційної діяльності, форми участі держави та приватного ваційних програм за кошти місцевого бюджету через
інвестора у фінансовому забезпеченні інноваційного державні інноваційні фінансово-кредитні установи та їх
процесу, релевантність нормативно-правової бази щодо регіональні відділення [5].
Функції держави в управлінні інноваційними просучасного стану розвитку інноваційно-інвестиційної
діяльності підприємств, взаємозв'язок державних і ре- цесами не передбачають безпосереднього втручання
гіональних програм інвестиційного розвитку. Все це в організацію інноваційної діяльності та повного
ускладнює можливість побудови ефективної національ- фінансування процесів створення і поширення інноної інноваційної моделі розвитку вітчизняної економі- вацій.
Значною мірою ефективність державного регулюки.
вання інноваційної діяльності залежить від системності,
належної обгрунтованості, чіткого розмежування завПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є виявлення та оцінювання впливу на- дань між центральними і місцевими органами виконавявних методів державного регулювання інноваційної чої влади та органами місцевого самоврядування, скодіяльності на розвиток підприємств у напрямі освоєння ординованості їх дій, наявності міжгалузевих та міжреінновацій та розробка рекомендацій щодо оптимально- гіональних зв'язків.
го поєднання прямих і непрямих методів державного
У цілому державна інноваційна політика реалізуєтьрегулювання інноваційно-інвестиційної діяльності для ся у визначенні цивілізованих правил і механізмів взаєзабезпечення ефективності інноваційного розвитку мовигідної співпраці всіх суб'єктів інноваційної сфери,
вітчизняних підприємств.
заохоченні й ініціюванні розбудови інфраструктури
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підтримки інноваційних процесів (консалтингові та інжинірингові фірми, патентні бюро, фінансово-кредитні
установи, сертифікаційні центри, вільний доступ до
інформаційно-пошукової мережі тощо) [6].
Державна інноваційна політика спрямована на створення соціально-економічних, організаційних і правових умов ефективного відновлення, розвитку й застосування науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих,
енерго— та ресурсоощадних технологій, виробництво
та реалізацію нових видів продукції.
Стратегія й механізми реалізації державної інноваційної політики визначаються її урядовими та законодавчими органами. Зокрема на законодавчому рівні
визначено, що державне регулювання інноваційної
діяльності здійснюється шляхом:
— визначення і підтримки пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності;
— формування й реалізації державних, галузевих,
регіональних і місцевих інноваційних програм;
— забезпечення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки й стимулювання
інноваційної діяльності:
— захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної
діяльності;
— фінансової підтримки виконання інноваційних
проектів;
— стимулювання комерційних банків та інших
фінансових установ, що кредитують виконання інноваційних проектів;
— встановлення пільгового оподаткування суб'єктів
інноваційної діяльності;
— підтримки функціонування й розвитку сучасної
інноваційної інфраструктури [5].
Проте нині ще залишається багато проблем, пов'язаних з необхідністю створення і забезпечення
ефективності функціонування сучасної інноваційної
інфраструктури, яка має передбачати основні цілі та
завдання діяльності її об'єктів, форми державної
підтримки, джерела та порядок їх надання; розробку
систем класифікації та державної акредитації для
підтвердження рівня компетентності і відповідності
діяльності об'єктів інноваційної інфраструктури заявленим цілям [7].
Забезпечення розвитку інноваційної інфраструктури потребує вирішення наступних завдань:
— чіткого визначення на рівні законодавства всіх
елементів ринкової інноваційної інфраструктури;
— визначення ефективних форм стимулювання залучення інвестицій, шляхом звільнення від сплати ввізного мита на устаткування, обладнання та комплектуючих до них матеріалів;
— відпрацювання механізму договірно-правових
відносин у частині регулювання питань використання
земельних ділянок державної і комунальної власності,
на яких можуть бути створені нові форми інноваційної
інфраструктури;
— встановлення переліку видів діяльності, які доцільно впроваджувати за допомогою нових форм інноваційної інфраструктури;
— створення системи стимулів щодо підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності, активізації залучення
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інвестицій для розвитку інноваційної інфраструктури,
зокрема на основі використання моделі державно-приватного партнерства;
— підготовки кваліфікованих кадрів з інноваційного менеджменту [7].
Для мотивації підприємств до інноваційної діяльності необхідно забезпечити адекватні правові, економічні, податкові механізми та налагодити тісне співробітництво між державою, безпосередньо зацікавленою
в зростанні інновацій, освітою, в особі вищих навчальних закладів, що виступають як джерело інноваційних
ідей, та інвесторами, здатними здійснити фінансування
інноваційних розробок.
Важливим питанням розвитку інноваційної діяльності є визначення джерел фінансування інноваційних
проектів. Основними видами джерел фінансування інноваційних проектів є:
— самофінансування, тобто здійснення інвестування тільки за рахунок власних коштів (за рахунок прибутку та амортизаційного фонду). У такий спосіб
фінансуються переважно невеликі реальні проекти з
невизначеним терміном окупності та рівнем прибутковості;
— кредитне фінансування (інвестиційні кредити
банків, випуск облігацій, використання коштів спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ тощо). Фінансуються переважно високорентабельні проекти з нетривалим терміном
окупності (до 3 років);
— акціонування, а також інші форми часткового
фінансування. Такий спосіб фінансування використовується для великих проектів зі значним терміном окупності вкладених інвестицій;
— лізинг. Використовується у випадку модернізації або реконструкції підприємств, що супроводжується кардинальними змінами у технологіях виробництва;
— бюджетне фінансування (за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів). Переважає у випадках
реалізації проектів, що мають суттєву соціальну складову, а також важливе соціально-економічне значення
для розвитку галузей та регіонів; також за рахунок бюджетних коштів фінансуються проекти, які виконуються
за державним замовленням або в межах регіональних
програм розвитку;
— проектне фінансування. Здійснюється за рахунок банківського, комерційного, державного та іноземного капіталу для довгострокових проектів розвитку
інфраструктури промисловості, комунального господарства та інших сфер народногосподарського комплексу держави;
— венчурне фінансування. Здійснюється для довгострокових та високоризикованих проектів за рахунок
коштів великих міжнародних фінансових структур,
фондів та приватних інвесторів;
— змішане фінансування на основі комбінацій зазначених джерел [8].
Вибір джерела фінансування залежить від специфіки самого проекту, його строку окупності, розміру,
ризикованості та спрямованості. Проте варто враховувати, що довгострокові фінансові ресурси в економіці
є надзвичайно обмеженими, а інноваційні проекти, особ-
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ливо на початковій стадії розробки, пов'язані з високими ризиками втрати вкладеного капіталу.
Підприємства, що знаходяться на різних стадіях
життєвого циклу і підприємницькі структури різних сфер
діяльності мають не однаковий доступ до джерел фінансування. Адже стадії життєвого циклу підприємства
відбиваються на рівні фінансової стійкості та на очікуваннях контрагентів на ринку. Кожне підприємство індивідуально підходить до оцінювання доступних інвестиційних фінансових ресурсів в залежності від специфіки
своєї діяльності, умов інвестування та стадії життєвого
циклу самого підприємства.
Державне регулювання інноваційної діяльності передбачає державну фінансову підтримку, зокрема:
— повне безвідсоткове кредитування пріоритетних
інноваційних проектів за рахунок коштів Державного
бюджету України та коштів місцевих бюджетів;
— часткове (до 50 %) безвідсоткове кредитування інноваційних проектів за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів за умови залучення до
фінансування проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших суб'єктів інноваційної діяльності;
— повну чи часткову компенсацію (за рахунок
коштів Державного та місцевих бюджетів) відсотків,
сплачуваних суб'єктами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів;
— надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів
— майнове страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків відповідно до Закону України "Про
страхування" [5].
Водночас, фінансова підтримка надається лише у
межах коштів, передбачених відповідними бюджетами, тому кошти на інноваційну діяльність є незначними. Так, питома вага коштів Державного бюджету у
фінансуванні інноваційної діяльності підприємств протягом останніх років коливається в межах 0,7—4,4%
[2]. Це спричиняє необхідність самофінансування (в
останні роки за рахунок власних коштів фінансується
понад 85% витрат на інноваційну діяльність) та залучення різноманітних зовнішніх інвесторів із оптимізацією їх структури.
Відповідно держава має вдосконалювати інші форми регулювання інноваційного розвитку, зокрема непрямі: кредитування, оподаткування, митну політику.
Реалізація непрямих форм підтримки потребує впорядкування питань щодо:
— зменшення відрахувань до бюджету (пільговий
режим оподаткування прибутку, що направляється на
інвестиції; пільговий режим амортизаційних відрахувань; списання витрат на НДДКР на собівартість продукції; відсутність окремих видів податків для інноваційних підприємств; інвестиційний податковий кредит
тощо);
— здійснення спеціальних видатків із бюджету
(пільгові кредити фірмам, які вступають у промислову
корпорацію, впроваджують технологічні інновації; надання субсидій, покриття витрат на нововведення; дотації напідвищення кваліфікації науково-дослідницько-

го персоналу; гарантоване повернення приватного капіталу, що вкладається у венчурний бізнес; субвенції на
інвестиційні проекти) [9, с. 66];
— встановлення пільгового митного режиму для
ввезення сировини, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, які не виробляються в Україні
або виробляються, але не відповідають вимогам інноваційного проекту;
— створення сприятливих умов для міжнародної комерційної діяльності, зокрема протекція держави при
укладанні міжнародних торговельних угод, помірні зовнішньоекономічні тарифи, режими валютного регулювання, відстоювання прав та інтересів вітчизняних інноваційних підприємств у міжнародній кооперації праці
тощо;
— посилення державного контролю за діяльністю
комерційних банків та інших фінансово-кредитних
установ, що здійснюють фінансування інноваційної
діяльності;
— створення сприятливого інвестиційного клімату
для залучення іноземних інвестицій, у т.ч. шляхом створення спільних підприємств та підприємств з участю іноземного капіталу.
Як свідчить досвід країн ЄС стосовно бюджетноподаткового стимулювання науково-дослідної діяльності та інновацій, роль податкових стимулів останнім
часом значно підвищується, порівняно з іншими інструментами підтримки, зокрема, прямим бюджетним фінансуванням інноваційних проектів, державними гарантіями за кредитами підприємств або частковим відшкодуванням відсоткових ставок за ними [10]. Найбільш популярними інструментами такого стимулювання є пільги
щодо податку на прибуток у формах податкового кредиту (застосовується у 21 країні Європи), додаткового
списання допустимих витрат на науково-дослідні роботи (застосовується у 16 країнах) та прискореної амортизації ( застосовується у 13 країнах) [11].

ВИСНОВКИ

Інноваційна діяльність є досить складною та комплексною, що вимагає від суб'єктів господарювання вирішення низки проблем і подолання суттєвих перешкод
на шляху до успіху. Головними проблемами, що перешкоджають розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств є нестача власних коштів, великі витрати на нововведення, недостатня фінансова підтримка держави, високий економічний ризик, тривалий
термін окупності інновацій, недосконалість та суперечливість законодавчої бази та відсутність кваліфікованого персоналу.
Тому основний вектор державного регулювання
інноваційної діяльності має бути спрямований на посилення взаємозв'язку науки, бізнесу та держави з метою
формування системи, яка об'єднує технологічні, фінансові та організаційні фактори генерування та поширення інновацій [12, с. 68]. Також варто відпрацювати ефективні механізми державного регулювання інноваційної
діяльності, зокрема зробити більш прозорою систему
бюджетного фінансування інноваційних проектів, створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій шляхом вдосконалення податкової та митної політики, посилити контроль за діяльністю комерційних
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банків щодо умов надання кредитів на інноваційний
розвиток, створити сучасну інноваційну інфраструктуру, яка б враховувала національні особливості діяльності у науково-технічній та інноваційній сферах.
Використання наданих рекомендацій дасть можливість сформувати базис національної інноваційної
системи, забезпечити взаємозв'язок її суб'єктів на загальнодержавному та регіональному рівнях, а також
використати в повній мірі наявний фінансовий, науковий та технологічний потенціал для реалізації національної інноваційної політики, як пріоритетного вектора економічного розвитку нашої держави.
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Розглянуто теоретичні засади дослідження трудового потенціалу підприємства. Проаналізовано
етапи планування розвитку трудового потенціалу. Досліджено особливості прогнозування і планування системи людського потенціалу підприємства. Узагальнено переваги залучення людських
ресурсів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Обгрунтовано основні напрями розвитку трудового потенціалу підприємства.
The theoretical principles of research of the labor potential of the enterprise are considered. The stages
of planning of labor potential development are analyzed. Peculiarities of forecasting and planning of the
system of human potential of the enterprise are researched. The advantages of attracting human
resources from internal and external sources are generalized. The basic directions of development of
labor potential of the enterprise are substantiated.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Євроінтеграційний напрям розвитку економіки України передбачає як узагальнення і застосування найкращих методик і практик, адаптованих до нашої
дійсності. так і збереження вже напрацьованих методик
і теоретичних засад досліджень. Теоретичні напрацювання у сфері керування працею на підприємстві заслуговують на увагу і подальші дослідження.
Формування трудового потенціалу підприємств є
однією з найважливіших функцій керування. Із прискоренням перетворень структури підприємств і зростанням невизначеності зовнішнього середовища зростає
значення трудового потенціалу як стратегічного ресурсу, що визначає конкурентоспроможність підприємства

в довгостроковій перспективі. Це завдання особливо
важливе в умовах трансформації ієрархічно централізованих структур у ринково орієнтованій "площині". Її
неадекватне здійснення створює більші труднощі в керуванні підприємством.
Реалізацію стратегічної мети формування трудового потенціалу не можна вирішити, опираючись на сучасну практику роботи відділів кадрів, орієнтованих головним чином на адміністративні методи керівництва. Ця
мета може бути реалізована в процесі формування трудового потенціалу підприємства, що є найважливішою
складовою планування людських ресурсів.
Формування трудового потенціалу підприємств повинно створювати умови для мотивації продуктивнішої
праці. Воно ефективно тільки тоді, коли інтегровано в
загальний процес планування виробничої й невиробничої діяльності підприємства й тим самим пов'язане з фор-
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ся, як це прийнято в закордонній практиці, на використанні наступних нормативних документів:
— специфікація робіт (тобто їхній опис), що дозволяє встановити пропоновані даним видом діяльності
вимоги до знань і вмінь;
оцінка наявних людських ресурсів
— особистісна специфікація, що відображає вимоги до особистісних і ділових якостей працівника (посапрогнозування й планування потреб у людських
дові інструкції, як правило, містять лише формальні виресурсах на перспективу
моги, насамперед рівень освіти та стаж).
Перший документ формує професійний, а другий —
планування поліпшення якості та реструктуризації
особистісний блок аналізу.
людських ресурсів організації
За допомогою цих документів легше визначити ступінь
невідповідності між необхідним і наявним трудовим потенціалом. На цій основі можуть бути прийняті будь-які рішенрозробка програми задоволення потреб у людських
ня в сфері керування й розвитку людських ресурсів [1].
ресурсах за рахунок зовнішнього середовища
Планування розвитку трудового потенціалу підприємства
здійснюється в чотири основні етапи, що зобраРис. 1. Етапи планування розвитку
жено
на
рисунку 1.
трудового потенціалу
Оцінка наявних людських ресурсів базується на вимуванням і реалізацією його стратегії (у тому числі анти- користанні наступної інформації:
— об'єктивні характеристики персоналу (стать, вік,
кризової). Саме в цьому проявляється важливий елемент
реалізації стратегії керування працею на відміну від діяль- місце проживання);
— структурні характеристики (розподіл за рівнем
ності "кадровиків", що займаються вирішенням поточних,
не пов'язаних з перспективами розвитку кадрових питань. кваліфікації, тривалості зайнятості на даному підприємстві; співвідношення чисельності робітників, фахівців
і керівників);
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
— перелік завдань, виконуваних під час роботи, а
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемні питання розвитку трудового потенціалу також їх особистісні характеристики;
— плинність та інші характеристики мобільності;
підприємств розглянуті в працях Д. Мерсера, М.Х. Меско— втрати часу з різних причин;
на, Є.С. Барвінської, Н.Г. Георгіаді, Г.Й. Лучко, В.М. Гри— тривалість робочого дня й характер трудових
ньової, В.В. Ровенської, О.І. Сімчери, К.М. Шило [1—7]
та багатьох інших закордонних та вітчизняних дослід- відносин з цим підприємством (повна/часткова; постників. Водночас потребують уточнення і поширення су- ійна/тимчасова зайнятість; однозмінна/багатозмінна
часні аспекти прогнозування і планування розвитку тру- робота; максимальна/ мінімальна відпустка і т.д.);
— трудова винагорода (заробітна плата й інші види додових ресурсів, включаючи визначення поетапних
ходів, пов'язані з підприємством, їх структура й величина);
кроків досліджень.
— дані про виплати й послуги соціального характеру, що надаються відповідно до закону, трудових угод
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
різних рівнів, з ініціативи роботодавця.
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Оцінка наявних людських ресурсів дозволяє виявиМетою статті є визначення основних напрямів розвитку трудового потенціалу підприємства на підставі ти ступінь невідповідності трудового потенціалу виробничим завданням і стратегії розвитку підприємства. При
докладної специфікації робіт.
цьому ступінь невідповідності оцінюється в значеннях,
наведених на рисунку 2.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Прогнозування й планування потреб у людських
ДОСЛІДЖЕННЯ
Вирішення завдання формування трудового потен- ресурсах базується на використанні даних, отриманих
ціалу розпочинається зі здійснення аналізу, що базуєть- на попередньому етапі. При цьому додатково аналізуються:
— наявні робочі місця та місця, що
Оцінка ступеня невідповідності трудового потенціалу
завданням і стратегії розвитку підприємства
будуть введені, з урахуванням передбачуваних змін коефіцієнтів змінності;
— прогнози зміни трудового наорганізаційнокількісна
якісна
вантаження;
правова
— план проведення організаційних заходів;
відповідність зайнятих
— програми технічного переозбступінь віповідності
специфікаціям робіт і
роєння;
кількість
профілю освіти
основним
працівників
— штатний розклад, плани замівиробничим завданням
характеристиками
щення
штатних посад, плани кар'єри
трудових відносин
працівників.
Треба мати на увазі, що на практиці
Рис. 2. Оцінка ступеня невідповідності трудового потенціалу
проходження більшості етапів здійснюзавданням і стратегії розвитку підприємства
Етапи планування розвитку
трудового потенціалу
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ється неодноразово й з різним ступенем деПлани, що розробляяють при плануванні
талізації, що дозволяє забезпечити необхідпотреби в людських ресурсах
ний ступінь варіантності проведених розрахунків і тим самим забезпечити необхідний
ділова кар'єра
ступінь стабільності пропонованих рішень [2]. навчання, перепідготовка й
підвищення кваліфікації
Планування потреби в людських ресурфінансування заходів щодо
сах допускає також розробку планів, які
залучення, перерозподілу,
заміщення ключових посад
адаптації, розвитку й
наведено на рисунку 3.
вивільненню цих ресурсів
Потреба в людських ресурсах диферен- у випадку їх звільнення
ціюється в розрізі професій і спеціальносРис. 3. Плани, що розробляють при плануванні потреби
тей, рівнів і профілів підготовки.
в людських ресурсах
Існують дві форми потреби в людських
Розглянемо тепер проблеми використання людсьресурсах: загальна (або повна) потреба й додаткова
потреба. Загальна (повна) потреба в людських ресур- ких ресурсів. Важливе значення тут мають плани замісах відображає сукупну кількість людських ресурсів, щення штатних посад, що звільнилися. Спираючись на
необхідних підприємству в тому або іншому періоді. специфікації робіт і особистісні атестації, необхідно
Вона визначається числом працівників, які необхідні для брати до уваги не тільки кваліфікаційні ознаки, але й
навантаження (фізичні й психічні), умови праці, індивізаміщення всіх робочих місць.
Додаткова потреба показує сукупність людських дуальні характеристики претендентів. Можливе резерресурсів (кожної категорії), що необхідні підприємству вування робочих місць із певними характеристиками для
понад наявну їхню кількість. Ця потреба характеризуєть- молоді, жінок, літніх працівників, осіб з обмеженими
ся аналогічними параметрами, які стосуються заміни фізичними й психічними можливостями.
Використання людських ресурсів пов'язане з різнинових, звільнених чи трансформованих робочих місць.
Залучення людських ресурсів за рахунок внутрішніх ми витратами роботодавця. Основне значення серед них
мають витрати, наведені на рисунку 4.
джерел має такі переваги:
При більшій плинності велике значення набувають
— зростання ступеня прихильності до організації;
— додаткова мотивація внаслідок появи шансів на видатки з пошуку, залучення й відбору працівників, а
також різні витрати, пов'язані з адаптацією нових прапросування кар'єрними сходами;
цівників на робочих місцях.
— швидка адаптація на нових місцях;
На багатьох підприємствах з'являється необхідність
— гарна популярність претендентів;
— низькі витрати залучення збереження сучасного враховувати витрати, пов'язані з участю працівників у
рівня оплати праці (претендент ззовні може пред'явити прибутках. Розвиток людських ресурсів передбачає
перепідготовку й підвищення кваліфікації працівників.
вищі вимоги до оплати);
Переваги залучення людських ресурсів за рахунок Розглянемо навчання працівників у межах підприємства.
Значення такого навчання суттєво зросло у зв'язку з
зовнішніх джерел характерні такими особливостями:
повною втратою прямих зв'язків роботодавців і освітніх
— наявність ширшого вибору претендентів;
— зникнення суперництва між працівниками за ви- установ професійної освіти.
Крім навчання в межах цього напряму, відбуваєтьсування на посаду;
— поява нових імпульсів для розвитку підприємства; ся планомірне переміщення робітників і фахівців, що ма— можливість стійкого покриття додаткової потре- ють необхідний рівень і профіль освіти, зайнятих на неби в людських ресурсах.
Витрати роботодавця, пов’язані з
Під час залучення працівників ззовні особливе знавикористанням людських ресурсів
чення набуває проблема трудової адаптації. У ході взаємодії працівника й роботодавця відбувається взаємне
заробітна плата та нарахування на неї
пристосування. Його основу формує поступове входдоплати на харчування
ження працівника в нові для нього професійні й соціально-економічні умови праці, засвоєння норм організавидатки, пов'язані з житлово-побутовим
ційної культури й пристосування до існуючого соціобслуговуванням, культурними заходами,
відпочинком і охороною здоров'я,
ально-психологічного клімату.
забезпеченням дитячими дошкільними
Можна виділити дві форми адаптації. Первинна
установами
адаптація відноситься перш за все до випускників навчальних закладів, що не мають досвіду професійної
витрати на відрядження й службові
діяльності. Останнім часом проблема їх працевлаштуроз'їзди
вання помітно ускладнилася. Вторинна адаптація стокошти на придбання спецодягу
сується тих працівників, які змінили об'єкт діяльності
або працівників, що мають стаж роботи та змінили провидатки на навчання, підвищення
фесійну роль.
кваліфікації, перепідготовку
Планування вивільнення людських ресурсів спрямовитрати на охорону праці й підтримку
ване на додання процесу планомірного характеру й
психологічного клімату
стримування вибуття найбільш кваліфікованих кадрів.
На жаль, цей напрям не одержав необхідного розвитку
Рис. 4. Витрати роботодавця, пов'язані
на вітчизняних підприємствах.
з використанням людських ресурсів
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відповідних цьому рівню й профілю робочих місцях. Так
забезпечується повніше використання трудового потенціалу підприємства. Крім того, здійснюється планова
ротація працівників, яка (при включенні в неї деяких
освітніх елементів) може розглядатися як форма перепідготовки й підвищення кваліфікації.
Перепідготовка й підвищення кваліфікації працівників — це поглиблення, розширення й доповнення придбаної раніше кваліфікації. У них беруть участь працівники, що закінчили який-небудь професійний навчальний
заклад. Тим самим вони забезпечують відповідність між
попитом та пропозицією праці, не розриваючи існуючого зв'язку між працівником і роботодавцем.
Перепідготовка працівників — це освітні заходи
щодо освоєння інших сфер діяльності (професій, виробничих завдань). Значення перепідготовки підсилюється
в період структурної перебудови економіки й реалізації
антикризових програм. Підвищення кваліфікації, навпаки, має на меті поглиблення й удосконалення наявних у
працівників професійних знань і не виходить за рамки
їх професії.
У сучасних умовах мова йде про еволюцію фрагментарного навчання (тренінгу) в сторону інтегральної концепції розвитку людських ресурсів. Основним напрямом
цього розвитку є забезпечення підприємства добре
підготовленими й мотивованими працівниками у відповідності зі стратегією його розвитку. При цьому безупинно відслідковуються зміни навколишнього зовнішнього середовища підприємства як з погляду трансформації напрямів розвитку, так і з позицій змін умов функціонування людських ресурсів. Цьому також сприяє
цикл підготовки й виготовлення товарів, що скорочується, часта змінюваність товарів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Концепція розвитку людських ресурсів містить у
собі такі напрями, від успішної реалізації яких залежить
розвиток трудового потенціалу підприємства:
— підвищення гнучкості системи навчання, її орієнтація на кінцеві результати виробництва;
— будь-яке поширення нових форм навчання;
— персоніфікація програм навчання з урахуванням
особливостей трудової кар'єри працівника і її перспектив;
— зрушення від переважно індивідуального навчання до "підприємств, що навчаються";
— перехід функцій навчання від викладачів до професіоналів-консультантів з розвитку людських ресурсів;
— підвищення ролі взаємодії освітян в ході реалізації освітніх програм;
— різке зростання обсягів використовуваних у процесі навчання інформаційних ресурсів;
— перехід від стандартних програм навчання до
гнучких, проблемно орієнтованих програм розвитку.
Таким чином, план розвитку людських ресурсів повинен бути результатом синтезу стратегії підприємства
й системи керування людськими ресурсами. Це знаходить своє вираження в циклі розвитку людських ресурсів
підприємства.
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INFORMATION REQUIREMENTS OF USERS OF ECONOMIC ANALYSIS OF FINANCIAL
RESULTS
У статті проаналізовано літературу, яка стосується економічного аналізу фінансових результатів з урахуванням інтересів груп користувачів. Встановлено, що найбільш повно охарактеризувати господарську діяльність можна за допомогою здійснення таких напрямів аналізу: аналіз
фінансових результатів; аналіз економічного потенціалу підприємства; аналіз розвитку та результативності підприємства; та оцінка ефективності діяльності суб'єкта господарювання. Розроблено комплексну систему економічного аналізу результатів діяльності підприємства в залежності від інформаційних потреб різних стейкхолдерів. Запропонована система економічного аналізу результатів діяльності підприємства в залежності від інформаційних потреб різних
стейкхолдерів може використовуватися на всіх без винятку суб'єктах господарювання для оцінки їх діяльності, незалежно від їх галузевої приналежності.
The article analyzes literature related to the economic analysis of financial results, taking into
account the interests of user groups. It is established that the most complete description of economic
activity can be achieved through the following areas of analysis: analysis of financial results; analysis
of economic potential of the enterprise; analysis of development and efficiency of the enterprise;
and an assessment of the entity's business performance. The complex system of economic analysis
of the results of the enterprise activity is developed, depending on the information needs of different
stakeholders. The proposed system of economic analysis of the results of the enterprise, depending
on the information needs of different stakeholders, can be used on all economic entities without
exception, to evaluate their activities, regardless of their sectoral affiliation.
Ключові слова: фінансові результати, інформаційні потреби, користувачі економічного аналізу, стейкхолдери, система економічного аналізу.
Key words: financial results, information needs, users of economic analysis, stakeholders, system of economic
analysis.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Система економічного аналізу є інструментом, що забезпечує ефективну управлінську функцію, вивчає причинно-наслідкові зв'язки тих чи інших явищ та виявляє резерви підвищення продуктивності роботи суб'єкта господарювання. Беззаперечним є той факт, що основною метою провадження господарської діяльності є отримання прибутку
— позитивного фінансового результату. Фінансовий результат є узагальнюючим показником, що характеризує
діяльність підприємства в цілому, та окремих його аспектів
зокрема, що підтверджує необхідність здійснення економічного аналізу в цьому напрямі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми ефективного управління та економічного
аналізу фінансових результатів піднімали у своїх працях
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: М. Чумаченко, М. Болюх, В. Бурчевський, М. Горбаток [10], Л. Лахтiонова [15],
І. Бланк, Р. Хиггінс [23], А. Шеремет, Р. Сайфулин, Е. Ненашев [25], В. Ковальов [13], В. Бочаров [5], Г. Савицька [1],
В. Мец [16], Є. Мних [17], Г.І. Кіндрацька [12], В. Артеменко,
Н. Анисимова [2], С. Мошенський, О. Олійник [18], Б. Грабовецький [8], П. Попович [22], Г. Андрєєва, В. Андрєєва
[20], М. Болюх, В. Бурчевський, М. Горбатюк [11] та ін.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для виявлення оптимального набору показників економічного аналізу фінансових результатів необхідним є
урахування їх значення для окремих груп користувачів
результатів такої аналітичної роботи. Дані економічного
аналізу фінансових результатів можуть використовуватися як внутрішніми, так і зовнішніми стосовно досліджуваного підприємства суб'єктами. Різні групи користувачів результатів економічного аналізу в даній сфері будуть цікавити різні показники. З огляду на це, В.В. Ковальов [14]
виділяє чотири групи осіб, що мають пряме або опосередковане відношення до діяльності фірми, інтереси яких зачіпаються в процесі формування, розподілу і використання фінансових результатів. Так, В.В. Ковальов [14], "до
першої групи відносить лендерів — економічні суб'єкти,
що позичають підприємству грошові кошти на платній, поворотній і довгостроковій основі з метою отримання доходу у вигляді відсотків" та зазначає, що об'єктом їх інтересу є "прибуток до вирахування відсотків і податків, адже
саме з прибутку лендери отримують свій дохід від вкладених у підприємство коштів. У більшості економічно розвинених країн сплачені відсотки в певних межах визнаються
витратами і включаються в собівартість продукції підприємства і таким чином зменшують тиск податкового преса
на організацію".
Другу групу автор [14] характеризує з точки зору держави, адже "зацікавленість держави цілком зрозуміла: чим
вище величина прибутку до вирахування податків і обов'язкових платежів, тим більше податків акумулюється в бюджетах різних рівнів". Третя група, відповідно до даного
підходу — це власники, визначальним об'єктом інтересу
яких є "чистий прибуток, адже лише відповідно до їх рішення він капіталізується або ж споживається". Натомість, до
останньої групи суб'єктів, що зацікавлені в формуванні,
розподілу та використанні фінансових результатів та результатів їх аналізу, В.В. Ковальов [14] відносить "найманих працівників та контрагентів (постачальників і кредиторів) підприємства". Однак об'єднувати зовнішніх та
внутрішніх суб'єктів є недоцільним, що в першу чергу, обумовлено їх різними інтересами щодо даного питання. В
свою чергу, наймані працівники не мають прямої зацікавленості в фінансових результатах діяльності підприємства,
адже отримують заробітну плату, яка включається до величини витрат (адміністративних, збутових, інших) або до
собівартості продукції чи послуг. У розвинених країнах
світу, звичайно, є практика виплати додаткових відсотків
від величини отримуваного прибутку працівникам, однак
для вітчизняних підприємств вона є нехарактерною.
За методикою МСФЗ [19] "основними користувачами
фінансової звітності є: інвестори, які вкладають капітал (що
несуть певний ризик), а також їх консультанти, яких цікавить ризик і прибутковість від своїх інвестицій, їм необхідно знати, чи варто придбавати, утримувати або продавати
інвестиції (а також здатність компанії виплачувати дивіденди); працівники та їх представники — зацікавлені в стабільності і рентабельності своїх роботодавців. Для них також важлива оцінка здатності компанії забезпечувати зайнятість і виплату заробітку і пенсійних винагород, пенсійні
виплати і зайнятість; позикодавці — кредиторам необхідно знати, чи будуть надані ними позики і відсотки по ним
виплачені в встановлені терміни; та уряд, представлений
різними міністерствами". Розробники положень МСФЗ використовують, вважаємо достатньо обмежений та спрощений підхід в розподілі груп користувачів фінансової інформації, що унеможливлює врахування та розуміння цілей і
інтересів всього кола суб'єктів, який є, на практиці, ширшим відповідно, у даних економічного аналізу фінансових
результатів.
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Вважаємо, що користувачів даних економічного аналізу фінансових результатів доцільно поділяти в залежності від їх доступу до суб'єкта господарювання в цілому,
та доступу до достовірної інформації про реальний фінансовий стан підприємства, зокрема, тобто на внутрішніх та
зовнішніх. Це обумовлено тим, що зовнішні суб'єкти мають доступ до обмеженої інформації, зокрема, в тій частині, що характеризує діяльність підприємства та розкривається в офіційній фінансовій звітності. В свою чергу,
внутрішні користувачі мають доступ до закритої інформації, яка може представляти собою комерційну таємницю. Актуальність такого поділу також підтверджується тим,
що більшість вітчизняних суб'єктів нівелюють законодавчо встановленими нормами, маскуючи деякі нюанси своєї
діяльності з метою оптимізації податкового навантаження. Таким чином, офіційна фінансова звітність не завжди
розкриває реальний стан господарюючого суб'єкта. Однією із важливих помилок управлінського персоналу на
деяких підприємствах є використання даних фінансової
звітності для цілей управління, однак у такому випадку управлінські рішення приймаються без урахування натуральних показників діяльності, базуючись лише на вартісних,
також використовуються лише облікові дані, в той час коли
важливого значення набувають дані необлікового характеру, які не відображаються в обліково-фінансовій
звітності, (наприклад, терміни погашення кредиторської
заборгованості, або своєчасність надходження виручки від
покупців, плинність кадрів тощо), але мають суттєвий вплив
на подальші управлінські дії.
Думку щодо поділу користувачів на внутрішніх і
зовнішніх висловлює І.А. Бланк [3] та зазначає, що "коло
основних користувачів фінансової інформації підприємства може бути представлений таким чином: внутрішні користувачі (керуючі (директори) підприємства; фінансові
менеджери всіх рівнів; власники (акціонери) підприємства;
інші внутрішні користувачі); зовнішні користувачі (кредитори підприємства; потенційні інвестори; контрагенти
підприємства по операційній діяльності; податкові органи;
аудиторські фірми; залучаються, фінансові консультанти
та експерти; фондова біржа (при котируванні на ній цінних
паперів, емітованих підприємством); інші зовнішні користувачі)".
З огляду на зазначене вище, необхідно визначитися з
економічними цілями окреслених вище користувачів з метою формування методики економічного аналізу фінансових результатів з урахуванням тих показників, що є затребуваними кожним окремим суб'єктом-користувачем результатів аналітичної роботи щодо оцінки фінансових
результатів. Зокрема О.А. Дроздов та Л.Ф. Уварова [9]
окреслили цілі й потреби деяких груп користувачів фінансової інформації з зазначенням методики, що забезпечуватиме потреби окремих груп (табл. 1).
Визначені економічні цілі та основні методики задоволення потреб користувачів у фінансовій інформації, за
О.А. Дроздовим та Л.Ф. Уваровою [9], обумовлюють різноманітність задач та етапів та напрямів економічного аналізу результатів діяльності суб'єктів господарювання.
Зокрема Полісюк Г.Б. і Коноваленко І.Є. [21] до основних завдань аналізу фінансових результатів відносять:
"аналіз складу і динаміки прибутку; аналіз фінансових результатів від звичайних видів діяльності; аналіз фінансових результатів від інших видів діяльності; аналіз розподілу і використання". Натомість, Г.В. Савицька [24] стверджує, що "основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є: визначення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного ресурсного потенціалу підприємства і кон'юнктури ринку; систематичний контроль за процесом формування прибутку із зміною його
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Таблиця 1. Цілі користувачів фінансової інформації та основні методики їх задоволення
за О.А. Дроздовим та Л.Ф. Уваровою
№
з/п
1
1

Назва групи
користувачів
2
Власники

2

Топ-менеджери

3

Фінансові
менеджери

Зростання доходів

4

Кредитори

5

Прямі інвестори

6

Портфельні
інвестори

Отримання відсотків на
надані в кредит кошти
Максимізація
економічного добробуту
(На основі зростання
ринкової вартості
підприємства)
Отримання доходу на
інвестований капітал

7

Постачальники
(контрагенти)

Отримання прибутку

8

Податкові органи

Збільшення бази
оподаткування

Економічна ціль
3
Максимізація
економічного добробуту
(На основі зростання
ринкової вартості
підприємства)
Зростання доходів,
незалежність

Основні методики задоволення потреб в фінансовій інформації
4
● оцінка змін в максимізації ринкової підприємства;
● оцінка доцільності здійснених витрат і досягнутих результатів;
● оцінка фінансової стійкості підприємства;
● аналіз непродуктивних витрат і втрат;
● обгрунтоване прогнозування фінансової спроможності підприємства та ін.
● оцінка змін у фінансових результатах і рентабельності підприємства;
● аналіз ділової активності підприємства;
● аналіз причин зниження ефективності діяльності підприємства, виявлення
резервів її підвищення;
● обгрунтоване прогнозування фінансової спроможності підприємства тощо
● оцінка фінансового стану підприємства;
● організація обороту грошових коштів;
● оцінка взаємозв'язків з учасниками фінансових відносин;
● виявлення причин погіршення фінансового стану фірми, недоліків в грошовому
обороті, в фінансових відносинах, а також резервів вдосконалення організації
фінансів підприємства;
● обгрунтоване прогнозування фінансової спроможності підприємства тощо
● оцінка кредитоспроможності підприємства
● оцінка і прогнозування змін в максимізації ринкової вартості підприємства;
● оцінка доцільності здійснених витрат і досягнутих результатів;
● оцінка фінансової стійкості підприємства;
● аналіз непродуктивних витрат і втрат;
● обгрунтоване прогнозування фінансової спроможності підприємства та ін.
● оцінка змін фінансових результатів і рентабельності підприємства;
● оцінка фінансової стійкості підприємства;
● обгрунтоване прогнозування фінансової спроможності підприємства та ін.
● оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства;
● аналіз фінансової стійкості підприємства;
● оцінка фінансових результатів і рентабельності, ділової активності
підприємства;
● обгрунтоване прогнозування змін в фінансовому положенні підприємства
● оцінка правильності обліку, визнання і формування фінансових результатів
діяльності підприємства, змін цих результатів;
● оцінка змін в майновий стан підприємства

Джерело: [9].

динаміки; визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх
факторів на фінансові результати й оцінювання якості прибутку". Однак такі підходи є дещо обмеженими, зважаючи на їх загальний характер, адже для кожної із груп стейхолдерів економічного аналізу діяльності підприємства —
завдання розширюються або ж скорочуються та в цілому
змінюються в напрямку конкретних показників, що є необхідними для кожної із груп зацікавлених сторін у результатах такої аналітичної роботи. Адже як зазначають Н.О.
Власова та І.Ю. Мелушова [6, с. 154], що "результативність
господарської діяльності підприємства в сучасних умовах
в значній мірі залежить від аналізу фінансових результатів.
Фінансові результати, як взаємопов'язана система показників, найповніше відображають інтереси різних суб'єктів
господарського процесу на різних етапах формування і
використання, що підвищує їх значущість в системі управління підприємством".
Зважаючи на це, виникає необхідність визначення
місця економічного аналізу фінансових результатів в загальній структурі економічного аналізу ефективності діяльності підприємств. Таким чином, необхідно визначити, які
результати економічного аналізу результативності та ефективності діяльності суб'єктів господарювання є необхідними для різних стейкхолдерів — зацікавлених сторін. Як
зазначає І. Ворончак [7], "зацікавлені сторони по відношенню до організації можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. До зовнішніх зацікавлених сторін відносяться
клієнти, кредитори, постачальники, представники органів
державної та місцевої влади, громадські організації, засоби масової інформації, а серед внутрішніх зацікавлених
сторін називають власників, вище керівництво, робітників".

З огляду на це, вважаємо, що найбільш повно охарактеризувати господарську діяльність можна за допомогою
здійснення наступних напрямів аналізу: аналіз фінансових
результатів; аналіз економічного потенціалу підприємства;
аналіз розвитку та результативності підприємства; та оцінка ефективності діяльності суб'єкта господарювання.
Здійснення економічного аналізу діяльності підприємства
в зазначених напрямках дозволить комплексно оцінити
підсумки роботи підприємства та виявити причини відхилень від запланованих показників, а також резерви підвищення результативності діяльності, що стане основою для
прийняття раціональних, оптимальних та ефективних управлінських рішень. На основі дослідження праць вчених,
окреслених вище, доцільно охарактеризувати напрями
аналізу господарської діяльності та визначити в цьому контексті місце економічного аналізу фінансових результатів.
Як стверджує І.А. Бланк [4, с. 48], "серед основних напрямів формування показників моніторингу виділено моніторинг формування та використання фінансових результатів, що відповідає загальним напрямам в управлінні
фінансовими результатами підприємства". Комплексну
система економічного аналізу результатів діяльності
підприємства в залежності від інформаційних потреб
різних стейкхолдерів наведено на рисунку 1.
З огляду на визначені напрями аналізу діяльності
підприємства в розрізі інформаційних потреб зовнішніх та
внутрішніх стейкхолдерів, необхідним є розробка інформаційно-методичного забезпечення кожного із зазначених
напрямів аналізу та визначення конкретних показників, що
характеризуватимуть діяльність підприємства та процедур
їх виявлення з використанням величини фінансових резуль-
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Власники

Аналіз
економічного
потенціалу

Кредитори

Фінансові
менеджери

Топ-менеджери

Аналіз фінансових
результатів

Аналіз розвитку
та
результативності

Інвестори

Оцінка
ефективності
діяльності

Контрагенти

Комплексна система економічного аналізу
підсумків діяльності підприємства

Внутрішні стейкхолдери

Зовнішні стейкхолдери
Рис. 1. Комплексна система економічного аналізу результатів діяльності підприємства
в залежності від інформаційних потреб різних стейкхолдерів
татів та взаємопов'язаних з ними показників доходів та
витрат підприємства. Слід зазначити, що обгрунтування методики здійснення економічного аналізу в окреслених напрямках повинні розроблятися з урахуванням особливостей методології системи бухгалтерського обліку доходів,
витрат і фінансових результатів та формування показників
фінансової звітності, адже це є головним джерелом інформаційного забезпечення економічного аналізу. Необхідність урахування особливостей бухгалтерського обліку обумовлено можливостями вибору суб'єктами господарювання методів обліку окремих операцій, що безпосередньо або опосередковано впливають на величину фінансових результатів.
Зважаючи на те, що система бухгалтерського обліку
та фінансової звітності не дає повної інформації, що може
використовуватися, в сучасних умовах, як основа для
прийняття управлінських рішень, проведення економічного аналізу в окреслених напрямах є необхідним для
своєчасного виявлення резервів підвищення ефективності
діяльності господарюючого суб'єкта, особливо актуальність даного аналізу проявляється у жорстких ринкових умовах зі зростанням значення конкуренції на ринках. Впровадження такої системи на підприємствах обумовить забезпечення прозорості процесу формування
фінансових результатів та активізуватиме дію мотиваційних важелів, сприяючи своєчасному прийняттю обгрунтованих управлінських рішень з огляду на особливості
економічних відносин та інформаційні потреби стейкхолдерів.
ВИСНОВКИ
З огляду на це, сформовано комплексну систему
економічного аналізу оцінки результатів діяльності
підприємства з урахуванням інформаційних потреб
різних стейкхолдерів та визначено місце економічного
аналізу фінансових результатів в структурі загальної
оцінки результатів діяльності суб'єктів господарювання.
Запропонована система комплексного аналізу діяльності підприємства, що включає такі напрями: аналіз
фінансових результатів; аналіз економічного потенціалу підприємства; аналіз розвитку та результативності
підприємства; та оцінка ефективності діяльності суб'єкта
господарювання є універсальною та може застосовува-
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тися на різних підприємствах, незалежно від галузі та
форми їх функціонування, і в свою чергу, дозволяє комплексно оцінити підсумки роботи підприємства, виявити причини відхилень від запланованих показників, а
також резерви підвищення результативності діяльності,
що, як наслідок, використовуватиметься як базис для
прийняття раціональних, оптимальних та ефективних
управлінських рішень. Також результати аналізу за
сформованими напрямами можуть бути використані як
основа для формування стратегії розвитку підприємств
та розробки конкретних тактичних кроків її реалізації,
адже деталізовано характеризують діяльність суб'єкта
господарювання із урахуванням суттєвих аспектів його
діяльності.
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EVALUATION LIQUIDITY MANAGEMENT FOR BANKING INSTITUTIONS

Актуалізовано необхідність вдосконалення методики оцінювання ліквідності банківських установ. Сформовано систему ознак дефініції "ліквідність банківської установи". Структуровано
методи управління ліквідністю. Запропоновано вдосконалену методику оцінювання ліквідності
банківських установ, яка передбачає п'ять взаємопов'язаних етапів та грунтується на застосуванні методів побудови інтегральних показників оцінювання ліквідності банківських установ та
визначення якості активів шляхом розрахунку коефіцієнтів концентрації структурованих активів.
Проведено комплексний аналіз ліквідності банківських установ за запропонованою методикою
та запрпоновано шляхи та напрями вдосконаленя управління ліквідністю банківських установ.
Updated the necessity improving the methodology liquidity assessment in banking institutions
Formed a system of signs of the definition of "liquidity of a banking institution". Structured liquidity
management methods. An improved methodology for assessing the liquidity banking institutions,
which involves five interconnected stages based on the application methods for constructing
integrated indicators for assessing the liquidity banking institutions and determining the quality of
assets by calculating the ratios concentration structured assets. Carried out comprehensive analysis
of liquidity banking institutions with using the proposed methodology, and introduced the ways and
directions of improving liquidity management of banking institutions.

Ключові слова: ліквідність, банківська установа, інтегральний показник, методи таксономії управління ліквідністю, активи, пасиви.
Key words: liquidity, banking institution, integral indicator, taxonomy methods, liquidity management, assets,
liabilities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Усучасних складних, макрофінансових умовах в
Україні відчуваються проблеми з ліквідністю банків.
Посилення конкуренції між банками, зростання дефіциту банківських ресурсів, невизначеність економічного середовища, викликані загостренням геополітичної
ситуації в країні обумовлюють підвищену увагу банків
до управління ліквідністю. Адже ліквідність є важливою
системною характеристикою банку, що обумовлює його
фінансову стійкість, надійність, спроможність розширювати обсяги активних операцій та протистояти негативним наслідкам кризових ситуацій. Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сучасному етапі дотримання ліквідності та забезпечення її оптимального рівня
є однією із важливих потреб діяльності банків, оскіль-
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ки саме завдяки цьому банки здатні своєчасно виконувати свої зобов'язання за умови збереження прибутковості на достатньому рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання ліквідності банківської системи і проблеми управління нею розглядаються у працях таких вчених, теоретиків та практиків, як М.В. Марущак, Л.О. Примостка, Г.Т. Карчева, О.О. Оконська, Д.М. Олійник,
В.І. Міщенко, В.С. Стельмах та ін. У їх працях грунтовно
розглянуті підходи та методи управління ліквідністю
комерційних банків, аналізуються показники ліквідності. Проте питання оцінювання управління ліквідності
банківських установ, як першооснови при прийнятті
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Рис. 1. Характеристика методів управління ліквідністю

рішеннь щодо здійснення заходів підвищення якості
ліквідності потребує вдосконалення та проведення
новітніх досліджень. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення умов, за яких
може бути досягнуто оптимальний рівень ліквідності
банків України як фактора забезпечення фінансової
стійкості та стабільності.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є формування вдосконаленої методики оцінювання ліквідності банківських установ та її практичне застосування з подальшим визначення шляхів та
напрямів удосконалення управління ліквідністю банківських установ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогодні немає єдиної точки зору щодо визначення дефініції "ліквідність банківської установи", особливо якщо порівнювати підходи до трактування ліквідності банку серед вітчизняних та зарубіжних вченихекономістів. Узагальнивши вивчену літературу, ми будемо визначати поняття "ліквідність банку" в розрізі основних його економічних ознак на основі наведених визначень за різними науковцями. До економічних ознак нами віднесено: економічна суть (гроші, економічні
відносини (виконання зобов'язань), економічні відносини (виконання зобов'язань і забезпечення розвитку),
доступ до грошових коштів); своєчасність виконання зобов'язань (визначена і невизначена); розмір виконання
зобов'язань (визначений і невизначений); суб'єкти, перед якими банк виконує свої зобов'язання (вкладники,
позичальники, кредитори, невизначені); втрати, що зазнає банк при забезпечені ліквідності (без втрат, при
мінімальних втратах, невизначені); види зобов'язань, які
виконує банк (до запитання, строкові, невизначені);
джерела поповнення високоліквідних активів (внутрішні, зовнішні, невизначені).
У науковій літературі досить часто розмежовують
поняття "ліквідність активів банку", "ліквідність пасивів",
"ліквідність балансу", "ліквідність банку". Проте такий
розподіл є не зовсім коректним, адже він може припус-

кати, що ці поняття існують окремо одне від одного і не
пов'язані між собою. Це не відповідає дійсності, адже
ліквідність банку визначає ліквідність банківської системи і безпосередньо залежить від ліквідності його балансу, що формується ліквідністю активів та пасивів.
Діяльність банку, порівняно з іншими установами,
характеризується підвищеним рівнем ризику, тому менеджери банку повинні враховувати максимальну
кількість факторів та ступінь їх впливу на рівень ліквідності банку, оскільки неврахування певного фактора в майбутньому може призвести до погіршення фінансової стійкості банку [1].
За результатами проведеного дослідження нами
визначено, що єдиного підходу до структуризації факторів впливу на ліквідність банку в науковій літературі
не сформовано. На основі критичного аналізу наукових
джерел нами проведена систематизація факторів впливу на ліквідність банку. Пропонуємо поділяти фактори
впливу на ліквідність банку на зовнішні та внутрішні. До
зовнішніх факторів відносяться всі фактори, які банк
не може контролювати та керувати ними, а до внутрішніх
— ті, на які банк може впливати та корегувати їх [2].
У межах зовнішніх факторів ми виділяємо фактори
непрямого впливу (мегафактори — фактори на рівні
світової економіки чи іноземних держав, макрофактори — фактори на рівні національної економіки) і фактори прямого впливу (мезофактори — фактори на рівні
банківської системи).
За результатами дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища, а також врахування банківських
ризиків, які виникають під впливом різних середовищ
визначено, що у сучасних умовах розвитку банківської
системи одним з найбільших ризиків у банківському
секторі є ліквідність, точніше її дефіцит і надлишок [3] .
Тому дослідження системи управління ліквідністю банку є актуальним на даний момент. Гарантією успіху будьякого банку є ефективне управління ліквідністю. Через
постійне зростання масштабів діяльності вітчизняних
банків, посилення конкуренції, розвитку ринку фінансових послуг, банки щодалі більшу увагу приділяють управлінню ліквідністю. Без якісного управління
ліквідністю банк не зможе обслуговувати фізичних осіб
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Таблиця 1. Коефіцієнти ліквідності банківських установ
Показник

2013

2014

ПАТ КБ «Приватбанк»
норматив миттєвої ліквідності
85
70
норматив короткострокової
114
99
ліквідності
норматив поточної ліквідності
90
84
коефіцієнт загальної ліквідності
113,06
112,66
коефіцієнт генеральної ліквідності
31,64
29,59
ПАТ «Укрексімбанк»
норматив миттєвої ліквідності
54,74
61,03
норматив короткострокової
114,29
97,47
ліквідності
норматив поточної ліквідності
98,42
134,69
коефіцієнт загальної ліквідності
123,28
110,34
коефіцієнт генеральної ліквідності
50,25
52,06

та суб'єктів господарювання, здійснювати кредитноінвестиційну діяльність, тому вирішення проблем її
підтримки достатнього рівня ліквідності має найвищий
пріоритет у роботі банку [4]. У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи
опинилися у глибокій кризі. З метою управління ліквідністю, для запобігання банкрутства і подальшої
успішної діяльності є необхідним компонування та застосування певного переліку показників ліквідності.
Підтримання ліквідності банку є серйозною та
складною проблемою. В світовій практиці були розроблені методи (теорії) управління ліквідністю, які є складовою частиною всього банківського менеджменту.
До складу таких методів входять: управління активами;
управління пасивами; збалансоване управління ліквідністю (активами та пасивами) [1—5].
Характеристика методів управління ліквідністю, їх
переваги та недоліки в узагальненому вигляді представлені на рисунку 1.
Через високу вартість стратегії трансформації активів і значну ризикованість стратегії запозичення більшість банків зупиняють свій вибір на компромісному
варіанті управління ліквідністю — стратегії збалансованого управління ліквідністю. Метод збалансованого
управління ліквідністю дає можливість управляти ризиком ліквідності шляхом координації рішень щодо джерел залучення та напрямків розміщення коштів за обсягами та термінами для забезпечення прибутковості
банківських операцій [6].
У вітчизняній практиці паралельно застосовуються
усі три підходи. В деяких банках (їх частка незначна)
управління здійснюється все ще через активи, у більшості установ переважають автономні методи управління (тобто другий підхід — через пасиви), але є й банки, де використовуються сучасні прогресивні методи
управління.
Зміст управління ліквідністю полягає в забезпеченні
безперебійного проведення поточних платежів банку,
основними аспектами якого є: оцінка умов діяльності
банку за попередні періоди, вибір найбільш ймовірних
сценаріїв розвитку подій, оцінку ліквідної позиції банку
з урахуванням альтернативних варіантів розвитку подій,
розробку управлінських рішень, спрямованих на зниження ризику виникнення дефіциту ліквідної позиції
банку і мінімізацію витрат [7]. Важливим елементом якісного управління ліквідністю банківської установи є адекватна його оцінка, яка повинна передбачати наступні

70

2015

2016

Норм.
НБУ

56,87

63,52

>20

97,09

73,83

>60

59,88
111,90
28,89

147,43
99,57
42,43

>40

64,68

45,25

>20

136,98

154,82

>60

123,09
97,89
50,65

180,29
103,46
48,51

>40

етапи: загальний аналіз та оцінка діяльності комерційних банків; аналіз коефіцієнтів ліквідності; аналіз якості
активів банку з погляду їх ліквідності; аналіз ресурсної
бази банківських установ з позиції ліквідності; аналіз
потреби банку в ліквідних коштах.
Управління ліквідністю банків на сучасному етапі
функціонування банківської системи має велике значення. Українські банки опинилися в складних умовах через масштабну ескалацію політичної кризи, котра переросла у геополітичну. Результатом ситуації, що склалася стало виведення з банківського ринку близько 60 банків. За результатами діяльності усієї банківської системи на 1 листопада 2015 року зафіксовано збиток у
розмірі 56251 млн грн [8].
Загалом відбувся значний відтік коштів у національній валюті, що в свою чергу призвело до виникнення значних проблем з ліквідністю як окремих банків так
і банківської системи в цілому. З метою створення стабільних умов для діяльності банків та сприянню вчасному виконанню ними вимог вкладників та кредиторів
Національний Банк України вжив такі заходи для підтримання ліквідності банків.
Банк розглядає ризик ліквідності як ризик неможливості фінансувати збільшення активів банку та виконання його власних зобов'язань у встановлені строки. Основна мета управління ризиком ліквідності полягає у забезпеченні безумовної спроможності Банку виконати свої зобов'язання у встановлені строки
шляхом підтримання прийнятних (якими можна управляти) розривів ліквідності. В процесі управління ризиком ліквідності Банк розглядає поєднання таких
заходів:
— структурне (коротко- та довгострокове) управління активами та зобов'язаннями, спрямоване на забезпечення належного рівня ліквідності у коротко- та
довгостроковій перспективі;
— поточне (короткострокове) управління активами
та зобов'язаннями, спрямоване на забезпечення належного рівня миттєвої та поточної ліквідності з урахуванням можливих та непередбачених змін у грошових потоках. Управління ризиком ліквідності грунтується на
прийнятних рівнях розривів строковості (за валютою) і
таких принципах:
— встановлення цільового (оптимального та прийнятного для Банку), критичного (небажаного, але яким
можна управляти) та граничного (що вимагає негайних
дій) рівня ключових значень ризику ліквідності;
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Коефіцієнти концентрації активів за методикою Сухоголої Л.Ф.
Активи

2013
2014
ПАТ «Укрексімбанк»
Грошові кошти та їх
0,10
0,14
еквіваленти
Надані кредити
0,45
0,40
Вкладення в цінні папери 0,37
0,39
Основні кошти і
0,06
0,03
нематеріальні активи
Інші активи
0,02
0,04

2015

2016

рекомендоване
значення

0,17

0,13

0,3

0,39
0,36

0,36
0,45

0,4
0,10-0,12

0,03

0,02

0,17-0,18

0,05

0,03

<0,02-0,03
рекомендоване
значення

ПАТ «Приватбанк»
Гршові кошти та їх
еквіваленти
Надані кредити
Вкладення в цінні папери
Основні кошти і
нематеріальні активи
Інші активи

0,16

0,09

0,11

0,15

0,3

0,71
0,01

0,71
0,01

0,73
0,01

0,21
0,31

0,4
0,10-0,12

0,02

0,02

0,01

0,02

0,17-0,18

0,10

0,18

0,14

0,31

<0,02-0,03

— постійний моніторинг фактичних ключових показників ризику ліквідності;
— вжиття відповідних коригуючих дій, якщо ключові показники ризику ліквідності сягають їх критичного та/або граничного значення.
Банк оцінює ліквідність, спираючись на певні коефіцієнти ліквідності, встановлені НБУ. В таблиці 1 наведено розрахункові значення показників ліквідності для
досліджуваних банків.
Аналіз нормативів та коефіцієнтів ліквідності комерційних банків показав, що протягом аналізованого періоду обидва комерційні банки дотримуються нормативів
ліквідності встановлених НБУ, можна навіть зробити
висновки, що існує надлишкова ліквідність банків. Отже,
банківська ліквідність відіграє важливу роль у діяльності
кожного окремого банку і у фінансовій системі держави. З проведеного аналізу сучасного стану ліквідності
банків України стало зрозуміло, що банки працюють в
умовах надлишкової ліквідності, за яких зменшується
прибутковість банків так, як найбільш ліквідні активи
не генерують доходів. Згідно з прогнозом на 2017 та
2018 роки, показники ліквідності дещо знизяться, але
зниження очікується не значне. Виявлено, що надлишкова ліквідність сприяє підвищенню процентних ставок,
що провокує зменшення кредитування фізичних осіб, а
це, в свою чергу, викликає відтік депозитних коштів на
вимогу фізичних осіб. Тому для стабільного функціонування банкам необхідно визначати рівень оптимальної ліквідності, тобто такий рівень, за якого забезпечуватиметься виконання резервних вимог та який дозволятиме своєчасно виконувати банкам їх зобов'язання
та нарощувати обсяги операцій.
Склад і структура банківських активів дозволяє виявити спрямованість діяльності банків і визначити основні фактори їхнього росту або зниження. Таким чином, для визначення основних напрямів діяльності комерційного банку необхідно розглянути й дати оцінку
структури активів його балансу. Ціль аналізу структури
активів банку полягає в виявлення достатності рівня диверсифікованості активних операцій банку і оптимальності їхньої структури, попередньому визначенні ступеня залежності банку від розвитку зовнішньої ситуації
на різних сегментах ринку банківських послуг і продуктів, а також від загальноекономічних і регіональних
тенденцій. Диверсифікованість — це розподіл банком

наявних ресурсів між різноманітними об'єктами з метою зниження ризику втрат і в надії одержати більше
високий дохід. Диверсифікованими будуть активи банку, які рівномірно розміщені в різні напрямки. Недиверсифікованими — активи, у структурі яких яка-небудь
одна із груп буде займати більше 50%. Диверсифікованість як інструмент зниження банківських ризиків є
дуже важливою характеристикою діяльності банку,
тому що тільки наявність різних напрямків вкладень
ресурсів у структурі може вберегти банк від системних
і ринкових ризиків. Важливим у процесі проведення аналізу рівня диверсифікації активів є розрахунок коефіцієнта концентрації. Коефіцієнт концентрації показує, яку
частку займає та або інша група активів банку в загальному обсязі активів. Чим більша величина коефіцієнта
концентрації певної групи активів, тим більш ризиковою
вважається діяльність банку.
За методикою Сухоголої Л.Ф. оптимальної вважається наступна структура активів банку: — високоліквідні активи, у числі яких — залишки коштів в касі,
всі кошти на кореспондентських рахунках — коефіцієнт
концентрації близько 0,3; — надані кредити — Кк = 0,4;
— всі вкладення в цінні папери — не більше Кк= 0,100,12; — основні кошти й нематеріальні активи — Кк =
0,17—0,18; — Інші активи — Кк не більше 0,02—0,03.
Коефіцієнти концентрації активів за наведеною методикою досліджуваних банків наведено в таблиці 2.
За результатами отриманих розрахунків в таблиці
2 можна зробити висновки, що структура активів банків
не є оптимальною, а саме ПАТ "Укрексімбанк" не викоТаблиця 3. Показники ліквідності
комерційних банків
Показник

2013
ПАТ «Укрексімбанк»
питома вага високоліквідних
активів в загальній сумі активів
0,09
банку
співвідношення суми
високоліквідних активів і доходних 0,23
активів банку
ПАТ КБ «Приватбанк»
питома вага високоліквідних
активів в загальній сумі активів
0,16
банку
співвідношення суми
високоліквідних активів і доходних 0,23
активів банку

2014

2015

2016

0,14

0,17

0,13

0,34

0,44

0,29

0,09

0,11

0,15

0,12

0,15

0,28
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Таблиця 4. Вихідні дані для побудови таксономічного інтегрального показника ліквідності
Показник

2013
ПАТ КБ «Приватбанк»
норматив миттєвої ліквідності
85
норматив короткострокової ліквідності
114
норматив поточної ліквідності
90
коефіцієнт загальної ліквідності
113,06
коефіцієнт генеральної ліквідності
31,64
питома вага високоліквідних активів в
0,16
загальній сумі активів банку
співвідношення суми високоліквідних
0,23
активів і доходних активів банку
ПАТ «Укрексімбанк»
норматив миттєвої ліквідності
54,74
норматив короткострокової ліквідності
114,29
норматив поточної ліквідності
98,42
коефіцієнт загальної ліквідності
123,28
коефіцієнт генеральної ліквідності
50,25
питома вага високоліквідних активів в
0,09
загальній сумі активів банку
співвідношення суми високоліквідних
0,23
активів і доходних активів банку

нуються вимоги по вкладеннях в цінні папери, при рекомендованому значенні 0,10-0,12, коефіцієнт концентрації становить 0,39 в середньому протягом всього досліджуваного періоду. Зростання коефіцієнта концентрації за статтею вкладення в цінні папери вказує на поліпшення диверсифікації активних операцій банку і зниження рівня ризикованості в діяльності банку, так як
дана стаття зростає за рахунок високоліквідних цінних
паперів. Оптимальною залишається структура основних
коштів та нематеріальних активів, які встановленні в
допустимих межах протягом аналізованого періоду, а
саме 0,02 у 2016 році. Щодо інших активів, то в кінці
аналізованого періоду ця стаття знаходиться в крайніх
допустимих межах.
Щодо ПАТ КБ "Приватбанк", то цією банківською
установою не виконуються вимоги за наданими кредитами, а саме протягом 2013—2015 років відбувається
зростання коефіцієнтів концентрації наданих кредитів,
проте вже у 2016 році цей показник різко спадає і дорівнює 0,21, що вдвічі менше необхідного рівня, протягом аналізованеого періоду не виконується вимога щодо
інших активів, тому що вони перевищують норматив
вдвічі, також і не виконується вимога щодо структури

2014

2015

2016

70
99
84
112,66
29,59

56,87
97,09
59,88
111,9
28,89

63,52
73,83
147,43
99,57
42,43

0,09

0,11

0,15

0,12

0,15

0,28

61,03
97,47
134,69
110,34
52,06
0,14

64,68
136,98
123,09
97,89
50,65
0,17

45,25
154,82
180,29
103,46
48,51
0,13

0,34

0,44

0,29

Таблиця 5. Матриця стандартизованих
значень
ПАТ КБ «Приватбанк»
1,02
0,83
0,92
1,03
1,01
0,77
0,88
0,63
1,55
1,03
1,02
0,91
0,89
0,87
1,28
0,71
0,86
1,18
0,62
0,77
1,44
ПАТ «Укрексімбанк»
0,97
1,08
1,15
0,80
0,91
0,77
1,09
1,23
0,73
1,00
0,92
1,34
1,13
1,01
0,90
0,95
1,00
1,03
1,01
0,96
0,68
1,06
1,28
0,98
0,71
1,05
1,35
0,89
1,23
1,19
0,94
1,03
0,95
1,25
1,18

цінних паперів в активах банку. Загалом можна зазначити, що даний банк потребує оптимізації структури
активів. Оскільки спостерігається зменшення коефіцієнту концентрації "кредити та заборгованість клієнтів",
якщо спостерігається збільшення значення коефіцієнта концентрації групи "Кредити та заборгованість клі-

Таблиця 6. Результати таксономічного аналізу
Комерційний
банк
Приватбанк
Укрексімбанк
Приватбанк
Укрексімбанк
Приватбанк
Укрексімбанк
Приватбанк
Укрексімбанк
Приватбанк
Укрексімбанк
Приватбанк
Укрексімбанк
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Показник
відстань
відстань
сер відстань
сер відстань
відхилення
відхилення
С0
С0
динамічний
показник
ліквідності
динамічний
показник
ліквідності
таксономічний
показник
ліквідності
таксономічний
показник
ліквідності

2013

2014

2015

2016

0,73
1,14
0,97
0,76
0,24
0,16
1,46
1,08
0,50

1,28
0,70

1,34
0,51

0,54
0,68

0,88

0,92

0,37

0,78

0,48

0,35

0,46

0,50

0,12

0,08

0,63

0,22

0,52

0,65

0,54
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0,70

0,65

0,60
0,50

0,50

0,63
0,54

0,52

інтегральний
показник ліквідності
ПАТ "Приватбанк"

0,40
0,30
0,20

0,22

інтегральний
показник ліквідності
ПАТ "Укрексімбанк"

0,12

0,10

0,08

0,00
2013

2014

2015

2016

Рис. 2. Динаміка таксономічних інтегральних показників ліквідності комерційних банків

єнтів", то це свідчить про те, що, по-перше, цей банк не
розширює свою кредитну діяльність; по-друге, ступінь
ризикованості банківських операцій зменшується в результаті збільшення диверсифікованості активів.
Отже, загалом можна відмітити, що ліквідність обох
банків є досить високою, тому слід зважати на ефективність управління надлишком ліквідності. Здійснивши
аналіз показників концентрації активів банку, слід відмітити, що відбуваються позитивні зміни щодо структури активів ПАТ "Укрексімбанк" на противагу ПАТ КБ
"Приватбанк", в якого структура активів не є оптимальною з точки зору ліквідності та потребує контролю за
такою струкутрою.
Дальше відповідно до наведеної методики оцінювання та аналізу управління ліквідністю необхідно розрахувати питому вагу високоліквідних активів в загальній сумі активів банку і розрахунок коефіцієнта
співвідношення суми високоліквідних активів і доходних активів банку, якій показує, скільки гривень високоліквідних активів припадає на 1 грн доходів від
здійснення операцій з активами. В таблицю 3 зведемо
отримані результати.
Отже, як показують результати розрахунку питомої
ваги високоліквідних активів в загальній сумі активів
банку і розрахунок коефіцієнта співвідношення суми
високоліквідних активів і доходних активів банку, якій
показує, скільки гривень високоліквідних активів
доводиться на гривню доходних активів банку можна
зауважити, що для обох банків ці показники мають зростаючу тенденцію, що вказує на ефективне здйснення
управління активами та ліквідністю комерційних банків.
Для визначення загальної тенденції ліквідності банківських установ скористаємося методикою побудови
інтегрального показника оцінки ліквідності банківських
установ. Побудова інтегрального показника ліквідності
банку пропонується здійснювати із використанням методу таксономії. Вихідні дані для проведеня таких розрахунків зведемо в таблицю 4.
Наступним етапом відповідно до методики таксономічного аналізу є формування матриці стандартизованих значень, отже, в таблиці 5 наведені відповідні результати з отриманих розрахунків.
Розподіливши ознаки на стимулятори і дестимулятори на основі елементів матриці сформовано векториеталони (Ро) для обох банків відповідно:
Ро1=(1,23; 1,19; 1,54; 1,03; 1,28; 1,25; 1,43);
Ро2=(1,15; 1,23; 1,34; 1,13; 1,03; 1,28; 1,35).

Таблиця 7. Розмежування значень
інтегрального показника ліквідності
Показник
Інтегральний
показник
ліквідності банку

Якісна ознака показників
Низький
Середній
Високий
рівень
рівень
рівень
[0,03;0,35)

[0,35;0,87)

[0,87; 1]

Наступним етапом є знаходження відстані між одиничним значенням-спостереженям та точкою еталоном
Ро, розрахунок середньої відстані між спостереженнями, стандартного відхилення, максимально можливого
відхилення від еталону та зведений динамічний показник за формулами наведеними в п.1.3. Отримані результати зведемо в таблицю 6.
На рисунку 2 наведено тенденцію інтегральних таксономічних показників ліквідності. Як видно з рисунка
та отриманих результатів таксономічного аналізу, з кожним роком відбувається зниження інтегрального коефіцієнту ліквідності, що відповідно вказує на необхідність запровадження ефективної системи управління активами і пасивами комерційних банків враховуючи критерій "рентабельність активів — ліквідність".
Межі інтегрального показника визначені на основі
положень теорії нечітких множин та наведені в таблиці 7.
Отже, з отриманих результатів моделювання інтегрального показника ліквідності банку можна зробити
наступні висновки, інтегральний показник ліквідності
для ПАТ "Укрексімбанк" у кінці аналізованого періоду
має спадну тенденцію і становить 0,52, що визначається як середній рівень ліквідності. Щодо ПАТ КБ "Приватбанк", то тут чітко видно, що на динаміку інтегрального показника ліквідності значно впливає структура
активів банку по відношенню до їх ліквідності, цей показник має зростаючу тенденцію і в 2016 році він становитиме 0,60, що є також середньою ліквідністю. Проте, незважаючи на стабільні інтегральні показники
ліквідності, керівництву банківських у станов слід удосконалювати управління ліквідністю із застосуванням
нових моделей управління, методів та способів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Проведені теоретично-методичні дослідження проблематики управління ліквідністю банківських установ
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та аналіз сучасного стану ліквідності банків України дають можливість стверджувати, що банки працюють в
умовах надлишкової ліквідності, за яких зменшується
прибутковість банків, бо найбільш ліквідні активи не генерують доходів. Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що в умовах діючої фінансової
кризи виникла необхідність принципово нового підходу банків до управління ліквідністю, яка базується на
узагальненні якомога більшої кількості факторів, які її
формують. І банки можуть, виходячи із досвіду своєї
діяльності, розробляти свої власні внутрішні нормативи ліквідності, які відповідають їх умовам. З метою подолання кризових явищ у банківському секторі необхідним є застосування в практичній діяльності антикризового управління ліквідністю банку.
З позиції системного підходу, антикризове управління ліквідністю банку визначається як структурнофункціональна цілісність, складові якої упорядковані таким чином, що здійснюється управлінський вплив керуючої підсистеми (суб'єктів управління) на керовану
підсистему (операційну ліквідність та урівноважуючий
потенціал ліквідності банку) через механізм превентивного і реактивного антикризового управління.
З врахуванням процесного підходу до антикризового управління ліквідністю, необхідним є використання структурно-логічної моделі його проведення, що передбачає поетапну реалізацію процедур превентивного та реактивного характеру. Це дозволить уникнути
фрагментарності антикризового управління та неузгодженості окремих його елементів, що, у свою чергу, забезпечить адекватне реагування на вплив деструктивних факторів ліквідності банку. Важливим є пошук нових підходів до систематизації організаційного забезпечення управління ліквідністю. Особливого значення
при цьому набуває побудова узгодженої, адекватної
системи органів управління ліквідністю банку, яка включатиме всі підрозділи, задіяні в управлінні ліквідністю,
від вищих органів управління до фронт-офісів, включаючи ієрархічне підпорядкування даних підрозділів.
У разі виникнення кризових ситуацій на основі комітету управління активами і пасивами створити антикризовий комітет, який би, крім членів комітету, включав голову правління та окремих його заступників, головного бухгалтера, керівників казначейства, управління ризиками, фінансовий департамент, управління по
роботі з клієнтами, управління зв'язків з громадськістю
та представників кредитного комітету.
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5. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та
світовий досвід регулювання і нагляду: (Науково аналітичні матеріали) [Електронний ресурс] / В.С. Стельмах,
В.І. Міщенко, В.В. Крилова, Р.М. Набок, О.Г. Приходько, Н.В. Грищук. — К.: Національний банк України.
Центр наукових досліджень. — 2008. — №11. — 220 с.
— Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/
doccatalog/ document?id=70689
6. Фінансовий механізм управління ліквідністю банку [Текст]: монографія / [І.М. Бурденко, Є.Є. Дмитрієв,
Ю.С. Ребрик, Ю.С. Серпенінова]; за заг. ред. Ю.С. Серпенінової. — Суми: Університетська книга, 2011. — 136 с.
7. Wruuk P. Pricing in retail banking / P. Wruuk // Scope for boosting customer satisfaction. — Frankfurt am
Main: Deutsche Bank AG, 2013. — P. 1—20.
8. Старатегія розвитку банківської системи 2016—
2020: Синергія розвитку банків та індустріалізації економіки [Електронний ресурс] / Комітет Верховної Ради
України з питань фінансової політики і банківської діяльності. — Режим доступу: https://www.forum strategy.com
References:
1. Kolisnyk, M.B. (2010), "The nature and structural
construction of the banking system of Ukraine", Naukoviy
visnyk NLTU Ukrainy, vol. 20.1, pp. 220—227.
2. Vasjurenko, O. V. and Volohata, K. O. (2006),
Ekonomіchnij analіz dіjal'nostі komercіjnih bankіv
[Economic analysis activities of commercial banks],
Znannja, Kyiv, Ukraine.
3. Primostka, L. O. (2012), Fіnansovij menedzhment u
banku [Financial management in the bank], KNEU, Kyiv,
Ukraine.
4. Bobyl, V. (2014), "Risk factors and risk"based
results at different levels of banking", available at: http:/
/ eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3983
(Accessed 05 Nov 2017). Ryzyk"faktory ta ryzyk"rezultaty
na riznyh rivnyah bankivskoyi diyalnosti.
5. Stelmah, V.S. Mischenko, V.I. Krylova, V.V. Nabok,
R.M. Pryhodko, O.G. Gryschuk, N.V. (2008), "Liquidity of
the bank: separate aspects of management and world
experience of regulation and supervision: (Scientific and
analytical materials)", available at: https://www.bank."
gov.ua/doccatalog/document?id=70689 (Accessed 05
Nov 2017).
6. Burdenko, I. M. Dmytriiev, Ye. Ye. Rebryk, Yu. S.
аnd Serpeninova, Yu. S. (2011), Finansovyi mekhanizm
upravlinnia likvidnistiu banku[Financial mechanism of
liquidity management of bank], Universytetska knyha,
Sumy, Ukraine.
7. Wruuk, P. (2013), "Pricing in retail banking. Scope
for boosting customer satisfaction & profitability",
Deutsche Bank AG: Frankfurt am Main, [Online], available
at: https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD00.PDF (Accessed 1 March 2015).
8. Verkhovna Rada Committee on Financial Policy and
Banking (2015), The state of the art development of the
banking system 2016 — 2020: Synergy of banks develop
ment and industrialization of the economy, available at:
https://www.forum"strategy.com (Accessed 05 Nov
2017).
Стаття надійшла до редакції 31.05.2018 р.

Інвестиції: практика та досвід № 12/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 338.47+621.39

І. Ю. Лєбєдєва,
к. е. н., доцент кафедри управління проектами та системного аналізу,
Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Одеса
В. О. Томашевская,
магістр інституту економіки та менеджменту
Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Одеса

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВОЇ
АНАЛІЗУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
ЙОГО РОЗВИТКУ
I. Lebedeva,
associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects,
Odessa National Academy of connection the name of А.S. Popova, Odessa
V. Томаshеvsкаy,
master of the Institute of Economics and Management
Odessa National Academy of connection the name of А.S. Popova, Odessa

APPROACHES TO THE EVALUATION OF PERSONNEL AS A COMPONENT OF THE ANALYSIS
OF HUMAN RESOURCES AND TECHNOLOGY OF ITS DEVELOPMENT
У статті розглядаються проблеми розвитку кадрового потенціалу підприємства і проблеми формування методики його оцїнки. Представлено огляд факторів, що впливають на розвиток підприємства функціонуючого на сучасному ринку. Розглянуто основні положення та визначення процесу
формування кадрового потенціалу. Представлено основні напрями оцінки персоналу підприємства
та її місце в системі управління персоналом. Розглянуто систему оцінки персоналу та зміст етапів
оцінк, критерії оцінки. Надано аналіз позитивних та негативних наслідків оцінки персоналу.
The article considers the problems of development of the personnel potential of the enterprise and the
problems of forming the methodology of its zinc. The review of the factors influencing development of the
enterprise functioning in the modern market is presented. The main provisions and definitions of the
process of forming the human potential are considered. The basic directions of an estimation of the
personnel of the enterprise and its place in a personnel management system are presented. The system
of personnel assessment and the content of evaluation stages, evaluation criteria is considered. The
analysis of positive and negative consequences of staff assessment is given.

Ключові слова: управління персоналом, кадровий потенціал, розвиток підприємства, ресурси, інноваційний розвиток кадрового потенціалу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Основним ресурсом на сучасному етапі економічного розвитку країни постає персонал підприємств. При
цьому докорінно змінюються вимоги до співробітників
підприємств, до чого, на жаль, багато підприємств виявилися не готовими. Спрощена уява багатьох керівників
про те, що перехід на нові технології вирішує всі або
більшість проблем підприємств, є лише ще одним
підтвердженням недостатнього виявлення факторів, що
впливають на підприємстві на організацію управління
персоналом, та його кадровим потенціалом. Водночас
спроби окремих ведучих керівників впровадити нові тех-

нології управління підприємствами обмежуються лише
створенням у відділів з новими назвами, а іноді і з деякими новими функціями. Однак реальних результатів
проведення таких заходів або не відчувається, або результати не досягають очікованого рівня. Тому керівники, як і раніше, віддають перевагу у розвитку лише в
напрямах використання сучасної техніки й технологій,
та не використовують можливість розвитку персонала.
Одним з важливих складових управлінням персоналу в
мінливих економічних умовах, є кадровий потенціал,
оцінка якого дозволить встановити знання, навички та
вміння, необхідні для виконання конкретного завдання
на робочому місці.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасній економічній літературі недостатньо уваги
приділяється аналізу процесів управління персоналом і використання кадрового потенціалу підприємства. Проблему дослідження кадрового потенціалу описували в своїх
роботах В.Я. Афанасьев [1], Б.М. Генкін, М.В. Грачов, А.Я. Кібанов [3], І.К.Корнев [2], І.Л. Літвінов і ін.
Під кадровим потенціалом розуміється весь чисельний
склад постійних працівників підприємства, що володіють
необхідними професійною підготовкою і кваліфікацією, а
також особистісними особливостями для можливої участі
в операційному процесі.
Термін "потенціал" у своєму етимологічному значенні
походить від латинського слова potentia, що означає приховані можливість, потужність, силу. Поняття потенціалу в
даному випадку вживається в значенні прихованої можливості, здібності, сили, яка може проявитися за певних умов.
Визначенням "потенціал" більшість економістів позначають засоби, ресурси, запаси, джерела, які можуть бути використані в виробничих, операційних процесах або бізнес-процесах, а також різного роду можливості співробітника, колективу або суспільства матеріалізувати свої знання і вміння
з метою забезпечення конкурентоспроможності та розвитку
підприємства в певній ситуації.
Поняття "потенціал" і "ресурси" не слід протиставляти. Потенціал (економічний, військовий, трудовий, науковий, фінансовий, духовний, кадровий) є "узагальненою,
збиральною характеристикою ресурсів, прив'язаною до
місця і часу".
Поняття "кадровий потенціал" відбиває ресурсний аспект соціально-економічного розвитку. Кадровий потенціал можна визначити як сукупність здібностей усіх людей,
які зайняті на цьому підприємстві і вирішують певні завдання. Розглядаючи різні складові поняття "кадровий потенціал" як джерела якісних зрушень в економічному розвитку, ми приходимо до висновку, що еволюція категорії
відбиває глибокі зміни змісту усієї системи економічних
понять, в центрі якої розташований працівник як головна
продуктивна сила. Економічний аспект, у свою чергу, означає результативність, ефективність діяльності і відповідний підхід з цих позицій до усіх якостей працівника. Отже,
він відноситься до вибору найбільш адекватних цілей розвитку і досягнення їх з найменшими витратами праці і ресурсів. Первинні аксіоматичні складові "кадрового потенціалу" — це потреби і праця, результати і витрати. Уявлення про їх порівняння, тобто поняття ефективності, спочатку закладено в самій основі цієї економічної категорії.
Сьогодні методи формування та розвитку кадрового
потенціалу підприємства засновані на активному використанні можливостей ринку праці, формуванні кадрової політики, вдосконаленні механізмів інноваційного розвитку
технологій управління персоналом підприємства. При цьому методи інноваційного розвитку кадрового потенціалу
підприємства базуються на принципах нормативно-правового регулювання та на розробці стандартів управління
людськими ресурсами.
Кадровий потенціал підприємства містить у собі всіх
працівників, як задіяних, так і не задіяних у виробничому
процесі, до останніх належать, хто за рівнем освіти, досвіду й кваліфікації може виконувати ті або інші функції, але
з різних причин не задіяний у виробничій системі або задіяний, але не у відповідності з його рівнем освіти і кваліфікації. Це узагальнена характеристика системи формування, розподілу й використання персоналу, до якої
включаються як зайняті в суспільному виробництві, так і
не зайняті наймані робітники, здатні працювати у відповідності до власних можливостей. Під інноваційним розвит-
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ком кадрового потенціалу підприємства розуміється його
здатність істотно поліпшувати форми і методи управління
її людськими ресурсами при одночасному вдосконаленні
програм і технологій взаємодії відділів підприємства, що
враховує сучасні досягнення науково-технічного прогресу та спрямовано на підвищення якості реалізації процесу
реінжінірингу бізнес-процесів і проектів даного підприємства як у поточній, так і в довгостроковій перспективах.
На рівні підприємства кадровий потенціал доцільно
розглядати як ступінь готовності персоналу цього підприємства до реалізації програми її інноваційного розвитку.
Чим вище готовність, тим менше фінансових, часових, технічних та інших зусиль потрібно підприємству, щоб реалізувати програму його інноваційного розвитку. У цьому
сенсі кадровий потенціал підприємства можна представити як сукупність трьох складових частин, що відособлені
стосовно виконуваних функцій управління персоналом:
а) потенціал ведучих менеджерів (вони визначають
стратегію розвитку і використання персоналу, потреби й
перспективи вдосконалення організації управління, відповідно до чого розробляється програма інноваційного розвитку кадрового потенціалу співробітників);
б) потенціал служби управління персоналом (служба управління персоналом втілює стратегію інноваційного розвитку персоналу, є безпосередньою складовою, найважливішим елементом механізму його росту,
а також забезпечує необхідні й достатні умови для
практичного використання кадрового потенціалу
підприємства);
в) потенціал апарату управління виробничим персоналом (основний виробничий персонал є головним об'єктом управління розвитком гнучкості кадрового потенціалу, його поточний стан визначає безпосередню потребу в заходах в умовах трансформації економіки організації у відповідності до сучасного ринку будь-якої галузі
та господарського комплексу держави). Прогноз стану
основного виробничого персоналу визначає набір дій з
його росту. А контроль стану персоналу через заданий
проміжок часу при здійсненні моніторингу дозволяє оцінити ефективність роботи всіх суб'єктів управління
інтегральним показником зростання кадрового потенціалу організації. Кожен досліджений нами рівень системи управління підприємством має свої особливості й
компетенцію.
Методи інноваційного розвитку кадрового потенціалу
підприємства базуються на принципах нормативно-правового регулювання та розробленні стандартів системи управління, зокрема, людськими ресурсами. При цьому систематизація принципів інноваційного розвитку кадрового
потенціалу підприємства дозволяє визначити умови формування ефективної системи управління персоналом, що
враховує використання зовнішніх і внутрішніх стратегічних
резервів підприємства.
До принципів інноваційного розвитку кадрового потенціалу підприємства віднесені такі принципи: сталого організаційно-економічного розвитку; системної взаємодії із
зовнішнім середовищем, що складається, у свою чергу, з
макро- і мікросередовища; відповідальності й саморегулювання; комплексного використання сучасних інформаційних
технологій; своєчасного й достатнього ресурсного забезпечення; соціальної захищеності, а також принцип одержання максимального ефекту від застосування інноваційних управлінських програм.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета статті полягає в аналізі технології оцінки персоналу, як складової кадрового потенціалу підприємства, з
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Рис. 1. Складові оцінки персоналу підприємства
метою реалізації розвитку управління підприємством і но управляє операціями під час процесу перетворення
підвищення його конкурентоспроможності та вдоскона- сировини в кінцевий продукт, той і має конкурентні переваги.
лення системи управління підприємством.
Як і будь-який інший процес, підвищення якісної складової кадрового потенціалу підприємства починається з
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Все більша кількість керівників підприємств усвідом- оцінки персоналу. При вирішенні цього завдання необхідлює, що конкурентна перевага — це, перш за все, перева- но оцінити не тільки кожного члена колективу, а й їхні зв'язга власного персоналу над персоналом підприємств кон- ки і відносини всередині підприємства, і, звичайно, потенкурентів.
ціал підприємства в цілому.
Економічна наука виділяє три фактори виробництОцінка персоналу — встановлення відповідності ділова: капітал, природні ресурси і працю. Очевидно, що одні вих і особистих якостей працівника вимогам посади або
й ті ж засоби виробництва і вихідні матеріали доступні робочого місця.
всім учасникам ринку на приблизно однакових умовах.
Оцінка персоналу займає значне місце в системі управЄдиним важливим чинником всієї системи технологічно- ління персоналом будь-якого підприємства. Ефективна
го циклу є персонал підприємства. Хто більш раціональ- оцінка відіграє величезну роль в управлінні персоналом.
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Оцінка персоналу є основою при прийомі співробітника на роботу, підвищенні і внутрішніх переміщень персоналу, матеріального і морального стимулювання, поліпшення структури апарату, контролю персоналу і застосування санкцій.
Сенс оцінки персоналу стає зрозумілий лише в контексті кадрової політики, яку реалізує організація. Неможливо здійснення функцій або напрямки роботи у відриві
від всього комплексу системи управління персоналом на
підприємстві. Необхідною умовою ефективної системи оцінки персоналу є комплексність.
Управління персоналом як управлінський процес має
циклічність, яка починається з "планування" і закінчується
цей цикл аналізом і контролем.
Циклічний характер проявляється не тільки в послідовності реалізації функцій управління, а й виконанні конкретних дій.
Як зазначає Десслер, окремі процедури управління
персоналом, що виконуються для досягнення певних цілей,
утворюють цикли, з яких і складається процес управління
персоналом [5].
При цьому оцінка персоналу займає особливе місце,
бо вона є замикаючим дією для більшості циклів у системі
управління.
Напрями оцінки персоналу можуть бути самими
різними і залежать від цілей і завдань, поставлених перед дослідженням. У цілому по підприємству слід проводити комплексну оцінку. Вона дозволить як здійснити оцінку працівників, грунтуючись на об'єктивних і суб'єктивних показниках, так і оцінити ділові характеристики працівника, його потенціал, який організація повинна використовувати з максимальною віддачею (рис.
1) [6].
Ділова оцінка персоналу — це процес встановлення
відповідності професійних і особистісних характеристик
працівника вимогам посади, яку він займає або на яку претендує. Для встановлення відповідності необхідно не тільки
чітко окреслити коло досліджуваних характеристик, але і
встановити критерії оцінки [7].
Колектив авторів під керівництвом А.Я. Кибанова виділяє три основні цілі ділової оцінки [3]:
1) вибрати місце в організаційній структурі і встановити функціональну роль оцінюваного співробітника;
2) розробити шляхи вдосконалення ділових і особистісних якостей співробітника;
3) визначити відповідність заданим критеріям оплати
праці і встановити її величину.
Діяльність працівників підприємства завжди знаходиться під пильною увагою керівництва. Будь-який керівник протягом робочого дня неодноразово виносить
судження, що дають характеристику діям підлеглого,
грунтуючись на власних спостереженнях і збираючи
інформацію про те, як виконується робота. По суті, це
вже і є оцінка. Однак у рамках системи управління персоналом, яка є частиною управління підприємством,
оцінці результатів праці та ефективності праці персоналу відводиться особлива роль. Оцінювання представляється у вигляді ретельно організованих процедур, проведення яких дозволяє планомірно збирати і накопичувати інформацію про результати роботи, ділових характеристиках персоналу, приймати обгрунтовані управлінські рішення, виявляти резерви зростання і розвитку. Причому в ході оціночних процедур встановлюється не тільки відповідність професійних параметрів виконання вимог роботи, а й деякі особливості індивідуальної поведінки, що впливають на результати праці,
наприклад, дотримання принципів, нормам та правилам,
встановленим на підприємстві.
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Оцінка результатів і ефективності праці — це процес встановлення відповідності результатів праці та ділових характеристик працівника вимогам роботи і організації.
Суб'єктами оцінки виступають керівники різних рівнів
управління, оскільки вони здійснюють оцінювання та приймають певні рішення щодо працівників, а також кадрова
служба, як розробник і координатор проведення оціночних процедур.
Виділимо найбільш важливі цілі оцінки:
— огляд минулого виконання роботи;
— поліпшення поточного виконання;
— встановлення цілей роботи на майбутнє;
— виявлення та оцінка потреб у професійному навчанні
та розвитку;
— оцінка майбутнього потенціалу і можливостей просування;
— оцінка можливостей зміни рівня оплати праці.
Адміністративна мета досягається шляхом прийняття
обгрунтованого адміністративного рішення (підвищення
або пониження по службі, переведення на іншу роботу,
направлення на навчання, звільнення) на основі результатів
оцінки діяльності персоналу.
Інформаційна мета полягає в тому, що і працівники,
і керівники мають можливість отримати достовірну
інформацію про діяльність. Така інформація є вкрай
важливою для працівника в плані вдосконалення своєї
діяльності, а керівникам дає можливість прийняти правильне рішення.
Мотиваційна мета полягає в тому, що оцінка сама по
собі є найважливішим засобом мотивації поведінки людей,
так як адекватно оцінені витрати праці будуть забезпечувати подальше зростання продуктивності праці працівників, але тільки в тому випадку, якщо праця людини буде
оцінений відповідно його очікуванням.
Завдання оцінки персоналу:
— збір і аналіз інформації про діяльність співробітника, результати яких використовуються в адмініструванні і
в процесах управління персоналом;
— управління виробничою діяльністю працівника, оскільки оцінка дозволяє оперативно регулювати трудовий
процес і покращувати його результати;
— розвиток персоналу, забезпечує вибір гідних заохочення і професійного просування працівників, з'ясування цілей подальшої професійної підготовки;
— трудова мотивація, оцінка є імпульсом до свідомої
самооцінки діяльності співробітників, спрямованої на
підвищення досягнень;
— визначення розмірів винагороди, тільки при
об'єктивній оцінці досягнень співробітника можливо
справедливо оплатити його працю.
Оцінка в тому чи іншому вигляді проводиться на кожному етапі роботи з персоналом [7]:
1) підбір кандидата на вакантну посаду: оцінка необхідна для встановлення відповідності умінь і навичок кандидата (як професійних, так і особистісних) посадовим
вимогам і корпоративній культурі компанії;
2) у ході проходження випробування (випробувального терміну): метою є додаткова оцінка рівня відповідності
співробітника займаної посади і рівня його адаптації в компанії;
3) у ході виконання поточної діяльності: на даному етапі оцінка спрямована на уточнення плану професійного і кар'єрного зростання співробітника, прийняття рішень про преміювання, перегляд заробітної
плати;
4) навчання співробітника (відповідно до цілей компанії): необхідно визначити поточні знання співробітника і
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Таблиця 1. Зміст етапів оцінки персоналу
Етап оцінки
Попередня
вибіркова
бесіда

Заповнення
бланку заяви

Інтерв'ю

Перевірка
рекомендацій

Медичній
огляд
Прийняття
рішення

Зміст етапа оцінки
Відбіркова бесіда може проводитися найрізноманітнішими способами. Бажано, що б
попередня розмова проводилася на майбутньому робочому місці. Бесіда має головну мету оцінка зовнішнього вигляду здобувача, рівня освіти претендента, його основних
особистісних якостей.
Для більшої ефективності оцінки Вам необходими використовувати єдину систему оцінки
кандидата на етапі попередньої бесіди. Претенденти, які вдало пройшли попередню
відбіркову бесіду, повинні заповнити заяви і анкети
Анкета повинна бути мінімальних розмірів. У ній необхідно відображати тільки
інформацію, яка найбільше показує продуктивність майбутньої роботи претендентів. В
анкету можна включити питання, які стосуються місця попередньої роботи або навчання,
розумових здібностей, різних життєвих і ділових ситуацій.
Питання в анкеті повинні бути представлені таким чином, що б на їх основі можна було б
провести конкретну оцінку здобувача. Не забувайте питання анкети повинні відповідати
вимогам нейтральності і припускати всілякі відповіді. Обов'язково вкажіть можливість
відмови від анкетного питання. Всі питання анкети необхідно логічно зв'язати так, що б
вони витікали один з іншого
Можна виділити кілька видів інтерв'ю:
- за схемою - інтерв'ю має дещо обмежений вид, отримана інформація про претендента не
дозволяє отримати конкретного уявлення про претендента (хід проведення бесіди за
схемою неможливо пристосувати до особливостей кандидата, спирає здобувача, звужує
можливі канали одержання інформації для початківця менеджера з персоналу);
- слабоформалізованних - в цьому виді інтерв'ю необхідно підготувати основні питання.
Таке інтерв'ю застосовуйте коли Ви готові гнучко змінювати хід бесіди, ставити додаткові
питання. Потрібна хороша підготовка інтерв'юера.
- за схемою - при даному варіанті перед бесідою за наймом готується тільки список тем,
які необхідно порушити.
Для досвідченого менеджера з персоналу таке інтерв'ю є скарб інформації про претендента
Не спокушайтеся, звертаючись за рекомендаціями в організацію де здобувач працював.
Таке звернення може сприяти поширенню чуток про відхід співробітника, і та не дасть
правдивої інформації (негативне ставлення до працівника, який звільняється з організації).
Найкраще використовувати рекомендації з того місця роботи, звідки здобувач звільнився
не менше року тому, і до його колег з інших організацій, з якими кандидат підтримував
ділові відносини
Медичний огляд має місце, коли умови роботи пред’являють підвищені вимоги до здоров'я
здобувача
Прийняття рішення про наймання персоналу включає порівняння здобувача за різними
критеріями, представлення результатів оцінки на розгляд керівництву компанії, прийняття
рішення про наймання персоналу включає порівняння здобувача за різними критеріями,
представлення результатів оцінки на розгляд керівництву компанії, що приймає рішення
про прийом

потреба в його навчанні, бажано провести подібну процедуру і після проходження навчання;
5) переклад в інший структурний підрозділ: слід визначити можливості співробітника для виконання нових посадових обов'язків;
6) формування кадрового резерву: оцінка професійного і в першу чергу особистісного потенціалу співробітника;
7) звільнення: на даному етапі оцінка потрібна для виявлення некомпетентності співробітника, причому підставою звільнення в цьому разі можуть служити тільки результати атестації.
Предметами оцінки можуть бути:
— виконання посадових обов'язків, яке оцінюється при
роботі в умовах жорсткої регламентації трудової діяльності. Процедура оцінки носить яскраво виражений дисциплінарний характер, спрямований на усунення причин
невиконання посадової інструкції;
— ефективність діяльності, тобто аналіз персональних
особливостей виконання роботи, результатів прийнятих
співробітником рішень, використовуваних прийомів і методів;
— рівень компетентності, що оцінюється шляхом порівняння ідеального і реального профілю професійної компетентності працівника. Цілями є обговорення способів
підвищення кваліфікації, визначення необхідності навчання, індивідуальний розвиток;
— рівень досягнення цілей, який є предметом оцінки
керівників і працівників, які здійснюють свою діяльність
самостійно в рамках управління по цілям;
— особливості поведінки, які оцінюються для встановлення відхилень від стандартів поведінки, що визначають

регламент ефективної роботи для персоналу, що має безпосередній контакт з клієнтами.
Система оцінки персоналу в умовах конкретного
підприємства буде мати ряд відмінних рис, оскільки вона
повинна відображати і враховувати ряд факторів:
— мети підприємства;
— стан зовнішнього середовища;
— організаційну структуру;
— традиції і культуру підприємства;
— характеристики персоналу.
Впровадження оціночних процедур можливо після
того, як підприємство сформулювало стратегічні цілі;
для кожного робочого місця створені посадові інструкції, що описують дії, які повинен здійснювати співробітник, і стандарти їх виконання; на підприємстві розроблені процедури контролю за результатами праці.
Так чи інакше, підприємство повинно бути підготовлена до формалізації оцінки. Керівники підприємства повинні усвідомити оцінку працівників як необхідний і
дуже ефективний метод управління персоналом і розглядати її як інструмент оздоровлення та реформування діяльності організації.
Користь від проведення оцінки персоналу для організації [8]:
1) підвищення іміджу організації. Проведення атестації
персоналу — це ознака розвиненою кадрової політики
Компанії. Саме така політика характерна для стійких і солідних Компаній. Проведення атестації відповідає загальноприйнятій міжнародній практиці;
2) розвиток корпоративного почуття (духу) у персоналу;
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діяльність співробітників часто залежить від декількох факторів, то, як правило, використовується комплексна система критеріїв оцінки.
Показники результативності діПоказники результативності: кількість,
ляться на три основні групи:
1) кількість роботи — ці показниякість і терміни виконання роботи
ки мають конкретне числове вираження і відображають запланований обПоказники професійної поведінки:
сяг роботи. Оцінка за цим параметром
самостійність, відповідальність,
здійснюється шляхом порівняння задисципліна, ініціативність, співпраця і ін.
даного і досягнутого рівня;
2) якість роботи — ці показники
виражають ступінь відповідності виконання роботи якісним стандартам. Як
Показники професійної діяльності: виконання посадових обов'язків,
правило, показники якості мають тапланування роботи, досягнення поставлених цілей і ін.
кож кількісне вираження. Наприклад,
кі лькі сть бр аков ано ї п роду кці ї,
кількість рекламацій, кількість скарг
з боку клієнтів і т.п. Оцінка цих показПоказники кваліфікації: знання і професійні навички, необхідні для
ників здійснюється шляхом встановвиконання роботи (професіоналізм і компетентність)
лення відхилень від норми, описаної
стандартом;
3) терміни виконання робіт виступають в якості критерію результативності, якщо до обсягу робіт ставлять
Показники, що характеризують особистісні особливості:
високі вимоги (тобто він повинен бути
працездатність, цілеспрямованість, послідовність у досягненні поставлених
виконаний в будь-якому випадку). Націлей, лідерські якості, організаційні здібності, управлінський потенціал,
приклад, розробка технічної, проектстресостійкість, комунікативні властивості і навички та ін.
ної і конструкторської документації.
На практиці, як правило, застосовується комбінований підхід до встаРис. 2. Класифікація показників оцінки персоналу
новлення критеріїв результативності.
Наприклад, для працівника встанов3) позитивний вплив на мотивацію співробітників до люються показники кількості і якості праці, або у вигляді
трудової діяльності та підвищення ефективності їх робо- цілей роботи, що містять кількісну оцінку результату виконання того чи іншого завдання і терміни його викоти;
4) ревізія і розвиток кадрового складу (людського ре- нання.
Очевидно, що для більшості робіт неможливе зассурсу Компанії);
5) відпрацювання критеріїв і оптимізація процесу пе- тосування оцінки, заснованої тільки на умовах резульрестановки (ротації) кадрів;
тативності. Тому для оцінки ефективності діяльності за6) оптимальний розподіл відповідальності між ке- стосовуються також показники професійної поведінки,
рівником підрозділу і організацією по відношенню до що дозволяють виділити ті параметри трудової діяльспівробітника;
ності, які забезпечують виконання роботи на задано7) зняття гіпервідповідальності з керівника (полегшен- му рівні. До них відносяться: дисциплінованість, відпоня емоційного навантаження);
відальність, самостійність, ініціативність та ін. Наприк8) підвищення організованості в роботі з кадрами.
лад, недисциплінованість працівника, навіть за умови
Шкода від проведення оцінки персоналу:
досягнення нею заданих показників результативності,
Руйнування зв'язків в колективі (при поганій організації впливає на його колег, порушує ритм спільної роботи,
та неправильному проведенні оцінки).
створює постійну напруженість у трудовому процесі.
Користь від проведення оцінки персоналу для вищого Низька самостійність співробітника викликає некерівництва:
обхідність постійного контролю з боку його керівни1) отримання інструменту для прийняття кадрових ка.
рішень;
Показники професійної діяльності застосовуються,
2) отримання інструменту для прийняття рішень по найчастіше, в тих випадках, коли результати праці не знадиференціації оплати праці;
ходять вираження в показниках результативності. До цієї
3) отримання інструменту для оновлення кадрового групи належать такі показники, як виконання посадових
складу;
обов'язків, планування своєї роботи, досягнення постав4) отримання орієнтації в положенні справ з кадра- лених цілей.
ми;
Показники кваліфікації відображають рівень про5) виявлення кадрового резерву для заміщення посад фесіоналізму працівника: рівень його підготовленості до
керівників підрозділів і резерву кваліфікованих фахівців. виконання роботи, ступінь оволодіння необхідними труЗміст етапів оцінки надано у таблиці 1.
довими навичками. Застосовуються ці показники в комОцінка роботи повинна проводитися за чітко сформу- плексних системах оцінки персоналу, наприклад, при
льованими показниками (рис. 2). Критерії оцінки повинні прийомі на роботу або при проведенні атестації співровідповідати цілям підприємства і змісту роботи. Вони мо- бітників.
жуть бути виражені у вигляді кількісних, якісних, поведінПоказники, що характеризують особистісні особликових, тимчасових, фінансових показників і т.д. Оскільки вості працівника, мають обмежене застосування. Їх викоПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ
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ристання правомірно і доцільно проводити тільки в двох
випадках: при прийомі на роботу і при виявленні потенціалу працівника з метою його просування на підприємстві.
На ряді підприємств по відношенню до всіх робітників пред'являються вимоги, що базуються на оцінці
відповідності людини підприємству (табл. 2), так звана
"корпоративність". З цим поняттям пов'язується така
поведінка працівника, яке свідчить про те, що людина
засвоїла цінності підприємства. Така поведінка виявляється у дотриманні встановлених етичним нормам,
орієнтації на співпрацю, відстоюванні інтересів підприємства.
ВИСНОВОК
Таким чином, розвиток персоналу традиційно є
основою управління персоналом і є, передусім,
організований процес навчання, який знаходиться
в сфері соціально-економічної політики підприємства. Мета системи управління розвитком кадрового потенціалу — зміна особових потенціалів співробітни ків, а та кож забез печення організац ійної
єдності, тобто усіх інструментів, які виконують контроль, планування і реалізацію, результатів і процесів зміцнення кадрового потенціалу підприємства.
Система забезпечує систематичну структуризацію і
взаємну орієнтацію підприємства, співробітників і
трудових процесів через розвиток колективу (групи) і співробітника (особи), а також включається в
стратегію і культуру підприємства, охоплює його
зовнішнє середовище, а також внутрішню ситуацію
і залежить від організаторських здібностей керівників
налагодити систему навчання в колективах. Це вирішальний чинник реального стратегічного розвитку
персоналу.
Щоб організувати дієву систему управління розвитком персоналу на підприємстві, необхідно визначити стр атегічну перспек тиву розвитку, намітити
відповідні заходи, організувати їх проведення і забезпечити контроль. Інакше кажучи, класичну технологію освіти необхідно включати в поточну роботу і
стратегічні плани підприємства. Сприяти цьому процесу може вивчення вимог до персоналу конкурентоздатних підприємств галузі.
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Таблиця 2. Показники оцінки результатів праці
за посадами
Посади
Керівник
підприємства

Лінійні
Керівники
(начальники
виробництв,
цехів, майстри)

Керівник
служби
управління
персоналом

Менеджер по
персоналу

Перелік показників оцінки результатів праці
Прибуток.
Зростання прибутку.
Рентабельність виробництва.
Показники оборотності капіталу.
Частка на ринку.
Конкурентоспроможність продукції
Виконання планових завдань за обсягом і
номенклатурою.
Динаміка обсягу виробництва.
Динаміка продуктивності праці.
Зниження витрат виробництва.
Кількість рекламацій та їх динаміка.
Показники якості продукції, що випускається.
Величина і втрати від простоїв.
Коефіцієнт плинності кадрів
Продуктивність праці та її динаміка.
Зниження нормативної трудомісткості виробленої
продукції.
Питома вага технічно обґрунтованих норм.
Рівень заробітної плати на одиницю продукції і його
динаміка.
Коефіцієнт плинності кадрів і його динаміка.
Кількість вакантних місць.
Кількість претендентів на одне вакантне місце.
Показники по навчанню та підвищенню кваліфікації
персоналу.
Витрати на персонал у витратах виробництва (питома
вага і динаміка)
Кількість вакантних місць в організації.
Кількість претендентів на одне вакантне місце.
Коефіцієнт плинності за категоріями персоналу і
підрозділам
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316 с.
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ACTIVATION OF THE STIMULATING INFLUENCE OF LABOR MIGRANTS' MONEY TRANSFERS
ON THE ECONOMY OF UKRAINE

З'ясовано причини надходження грошових переказів трудових мігрантів з-за кордону, досліджено їх вплив на соціально-економічне середовище країни. Проаналізовано позитивні та
негативні наслідки впливу грошових переказів на мікро- та макрорівні. Досліджено економічні
загрози неефективного використання приватних трансфертів трудових мігрантів. Запропоновано комплекс заходів для безпосередніх суб'єктів міграційних процесів: держави як основного їх регулятора та приватного сектора економіки як потенційного об'єкта інвестування для трудових мігрантів, які покликані підвищити стимулюючий вплив грошових переказів трудових
мігрантів.
The reasons of receipt of money transfers of labor migrants from abroad are brought to light, their
influence on the socio-economic situation of the country is investigated. The positive and negative
consequences of the remittances impact on the micro and macro levels have been analyzed. The
economic threats of inefficient use of labor migrants' private transfers are investigated. The complex
of measures for the direct subjects of migration processes is offered: the state as their primary
regulator and the private sector as a potential investee for labor migrants, which aims to increase
the stimulating effect of remittances of migrant workers.

Ключові слова: трудова міграція, трудові мігранти, грошові перекази, приватні трансферти, міграційний капітал.
Key words: labor migration, labor migrants, money transfers, private transfers, migration capital.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Феномен поширення трудових міграцій, як і збільшення обсягів надходження грошових переказів трудових мігрантів у країни-донори робочої сили, є глобалізаційним трендом. Україна перебуває на шляху перебалансування економічних, соціальних та ресурсно-екологічних складових розвитку. Цей процес є нелегким та
довготривалим, адже залежить від ефективності еконо-
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мічного та політичного реформування, зміни державної
ідеології, яка, на жаль, підмінена інтересам політичної
еліти. Це, в свою чергу, зумовлює поглиблення соціальної нерівності та маргіналізацію значної частини населення. Досить часто для того, щоб уникнути наслідків
цього деструктивного явища, громадяни змушені самостійно вирішувати проблеми соціального та матеріального характеру. Це і зумовлює збільшення інтенсивності
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Рис. 1. Динаміка середньомісячної реальної заробітної плати в Укарїні в 2010—2015 рр.,
у відсотках до попереднього року
Джерело: [2, с. 6].

міграційних процесів і, як наслідок, надходження значної частки міграційного капіталу до країн походження
трудових мігрантів.
Актуальність дослідження обумовлюється тим, що
неконтрольований характер надходження грошових переказів трудових мігрантів, а також їхній неефективний
розподіл та використання не лише не вирішують проблеми соціальної, майнової та фінансової нерівності, а
й досить часто поглиблюють їх (наприклад, створюючи
ажіотаж платних медичних послуг, на ринку нерухомості, авторинку тощо).

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам природи функціонування і формування
міграційного капіталу присвячені наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків: А. Гайдуцького, Т. Кізими, І. Крупки, О. Купец, П. Кухти, Е. Лібанової, О. Малиновської, О. Позняка, Д. Рати, Б. Робертса,
Дж. Френкеля та ін. Незважаючи на значну увагу до
окресленої проблематики, актуальними залишаються
наукові дослідження, пов'язані із розробленням напрямів активізації позитивного впливу грошових переказів трудових мігрантів на доходи та рівень добробуту
домогосподарств і економіку країни в цілому.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є дослідження аспектів ефективного
використання грошових переказів трудових мігрантів,
виявлення потенційних загроз та причин негативної ситуації в цій сфері, вироблення рекомендацій щодо
дієвих механізмів міграційної політики в контексті якісного розподілу цього масштабного фінансового ресурсу міграційного характеру.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Грошові перекази трудових мігрантів, як одна із
форм прояву міграційного капіталу, є наслідком міграційного процесу в Україні. Відповідно до даних третього опитування населення за період 2015—2017 рр., яке
провела Державна служба статистики, в Україні нараховується близько 1,3 млн трудових мігрантів (без урахування тих осіб, що вже давно працюють за кордоном,
і тих родин, які виїхали на заробітки у повному складі).

Це явище закономірним, якщо взяти до уваги той факт,
що динаміка середньомісячної реальної заробітної плати протягом 2010—2017 рр. мала певні особливості (рис.
1). Так, протягом 2010—2013 рр. середньомісячна реальна заробітна плата зростала в порівнянні з попереднім роком в середньому на 10 %. У 2014 р. спостерігаємо прояви негативної тенденції: реальна заробітна
плата становила 94% від рівня 2013 р., тобто знизилася
на 6%, а у 2015 р. її показник сягнув 80% від рівня 2014
року, знизившись на 20%. Така ситуація пов'язана із
стрімкою інфляцією національної валюти. У доларовому еквіваленті також спостерігаємо різке скорочення середньомісячної реальної заробітної плати з 292 дол.
США у 2014 р. до 192 дол. США у 2015 р. [2, с. 6].
Беручи до уваги результати дослідження Дж. Френкеля (який доводить, що цикли грошових переказів (за
їх обсягами) відповідають циклам країни відправлення
переказу (тобто країни призначення мігранта) та дзеркально протилежні циклам економічного становища
країни, приймаючої перекази (країни походження мігранта) [3, с. 11]), вважаємо, що для вітчизняних реалій
грошові перекази трудових мігрантів можуть мати стабілізуючий ефект та носити компенсаційний характер.
Оскільки широкий спектр економічних та соціальних
показників (як-от: інфляція, рівень безробіття, розміри
мінімальної заробітної плати та соціальних виплат,
рівень життя, доступ до якісних освітніх та медичних
послуг) залишається на досить низькому рівні, трудові
мігранти, надсилаючи в країну походження зароблені
кошти, покращують економічне становище своїх домогосподарств та мінімізовують ризики, пов'язані із фінансовою нестабільністю та рецесійними явищами в українській економіці.
Незважаючи на актуальність проблеми надходження грошових трансфертів трудових мігрантів з-за кордону, серед науковців й досі ведуться дискусії щодо
неоднозначності їх впливу на економіку країни походження трудового мігранта. Загалом виділяють три напрями впливу переказів такого роду:
— на добробут та рівень доходів домогосподарств,
рівень бідності та майнове розшарування;
— на зайнятість, виробництво та економічний розвиток;
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Рис. 2. Економічна "пастка" неефективного використання
грошових переказів трудових мігрантів
Джерело: [10].

— на скорочення дефіциту торговельного та платіжного балансу [4, с. 16].
Тобто, грошові перекази трудових мігрантів здійснюють вплив як на мікро-, так і на макрорівні. На
мікрорівні (рівні домогосподарств) спостерігаємо вплив
грошових переказів трудових мігрантів на структуру
доходів та витрат домогосподарств. Адже маючи хоча
б одного члена сім'ї за кордоном, домогосподарство
отримує додаткове джерело доходу, яке переважно є
більшим, ніж розмір середньомісячної заробітної плати в Україні. Так, за даними дослідження Міжнародної
організації праці, середньомісячний заробіток одного
трудового мігранта у 2017 році складав 722 дол. [5], а
зарплата одного штатного працівника, зайнятого в економіці України у 2016 році — 200 дол. (у січні — листопаді 2017 року — 262 дол.) [6]. Зрозуміло, що у країні
призначення трудовий мігрант несе певного роду видатки (на проживання, харчування, забезпечення необхідних умов своєї життєдіяльності тощо). Проте щонайменше третину зароблених коштів трудовий мігрант надсилає на батьківщину. Відтак зростає і добробут самого
домогосподарства. Це сприяє стимулюванню особистого споживання членів домогосподарств. Адже отримані кошти спрямовуються не лише для забезпечення
особистих потреб, а й на купівлю нерухомості, товарів
тривалого використання, освіту, медицину, відпочинок.
Певна частка грошових переказів залишається для заощадження на майбутні періоди, коли трудовий мігрант
повернеться додому на тривалий час.
Проте у цьому процесі існує й ряд загроз, які проявляються через втрату мотивації до працевлаштування
на батьківщині, освіти та саморозвитку (особливо це
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стосується підлітків та осіб працездатного віку, які формують категорію економічно активного населення країни). Пасивність та втрата інтересу до політичної та економічної ситуації в країні ще більще поглиблюють проблему "недореформ".
На державному рівні грошові перекази трудових
мігрантів — це додаткові фінансові потоки, які залежно від їхнього обсягу можуть здійснювати вплив на
економічне зростання, національний дохід, ВВП, платіжний баланс, ринок праці, рівень бідності тощо [7, с.
61].
Також притік грошових переказів трудових мігрантів
може позитивно впливати на економічне зростання через механізм мультиплікаційного ефекту. Надходження переказів мігрантів до домогосподарств сприяє
збільшенню ними обсягів споживання і інвестицій, що,
в свою чергу, призводить до збільшення доходів інших
домогосподарств, які також збільшують обсяги споживання та інвестицій. Зростання попиту та інвестицій
сприяє створенню нових робочих місць і збільшенню
виробничих потужностей.
Однак деякі вчені зазначають, що позитивний вплив
переказів трудових мігрантів на економічне зростання
є сумнівним, наводячи такі аргументи: по-перше, більша
частина отриманих переказів спрямовується на споживання, а інвестиції здійснюються у ризикові проекти,
спрямовані на отримання швидкого прибутку, що не
створює міцної основи для економічного зростання; подруге, перекази трудових мігрантів можуть негативно
впливати на пропозицію робочої сили, оскільки реципієнти цих переказів матимуть меншу потребу працювати; по-третє, великі обсяги переказів трудових мігрантів
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можуть спричинити ревальвацію національної валюти,
а це може призвести до зменшення конкурентоспроможності експортних товарів на світовому ринку. Ця
проблема є особливо актуальною для таких великих
експортерів, як Китай та Індія [8].
Безумовно, грошові перекази позитивно впливають
на поточний рахунок платіжного балансу. Значні обсяги переказів знижують дефіцит по поточних операціях,
скорочуючи вірогідність кризи платіжного балансу, що
є важливою умовою проведення економічних реформ.
Грошові перекази трудових мігрантів, забезпечуючи додаткові валютні надходження, дозволяють поступово
обмежувати вплив і залежність від міжнародних фінансових організацій [9, с. 119].
Також необхідно зазначати, що доволі значні притоки міграційного капіталу в Україну надають уряду
додаткову ступінь фіскальної та монетарної свободи,
яка використовується не належним чином з великими
видатками на невиробниче споживання. До цих видатків
можна віднести як утримання великого неефективного
апарату державного управління, трансферти у збитковий Пенсійний Фонд і компанію "Нафтогаз", так і субсидії для окремих галузей промисловості та "привілейованих" приватних компаній. Крім того, грошові перекази трудових мігрантів дозволяють домогосподарствам самостійно "придбати" суспільне благо, а не покладатися виключно на обов'язки державної влади,
сприяючи подальшому розвитку неформальної моделі
соціального забезпечення в Україні [10, c. 48].
Оскільки, на жаль, очільниками країни нерідко є
особи, що лобіюють інтереси окремих бізнес-еліт, уряд
не завжди має змогу ввести в дію політику та інститути,
необхідні для ефективного функціонування ринків товарів і факторів виробництва. Як наслідок, структурні
обмеження втягнули українську економіку в стан рівноваги "часткових реформ". За таких умов притік грошових переказів трудових мігрантів (поряд із доходами домогосподарств за рахунок таких внутрішніх джерел, як
заробітна плата, дохід від підприємницької діяльності,
соціальні трансферти) "підігрівають" внутрішній попит,
який сприяє короткостроковому економічному зростанню.
На жаль, нестабільний банківський сектор, обмежені інвестиційні можливості для більшості українців,
корупція в сфері державного управління не сприяють
ефективному використанню додаткових фінансових
ресурсів у вигляді грошових трансфертів заробітчан.
Таким чином, українське суспільство потрапило у замкнуте коло: несприятливі умови для життя — міграція —
переказ коштів на батьківщину — неефективне використання грошових переказів трудових мігрантів — несприятливі умови для життя (рис. 2).
Відтак замкнене коло, в якому опинилася країна, демонструє відсутність стимулів для залучення стратегічних приватних інвестицій та створення нових робочих
місць з належним рівнем заробітної плати. У зв'язку із
цим можемо стверджувати, що грошові перекази від
трудової міграції в Україні мають обмежений вплив на
ключові аспекти розвитку країни, як-от: формування
людського капіталу, макроекономічну стабільність,
зменшення соціальної напруги у суспільстві, позитивні
політичні зміни тощо.

Саме тому вважаємо, що важливим завдання для
нашої країни має стати ліквідація "пастки" неефективного використання грошових переказів трудових мігрантів з одночасним обмеженням чи попередженням
при цьому їхніх негативних ефектів. Таким чином, у
сучасних умовах уряду слід звернути увагу на раціональне макроекономічне управління, прогресивні
інституційні реформи і стратегії економічного розвитку, які включали б усі сфери економіки. Також переконані, що ефективна політика держави має грунтуватися не лише на якісному емпіричному дослідженню процесу чи явища, а й на вивченню зарубіжного
досвіду країн, які успішно вирішили схожу або аналогічну проблему.

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи сказане вище, приходимо до висновку, що задля підвищення ефективності регулювання та
рівня безпеки грошових переказів трудових мігрантів
необхідно об'єднати зусилля органів державної влади,
бізнес-структур, а також самих осіб, що здійснюють
трудову міграцію за кордон. Оскільки питання трудової міграції і, як наслідок, надходження стабільних
фінансових потоків в Україну є комплексним та стосується не лише безпосередніх суб'єктів міграційних
процесів, а й держави (як основного регулятора) та приватного сектора економіки (як потенційного об'єкта
інвестування), вважаємо за доцільне у цій важливій
сфері фінансових відносин вжити таких першочергових
заходів:
для суб'єктів міграційних процесів:
— максимально використовувати потенціал громадських об'єднань українців на Батьківщині та за кордоном;
— підвищувати особистий рівень фінансової грамотності та членів своїх домогосподарств;
— усвідомлювати неефективність використання неформальних каналів переказу коштів, а також неприпустимість ухилення від оподаткування;
— сформувати пріоритети раціонального використання пересланих коштів у контексті їхнього спрямовування не лише на споживання, а й для формування
майбутнього джерела доходів;
для державних органів влади:
— привести національне законодавство у повну
відповідність до міжнародних стандартів у сфері трудової міграції та регулювання грошових трансфертів
трудових мігрантів;
— посилити роботу уряду, зокрема Міністерства
закордонних справ України щодо укладання нових
міжурядових угод та договорів про взаємне працевлаштування громадян та їхній соціальний захист
(врегулювання питань пенсійного страхування,
збільшення квот на працевлаштування, захист соціальних прав українських громадян, забезпечення
сприятливих можливостей працевлаштування за кордоном) з найбільшими країнами призначення українських трудових мігрантів (Росія, США, Казахстан,
Німеччина, Італія, Білорусь, Польща, Чехія, Ізраїль,
Узбекистан, Іспанія, Канада, Молдова, Угорщина,
Португалія, Латвія, Кигристан, Естонія, Великобританія, Греція);
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— співпрацювати з громадськими правозахисними
організаціями та дипломатичними установами України
за кордоном шляхом інформаційної та роз'яснювальної роботи з потенційними чи безпосередніми мігрантами;
— оптимізувати кадровий склад консульських
відділів посольств і консульств відповідно до кількості
трудових мігрантів у країнах перебування [11, с.158];
— з метою легалізації грошових переказів встановити пільгові умови для їх здійснення, а саме: законодавчо закріпити спрощену систему грошових переказів
з-за кордону, зменшити оплату за банківські послуги
тощо [11, с.159];
для приватного сектора економіки:
— створити сприятливі умови для залучення фінансових ресурсів представників української спільноти за
кордоном у розвиток малого бізнесу на батьківщині;
— максимально використовувати результати трудової міграції (досвід, знання, фінансові ресурси трудових мігрантів) в інтересах розвитку домогосподарств
мігрантів, місцевих громад, регіону та країни в цілому.
Переконані, що перелічені вище заходи сприятимуть
відновленню довіри до української влади та вітчизняних фінансових інститутів та дозволять максимізувати
позитивний ефект від надходження грошових переказів
трудових мігрантів не лише на добробут домогосподарств, а й країни в цілому.
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Банківські установи в процесі своєї діяльності постійно здійснюють операції в іноземній
валюті як активні, так і пасивні, і при цьому наражаються на валютний ризик. Тому в процесі
управління фінансовими активами і зобов'язаннями банку необхідно завжди враховувати та
управляти валютним ризиком, який може виникати через значні коливання курсу гривні до іноземних валют та незбалансованості валютних активів та пасивів банку.
Commercial banks in its activities usual carry out active and passive operations in foreign currencies
and thus exposed to currency FX risk. Therefore, in the management of financial assets and liabilities
bank should always take into account and manage FX risk, which may occur due to significant
fluctuations in the hryvnia to foreign currencies and imbalances in FX assets and liabilities.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов валютні відносини відіграють велике значення, адже діяльність на фінансовому ринку має
глобальний характер. Комерційний банк на валютному
ринку діє одночасно як покупець та як продавець валюти
для потреб клієнтів і власних потреб, і тому наражається
на валютний ризик. Саме тому проблема стратегічного управління валютними ризиками має важливе. Для ефективного керування і вчасного реагування на зміни коливань
валютних курсів з метою запобіганню втратам банку у процесі здійснення валютних операцій необхідне дослідження існуючих інструментів управління валютним ризиком
банку та визначення найбільш ефективних з них для вітчизняних банків.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню управління валютними ризиками в банківських установах у порівнянні з іншими ризиками, наприклад, кредитними або процентними, приділено недостатньо уваги. Ця проблематика досліджується в працях
таких вітчизняних та зарубіжних учених, як: Л.О. Примотка, І.В. Сало, Я.В. Белінська, Г.М. Кульнєва, Н.Г. Слав'яньска, О.І. Лаврушин, О.В. Шварц. Хоча міжнародні та вітчизняні науковці більшою мірою висвітлили теоретичні підходи до розуміння сутності валютного ризику та особливос-

тей його ідентифікації у процесі управління ризиками банку, водночас недостатньо вивченим залишається питання
щодо найбільш ефективної для українських банків системи управління рівнем валютного ризику.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз існуючих стратегій управління
валютними ризиками комерційних банків у їх фінансовій
діяльності та визначення найбільш ефективної стратегії для
українських банків.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Валютний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу банку, який виникає через
несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на
банківські метали [1, с. 45]. З економічної точки зору валютний ризик є наслідком незбалансованості загального
обсягу активів і пасивів по кожній з валют. Для кожної
фінансової операції з розрахунками в іноземній валюті
валютний ризик виникає через те, що курс угоди
відрізняється від поточного ринкового курсу в момент укладання договору. Величина валютного ризику визначається ймовірністю настання такої події, як визнання
доходу / визнання збитку від проведеної фінансової операції внаслідок сприятливої/ несприятливої зміни валютних курсів.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
На коливання валютного курсу в короткостроковій перспективі в основному впливають технічні і психологічні фактори, а також діяльність центральних банків. Технічними
факторами є закономірності динаміки валютного курсу у
минулому, що впливають на його рух у майбутньому. Психологічними факторами є очікування спекулянтів щодо динаміки курсу у. Наприклад, упевненість більшості учасників
валютного ринку у тому, що курс певної валюти у майбутньому зросте, незалежно від того, чи коректними були результати проведеного ними аналізу, призведе до підвищення
курсу даної валюти внаслідок зростання попиту на неї. Центральний банк країни може втручатися в операції на валютному ринку з метою впливу на курс національної валюти за
допомогою операцій купівлі-продажу іноземної валюти.
На місячному часовому горизонті вплив зазначених
факторів послаблюється, і посилюється вплив фактору
процентних ставок. Перевищення експортних операцій над
імпортними складає позитивне сальдо рахунку у структурі
платіжного балансу й призводить до зростання курсу національної валюти. Зворотна ситуація створює дефіцит
зазначеного рахунку (негативне сальдо) і призводить до
послаблення курсу національної валюти.
На рівні квартальних часових відрізків зміна процентних ставок впливає на валютний курс інакше. По-перше,
їхнє зростання призводить до підвищення рівня ставок за
кредитами, що робить їх менш привабливими. По-друге,
використання більш дорогих кредитних коштів позначається на підвищенні собівартості продукції, що, в свою чергу,
приводить до збільшення цін на товари усередині країни.
Зазначені процеси супроводжуються зменшенням попиту
на національну валюту, що є причиною її девальвації.
На більш довгих часових інтервалах тенденція зміни
валютного курсу залежить від фундаментальних факторів,
що визначають стан національної економіки, основними
серед яких є: динаміка обсягу внутрішнього національного продукту, темп інфляції, рівень безробіття, державний
бюджетний дефіцит або надлишок [2].
Успіх проведення операцій з іноземною валютою залежить від наявності валютної позиції в банку. Валютна
позиція — це співвідношення вимог та зобов'язань банку
в іноземній валюті. Стан валютної позиції є головним чинником виникнення валютного ризику. У банківській практиці виділяють такі позиції: закрита валютна позиція — це
позиція, яка виникає у разі рівності активів та зобов'язань,
виражених в одній валюті з урахуванням позабалансових
операцій; відкрита валютна позиція — позиція, яка виникає у разі незбігу активів у певній валюті та зобов'язань у
тій самій валюті. У свою чергу, відкрита валюта позиція
також поділяється на два види: у випадку коли обсяг активів банку перевищує зобов'язання, виникає відкрита довга валютна позиція, або позитивна; у випадку, коли зобов'язання перевищують активи, виникає коротка валютна
позиція, або негативна [3, с. 236].
Існує кілька поглядів на ставлення банку до ризику.
Згідно зі стратегією уникнення ризику вважається, що банк
повинен намагатися тримати валютну позицію закритою.
Проте таке розуміння досить важко витримувати, оскільки для того, щоб виконувати таку умову, банку, який в результаті своєї діяльності проводить валютні операції та
відкриває таким чином власну валютну позицію, потрібно
мати швидкий та безперешкодний доступ до валютних ресурсів, що не завжди можливо на практиці. Також не варто відкидати той факт, що тримаючи валютні позиції закритими, банк не отримає дохід при переоцінці позиції,
викликаної зміною курсів. Виходячи з цього, деякі банки
обирають стратегію максимізації прибутку. Суть її зводиться до того, що учасники ринку "грають" на валютних курсах для отримання прибутків спекулятивного характеру,
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залишаючи валютну позицію відкритою та свідомо наражаючись на підвищений ризик. У такому разі управління
валютною позицією здійснюється з огляду на таку закономірність: довга валютна позиція приносить прибутки при
підвищенні курсу іноземної валюти і завдає збитків при
його зниженні, а коротка — навпаки. Чим вищий ризик
бере на себе учасник, тим більший прибуток він може отримати від зміни валютного курсу, але за несприятливих
змін на валютному ринку втрати через узятий валютний ризик також будуть значними.
Існує й інша стратегія по управлінню валютним ризиком, яка полягає в тому, щоб тримати відкритими валютні
позиції для здійснення своїх операцій (надати клієнтові
позику чи прийняти депозит), водночас швидко змінити ці
позиції, якщо виникне потреба у разі неочікуваних зрушень. Процес зменшення ризику можливих втрат називається хеджуванням. Хеджування полягає у нейтралізації
несприятливих коливань кон'юнктури ринку для інвестора
або споживача активу шляхом перенесення ризику зміни
ціни з однієї особи на іншу. Найпопулярнішими методами
хеджування є застосування похідних інструментів, відомих
як деривативи, серед яких форвардні та ф'ючерсні операції, опціони, свопи, тощо [3, c. 480—485]. Основною перевагою хеджування є те, що з його допомогою вдається
досягти зниження ризику потенційних втрат. Проте оскільки зниження ризику призводить до зменшення прибутковості та недоотримання прибутку, то перевага хеджування
є одночасно і його недоліком. Тому використання цього
інструменту управління валютним ризиком залежить від
стратегічної позиції банку.
Ще однією стратегією, за допомогою якої банк може
управляти валютним ризиком, є диверсифікація. Диверсифікація — це стратегія зменшення ризику шляхом його
перерозподілу по кількох валютах. Курси валют різних
держав нестабільні і знаходяться в постійному русі. Це
пов'язано з тим, що курси валют основних держав знаходяться в так званому "вільному плаванні", їх курси визначаються ринковими механізмами, попитом і пропозицією
на ту чи іншу валюту. Валютна диверсифікація припускає
створення активів у різних валютах, так щоб менше залежати від їх коливань, чи від ризику катастрофічного падіння тієї чи іншої валюти. Чим більша основа диверсифікації,
тобто кількість різноманітних валют, тим менший ризик
втрати доходів. Рівень диверсифікації залежить від кореляції активів. Диверсифікація здійснюється, якщо кореляція є слабкою або, в найкращому випадку нульовою. Вона
неможлива, якщо рівень кореляції дорівнює 1, оскільки це
призводить до концентрації ризику. Якщо ж кореляція активів близька до -1, тоді можливе хеджування [4, с. 86—
87]. До основних переваг диверсифікації можна віднести
гнучкість у маневруванні валютними позиціями та зменшення залежності від потенційних коливань однієї домінуючої
валюти. Серед недоліків можна виділити складність пошуку резервної валюти, яка має слабкий зв'язок з основною
валютою, а також в деяких випадках відсутність можливості легко її придбати або реалізувати на фінансових ринках.
Хоча банки постійно використовують зазначені стратегії в управлінні валютним ризиком в залежності від обраної стратегії, вони не завжди здатні захистити банківські
установи від неочікуваних збитків внаслідок несподіваних
випадків. Наслідки економічних та фінансових криз
підкреслили неспроможність розглянутих стратегій урахувати екстремальні події, що призводять до значних і навіть
катастрофічних втрат. Цей недолік може бути частково
нівельований за допомогою застосування стрес-тестування. Національний банк України визначає стрес-тестування
як "метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визна-
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ченні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на
ризик, та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора — валютного курсу, процентної ставки тощо.
Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму
збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями" [5].
Стрес-тестування може проводитися як аналіз впливу
одного або декількох ризик факторів на валютний портфель в цілому або на окрему валютну позицію в певній валюті. Однофакторні стрес-тести, або як їх ще називають
аналіз чутливості, застосовуються з метою оцінки чутливості портфеля або окремої валютної позиції до зміни певного фактору ризику та виявлення концентрації ризику.
Для оцінки аналізу чутливості розробляються стрес сценарії на основі реальних історичних подій або експертних
припущеннях. Припущення можуть бути як чітко визначеними регулятором, так і розробленими експертами для
внутрішнього користування. З метою комплексної оцінки
впливу на портфель або окрему валютну позицію декількох факторів використовують багатофакторне стрес-тестування, або сценарний аналіз. Сценарний аналіз може
проводитися як з урахуванням кореляції між окремими
ризик факторами, так і з повністю незалежними факторами. Однак варто зазначити, що стрес-тести повинні орієнтуватися на дотримання балансу між критеріями екстремальності та ймовірністю подій, щоб керівництво банку за
результатами оцінки мало змогу оцінити наслідки настання аналізованих подій та прийняти рішення для вжиття заходів з раннього попередження кризових явищ.
Також дієвим методом попередження валютного ризику виступає лімітування. Визначаючи для себе припустиму величину ризику за допомогою лімітування банк обмежує різні параметри ризику. За рахунок встановлення
лімітів банк фактично визначає для себе рівні прийнятних,
припустимих, критичних та катастрофічних втрат економічного капіталу. Усі внутрішні ліміти можуть встановлюватися у розрізі валют у відсотках від власних коштів (капіталу) банку або в абсолютних величинах із вказівкою спрямованості позиції (коротка/довга). Окрім визначених
лімітів на валютні позиції або операції, які є опціональними та встановлюються на рівні керівництва кожного банку, Національним банком України встановлено для усіх
банків-учасників валютного ринку нормативи ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку для обмеження ризику, пов'язаного з проведенням операцій на валютному ринку, що може призвести до значних
втрат банку. Норматив ризику відкритої (довгої/короткої)
валютної позиції банку визначається як співвідношення
суми абсолютних величин усіх довгих/коротких відкритих
валютних позицій у гривневому еквіваленті до регулятивного капіталу банку. Нормативне значення загальної
відкритої довгої/короткої валютної встановлюється окремо для довгої та короткої відкритих валютних позицій банку — не більше ніж 1 % і 10 % відповідно [6].
ВИСНОВКИ
Таким чином, вибір найбільш оптимальної стратегії управління валютним ризиком залежить від вибраної банком
стратегії по управлінню капіталу та рівнем доходності. Проведений аналіз основних переваг та недоліків наведених
вище стратегій є важливим для прийняття рішення щодо
вибору найбільш доцільної стратегії, яка зможе забезпечити оптимальне співвідношення отримання найбільшої вигоди з найменшим ризиком для комерційного банку. Якщо
банк вирішив не наражатися на валютний ризик, тоді йому
слід уникати валютних операцій з клієнтами та відмовитись
від частини прибутку, яку він міг отримати від валютних транзакцій. Водночас не слід також наражатись на значний ва-

лютний ризик задля отримання спекулятивного доходу, оскільки при неправильному плануванні можна наразитись на
значні збитки. Тим не менш, у власній валютній діяльності
банку буде корисним дотримуватись принципів хеджування та диверсифікації валютної позиції. Також варто тримати на увазі, що оскільки рівень валютного ризику банку суттєво залежить від зміни валютних курсів, які доволі складно спрогнозувати, банк повинен аналізувати результати
стрес-сценаріїв в умовах настання найбільш несприятливих
подій та попереджувати валютні ризики шляхом встановлення лімітів на відкриті валютні позиції.
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NET INVESTMENTS AND THE METHODS OF THEIR DETERMINATION

У статті проаналізовано методичні підходи до визначення чистих інвестицій класичним методом та методом розрахунку приросту необоротних та оборотних активів, виділено їх переваги та недоліки. Визначено недоліки амортизації як джерела фінансування простого відтворення основних засобів. Розраховано грошові потоки від надходження на підприємство сум амортизаційних відрахувань у залежності від обраного методу нарахування амортизації. Визначено, що вони за величиною є різними при застосуванні різних методів нарахування амортизації
і таким чином викривляють обсяг чистих інвестицій, визначених традиційним методом.
Methodical approaches to the definition of net investments by the classical method and the method
of calculating the growth of non-current and circulating assets, their advantages and disadvantages
have been analyzed and highlighted in the article. Disadvantages of depreciation as a source of
financing for simple reproduction of non-current assets have been calculated. The cash flows from
the receipt of the amount of depreciation expenses to the enterprise, depending on the chosen
method of depreciation calculation, have been determined. It is determined that they are different in
amount when applying different methods of depreciation and thus distorting the amount of net
investments determined by the traditional method.

Ключові слова: валові інвестиції, чисті інвестиції, методи нарахування амортизації; відтворення основних засобів.
Key words: gross investments, net investments, depreciation methods; reproduction of non-current assets.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Досягнення стійкого розвитку підприємства, підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування підприємства неможливе без інвестицій в
оновлення виробничих потужностей. Інвестиції відіграють важливу роль в економіці будь-якого підприємства
і країни загалом, оскільки вони є основою для систематичного оновлення й розширення виробничого капіта-
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лу, прискорення науково-технічного прогресу і поліпшення якості продукції, структурної перебудови суспільного виробництва й збалансованого розвитку всіх
галузей економіки в умовах глобальних трансформацій.
Без інвестицій неможливе розширене відтворення виробництва та економічний розвиток сільськогосподарських підприємств та продуктивність аграрного сектора.
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Таблиця 1. Чисті інвестиції (ЧІ) у досліджуваних сільськогосподарських підприємствах
Харківської області у 2016 р., тис. грн
Підприємство
ПАТ "АФ"
Вербiвське"
СТОВ "Степове"
ТОВ "IАК
"Балiнвест"
Доч.П "Плем.завод
Курганський" АТОВ
"Харiмпекс"
ТОВ "Рiчленд Iнвест"
ПАТ "Насiнневе"
СК "Вiтязь"
ТОВ "Агросервiс"
ЛТД
ТОВ АФ"Iванiвський
Лан"
ПАТ "Мосьпанiвське"

1239

0

1 890

Приріст
оборотних
активів
(ОА)
18064

3747
2688

0
0

2 371
1 050

23204
31684

648
-3410

24580
33322

23852
28274

91

0

658

1731

-15197

1164

-13466

19262
21328
1845
46075

0
0
0
0

2 710
5 588
744
4 977

25787
-26280
290
8777

-4
2606
669
38680

42339
-10540
1391
49875

25783
-23674
959
47457

1198

34005

567

-21527

33671

13109

12144

4282

0

2 498

37714

-2847

39498

34867

Капітальні
інвестиції

Фінансові
інвестиції

Нарахована
амортизація

-7248

ЧІ
(визначені
класичним
методом)
17413

ЧІ
(визначені
як приріст
НА+ОА)
10816

Приріст
необоротних
активів (НА)

Джерело: розраховано автором на підставі статистичної звітності підприємств.

Поряд із визначенням загального обсягу інвестицій,
ще більш актуальним є розрахунок чистих інвестицій
суб'єктів господарювання. В свою чергу, визначення
обсягу чистих інвестицій залежить від методу їх розрахунку. В залежності від методичного підходу до визначення чистих інвестицій оцінка інвестиційної діяльності
підприємства в сучасних умовах господарювання буде
різною.
Актуальною також є проблема оптимізації методів
та норм нарахування амортизації для виконання нею
функції простого відтворення основних засобів та стимулювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання визначення валових та чистих інвестицій
висвітлено у працях І.О. Бланка, Т.В. Майорової, А.В. Черепа. Окремі питання амортизаційної політики підприємств та методів нараховування амортизації основних засобів знайшли відображення в працях В.В. Бабича, Ф.Ф. Бутинця, М.М. Могилової та інших. Проте наразі невирішеними залишаються проблеми удосконалення методичних підходів до визначення чистих інвестицій підприємств та ролі амортизації як джерела простого відтворення основних засобів.

ЦІЛІ СТАТТІ

Метою статті є дослідження методичних підходів до
визначення чистих інвестицій, принципів амортизаційної політики підприємства та виявлення недоліків амортизації як джерела простого відтворення основних засобів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інвестиції — це сукупність фінансових, матеріальних та нематеріальних цінностей, спрямованих на
збільшення капіталу в майбутньому періоді, отримання
економічного та/або іншого ефекту із врахуванням
факторів часу та ризику.

Науковці, за функціональною спрямованістю, розрізняють валові інвестиції та чисті інвестиції [1, с. 429].
Валові інвестиції являють собою загальний обсяг інвестованих коштів у певному періоді, спрямованих в основний капітал (на нове будівництво, придбання засобів
виробництва) та в оборотний (на приріст товарно-матеріальних запасів) (формула 1).
ВІ = КІ + ФІ + ∆ОА,
(1),
де ВІ — валові інвестиції;
КІ — капітальні інвестиції;
ФІ — фінансові інвестиції;
∆ОА — приріст оборотних активів.
Традиційно, чисті інвестиції визначаються як сума
валових інвестицій без суми амортизаційних відрахувань
основного капіталу у певному періоді (формула 2).
ЧІ = ВІ — АВ
(2),
де ЧІ — чисті інвестиції;
ВІ — валові інвестиції;
АВ — сума амортизаційних відрахувань в певному
періоді.
Динаміка чистих інвестицій характеризує економічний розвиток будь-то підприємства, галузі, регіону чи
держави. Валові інвестиції спрямовані на оновлення
основного капіталу та його розширення, чисті інвестиції
служать джерелом розширеного відтворення капіталу.
Динаміка показника чистих інвестицій відбиває характер економічного розвитку підприємства. Якщо
співвідношення валових інвестицій та амортизації негативно, це означає, що немає коштів навіть для відшкодування втраченого капіталу, рівень виробництва падає,
знижується прибуток, а підприємству загрожує банкрутство [2, с. 33].
Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю (тобто
якщо обсяг валових інвестицій дорівнює сумі амортизаційних відрахувань), це означає відсутність економічного зростання, тому що виробничий потенціал залишається при цьому незмінним, йде просте відтворення, підприємство не розвивається.
У випадку, якщо сума чистих інвестицій є величиною позитивною (тобто обсяг валових інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань), це повинно
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Таблиця 2. Нарахована амортизація на трактор Беларус МТЗ-82 з використанням різних
методів її нарахування
Рік
експлуатації
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Всього

Сума амортизації за методами, грн
Прискореного
Зменшення
зменшення
Прямолінійний залишкової
Кумулятивний
залишкової
вартості
вартості
10700,00
25740,00
23400,00
19454,55
10700,00
20077,20
18720,00
17509,09
10700,00
15660,22
14976,00
15563,63
10700,00
12214,97
11980,80
13618,18
10700,00
9527,67
9584,64
11672,72
10700,00
7431,59
7667,71
9727,27
10700,00
5796,67
6134,17
7781,81
10700,00
4521,37
4907,34
5836,36
10700,00
3526,67
3925,87
3890,90
10700,00
2503,64
5703,47
1945,45
107000,00
107000,00
107000,00
106999,96

означати, що підприємство перебуває в стадії розвитку, забезпечується розширене відтворення його виробничого потенціалу [3, с. 81].
Так повинно бути, але реально нам відкривається
інша сторона медалі. Нами встановлено, що з точки
зору економічної логіки, більш доцільно визначати
чисті інвестиції не як різницю між сумою валових інвестицій та сумою нарахованої амортизації, а як приріст
необоротних та оборотних активів за досліджуваний
період.
Віднімання від обсягу валових інвестицій суми нарахованої амортизації не зовсім коректно з огляду на
те, що амортизація нараховується лише на основні засоби. А якщо всі інвестиції підприємство спрямовує
лише в приріст оборотних активів? Який тоді сенс визначення чистих інвестицій шляхом віднімання амортизації?
Цей висновок підтверджують і наші дослідження
(табл. 1).
Нами розраховані чисті інвестицій за класичним
методом та за методом визначення приросту необоротних та оборотних активів. Так, наприклад, Дочірнє
підприємство "Племінний завод Курганський" АТОВ
"Харімпекс" Балаклійського району Харківської області
у 2016 р. отримало чистих інвестицій, визначених традиційним методом 1164 тис. грн. А сума чистих інвестицій, визначених як приріст необоротних та оборотних
активів, дорівнює — 13466 тис. грн. Отже, чисті інвестиції, розраховані за допомогою класичного методу,
ніби то є, але в реалії у господарства зменшилась
вартість необоротних активів на 15197 тис. грн. Тож,
можна зробити висновки, що підприємство не розвивається, а деградує.
Амортизація не нараховується на фінансові інвестиції та оборотні активи. У випадку з ТОВ АФ "Лебежанська" є лише приріст оборотних активів 18652 тис.
грн, а капітальні інвестиції дорівнюють 0 та нарахована
амортизація у сумі 499 тис. грн. Шляхом визначення чистих інвестицій класичним методом, ми повинні відняти
суму нарахованої амортизації, але від чого? В підприємства за рік не здійснені капітальні інвестиції, а лише є
приріст оборотних активів, а амортизація на них не нараховується. Таким чином порушується економічна логіка.
Отже, в такому випадку можлива суперечлива ситуація, коли підприємство з року в рік буде мати чисті
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інвестиції, визначенні традиційним способом, але в той
же час отримає звужене відтворення активів, або іншими словами буде не розвиватися, а занепадати.
Добре відомо, що в сучасних умовах кожне підприємство самостійно обирає амортизаційну політику, від
якої буде залежати і сума нарахованої амортизації, і
сума чистих інвестицій. Отже, в такому разі величина
чистих інвестицій буде неоднозначна.
Для підтвердження даної тези, розглянемо наступний приклад. Згідно з п.п. 3.1. ст. 138 Податкового Кодексу України [4] підприємства застосовують методи
нарахування амортизації, передбачені національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 7
"Основні засоби", крім "виробничого" методу.
Згідно з його п. 4 "амортизація — систематичний
розподіл вартості необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації)" [5, c. 39].
Для нарахування амортизації п. 26 П(С)БО 7 передбачено п'ять базових методів: — прямолінійний, за яким
річна сума амортизації визначається діленням вартості,
що амортизується, на строк корисного використання
об'єкта основних засобів;
— зменшення залишкової вартості, за яким річна
сума амортизації визначається як добуток залишкової
вартості об'єкта на початок звітного року або первісної
вартості на дату початку нарахування амортизації та
річної норми амортизації. При цьому річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років
корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первинну
вартість;
— прискореного зменшення залишкової вартості,
за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного
року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, що обчислюється, виходячи із строку корисного використання
об'єкта, і подвоюється;
— кумулятивний, за яким річна сума амортизації
визначається як добуток вартості, яка амортизується,
та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт
розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта
основних засобів, на суму числа років його корисного
використання;
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— виробничий, за яким місячна сума амортизації
визначається як добуток фактичного місячного обсягу
продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється
діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує
виробити (виконати) з використанням об'єкта основних
засобів [5].
Припустимо, що 25 грудня 2007 року підприємство
придбало трактор Беларус МТЗ-82 вартістю 117000 грн
(без ПДВ). Строк корисного використання встановлено 10 років. Ліквідаційна вартість дорівнює 10000 грн.
Нарахуємо амортизацію, використовуючи різні методи
нарахування амортизації, а саме: прямолінійний, метод
зменшення залишкової вартості, метод прискореного
зменшення залишкової вартості та кумулятивний метод.
Результати розрахунків амортизації за різними методами її нарахування згрупуємо в таблиці 2.
Як видно з даних таблиці, сума нарахованої амортизації, в перші роки експлуатації, найбільша при використанні методу зменшення залишкової вартості. Її величина за перший рік використання на 58% більша, ніж
при застосуванні прямолінійного методу, на 9% — при
використанні методу прискореного зменшення залишкової вартості та на 16,8 % — із застосуванням кумулятивного методу.
Отже, як видно з представлених даних, у залежності
від обраного типу амортизаційної політики, сума нарахованої амортизації за рік має різну величину. А раз
різна сума амортизації, величина чистих інвестицій, визначених традиційним способом, буде різною не в залежності від обсягу інвестицій, а від обраного методу нарахування амортизації.
Накопичена амортизація повинна забезпечувати
просте відтворення основних засобів. Але, дослідження багатьох науковців свідчать про те, що амортизація
забезпечує просте відтворення лише на 25—30%. Внаслідок цього, інвестування на рівні нарахованої амортизації буде супроводжуватися звуженим відтворенням
активів.
Для підтвердження, даних висновків, розглянемо
той же приклад (табл. 2). На 1 січня 2008 року вартість
трактора Беларус МТЗ-82 становила 117000 грн. А на
1 січня 2018 року ринкова вартість трактора Беларус
МТЗ-82 складає 550000 грн, що в 5 разів більше, суми
нарахованої амортизації.
Отже, амортизація не відшкодовує вартості активів,
а отже, не забезпечує навіть просте відтворення. Приходимо до висновку, що підприємство ніби то має чисті
інвестиції, але йде не розвиток, а деградація, не забезпечується розширене відтворення.
Надалі реформування амортизаційної системи в
Україні потребує не часткових змін норм та методів
амортизації, а запровадження в господарську практику
так званої "агресивної" амортизаційної політики, основна мета якої — активізація інвестиційних процесів переважно через амортизаційні чинники і на цій основі
модернізація аграрного виробництва. Принциповим завданням є створення інституціональних умов для надання амортизації статусу реального найбільш потужного
інвестиційного ресурсу інноваційної реконструкції
сільськогосподарських підприємств [6, с. 57].

ВИСНОВКИ

Таким чином, більш достовірним є метод обчислення чистих інвестиції шляхом віднімання вартості активів
на кінець року від вартості активів на початок року. Вважаємо, що цей метод буде більш реально висвітлювати
обсяг чистих інвестицій і стан інвестиційної діяльності
підприємств.
Існуючі методи нарахування амортизації та обліку
основних засобів не дозволяють накопичувати суми,
достатні навіть для простого їх відтворення. Амортизація повинна виступати одним із головних джерел відтворення основних засобів підприємств, однак методика її
нарахування не враховує дію інфляції і зумовлює лише
звужене їх відтворення. Одним із шляхів підвищення
відтворення основних засобів може бути індексація вартості основних фондів і амортизаційних відрахувань та
запровадження системи спеціального збереження і витрат коштів амортизаційного фонду.
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APPLIED ASPECTS OF SEGMENTATION FACTORS INFLUENCING BUYER DECISIONS
ON CAR PURCHASE (USING THE EXAMPLE OF UKRAINE)
У статті проведено ідентифікацію факторів прийняття рішень покупцями про придбання легкових автомобілів. Виділено сегменти ринку продажу легковиків в Україні. Методологічною
базою дослідження було обрано багатофакторний регресійний аналіз. Результуючим показником було обрано кількість проданих автомобілів за 2015—2016 рр. за найбільш популярними
150 моделями різних брендів. Факторними ознаками було обрано 2 макроекономічних, 8 маркетингових і 8 технічних показників. Під час дослідження було побудовано матрицю факторів
прийняття рішень покупцями, яка дозволяє ідентифікувати фактори впливу одночасно за класом, типом кузова та вартістю легкового авто. При сегментації легковиків за класами, основними факторами впливу виявилися: час розгону, споживання палива, швидкість. При сегментації за типами кузова — ставка кредитування, споживання палива, розмір авансового платежу. При сегментації за ціною — кількість комплектацій, ставка кредитування, термін кредитування.
The article identifies factors influencing buyer decisions on car purchase. The segments of the
market of sale of cars in Ukraine were allocated. The multivariate regression analysis was chosen as
the methodological basis of the research. The number of cars sold in 2015—2016, including the
most popular 150 models of various brands, was taken as a resultant indicator. 2 macroeconomic, 8
marketing and 8 technical indicators were taken as a factor indicators. In the course of the research
there constructed the matrix of factors influencing the buyer decision process, which allows to
simultaneously identify influence factors by car class, body style and price. At segmentation of cars
by classes, the major influence factors appeared acceleration time, fuel consumption, speed. At
segmentation of cars by body types — crediting rate, fuel consumption, amount of advance payment
appeared. At segmentation of cars by price — the number of configurations, crediting rate, credit
period.
Ключові слова: ринок продажу легковиків в Україні, поведінка покупців легковиків, фактори прийняття
рішень про придбання легкового автомобіля, сегментний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз.
Key words: car market in Ukraine, behavior of car buyers, factors influencing decisions on car purchase, segment
analysis, correlation-regression analysis.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Посилення конкуренції та наслідки економічної кризи в Україні зумовлюють низький рівень попиту на нові
автомобілі та призводять до погіршення фінансового стану підприємств. Сьогодні ринок продавця повністю транс-
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формувався в ринок покупця. Вітчизняний покупець стає
все більш розбірливим, добре проінформованим, зацікавленим у кастомізації товару, персоналізації взаємовідносин, висуває високі вимоги до технічних характеристик автомобіля та якості автосервісних послуг.

Інвестиції: практика та досвід № 12/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
На нашу думку, всі визначення
схожі між собою за змістом. У контексті факторів прийняття рішень
покупцями про придбання легкоКлас
Регресійне рівняння
виків, цим подразненням, силою
авто
впливу або величиною, яка викликає
Y= − 15298,19+0,0000026×Х2 − 2,12×Х5 +3,68×Х7 − 2,17×Х8 − 5,32×Х10 +6,2×Х13 +
A, B
зміну реакції іншої величини можуть
+0,66×Х15 +0,15×Х16
Y= − 21174,29+0,0000025×Х2 +1,09×Х3 +29,95×Х4 +34,85×Х6 +2,60×Х7 − 12,04×Х10 − бути маркетингові інструменти
C
підприємств, можливості та бажан−3,40×Х11+26,57×Х12 +21,44×Х13 +8,56×Х15 − 0,38×Х16 +97,94×Х17
ня самих покупців, їх потреб, дохоY= −17187,63 + 0,0000027 × Х2 + 2, 41× Х 5 − 2,53× Х6 − 7,21× Х17
D
ду та досвіду користування автомоY = −155,98 + 0,32 × Х14 + 10, 22 × Х17 + 0,15 × Х 7
F
білем. Тому вживаючи це поняття у
Y = −25329,42 + 0,00084 × Х1 + 0, 000004 × Х 2 + 5, 64 × Х 4 − 1,92 × Х 6 + 3, 26 × Х 9 −
контексті поведінки покупців на ринJ
−4,54 × Х10 + 10, 6 × Х12 − 0,05 × Х14 − 3,02 × Х15 − 13,83 × Х17
ку продажу легкових автомобілів,
Інші
доцільно його розглядати як компкласи Y = −13240, 03 + 0, 0000021× Х 2 − 1,24 × Х 4 − 7,89 × Х 5 − 0,06 × Х 6 − 0,09 × Х 7 +
лекс причин, якими керується поку(S, M, +5, 77 × Х 10 + 17, 57 × Х 12 + 0, 30 × Х14 − 4,46 × Х15
пець з моменту виникнення наміру
E)
про придбання автомобіля та безпоДжерело: авторська розробка.
середнього акту купівлі.
Варто зауважити, що недостатньо вивченими є приСьогодні легковий автомобіль не розглядається
покупцями лише як засіб пересування: для деяких по- кладні аспекти диференційованого маркетингового
купців він є способом підтримання іміджу, для інших — управління поведінкою покупців, що базуються на базасобом заробітку грошей. При цьому конкретний лег- гатофакторному дослідженні процесу прийняття рішень
ковий автомобіль може вирішити лише деякі потреби покупців про придбання легковиків. Такі дослідження
дозволять визначити кореляцію факторів споживчого
та мотиви покупців.
Висока конкуренція на ринку продажу легкових вибору та актуальні критерії сегментування для задоавтомобілів, нестабільність попиту внаслідок еко- волення взаємних потреб продавців та покупців, а таномічної кризи в країні, зміни в системі цінностей кож досягнення автовиробниками та дилерами заплапокупців загострюють проблему збуту легковиків. нованого обсягу продажів.
Зазначена ситуація обумовлює необхідність активізації маркетингових зусиль та забезпечення товар- ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
ного портфеля тільки тими легковиками, які в
Ідентифікація та характеристика факторів прийнятнайбільш повній мірі відповідають сучасним вимо- тя рішень покупцями про придбання легкових автогам покупців.
мобілів (за сегментами ринку продажу легкових автоУ зв'язку з цим, виникає необхідність визначення мобілів в Україні).
ряду факторів прийняття рішень покупцями про придбання легкових автомобілів в Україні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Методологічною базою дослідження було обрано
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
багатофакторний регресійний аналіз. Результуючим
І ПУБЛІКАЦІЙ
показником (Y) було обрано кількість проданих автоМаркетингові аспекти прийняття рішень покупцями мобілів за 2015—2016 рр. за найбільш популярними 150
про придбання різних товарів та послуг, висвітлювали в моделями різних брендів.
своїх наукових працях сучасні науковці Г. Тимохіна [1],
Для відбору факторів, які впливають на рішення
В. Трайно [2] та М. Димшиц [3] Так, Г. Тимохіна серед покупців про придбання легковика, була організована
головних чинників впливу розглядала ціну автомобіля, експертна група з 30 співробітників автодилерських
надійність, безпеку, колір, витрати при експлуатації та центрів різних регіонів України. Їм було запропоновапотужність двигуна. Науковець В. Трайно запропонува- но оцінити ступінь впливу 24 кількісних факторів на пола стратегію перетворення потенційно привабливих пит покупців легковиків. За результатами дослідження
клієнтів на лояльних через задоволення різних видів 6 факторів не були включеними у дослідження. Експерпотреб та мотивів відвідувачів. М. Димшиц серед основ- тами було обрано 2 макроекономічних, 8 маркетингоних факторів, які впливають на вибір легкового авто- вих і 8 технічних показників: Х 1 — відхилення річної
мобіля конкретного автомобільного бренду вбачав за- середньої зарплати від вартості автомобіля (тис. грн),
доволеність попередньою покупкою, наявність повтор- Х2 — відхилення чистого прибутку підприємств від варних покупок референтної групи покупця, рекомендації тості автомобіля (тис. грн), Х3 — ціна мінімальної комплектації (тис. грн), Х4 — ставка кредитування (%), Х5 —
водіїв.
Психологи Є. Гусев, А. Коновалов та Г. Бурд вважа- розмір мінімального авансового платежу (%), Х6 —
ють, що фактори прийняття рішень — це подразнення, термін кредитування при мінімальному авансовому плащо виходять з навколишнього середовища [4]; інжене- тежі (місяці), Х7 — розмір знижки під час акційних прори Р. Томович та М. Вукобратович — сила впливу на яку позицій (тис. грн), Х8 — кількість офіційних точок прореагує об'єкт [5]; видатний економіст Ф. Нікосії трак- дажу в Україні (шт.), Х 9 — кількість офіційних точок
тує це поняття як величину, яка викликає зміну реакції сервісу та гарантійного обслуговування в Україні (шт.),
Х10 — кількість комплектацій у модельному ряді (шт.),
іншої величини [2].
Таблиця 1. Результати регресійного аналізу факторів прийняття
рішень покупцями про придбання легковиків в Україні
(за класами)
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Х11 — потужність (к. с.), Х12 —
Таблиця 2. Результати регресійного аналізу факторів прийняття
споживання палива (л/100
рішень покупцями про придбання легковиків в Україні (за типами
км), Х 13 — максимальна
кузова)
швидкість (км/год.), Х14 —
Регресійне рівняння
об'єм багажника (л), Х15 — Тип кузова
Седан
Y= − 15874,80 + 0,0000025 × Х 2 + 9,72 × Х 4 − 6,96 × Х10 − 2,05 × Х11 + 5,50 × Х12 − 2,13 × Х18
об'єм паливного бака (л), Х16 —
об'єм двигуна (куб. см.), Х17 — Кросовер Y= −19537,42 + 0,0000031× Х 2 − 0,03 × Х3 − 0,64 × Х4 + 2,19 × Х 6 + 3,29 × Х9 +
+5, 27 × Х10 − 15,80 × Х12 − 0,93 × Х15
час розгону до 100 км (сек.),
Хетчбек
Y= − 13056,49 + 0,0000021× Х 2 − 0,43 × Х3 + 1,23 × Х4 − 3,87 × Х 5 + 0,61× Х7 −1,91× Х10 +
Х18 — кліренс (мм).
+
3,49 × Х12 − 0,28 × Х14 − 2,79 × Х18
Сегментація ринку проводилась за класами легко- Позашля- Y= − 20434,79 + 0,0000032 × Х 2 − 12,28 × Х4 + 1,07 × Х5 + 19,23 × Х6 + 4,02 × Х9 +
виків, типами кузова та вар- ховик
+5,86 × Х10 + 0,40 × Х11 − 4,19 × Х12 − 0,16 × Х14 + 0,07 × Х18
тістю авто. При цьому сег- Універсал Y=169,67 − 2,50 × Х
8
ментування автомобілів за Мінівен,
класами проводилось згідно пікап,
Y=21,81 − 0,61× Х4 + 1,36 × Х 5 − 0,95 × Х6 + 1,36 × Х 9 + 2, 01× Х10 − 11,02 × Х12 − 0,33 × Х13
класифікації Європейської купе,
кабріолет
економічної комісії [7].
У результаті сегментного
Джерело: авторська розробка.
аналізу було встановлено,
Таблиця 3. Результати регресійного аналізу факторів прийняття
що серед досліджуваних модерішень покупцями про придбання легковиків в Україні (за ціною)
лей 51 авто (34%) відносяться
до класу D (великі автомобілі),
Ціновий
Регресійне рівняння
36 легковиків (24%) прихосегмент
дяться на клас J (автомобілі ЕкономY= − 589,79 − 0,19 × Х3 + 11, 26 × Х 4 + 8,91× Х 9 − 22,73 × Х10 − 8,15 × Х11 + 6, 75 × Х13 −
підвищеної прохідності). Отри- клас
−0,04 × Х14 − 0,06 × Х16 + 13, 65 × Х17
мані дані свідчать про на- Середній- Y= − 17701,80 + 0,0000028 × Х + 8,99 × Х + 0, 08 × Х − 8,57 × Х
2
4
5
17
явність високого попиту на ве- клас
ликі автомобілі, що вказує на Комфорт- Y= − 15081,35 + 0,95 × Х1 + 0, 0000025 × Х 2 − 1,42 × Х 4 − 2,45 × Х 6 − 0,32 × Х11 −
потреби підтримання прести- клас
−1,71× Х13 − 1,77 × Х15 + 2, 24 × Х 18
жу, транспортування негаба- Преміум- Y= − 11866,49 + 0,0000019 × Х − 0,03 × Х − 1,74 × Х − 0,79 × Х + 0,14 × Х +
2
3
4
6
7
ритного багажу або задово- клас
+1,90 × Х 8 − 8,01× Х10 − 0,41× Х11 + 8,27 × Х17 − 0,16 × Х18
лення сімейних потреб.
Джерело: авторська розробка.
Під час сегментування за
типами кузова було встановлено, що найбільша ринок продажів легкових автомобілів був сегментовакількість досліджуваних легковиків припадає на седа- ний на чотири групи: економ-класу до 299 тис. грн; сени — 55 авто (33,33%) та кросовери — 38 авто реднього класу від 300 до 599 тис. грн; комфорт-класу
(25,33%). Найменш популярними кузовами є мінівен, від 600 до 899 тис. грн; преміум класу від 900 тис. грн.
За результатами сегментного аналізу було встановлепікап, купе, кабріолет — разом 12 автомобілів (8%). Для
визначення ступеня впливу ціни на поведінку покупців, но, що наявність мінімальної ціни не є найбільш значимим
Таблиця 4. Матриця факторів прийняття рішень покупцями
про придбання легкових автомобілів економ-класу різних сегментів в Україні
Фактори

Седан

Кросовер Хетчбек Позашляховик Універсал

Х4

s (A-E)

s (C-F, J)

s (A-C)

Х5

s (D-E)

s (D-E)

d (A-C)

Х6

s (C-D
s (A-B, F)

d (C-D
n/a

s (C)
s (F)

Х7
Х8

d (C-F, J)
s (D);
d (E)
s (C-F, J)
s (A-B)

n/a
s (C-D, J) s (E-F)
d (A, B,
d (A-B,
s (C-D);
Х 10
F);
s (C-F, J)
D-F)
d (J)
s (E)
s (A, B, C, D, d (C, D); s (A, B,
Х 12
s (C, E, J)
F, E)
s (J, E)
С, F)
Х 13
s (A-B)
s (A-B)
n/a
n/a
Х 14
d (F)
s (F)
s (F)
d (F);
Х 17
s (A-F)
d (C-E, J)
s (C-F, J)
s (A-С)
Х 18
n/a
s (A-С)
Економ-клас
Джерело: авторська розробка.
Х9
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n/a

s (C-D)
s (D, E)
s (C-D)
n/a
d (C-D)
n/a

Інші типи
кузова
s (A-F, M, S)
s (C, F, M, S,
E)
s (C-D)
s (A-B)
n/a

s (C-D)

s (A-D)

n/a

s (C-F, M, S)
d (A-B)
n/a

s (C-D)

s (A-F, M, S)

n/a
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Таблиця 5. Матриця факторів прийняття рішень покупцями
про придбання легкових автомобілів середнього класу
різних сегментів в Україні
Фактори

Седан

Кросовер

Хетчбек

Позашляховик

Універсал

Інші типи
кузова

Х4

s (AE)

s (C-F, J)

s (A-С)

d (C-F, J)

s (C-D)

s (A-F, M, S)

Х5

s (С-F)

s (D, F, J);
d (E)

d (A-C)

s (C-D)

s (D)

s (A-F,
M, S)

d (С-D)

s (C)

s (C-F, J)

s (C-D)

s (C-D)

s (F)

s (A-B)

s (F)

n/a

s (A-B)

d (C-D)

n/a

Х6

Х7

s (CD)
s (A-B,
F)

Х8
Х9

n/a

Х 10

n/a
d (AF)

Х 12

s (A-F)

Х 13
Х 14
Х 17
Х 18

s (AB)
s (F)

s (C-F, J)
s (C-E);
d (F, J)
d (C-E);
s (J)
n/a

s (F)
d (C-D,
s (C-F)
F, J); s (E)
n/a

n/a
d (A-B)

s (C-F, J)

s (A-B)
n/a

s (A-B)

s (J, E)

s (C-F, M, S)

s (A-B)

n/a

n/a

s (F)

s (A-C)

s (C-F, J)

d (A-B)
n/a
s (C-D)

s (A-C)
Середній клас

s (A-F, M, S)

n/a

Джерело: авторська розробка

основі сегментування за класами
автомобілів представлені в таблиці
1; за типами кузова — в таблиці 2;
за ціновими сегментами — в таблиці 3.
У результаті аналізу регресійних даних були побудовані матриці, які дозволяють ідентифікувати фактори впливу на рішення покупця за кількома ознаками одночасно: клас автомобіля, тип кузова та вартість. Усі фактори за характером впливу були поділені на
стимулятори (s) та дестимулятори
(d). Окремо в матрицях виділені
фактори, які не впливають при
купівлі певних типів кузова (n/a —
not applicable).
Матриця факторів прийняття
рішень покупцями про придбання
легкових автомобілів економ-класу
різних сегментів в Україні представлена у таблиці 4; середнього класу —
в таблиці 5; комфорт-класу — в таблиці 6; преміум-класу — в таблиці 7.

фактором прийняття рішення про придбання автомобіля: ВИСНОВКИ
частіше покупцями приймається рішення про придбання
У результаті проведення сегментного аналізу факлегковиків середнього класу, комфорт-класу та преміум торів прийняття рішень покупцями про придбання легкласу, а ніж економ-класу. Отримані дані свідчать про те, кових автомобілів, було встановлено, що: 1) при сегменщо потенційні покупці нових легкових автомобілів — це тації за класами автомобілів основними факторами
люди з високим матеріальним достатком, які звертають прийняття рішень про купівлю авто виявилися: час розувагу на бренд, характеристики, безпеку експлуатації.
гону, споживання палива, швидкість; 2) при сегментації
Результати регресійного аналізу факторів прий- за типами кузова автомобілів на попит найбільший вплив
няття рішень покупцями про придбання легковиків на здійснюють: ставка кредитування, споживання палива,
Таблиця 6. Матриця факторів прийняття рішень покупцями про придбання
легкових автомобілів комфорт-класу різних сегментів в Україні
Фактори

Седан

Кросовер

Хетчбек

Х4

s (A-E)

s (C-D, J)

s (C)

Х5

s (D)

Х6

s (A-F)

Х7

s (A-B,
F)

s (D);
d (E)
d (C-D);
s (E-F, J)
s (F)

Х8
Х9

Х 15
Х 17

s (C-F)

Х 18

s (A-C,
E-F)

Х 12
Х 13
Х 14

s (C);
d (D-F, J)
s (D);
d (E)

s (C-F, J)
s (C-F);
d (J)
d (C-D);
s (J, E)
n/a
s (F)
d (C, E-F,
J)
d (C-D, J);
s (F)
s (С-F, J)

Універсал

Інші типи
кузова

s (C)

s (C-D)

s (D)

s (A-F, M,
S)

s (A-C)

s (C-F, J)

s (C-D)

s (C-D)

s (A-B)

s (F)

n/a

s (A-B)

d (С-D)

n/a

n/a
n/a
d (A-B,
D-E)
s (A-C)
d (D)
s (A-B)
s (F)
d (A-C,
E-F)

Х 10

d (A-C)

Позашляховик

n/a
d (A-B)

s (C-F, J)

d (A-B)
n/a

s (A-C)

s (C, E, J)

s (A-B)
n/a

s (F)

d (A-C)

d (C-F, J)

d (C-D)

s (C)

s (C-F, J)

s (C-D)

s (A-C)

s (D-F, J)

s (C-D)

s (A-F,
M, S)
d (A-B)

n/a
n/a

d (A-F,
M, S)
s (C-F,
M, S)
s (A-F, M,
S)

Комфорт-клас
Джерело: авторська розробка.
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розмір мінімального авансового
Таблиця 7. Матриця факторів прийняття рішень покупцями
платежу; термін кредитування при
про придбання легкових автомобілів преміум-класу
мінімальному авансовому платежі,
різних сегментів в Україні
кількість офіційних точок продажу
Інші типи
в Україні; 3) при сегментації легко- Фактори Седан Кросовер Хетчбек Позашляховик Універсал
кузова
виків за ціною на кількість проs
(A-D,
s (C);
Х4
s (C-D, J)
s (C)
d (C-F, J)
s (C)
дажів автомобілів більше всього
E)
d (D)
s (D);
s (D);
s (A-F,
впливають: кількість комплектацій
Х5
n/a
d (A-C)
s (D)
d (E)
d (E)
M, S)
в модельному ряді, ставка кредиХ6
s
(C-F)
d
(C-D)
s
(C)
s
(C-F,
J)
s
(C-D)
s
(C-D)
тування, термін кредитування при
s
(A-B,
мінімальному авансовому платежі,
Х7
s (F)
s (A-B)
s (F)
n/a
s (A-B)
F)
час розгону; 4) вплив однакових
d (A-D,
d (A-F,
Х8
d (C-F, J) d (A-C)
d (D-F)
s (C-D)
факторів мають відмінність у
F)
M, S)
різних сегментах; наприклад, зроХ9
n/a
s (C-F, J)
n/a
стання часу розгону призводить до
s (C-E);
Х 10
d (A-F)
s (C-F)
d (A-B)
s (A-C)
збільшення продажів седанів, а в
d (F, J)
s (C, D)
d (C);
s (A-B, D-F, M,
сегментах кросоверів, навпаки,
Х 12
s (A-B)
s (A-C)
s (J, E)
s (J, E)
S)
зменшує попит; 5) такі фактори, як
Х 13
s (A-B)
n/a
s (A-B)
n/a
d (A-B)
потужність, об'єм двигуна, ціна
Х 14
n/a
s (F)
n/a
s (F)
n/a
мінімальної комплектації, середня
Х 15
d (E)
n/a
s (M)
заробітна плата населення впливаХ 17
ють на покупців найменше.
s (A-F)
d (C-F, J) s (A-C)
s (C-F, J)
s (C-D)
s (C-F, M, S)
У подальших дослідженнях виХ 18
s (E)
n/a
s (A-C)
s (J)
n/a
никає необхідність у проведенні оцПреміум-клас
інювання поведінки потенційних поДжерело: авторська розробка.
купців легкових автомобілів різних
брендів в Інтернеті, зведення результатів дослідження до ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/
комплексної оцінки та встановлення кореляційної залеж- m1406_en.pdf
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ІНДИКАТОРИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК ЗАСІБ ОЦІНКИ
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FINANCIAL SOUNDNESS INDICATORS AS A MEASURE OF UKRAINIAN FINANCIAL SYSTEM
EFFICIENCY ESTIMATION
Оцінка ефективності та стабільності функціонування фінансової системи часто стикається з
двома видами проблем: необхідністю вибору показників, на які слід орієнтуватися та неоднозначністю трактувань отриманих досягнень.
Цю проблему міжнародні організації намагаються подолати за допомогою агрегованих показників, або систем показників, що складаються з багатьох елементів. Індикатори фінансової
стійкості є однією з таких моделей, яка може допомогти дати уявлення про кількісні та якісні
процеси, що відбуваються у фінансовій системі України.
An assessment of the efficiency and stability of the functioning of the financial system often faces
two types of problems: the need to select the indicators to be guided by and the ambiguity of the
interpretation of the achievements. International organizations try to overcome this problem by means
of aggregate indicators or systems of indicators, which consist of many elements. Financial
sustainability indicators are one such model that can help to give an idea of the quantitative and
qualitative processes occurring in the financial system of Ukraine.
Ключові слова: індикатори фінансової стійкості, фінансова стабільність, валові кредити, фінансова
система.
Key words: financial stability indicators, financial stability, gross loans, financial system.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Оцінка ефективності та стабільності функціонування фінансової системи завжди являє собою неоднозначне питання. Індикатори фінансової стійкості є однією з таких моделей, яка може допомогти дати уявлення про кількісні та якісні процеси, що відбуваються у
фінансовій системі України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням оцінки ефективності та стабільності
фінансової системи України присвячені праці таких вчених як Адаменко І.П., Андрушків Б.М., Богданюк С.О.,
Бондаренко О.С., Волосович С.В. та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

У статті ми намагаємося оцінити стабільність та
ефективність функціонування фінансової системи України у розрізі індикаторів фінансової стійкості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

З одного боку, існують абсолютні кількісні показники, часто вартісні, які виражають загальний обсяг
досягнень накопичувальних чи обігових елементів сис-

теми. З іншого боку, фігурує широкий спектр відносних
кількісних показників, які показують рівні явища та його
співвідношення з ресурсами витраченими на його існування, або частки внесків цих ресурсів у досягнення
агрегованих показників. Окремо також варто розглядати експертні оцінки, які важко привести до кількісної
форми, за винятком спеціальних комбінованих зборів
думок.
Інша проблема методології такої оцінки стосується
сприйняття цих показників та думок. Адже часто при
виведенні ряду показників у пріоритети суспільної активності та розвитку, виявляється, що вони не описують
загальних тенденцій до покращення усіх сторін розвитку фінансової системи. Відтак кількісні показники часто не відображають якісних удосконалень, і навіть факту
наявності таких. А навіть найпрофесійніші експертні оцінки вимушено грунтуються на окремих теоретичних
концепціях і застосуванні певних моделей, які не завжди можуть бути виправдані у постійно мінливій природі
фінансових відносин.
Індикатори фінансової стійкості забезпечують розуміння фінансового стану та надійності фінансових
інститутів країни, а також секторів домогосподарств та
підприємств. Показники передбачають глибокий аналіз
економічної та фінансової стабільності.
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Резиденти

Перелік основних та додаткових показТаблиця 1. Cпіввідношення кредитів за секторами
ників схвалила консультативна нарада екс- економіки до сукупних валових кредитів у ряді країн
пертів Виконавчої ради МВФ. Статистичний
у 2017 р., %
департамент МВФ збирає та поширює дані та
Суб'єкти фінансової
Україна
Польща
США
Німеччина
метадані країн-учасників фонду на основі обсистеми
94,21
96,60
96,00
78,70
раних показників відповідно до методології. Резиденти
Депозитні корпорації
0,54
4,10
3,90
16,70
Звітні країни також поширюють ці дані на вебЦентральний банк
0,00
2,80
10,80
сайтах своїх національних інституцій, що в УкІнші фінансові корпорації
1,01
4,90
6,90
2,50
раїні робить Національний Банк.
Сектор загального
0,14
7,50
1,60
5,00
державного управління
Найширшу інформацію про структуру розНефінансові корпорації
76,47
26,60
35,40
15,10
поділу кредитів за секторами резидентів та
Інші сектори-резиденти
16,06
50,60
48,20
28,60
нерезидентів надають показники співвідношен- Нерезиденти
5,79
3,40
4,00
21,30
ня кредитів за секторами економіки до сукупДжерело: побудовано за даними: bank.gov.ua, imf.org
них валових кредитів. Велика концентрація сукупного кредиту в економічному секторі чи діяльності люватися державним сектором [1, с. 77]. Питома частконкретного резидента може свідчити про вразливість ка кредитів за секторами економіки у відношенні до
сектору до рівня активності, цін та прибутковості у цьо- сукупних валових кредитів у ряді країн наведена в табму секторі або діяльності. Також можна визначати под- лиці 1.
Структура валових кредитів України суттєво відрізібний показник за регіональним розподілом, або еконяється від структури інших розвинених країн за різниномічним чи галузевим районуванням.
Банки та інші зберігачі депозитів (крім центральних ми показниками. По-перше, як Україна (на 15,51 в. п.),
банків) входять до складу інституційного сектора, який так і Польща (на 17,9 в. п.), і навіть США (на 17, 3 в. п.),
відомий як депозитні корпорації. Вони визначаються як мають суттєво меншу частку кредитування нерезидентів,
такі одиниці, які займаються фінансовим посередницт- ніж Німеччина з показником 21,3% у 2017 році. Це свідвом як основною діяльністю, тобто акумулюють кошти чить про більшу залученість Німеччини у відносини на
від кредиторів до позичальників шляхом посередницт- міждержавному рівні та з зареєстрованими не в серева між ними для власного зиску і мають зобов'язання у дині країни транснаціональними корпораціями і вказує
формі депозитів, що підлягають сплаті за вимогою, пе- на більшу її активність в наддержавних об'єднаннях.
Показник України за 2017 рік 5,79% для нерезиреказним чеком або іншим способом для здійснення
платежів; або мабуть зобов'язання у формі інструментів, дентів, вищий за аналогічні в Польщі та США, обумовякі є близькими замінниками депозитів у мобілізації люється політикою євроінтеграції та послабленням екофінансових ресурсів і включаються до загально визна- номічної і фінансової систем загалом, у зв'язку з чим
такий обсяг взаємодії займає високу частку в кредитучених грошових коштів.
Центральний банк є національною фінансовою ванні.
Депозитні корпорації та центральний банк України
установою, яка здійснює контроль над ключовими аспектами фінансової системи та здійснює такі заходи, як також мають порівняно невисоку частку в валових креемісія валюти, управління міжнародними резервами та дитах, котра в сумі не досягає навіть 1%. З одного боку,
це може свідчити про порівняно невисокий рівень їхньонадання кредитів вкладникам.
Інші фінансові корпорації в основному займаються го розвитку в процесах інвестування та залучення капіфінансовим посередництвом або допоміжною фінансо- талу, а з іншого боку, свідчить про відносну фінансову
вою діяльністю і тісно пов'язані з фінансовим посеред- стабільність на тлі соціально-економічної ситуації в
ництвом, але не класифікуються як депозитні корпо- країні [2, с. 7].
Сектор загальнодержавного управління набагато
рації. Їхнє значення в рамках фінансової системи залежить від країни. Інші фінансові корпорації включають активніший в європейських країнах у зв'язку з програстрахові корпорації, пенсійні фонди, інші фінансові по- мами на користь інвестицій в соціальну сферу та стимулювання розвитку економіки через фінансову систему.
середники та фінансові допоміжні структури.
Сектор загального державного управління здійсню- В Україні дана тенденція, навіть з огляду на лібералізають законодавчі, судові та виконавчі повноваження цію законодавства щодо місцевих позик, набуває
щодо інших інституційних підрозділів у межах певної відносно слабкого розвитку, у зв'язку з нестабільністю
території і мають повноваження застосовувати подат- соціально-економічної, і як наслідок фінансової ситуації
ки, позичати, розподіляти товари та послуги широкій в країні.
Порівняно висока частка кредитів інших фінансових
спільноті або окремим особам та перерозподіляти доходи. Вони впливають на діяльність фінансових корпо- корпорацій у США обумовлюється більшою їх активністю у зв'язку з вищим рівнем розвитку парабанківської
рацій.
Нефінансові корпорації важливі для функціонуван- системи. З подібних причин, у Німеччині найвища за
ня та надійності фінансових корпорацій і є інституцій- аналізованими країнами частка кредитів депозитних
ними структурами, основною діяльністю яких є вироб- корпорацій та центрального банку.
76,47% кредитів в Україні припадає на нефінансові
ництво товарів або нефінансові послуги для продажу за
цінами, які є економічно значущими. До них відносять- корпорації. З одного боку, це свідчить про залучення
ся безпосередньо нефінансові корпорації, нефінансові значної частки капіталу у сферу реальної економіки.
квазікорпорації, неприбуткові установи, які є виробни- Особливо великою є частка кредитів у машинобудуванні —
ками товарів або нефінансових. Вони можуть контро- більше 28% від сукупних валових кредитів. З іншого
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Таблиця 2. Cпіввідношення регулятивного
капіталу до зважених за ризиком активів
у ряді країн у 2015—2017 рр., %
Країна
Україна
Польща
США
Німеччина

2015
12,31
16,00
14,10
18,30

2016
12,69
17,20
14,20
18,80

2017
16,10
18,10
14,50
19,40

Джерело: побудовано за даними: bank.gov.ua, imf.org

боку, по-перше саме по собі високе кредитування деяких галузей на тлі інших може свідчити про депресивність даних галузей та надмірну потребу в фінансових ресурсах.
З іншого боку, висока частка кредитування нефінансових корпорацій в цілому свідчить про слабкий розвиток фінансового сектора та відсутність злагодженої та
ефективної політики щодо стимулювання економічної
системи через фінансові потоки.
Показник "Cпіввідношення регулятивного капіталу
до зважених за ризиком активів" визначає адекватність
капіталу вкладників та базується на визначенні, що використовуються в Базельській угоді про капітал. У наданих метаданих має бути описаний національний режим капіталовкладень в банках та фінансових установах, оскільки згідно з Базельською угодою про капітал
такі інвестиції можуть бути виключені з капіталу першого
рівня на розсуд національних органів влади.
Показник розраховується шляхом вирахування
відношення агрегованих даних про регулятивний капітал для звітної групи населення до сукупності активів з
урахуванням ризику для звітної групи населення і визначається з використанням регуляторних стандартів
та концепцій і не відповідає безпосередньо капіталу та
активам показаним у фінансовому балансі.
Базельський комітет з банківського нагляду розробив спеціальне регулятивне визначення капіталу. Визначення включає, за винятком чистих статей капіталу та
резервного рахунку, декілька зазначених типів субординованих боргових інструментів, які не потребують повернення, якщо кошти потрібні щоб підтримувати мінімальні
рівні капіталу. Всі міжнародні банки повинні мати регулятивний капітал щонайменше на 8% ризикових активів.
Національні наглядачі можуть вимагати більшого
співвідношення та мати певну свободу дій при встановленні конкретних стандартах для своєї країни [3, с. 46].
Існує три рівні регулятивного капіталу, які беруть
участь у визначенні ще ряду показників. Регулятивний
капітал першого рівня включає сплачені акції, звичайні
акції, постійні некумулятивні привілейовані акції, а також розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок асигнувань нерозподіленого прибутку або іншого
надлишку. Капітал другого рівня складається з нерозкритих резервів, резервів переоцінки активів, загальних
резервів на покриття збитків (до 1,25% активів ризику)
і незабезпеченого субординованого боргу. Капітал 3го рівня включає середньострокову заборгованість
строком погашення на два роки або більше, або виплати за ринковими ризиками.
Активи, зважені на ризик, включають валюту та депозити, кредити, цінні папери та інші балансові активи.
Активи зважуються факторами, що репрезентують їхню

кредитну ризиковість та потенційну можливість дефолту. Через використання факторів конвертації кредитів
також враховується кредитний ризик позабалансових
статей, таких як зобов'язання кредитної лінії та акредитиви, що слугують фінансовими гарантіями. Cпіввідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів у ряді країн показане у таблиці 2.
Значення показників України свідчать по-перше про
задовільний рівень мінімальної фінансової стійкості
відносно базових ринкових ризиків, оскільки впродовж
усіх аналізованих років показник становить більше
мінімального у 8%. А у 2017 році вдвічі перевищує його,
що свідчить про додатковий запас фінансової надійності.
З огляду на динаміку показника, можна говорити
про поступове зростання стійкості фінансових інституцій
до ринкових ризиків, особливо у 2017 році зі зростанням показника на 3,41 відсоткових пункти порівняно зі
значенням 2016 року.
Показники України, в цілому тримаються на рівні
внутрішніх норм розвинених держав регіону, що проілюстровано прикладом Польщі, чиє значення в середньому на 2—4 відсоткових пункти вище за показники
України, що свідчить про кращу фінансову стійкість.
Динаміка показників США ілюструє особливості англосаксонської моделі, коли досягнення мінімального достатнього значення забезпечення стійкості і впевненості
межує з відсутністю прагнення залучати надмірні фонди
для покриття ринкових ризиків, а натомість застосування
їх для розвитку на ринку та інвестицій. Також це може
свідчити про постійне розширення прийняття на себе ризикових активів, яке узгоджується з політикою інвестицій
та мінімального втручання регуляторів в економіку.
У Німеччини ж навпаки спостерігається динаміка
нарощення регулятивного капіталу навіть не зважаючи
на активну економічну політику країни, що характерно
для західноєвропейської економічної моделі з поміркованою, але активною системою соціального захисту. У Норвегії, за 2016 рік, цей показник склав навіть
22,1%, що узгоджується з загальною фінансовою політикою країни та свідчить про пріоритетність стабільності
фінансової системи.
Динаміка показника для України з покриттям регуляторним капіталом дедалі більшої частки ризикових
активів, може бути зумовлена з одного боку прагненням до інтеграції до західноєвропейської економічної
системи, а з іншого з намаганням упевнити інвесторів у
надійності української фінансової системи. У випадку
України наявна також тенденція до зменшення зважених за ризиком активів, що може свідчити про спад внутрішньої економічної активності або зменшення ризиків
за об'єктами інвестиційної діяльності.
Показник норми прибутку на активи призначений
для вимірювання ефективності активів депозитними
корпораціями. Норма прибутку на активи розраховується шляхом ділення чистого доходу на середню величину загальних активів за той же період.
Показник норми прибутку капіталу призначений для
вимірювання ефективності капіталу, що використовується депозитними корпораціями. З часом він також може
забезпечити інформацію про стійкість позиції капіталу.
Співвідношення потрібно тлумачити в поєднанні з показником щодо достатності капіталу, оскільки високе
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співвідношення може свідчити про високу прибутковість
або низьку капіталізацію, а низьке співвідношення може
свідчити про низьку прибутковість або високу капіталізацію. Норма прибутку на капітал розраховується шляхом ділення чистого доходу (валовий дохід мінус валові
витрати) на середню вартість капіталу за той же період.
Капітал вимірюється як власне капітал та резерви,
а для транскордонних консолідованих даних — також
капітал першого рівня. За відсутності даних першого
рівня можна визначити фонди, внесені власниками, та
нерозподілений прибуток.
Знаменник в обох випадках може бути розрахований, беручи середнє значення позицій початку та кінця
періоду (наприклад, на початку та наприкінці місяця), але
для підрахунків рекомендується використовувати найчастіші спостереження, доступні для обчислення середнього. Чистий дохід — це дохід до виникнення надзвичайних статей та податків, оскільки це свідчить про чистий операційний прибуток. Динаміка норм прибутку на
активи та капітал у ряді країн показана у таблицях 3 та 4.
У цілому, обидва показники в Україні свідчать про
стагнацію депозитних корпорацій у 2015—2016 рр. та
спад чистого доходу. Чинниками цього може бути як занепад економічної системи, так і зростання інвестиційної непривабливості України у зв'язку з соціально-економічними подіями в регіоні.
При цьому рівень капіталізації та активи банків мають слабку, але постійну тенденцію до зменшення обсягів. Відтак, якщо на кінець 2015 року вони складали
1316160 млн грн, то наприкінці 2017 року становили
1288158 млн грн за номінальними показниками.
Існують також більш агреговані міжнародні показники фінансової стійкості, наприклад індекс фінансового розвитку який забезпечує оцінку рівня та ефективності провідних світових фінансових систем та ринків
капіталу. Індекс аналізує фактори розвитку фінансової
системи, що підтримують економічне зростання, і таким
чином порівнює загальну конкурентоспроможність
фінансових систем [4, с. 3]. У 2013 році Україна була на
83 місці з показником 0,257 [5, с. 4].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Конструктивним шляхом подолання розбіжностей
та недоліків окремих видів показників та надання їм певних значень є агреговані показники, або системи показників, що складаються з багатьох елементів, які часто
відображають не лише безпосередні досягнення, а і,
відповідно до сучасних тенденцій, вплив цих досягнень
на інші сфери суспільного розвитку: екологічну, соціальну, інституційне забезпечення аналізованої сфери чи
ланки, тощо. Фінансова система України може бути класифікована як та, що знаходиться у процесі розвитку
та трансформацій. Окрім того, необхідно враховувати
процеси євроінтеграції та глобалізації актуальні нині. На
цьому тлі вона може слугувати засобом стимулювання
економічної системи у напрямку її сталого розвитку.
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PUBLIC MARKETING OF ADMINISTRATIVE SERVICES QUALITY
Врахування концепту маркетинг-міксу дозволило виявити головні проблеми управління якістю адміністративних послуг: не проводиться її оцінка в частині "продукту" та "ціни"; відсутня орієнтація суб'єктів
публічного управління на зміст послуги; не здійснюється підтримка об'єкта після отримання послуги тощо.
Для розв'язання проблем якості пропоновано будувати механізм з її управління на підставі сегментованих каналів зворотного зв'язку між отримувачем та надавачем із уповноваженням останнього впливати на всі складові маркетинг-міксу послуги. Головним динамічним елементом механізму якості є обгрунтовано використання аналізу зусиль та оцінка "до і після" усіх складових маркетинг-міксу адміністративної послуги.
Встановлено, що використання публічного маркетингу якості адміністративних послуг сприяє побудові клієнтоорієнтованої сервісної моделі публічного управління та забезпечить конкурентоспроможність
їх надавача.
Taking into consideration the concept of marketing mix allowed revealing main problems when managing the
quality of administrative services: the absence of quality estimation when talking about "product" and "price";
there is no orientation of public management subjects on the service's content; the object is not supported after
receiving the service etc.
To solve the quality problem we suggested building mechanisms of its management on the basis of segmented
feedback channels between the recipient and provider with the authorization of the latter to influence all the
constituents of marketing mix service. The main dynamic element of the quality mechanism is substantiating
the usage or effort analysis and estimations of all administrative service marketing mix constituents' "before
and after".
We have determined that using the public quality marketing of administrative services facilitates building the
client-oriented service model of public administration and will guarantee the competitiveness of its provider.

Ключові слова: публічне управління, публічний маркетинг, адміністративна послуга, маркетинг-мікс,
механізми управління якістю.
Key words: public administration, public marketing, administrative service, marketing mix, quality management
mechanisms.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Надання адміністративних послуг є основою забезпечення взаємодії суб'єктів та об'єктів владних повноважень. Як свідчить досвід більшості країн демократичного світу, розвиток їх систем публічного управління став
можливим виключно за умов належного налагодження
даного процесу. Надання і отримання адміністративних
послуг є точкою дотику держави та її громадян, фізичних
та юридичних осіб. Суб'єктивна оцінка від отриманої адміністративної послуги є основою загального враження про

систему державного управління в цілому. Саме тому оцінкою успішності реформ державного управління є, в першу чергу, чинник покращення надання таких послуг, зокрема в частині обгрунтування їх доцільності, доступності,
вартості і т.д.
Зміст та механізми надання адміністративних послуг
повинні опиратися на об'єктивні закономірності функціонування суспільної, економічної системи та системи
державного управління. У даному аспекті, унікальним мірилом успішності роботи таких механізмів є загальновизнаний критерій якості. Саме тому досягнення визначених
показників якості надання адміністративної послуги є актуальним науково-практичним завданням нашої держави.
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Зважаючи на складність та комплексність процесу надання таких послуг, вирішення зазначеного завдання можливе за умов використання міждисциплінарних підходів та
методів, особливо тих, що мають успішний досвід свого
використання в інших галузях суспільного розвитку, зокрема економіці. Так, досвід розвинутих європейських країн
та США останніх 50-ти років підтвердив, що найбільш перспективними концептами забезпечення якості адміністративних послуг є концепти маркетингу, трансформовані в
новаційну галузь публічного маркетингу. Однак використання методів публічного маркетингу адміністративних послуг в Україні перебуває на початковій стадії розвитку і потребує теоретичного та прикладного осмислення, нормативного обгрунтування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблемами розвитку державних механізмів надання
адміністративних послуг в Україні, зокрема у частині належного забезпечення їх якості займаються багато
вітчизняних науковців. Сьогодні відомі праці Ю. Боковікова, І. Бригілевич, Т. Бруса, Т. Булковського, Т. Буренко,
Ю. Даньшина, Н. Добрянської, О. Курінного, К. Мельникова, П. Підгаєць, О. Поліщука, Б. Савченка, Д. Сухініна та
ін. Проблематика надання адміністративних послуг розглядалась у розрізі галузей, окремих процесних складових,
нормативного базису тощо. Однак відсутні публікації, у
яких забезпечення якості адміністративних послуг визначалось би як цілісне явище, що базується на об'єктивних
соціально-економічних закономірностях, впровадженні успішного досвіду управління економічними процесами, зокрема маркетингу якості сфери послуг.
У вітчизняній галузі науки державне управління концепти методологічної та прикладної застосовності методів
публічного маркетингу як механізмів державного управління ще перебувають на стадії свого становлення. Найбільш
фундаментальні праці належать Є. Ромату, К. Романенко,
Р. Бортейчуку, М. Окландеру, В. Вакуленко та ін. Успішний шлях розвинутих демократичних країн у безальтернативній частині впровадження публічного маркетингу якості
адміністративних послуг визначає потребу міждисциплінарного маркетингового аналізу наявного стану системи
адміністративних послуг в Україні. Так потребує науковопрактичної ревізії весь ланцюжок формування, обгрунтування та просування адміністративних послуг з позицій
відомих складових маркетинг-міксу.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є аналіз процесу надання адміністративних послуг з позицій складових маркетинг-міксу та надання практичних рекомендацій належного забезпечення їх
якості.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сьогодні процес впровадження методів маркетингу в
публічному управлінні описується багатьма синонімізованими поняттями: державний маркетинг, публічний маркетинг, маркетинг публічного сектору, маркетинг публічної
служби тощо [1]. Варто зазначити, що термінологічна
інтерпретація концептів публічного маркетингу перебуває
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на стадії свого розвитку. В рамках проведеного дослідження ми опиратимемось на визначення у якості публічного
маркетингу використання методів та інструментів маркетингу, інтерпретованих відповідно до особливостей некомерційної взаємодії суб'єктів та об'єктів публічного управління, з метою задоволення прав і потреб останніх.
Безперечно, головним у зазначеній взаємодії залишається адаптація маркетингових інструментів під особливості публічного управління, а не навпаки [2]. З іншого
боку, домінуючими інструментами комерційного маркетингу, що знаходять свою примінимість в публічному управлінні є маркетинг сфери послуг [2; 3], що є привабливим для розв'язання проблематики дослідження.
Адміністративна послуга з позицій публічного маркетингу є деяким продуктом на управління яким і спрямовано весь його методологічний потенціал. Закон України
"Про адміністративні послуги" (від 6 вересня 2012 року №
5203-VI) визначає у якості адміністративної послуги — результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону.
Зазначений Закон обумовлює вимоги до якості надання адміністративних послуг, серед яких принципи (ст. 4):
верховенства права, у тому числі законності та юридичної
визначеності; стабільності; рівності перед законом; відкритості та прозорості; оперативності та своєчасності; доступності інформації про надання адміністративних послуг;
захищеності персональних даних; раціональної мінімізації
кількості документів та процедурних дій, що вимагаються
для отримання адміністративних послуг; неупередженості
та справедливості; доступності та зручності для суб'єктів
звернень. Вимоги до якості визначено ст. 7:
— суб'єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти про встановлення
власних вимог щодо якості надання адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, максимального
часу очікування у черзі та інших параметрів оцінювання
якості надання адміністративних послуг);
— у разі якщо суб'єктом надання адміністративної
послуги є посадова особа, вимоги щодо якості надання
адміністративних послуг визначаються органом, якому
вона підпорядковується.
У цілому нормативне обгрунтування адміністративних
послуг як окремого продукту є нечітким за змістом і механізмами управління. Розробка та оцінка критеріїв їх якості
перекладається на нижні ланки надавачів (однак норма не
обов'язкова), що може бути обгрунтовано виключно різноманіттям та неусталеністю множини адміністративних послуг і, відповідно, неможливістю висування єдиного підходу якості. Так само надавачі послуг на місцях реалізують
спроби впровадження власних стандартів та оцінки їх дотримання. Аналізуючи досвід центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) виділимо два аспекти такого управління якістю:
— застосування процесного підходу (зокрема сертифікація на дотримання стандарту ISO 9001);
— налагодження зворотного зв'язку із отримувачем
адміністративної послуги.
Укладачі практичного посібника "Діяльність ЦНАП та
оцінка якості надання адміністративних послуг" [4] зазначають: "Оцінка якості надання послуг — це, фактично, перевірка діяльності суб'єкта надання послуг щодо відповідності результату наданої послуги офіційно встановленим
вимогам", а "Вимога — це сформульована потреба чи очікування, загальнозрозумілі та обов'язкові. Задоволеність
замовника — сприйняття замовником ступеня виконання

Інвестиції: практика та досвід № 12/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
його вимог". Фактично
зроблено спробу описати
Продукт
Ціна
Місце
Просування
адміністративну послугу як
продукт публічного управління. Тут же наводяться
критерії об'єднані в три узагальнені групи: ефекЕфективність
Доступність
Відповідність
Налагодження
тивність (результативність
(результативність
(зручність +
виконавця (роботі,
зворотного
+ своєчасність); доступзв’язку
+ своєчасність)
відкритість)
яку він виконує)
ність (зручність + відкри(опитування
тість); відповідність викотощо)
навця (роботі, яку він викоСкладові управління якістю надавача адміністративної послуги
нує).
Вищезазначене свідчить, що в основу якості
Рис. 1. Наявне управління якістю надання адміністративної послуги
адміністративної послуги
з позицій концепту 4Р
закладено продуктивність
роботи її надавача відносно ним же встановлених вимог. мовно споживач може бути лояльним виключно до якісної
Однак, тут варто погодитися із Дж. Келлі, що достеменно послуги.
невідомо чи внутрішня продуктивність установ публічного
Сформований продукт та ціна подаються надавачу
сектору суттєво покращує задоволеність громадян, кінце- послуги, де сьогодні сконцентровано усі зусилля із органвих отримувачів їх послуг [5].
ізації якості адміністративних послуг (рис. 1). Як свідчить
Таким чином, назріла потреба структурного аналізу досвід ЦНАПів велика увага приділяється місцю, показнипроцедур надання адміністративних послуг з позицій кон- кам продуктивності тощо. Крім цього, в рамках "Просуванцептів публічного маркетингу. Зазначимо, що спроби ня" робляться спроби інформувати отримувача про особструктурування проблем управління в площині маркетин- ливості реалізації його прав. Проводяться опитування та
гу проводилися за критерієм суб'єкта маркетингу та рівня інші виміри задоволеності споживача у формі зворотного
публічного управління [1]. Також відомі спроби застосу- зв'язку між ним та надавачем. Однак на відміну від виковання маркетингу в структурі аспектів галузей публічного ристання методів підтримки клієнта та його супроводу після
управління [2]. Однак, використання найдієвішого концеп- здійснення покупки у комерційному секторі, наявна систу 4Р маркетинг-міксу в аналізі та вдосконаленні процесу тема надання адміністративних послуг розриває будь-яку
публічного управління не знаходить належного відобра- взаємодію із об'єктом (Закон України "Про адміністративні
ження у науково-практичній літературі.
послуги" (від 6 вересня 2012 року № 5203-VI): "АдміністРозкриваючи зміст механізму управління якістю адмі- ративна послуга вважається наданою з моменту отриманністративної послуги з позицій концепту 4Р (рис. 1) заува- ня її суб'єктом звернення особисто або направлення пожимо про те, що всі його аспекти спрямовані на блок штою…"). Крім цього, опитування, анкетування і т.п. сто"Місце" і частково "Просування".
сується аспектів процесу надання послуги, а не її змісту,
Таким чином, переклавши весь обсяг відповідальності форми, доцільності і ціни. Враховуючи монопольність проза якість на надавача послуги нижчого рівня, залишають- цесу надання адміністративної послуги, результати такого
ся поза увагою аспект "Продукт" і "Ціна", що у підходах зворотного зв'язку не мають шкал порівнюваності та не мокомерційного маркетингу є фундаментальними складови- жуть бути абсолютно достовірними.
ми забезпечення ринкового успіху та якості послуг. АпріНаведений комплекс проблем вимагає переосмисленорі, неналежно закладену адміністративну послугу з по- ня всієї ланки надання адміністративної послуги з позицій
зицій її змісту та ціни важко (або неможливо) надати якіс- інтересів споживача, як єдиного оцінювача якості послуг
но при будь-яких зусиллях надавача в частині "Місце" і публічного управління. Варіант забезпечення якості адмі"Просування". З точки зору комерційного сектору: "Пога- ністративної послуги в аспекті концепту 4Р публічного марний продукт погано продається".
кетингу наведено на рисунку 2.
Формування адміністративної послуги як продукту пубВ основу схеми (рис. 2) закладено відомий підхід Дж.
лічного сектору є функцією уповноважених ЦОВВ, КМУ тощо. Келлі [5] де стверджується, що приватні менеджери також
Як зазначають британські науковці П. Батлер та Н. Колінз [2] використовують методи підвищення внутрішньої продукгенерування нових адміністративних послуг є політичним про- тивності, але їх головний фокус залишається на покупцеві
цесом де помилки маркетингу можуть обернутися політич- та пропонованому товарі, що в підсумку й забезпечує його
ним скандалом. Тому природно, формувачі послуги як пев- кінцеву якість.
ного продукту не бажають нести повну відповідальність за
Відповідно до рисунку 2 надавач послуги уповноважейого ціну, місце, просування і відповідно якість. Реалізуючи ний впливати на всі складові адміністративної послуги, хоча
політичні цілі розробники адміністративної послуги створю- формувачем частини "Продукту" залишаються відповідні
ють ситуацію не припустиму з точки зору публічного марке- уповноважені суб'єкти публічного управління. Велику роль
тингу: відірваність продукту від його споживача та продавця. відведено налагодженню зворотного зв'язку між надаваПроблема ускладнюється на наступному етапі — вста- чем та отримувачем адміністративної послуги. Такий зв'яновленні "Ціни". Мова йде не про вартісний, грошовий зміст зок повинен передбачати отримання інформації, оцінки
адміністративної послуги, який обумовлений нормою За- тощо про кожну складову (4Р) послуги. Крім цього, обокон України "Про адміністративні послуги" (від 6 вересня в'язковою є сегментація отримувача при аналізі його оці2012 року № 5203-VI): "Розмір плати за надання адмініст- нок якості адміністративних послуг. Отримана інформація
ративної послуги (адміністративного збору) і порядок її (як у режимі моніторингу так і календарних звітів) повинсправляння визначаються законом з урахуванням її соці- на використовуватися надавачем для управління якістю
ального та економічного значення". "Ціною" адміністра- кожної складової маркетинг-міксу. Зважаючи, що блок
тивної послуги в публічному маркетингу є її визнання от- "місце" і "просування" наразі добре опрацьовані ЦНАП на
римувачем, а виміром ціни є міра його лояльності. Безу- предмет опитування об'єктів публічного управління, існує
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Надавач послуги

КМУ
ЦОВВ

Продукт

Ціна

Місце

Просування

адміністративна послуга

Отримувач адміністративної послуги
Рис. 2. Забезпечення якості адміністративної послуги в аспекті
концепту 4Р публічного маркетингу
потреба розробки аналогічних каналів зворотного зв'язку
у частині з'ясування оцінок стосовно змісту "продукту" та
"ціни" адміністративної послуги.
Важливим елементом управління якістю послуг є
аналіз зусиль. Об'єктивно адміністративні послуги є монопольними за своєю природою і невід'ємними від надавача
[6]. Тому використання порівняльного підходу до оцінки
їх якості можливий у концепті "до і після". Важливо проводити порівняння результативності зусиль із забезпечення
якості у порівнянні із попередніми періодами. У разі виявлення негативних відхилень проводити аналіз процесу надання послуги чи надавати інформацію уповноваженому
суб'єкту про зміну її змісту в частині продукту.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Управління якістю адміністративних послуг є викликом
для систем публічного управління багатьох країн. Оцінка
якості отриманої послуги населенням досить часто ототожнюється із оцінкою демократичності та дієвості всієї вертикалі влади. Тому механізм управління якістю адміністративних послуг повинен опиратися на об'єктивні закономірності функціонування та управління складними соціально-економічними системами. Одним із підходів врахування таких закономірностей є використання методів публічного маркетингу.
Так, врахування концепту маркетинг-міксу дозволяє
виявити головні проблеми управління якістю адміністративних послуг: не проводиться її оцінка в частині "продукту" та "ціни"; відсутня орієнтація суб'єктів публічного управління на зміст послуги; не здійснюється підтримка об'єкта після отримання послуги тощо.
Для розв'язання проблем якості пропонується будувати механізм з її управління на підставі сегментованих
каналів зворотного зв'язку між отримувачем та надавачем
із уповноваженням останнього впливати на всі складові
маркетинг-міксу послуги. Головним динамічним елементом
механізму якості є аналіз зусиль та оцінка "до і після" усіх
складових маркетинг-міксу адміністративної послуги.
Використання публічного маркетингу якості адміністративних послуг є актуальним не тільки із позицій побудови клієнтоорієнтованої сервісної моделі публічного
управління. Обраний Україною шлях європейської інтеграції передбачає майбутню демонополізацію окремих адміністративних послуг. Тому кінцеві державні надавачі адміністративних послуг повинні активно впроваджувати
стратегії забезпечення своєї конкурентоспроможності на
умовах ринкових механізмів, де концепти маркетингу сьогодні не мають альтернатив.
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Перспективними напрямами подальших наукових розвідок публічного маркетингу якості адміністративних послуг є
розробка та нормативне обгрунтування теоретико-методологічного базису цілісної системи управління їх якістю, де потреби громадянина повинні бути головним пріоритетом.
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У СФЕРІ БЕЗПЕКИ
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THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF SECURITY
У статті проаналізовано можливості забезпечення безпеки шляхом використання механізмів державно-приватного партнерства. Держава основною цінністю визначає безпеку людини, захист її прав та свобод та реалізує принципи безпеки у політичній, соціальній, економічній, екологічній, інформаційній та
інших сферах. Державно-приватне партнерство все частіше починають розглядати як вирішення багатьох проблем, пов'язаних з управлінням безпекою. Безпека покликана захистити критичну інфраструктуру
та інші важливі суспільні функції від різних складних загроз. Можливості механізмів державно-приватного партнерства дають надію на створення чітких правил та моделей співпраці державного та приватного
сектору у сфері безпеки. Державно-приватні партнерства служать способом організації, який може поліпшити гнучкість і надійність, включаючи більш широке коло громадянських і приватних суб'єктів.
The article analyzes the possibilities of providing security by using mechanisms of public-private partnership.
The state defines human security and protection of human rights as a priority value, and implements the principles
of security in politics, social life, economy, ecology, information, and other spheres. Public-private partnerships
are increasingly considered as a solution to many of the problems associated with security management. Security
is meant to protect critical infrastructure and other important public functions against various complex threats
and is a central issue in today's security policy. The possibilities of public-private partnership mechanisms give
hope for the establishment of clear rules and models for cooperation between the public and private sectors in
the field of security. Public-private partnerships are a way of organizing that can improve flexibility and reliability,
including a wider range of civil and private actors.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, приватний бізнес, партнерство, безпека, проект.
Key words: public-private partnership, private business, partnership, security, project.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Розвиток цивілізації породжує збільшення кризових явищ в усіх сферах діяльності держави, суспільства,
людини. Технологічний прогрес, зростання населення,
збройні конфлікти, кліматичні зміни, пандемії демонструють непередбачуваність виникнення та вплив криз на
сучасний світ. Головним чинником, який враховується
при формуванні державної політики, є безпека. Критерії
безпеки визначають основи соціального існування та
можливості держави підтримувати захист від зовнішніх
та внутрішніх загроз. Неможливість своєчасного реагування на кризові явища природного, техногенного та
суспільного характеру породжує наслідки, які можуть
вплинути на подальше існування населення країни,
інфраструктуру та привести до втрати державності. Держава, в міру своєї спроможності, здійснює управління
кризами: частково запобігає появі окремих видів,
мінімізує частину проявів, усуває наслідки.
Сучасна система державного управління орієнтується на розуміння безпеки в контексті складних викликів
міжнародної агресії, тероризму, кліматичних змін, економічних криз та нестабільності. В основі філософії безпеки знаходяться базові потреби суспільства та людські
фактори. Гарантування безпеки визначається заходами, які протидіють загрозам, виявляють їх джерела у
політичній, соціально-економічній, екологічній, техно-

логічній та духовній сферах розвитку країни, що має за
мету захист людей від дії постійних (голод, хвороби) та
раптових (катастрофи) чинників.
Трансформовані традиційні національні системи, які
використовують власні можливості, вже не виявляють
ефективності в сучасних умовах, адже світ постійно
піддається впливу нових форм кризових явищ. Сучасні
суспільства стають все більш уразливими і чутливими до
критичних змін. Держава не в змозі самостійно долати
кризи, оскільки традиційні інституційні альянси недостатньо ефективні в боротьбі з транснаціональними загрозами, які перевищують національні можливості [7].
Таким чином, проблематика неспроможності держави повною мірою забезпечити захист від виникаючих загроз, змушує шукати шляхи альтернативних методів посилення безпеки в межах власних територій. Окремі функції
держави в сучасних економіках поступово почали передаватися до приватного бізнесу. Можливості приватного
суб'єкта дозволяють вирішувати традиційні завдання держави більш ефективно та з використанням власних коштів.
Зазначені підходи до партнерських відносин державного
та приватного секторів отримали назву державно-приватне партнерство (ДПП). Сфера безпеки ще достатньо нова
для використання у моделях державно-приватного партнерства, але має значний потенціал та можливості для вирішення завдань забезпечення безпеки.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Особливості державно-приватного партнерства
розглядали такі дослідники як М. Карр, С. Ліндер,
Г. Ходж та ін. Питання безпеки та різних її аспектів вивчали у своїх працях Е. Еріксен, Л. Копчак, А. Томас,
Е. Хоффер та ін. Але варто зауважити, що окремим питанням застосування державно-приватного партнерства
в системі гарантування безпеки приділено недостатньо
уваги, та потребують окремого розгляду механізми
реалізації зазначеної співпраці.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Мета дослідження полягає у аналізі сучасного стану використання державно-приватного партнерства для
реалізації проектів у сфері безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Безпека лежить в основі розвитку суспільства та продуктивної діяльності людини. ООН визначає людську безпеку як стан звільнення від травматичних наслідків (голод,
біль, пригнічення, раптове і шкідливе руйнування), що завдані людському розвитку в повсякденному житті — в будинках, на робочих місцях або в громадах [7, с. 197]. У
сучасному світі безпека охоплює як людську, так і національну безпеку, де державна безпека є засобом досягнення людської безпеки [15]. Ґрунтуючись на концепції секторального аналізу безпеки і концепції сек'юритизації,
Копенгагенська школа визначила п'ять зон безпеки:
військову, політичну, соціальну, економічну та екологічну
[4]. Поле безпеки належить природі та існуванню самої
держави (захист території і громадянства, питання ідентичності і кордонів, що мають рівну важливість і інтерес
для всіх) та не може бути передане експертам або деполітізованним директивним органам [10, с. 1183].
Наявні функції держави щодо безпеки стикаються з
сучасними непрогнозованими (за часом виникнення і за
наслідками) викликами природних, геополітичних, економічних, соціальних факторів. Розуміння того, що безпека
є результатом колективних дій, все більше зумовлює шукати підходи до нової парадигми реалізації безпекових
чинників. З моменту свого створення держава несе відповідальність за забезпечення національної безпеки щодо
захисту кордонів і підтримання внутрішнього порядку.
Однак, оскільки загрози і ризики, в тому числі тероризм,
кіберзлочинність та зміни клімату втрачають передбачуваність, приватний сектор став відповідальним партнером
у вирішенні цих різноманітних завдань [6]. У сфері захисту критичної інфраструктури концепція стійкості може
представляти собою перспективний спосіб залучення приватного бізнесу до реалізації безпеки [2, с. 302].
М. Паркер і М. Тейлор припустили, що формується
нова парадигма безпеки, в якій фінансові кордони і параметри найкраще розуміються як "складна сукупність",
в якій діють приватні установи, що мають повноваження приймати рішення про безпеку [17].
Перелік критичних інфраструктур постійно збільшується після терактів у США 11 вересня 2001 року, водночас як ключові аспекти включають у себе сільське господарство і продовольчі системи, енергетичні системи,
медичні установи, банківські та фінансові системи, ко-
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мерційні об'єкти і послуги судноплавства, більшість з яких
є в приватній власності [16]. Як наслідок, представники
органів державної безпеки в ряді західних країн стали все
частіше закликати приватні підприємства брати участь в
управлінні різними питаннями національної безпеки, маючи спільну політичну мету значно знизити ризик для безпеки і зробити все суспільство більш стійким до будь-яких
видів загроз, стихійних лих і техногенних катастроф [5].
Згідно з [13], ефективна модель управління наслідками кризи складається з п'яти циклів: підготовка до випадків можливих загроз; відповідь на реальні події,
відновлення після того, як небезпека минула; пом'якшення майбутніх загроз шляхом залучення досвіду,
отриманого з оцінки попередніх подій; повернення до
стадії підготовки до реагування в разі майбутніх криз.
Моделі співпраці в боротьбі з сучасними загрозами безпеки між державою і приватним сектором можуть бути розроблені в формі державно-приватного партнерства, яке починає кількісно збільшуватися. Для розробки ефективних
інструментів боротьби з сучасними загрозами безпеці необхідна участь і спільні дії всіх учасників — уряду, приватного
сектора і громадян. Державний і приватний сектори спільно
працюють над підготовкою оцінки ризиків, державний сектор розповсюджує передову практику для подальших дій.
Приватний сектор може допомогти державному в боротьбі
з тероризмом за допомогою створення експертних напрацювань для ефективного розподілу ресурсів [7].
Європейський союз (ЄС) закликає до більш активної участі приватного сектора в боротьбі з різними сучасними загрозами безпеки. Наприклад, у Стратегії
внутрішньої безпеки 2010, неодноразово згадується
термін "приватний сектор", чітко обумовлюючи його
важливість для запобігання фінансових злочинів, нестачі енергії, порушень роботи інформаційно-комунікативних технологій і пандемій [14, с. 23—24].
Популярність партнерських зв'язків між державним
і приватним секторами в контексті тероризму зросла до
такої міри, що вони були описані як третій етап підходу
до тероризму, поряд з розвідкою і наглядом (технологіями) [18]. Крім того, було запропоновано, що приватний сектор може виграти від співпраці з органами державної безпеки, оскільки вони можуть заздалегідь координувати свої плани щодо евакуації, транспортування та інших питань; отримувати інформацію від правоохоронних органів щодо загроз і тенденцій у сфері боротьби зі злочинністю, розвивати відносини щодо звернення за допомогою або повідомлення інформації; формувати розуміння правоохоронними органами корпоративних потреб, таких як конфіденційність; підвищити
повагу правоохоронних органів в сфері безпеки [3].
М. Карр стверджує, що співпраця в ДПП визначає "ринковий підхід" до національної безпеки [6]. Аналогічним
чином, ДПП у питаннях безпеки є способом "передавання" обов'язків безпеки приватному сектору на ринкових
основах [2, с. 299]. Три аспекти ДПП підкреслюють зазначену тенденцію: поділ ризиків (ДПП реалізують загальне
розуміння ризику або загрози, які можна пом'якшити за
допомогою колективних зусиль); інновація (обидві сторони прагнуть знайти нові рішення для спільної мети); можливість встановлення довгострокових відносин [12].
Розвиток ДПП у сфері безпеки на рівні ЄС отримав посилення завдяки офіційній інформації Європейської Комісії
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[19], де наголошується на потребі реалізації механізмів ДПП
на загальноєвропейському рівні, що передбачає підвищення відмовостійкості складних технічних систем на основі
вирішення окремих питань щодо стимулювання інформаційного обміну та узагальнення практики регулівної діяльності та забезпечення чинників безпеки, що має на меті загальне розуміння проблематики; визначення пріоритетних
напрямів у державній політиці, її цільових завдань і критеріїв
оцінки їх виконання в галузі безпеки; розробки основних
вимог до систем гарантування технологічної безпеки та
відмовостійкості; визначення та розповсюдження інноваційних підходів до гарантування безпеки та відмовостійкості.
У сфері реалізації політики безпеки ДПП забезпечує
стійкість критичної інфраструктури, що посилює загальнонаціональну безпеку; вирішує низку питань щодо співпраці
з відповідними структурами (наприклад, ENISA) для посилення кібербезпеки та забезпечує організацію безпеки населення у місцях масового перебування [11].
Основною метою сучасних партнерських взаємин
між державним і приватним секторами в контексті боротьби з тероризмом є не підвищення ефективності, а
підвищення безпеки. Успішні ДПП потребують взаємодоповнюваності цілей, взаємної довіри, чітких цілей і
стратегій, розподілу ризиків, розподілу обов'язків і повноважень, а також ринкового та орієнтованого на успіх
мислення [9]. Згідно з дослідженням, проведеним ОЕСР
[8], підприємства та громадянське суспільство стурбовані тенденцією все більшого розмивання меж між національною безпекою та економікою / соціальною безпекою і військової семантикою, оскільки ця відсутність
поділу може принести "складні наслідки", як-от: додатковий тягар, відсутність прозорості і меншої відкритості.
Співробітництво між державним і приватним секторами
у сфері надзвичайних ситуацій є особливою формою ДПП,
яка спеціально розробляється з метою поліпшення управління кризовими ситуаціями шляхом спільної координації та
співпраці між приватними і державними представниками. В
межах вказаної моделі ДПП комерційний ланцюг постачання основних товарів і послуг доповнює ланцюг постачання
громадських послуг таким чином, щоб полегшити кризову
ситуацію. На відміну від інших підходів, метою ДПП є не максимізація спільного прибутку, а мінімізація вартості понесених витрат шляхом розгляду бюджетного обмеження держави і обмеження участі приватного підприємства. Основним завданням є поліпшення управління кризою [21].
Досить розповсюдженою практикою у світі є участь
приватного партнера у боротьбі з наслідками надзвичайних ситуацій, де одним із напрямів є гуманітарна
логістика. Гуманітарну логістику описують [20] як процес, спрямований на ефективне постачання необхідних
речей постраждалому населенню під час надзвичайної
події. Складність гуманітарних ланцюгів поставок виявляється в процесах планування та реалізації в умовах
невизначеності та обмеженості в часі.
Слід зупинитися і на екологічній безпеці, яка розглядається як захист навколишнього середовища від техногенної дії, соціальних та військових конфліктів. Екологічну безпеку визначають за основними категоріями:
спосіб зміни навколишнього середовища як фактор насильницьких конфліктів, що становити загрозу національній безпеці; спосіб, яким військові дії можуть завдати шкоди навколишньому середовищу; загроза для

безпеки людини, що становлять екологічні зміни [1]. В
цьому напрямі співробітництво держави та приватного
власника направлено на реалізацію проектів щодо впровадження "зелених" технологій, пом'якшення наслідків
екологічних змін, розвиток рекреаційної сфери.
У перспективі державно-приватні партнерства мають
можливість продовжити діяльність по формуванню дієвих
відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктами підприємницької діяльності та
неприбутковими приватними організаціями для виконання необхідних державних функцій. Поєднання кращих
можливостей партнерів в управлінні проектами в сфері
безпеки підвищує стійкість критичних інфраструктур, посилює ступінь взаємної довіри державних та приватних
суб'єктів та покращує індикатори безпеки в державі.

ВИСНОВКИ

Отже, реалізація завдань держави у сфері безпеки
є базовою функцією, що містить елементи високої
складності та має характер динамічності та невизначеності. Сучасні загрози набувають глобальних масштабів,
а наслідки криз можуть привести до критичних наслідків. Можливості держави знаходяться в реаліях обмежених ресурсів та механізмів впливу на кризові ситуації.
Поєднання ресурсів державного та приватного сектору
надає нових можливостей щодо забезпечення важливих чинників безпеки. Позиція сучасних інституціональних суб'єктів визначає ДПП як сучасний механізм
співпраці у сфері безпеки. Враховуючи управлінську
оперативність, технічний та фаховий потенціал, залучення власних інвестицій, приватний власник може вирішувати делеговані державою завдання щодо боротьби з
тероризмом, кіберзлочинністю, захист критичної інфраструктури, усунення наслідків надзвичайних ситуацій та
екологічних катастроф та ін.
У подальшому, при використанні механізмів державно-приватного партнерства, необхідно визначитися
щодо меж взаємодії держави та приватних суб'єктів,
захисту та використання приватної інформації, правильного розподілу ризиків, мінімізації витрат кожного з
учасників, ринкових підходів до питань безпеки.
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ACTUAL ISSUES OF STATE REGULATION OF THE MARKET OF HIGHER EDUCATION
SERVICES IN UKRAINE
Статтю присвячено дослідженню державного регулювання послуг вищої освіти в Україні як
самостійної теоретико-правової категорії. У статті сформульовані авторські визначення понять
"державне регулювання", "послуги вищої освіти" та, відповідно, "державне регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні". Досліджено систему державного регулювання ринку послуг
вищої освіти в Україні.
Узагальнено позиції науковців, які у своїх працях досліджували окремі проблеми державного регулювання ринку послуг вищої освіти. Доведено, що стан державного регулювання ринку
послуг вищої освіти на сучасному етапі розвитку України характеризується наявністю великої
кількості проблем, які потребують подальшого вирішення.
З'ясовано, що сьогодні в Україні виникла гостра необхідність реформування освіти та запровадження нових шляхів державного впливу на освітні процеси з врахуванням позитивного досвіду реформування державного регулювання вищої освіти в Польщі. Так, запропоновано удосконалити державне регулювання ринку послуг вищої освіти в України через системне застосування правових, економічних, адміністративних та соціальних заходів.
The article is devoted to the study of state regulation of higher education services in Ukraine as an
independent theoretical and legal category. The article formulates the author's definition of concepts
"state regulation", "higher education services" and, accordingly, "state regulation of the market of
higher education services in Ukraine". The system of state regulation of the market of higher education
services in Ukraine is explored.
The positions of the scientists, who in their works investigated some problems of the state
regulation of the market of services of higher education, were generalized. It is proved that the state
of state regulation of the market of services of higher education at the present stage of Ukraine's
development is characterized by the presence of a large number of problems that require further
resolution.
It is revealed that today in Ukraine there is an urgent need to reform education and introduce new
ways of state influence on educational processes taking into account the positive experience of
reforming the state regulation of higher education in Poland. Thus, it is proposed to improve the
state regulation of the market of higher education services in Ukraine through systematic application
of legal, economic, administrative and social measures.
Ключові слова: державне регулювання, державне регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні,
напрями удосконалення державного регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні.
Key words: state regulation, state regulation of the market of higher education services in Ukraine, directions of
improvement of the state regulation of the market of higher education services in Ukraine.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

гулювання вказаної сфери через призму аналізу понятШвидкий розвиток суспільних відносин в Україні в тя та системи державного регулювання ринку послуг
цілому та розвиток ринку послуг вищої освіти зокрема вищої освіти в України, стану державного регулювання
актуалізує необхідність дослідження державного ре- ринку послуг вищої освіти та, відповідно, запроваджен-
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ня концептуально нових та ефективних напрямів удос- шляхом встановлення єдиних загальнообов'язкових
коналення державного регулювання вищої освіти.
правил та норм суспільної поведінки.
Необхідною складовою функціонування ринку послуг вищої школи є наявність суб'єктів ринкових відноАНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
син, які, будучи економічно та юридично незалежними,
І ПУБЛІКАЦІЙ
Особливу увагу слід звернути на те, що в науковій можуть вступати в рівноправні партнерські відносини з
літературі ряд вчених досліджували окремі аспекти дер- приводу купівлі-продажу освітніх послуг [4, с. 10]. Безжавного регулювання послуг вищої освіти в Україні, сумнівно, виконавцями послуг вищої освіти є вищі насеред них: Г.Г. Война, В. І. Шилова, Н.І. Вєльчева, С.В. Гри- вчальні заклади, дефініція яких закріплена в до п. 7 ч. 1
ганська, В.В. Крижко, І.О. Мамаєв, М.М. Дарманський ст. 1 Закону України "Про вищу освіту" [5]. При цьому
та інші. В.О. Котюк та С. Барабанова, в свою чергу, ок- варто зазначити, що юридична особа (крім наукової
рему увагу приділяли дослідженню функцій державно- установи) набуває статусу вищого навчального заклаго регулювання послуг вищої освіти в Україні. Н.О. Бо- ду з моменту отримання ліцензії на провадження освітрецька, І.К. Бистряков, Я. Тилах, Н.Г. Типенко, В. Зуб- ньої діяльності (ч. 2 ст. 26 Закону України "Про вищу
ко, Ю. Лотман та інші присвячували свої праці пошуку освіту") [5].
Особливої уваги, в контексті досліджуваної теми,
шляхів удосконалення державного регулювання ринку
потребує визначення поняття "послуги вищої освіти", під
послуг вищої освіти в Україні.
Проте, хоча окремі аспекти державного регулюван- яким варто розуміти регламентовану законодавством
ня ринку послуг вищої освіти в Україні привертали ува- України діяльність вищих навчальних закладів, які нагу науковців, швидкий розвиток суспільних відносин в дають систему знань, умінь і навичок споживачу, з меУкраїні потребує пошуку нових напрямів удосконален- тою задоволення його особистих потреб, суспільства та
ня державного регулювання ринку послуг вищої освіти держави [6, с. 47].
При цьому необхідно звернути увагу і на ознаки пов Україні із врахуванням позитивного міжнародного
слуг вищої освіти. Так, послуги вищої освіти в Україні
досвіду в цій сфері.
характеризуються такими ознаками: є нематеріальним
благом, яке споживається (реалізується) в процесі його
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є аналіз державного регулю- надання та регламентуються законодавством України;
вання послуг вищої освіти в Україні як самостійної тео- надаються вищими навчальними закладами різних форм
ретико-правової категорії, а також розроблення на- власності, які створюються виключно з метою їх наданпрямів удосконалення державного регулювання послуг ня; передбачають активну участь суб'єкта споживання
в процесі надання послуги; задовольняють як особисті
вищої освіти в Україні.
потреби замовника (розвиток особистості, набуття
відповідних знань, умінь, навичок з обраної спеціальВИКЛАДЕННЯ
ності), так і всього суспільства, держави [6, с. 45—46].
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Безсумнівно, управління освітою є одним з напрямУ науковій літературі відсутній єдиний підхід до розуміння поняття "державне регулювання". Так, під дер- ків діяльності держави. Слушною є позиція Н.І. Вєльчежавним регулюванням розуміють здійснення державою вої, яка зазначає, що проблема регулювання сфери
комплексних заходів (організаційних, правових, еконо- вищої освіти з моменту свого виникнення і по сьомічних тощо) у сфері соціальних, економічних, політич- годнішній день цікавить широке коло науковців та спецних, духовних та інших суспільних процесів з метою їх іалістів-практиків [7].
Так, автори підручника "Реформування освіти в Укупорядкування, встановлення загальних правил і норм
суспільної поведінки, а також запобігання негативним раїні: державно-управлінський аспект" під державним
регулюванням освіти розуміють цілеспрямований вплив
явищам у суспільстві [1, с. 61].
Водночас в Енциклопедії державного управління на систему освіти, що здійснюється переважно шляхом
державне регулювання визначене як сукупність інстру- ухвалення законодавчих актів, норм, шляхом установментів, за допомогою яких держава встановлює вимо- лення упорядкування, удосконалення загальних правил
ги до підприємств і громадян, що включає закони, фор- і норм поведінки, що запобігають негативним явищам в
мальні і неформальні розпорядження і допоміжні пра- освітянському середовищі [8, с. 11].
На думку С.В. Григанської, державним регулюванвила, що встановлюються як державою, так і недержавними організаціями [2, с. 153]. У Словнику термінів і ням системи вищої освіти є система економічних, соціпонять з державного управління, державне регулюван- альних, правових, політичних та організаційних форм і
ня визначене як економічний метод державного управ- методів впливу держави на суб'єктів освітніх процесів,
ління, який є системою типових заходів законодавчо- яка створює умови для реалізації ними тих цілей і завго, виконавчого і контрольного характеру, що здійс- дань, які одночасно відповідали б як стратегічним інтенюється відповідними державними органами та гро- ресам держави, так і безпосереднім інтересам самих цих
мадськими організаціями з метою стабілізації та при- суб'єктів [9].
Аналізуючи вказані позиції науковців щодо розустосування існуючої соціально-економічної системи до
міння ними поняття державного регулювання системи
постійно змінюваних умов [3, с. 48].
Зазначені визначення дають можливість дійти до вищої освіти, можна дійти висновку, що вони не є супевисновку, що державне регулювання — це сукупність речливими, а мають виключно взаємодоповнюючий хазаходів, за допомогою яких держава регулює суспільні рактер. На підставі проведеного дослідження, можна
відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, запропонувати власне авторське визначення поняття

112

Інвестиції: практика та досвід № 12/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
"державного регулювання ринку послуг вищої освіти в
Україні". Так, під державним регулюванням ринку послуг вищої освіти в Україні слід розуміти сукупність заходів (правових, економічних, адміністративних, соціальних), за допомогою яких держава регулює взаємовідносини учасників навчального процесу з приводу
надання (отримання) послуг вищої освіти, з метою задоволення економічних, культурних та соціальних інтересів учасників навчального процесу, суспільства та
держави.
У контексті досліджуваної теми особливу увагу необхідно звернути на систему державного регулювання
ринку послуг вищої освіти, без аналізу якої це дослідження не буде повним, оскільки саме наявність елементів системи та їх взаємозв'язок дозволяє в повній
мірі розкрити те чи інше явище.
Система управління освітою в Україні має чітко визначену структуру, яка зумовлена адміністративно-територіальним устроєм, поділом влади між державою і
місцевим самоврядуванням та специфікою функціонування освітніх закладів [8, с. 13]. Систему управління у
сфері вищої освіти, відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України "Про вищу освіту", складають: Кабінет Міністрів
України; центральний орган виконавчої влади у сфері
освіти і науки; галузеві державні органи, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади; органи
влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування, до сфери управління яких належать
вищі навчальні заклади; Національна академія наук України та національні галузеві академії наук; засновники
вищих навчальних закладів; органи громадського самоврядування у сфері вищої освіти і науки; Національне
агентство із забезпечення якості вищої освіти [5].
Варто відзначити, що основним завданням державного регулювання на ринку послуг вищої освіти є створення належних умов для функціонування вищих навчальних закладів, які безпосередньо надають послуги вищої освіти. Багато хто з фахівців, як сфери освіти, так і сфери управління, теоретики і практики констатують, що концептуальні підходи до управління освітою на сьогоднішній день не відповідають вимогам
часу [10, 11].
На нашу думку, дуже правильною є позиція В. Вікторова, який у своєму дослідженні окреслює ті причини, які детермінують проблеми, що мають місце в системі управління вищим навчальним закладом. Так, до
таких причин автор відносить: звичка керівництва діяти
за традиційними схемами; відсутність необхідних знань
і навичок реального управління в умовах ринку; недостатнє фінансування порівняно з потребами; використання застарілих концептуальних підходів до управління закладом освіти як економічним суб'єктом [12, c. 69].
Н. І. Вєльчева, в свою чергу, зазначає, що найбільш
характерні риси сформованої системи управління освітою виражаються в наступному: високому ступені бюрократизації як самих закладів освіти, так і державних
органів управління освітою; високому рівні формалізму; у стилі керівництва, орієнтованому на вирішення
поточних проблем, а не на прийняття стратегічних
рішень тощо [13].
Вказані позиції науковців можна систематизувати та
в повній мірі окреслити ті проблеми, які сьогодні існу-

ють в державному регулювання ринку послуг вищої освіти.
Стан державного регулювання ринку послуг вищої
освіти на сучасному етапі розвитку України, на нашу
думку, характеризується наявністю таких проблем: вища
освіта сьогодні є бізнесом, надання освітніх послуг належить до сфери ринкових відносин, а тому засоби,
методи управління освітою та економікою ідентичні;
порушення принципу демократизму та колегіальності
стосовно прийняття важливих рішень на ринку послуг
вищої освіти; управління освітою характеризується високим ступенем бюрократизації та формалізму; навчально-виховний процес у вищих навчальних закладах
не завжди відповідає потребам розвитку суспільства в
цілому та ринку праці зокрема; через економічні та політичні проблеми, освіта не фінансується належним чином.
Досліджуючи державне регулювання ринку послуг
вищої освіти в Україні, варто звернутися до міжнародного досвіду, зокрема до державного регулювання
вищої освіти в Польщі. Протягом останнього десятиріччя у ході реформування вищої освіти у Польщі спостерігалися такі суттєві зміни у сфері державного управління освітою: децентралізація і демократизація управління освітою; підвищення автономії вищих навчальних
закладів; громадський контроль за рішеннями
міністерств, розподілом коштів бюджету, діяльністю
вищих навчальних закладів [14]; фінансування вищої
освіти за рахунок державного бюджету; висока якість
навчання як в державних, так і в приватних вищих навчальних закладах; доступність освітніх послуг для
різних верств населення. Крім того, для іноземців, у
порівнянні з вишами інших країн, діють різноманітні
спрощення, що впливає на вибір ними саме польських
вишів; допомога вищих навчальних закладів у працевлаштуванні своїх випускників; визнаність дипломів про
отримання вищої освіти в Польщі майже в усьому світі
[15, с. 146].
Проведене дослідження стану державного регулювання вищої освіти в Україні та позитивний досвід проведення реформування вищої освіти в Польщі дає
підстави стверджувати про необхідність реформування вищої освіти в Україні та запровадження нових шляхів
державного впливу на освітні процеси.
Держава може досягти ефективного регулювання
ринку послуг вищої освіти в України виключно при системному підході, за рахунок застосування правових,
економічних, адміністративних та соціальних заходів.
Правові заходи, безсумнівно, посідають одне з найважливіших місць в державному регулюванні послуг
вищої освіти, оскільки знаходять своє вираження через
прийняття нормативно-правових актів, які б регулювали належне надання та, відповідно, отримання якісних
освітніх послуг в Україні, а також встановлювали відповідальність на невиконання або неналежне виконання
учасниками ринку послуг вищої освіти покладених на
них законодавством обов'язків.
Економічні заходи, в свою чергу, мають виражатися через: цільове фінансування державних вищих навчальних закладів; податкове регулювання приватних
вищих навчальних закладів; забезпечення можливості
надання освітніх послуг в умовах вільної конкуренції;
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регулювання ціноутворення на ринку товарів і послуг
освітніх установ.
Так, завданням держави у регулюванні ринку послуг
вищої освіти має бути розширення числа джерел фінансування вищої освіти, за рахунок запровадження платних послуг, які надаються вищими навчальними закладами.
Адміністративні заходи, на нашу думку, мають виражатися через налагоджену організацію діяльності та
контролю учасників ринку послуг вищої освіти в Україні,
що можна досягти за допомогою таких шляхів: автономія вищих навчальних закладів та вироблення ними
власної стратегії розвитку; виключна монополія держави в освіті, виражена у формах ліцензування, атестації
та акредитації; контроль за дотриманням вимог законодавства вищими навчальними закладами як під час
виконання покладених на них обов'язків, так і у дотриманні процедури ліцензування освітньої діяльності, атестації та акредитації; покладання санкцій на вищі навчальні заклади, які порушили у своїй діяльності норми
чинного законодавства.
Враховуючи позитивний досвід Польщі, в України
необхідно запровадити, з одного боку — децентралізацію вищої освіти, а з іншого — державно-громадський контроль у системі вищої освіти. При цьому виключне право розробляти та запроваджувати стандарти освіти для кожного факультету й рівня навчання, що залежать від тієї кваліфікації, що повинен одержати випускник вишу, тривалість навчання й час практики, а також
вимоги для кожної форми навчання повинне залишатися у Міністерства освіти і науки України, що унеможливить застосування корупційних схем ректорами вищих
навчальних закладів України.
Вища освіта покликана, насамперед, задовольняти
поточні і перспективні освітні потреби особистості,
організацій і суспільства, а тому надзвичайно важливим
в державному регулюванні ринку послуг вищої освіти в
Україні має бути вироблення та запровадження соціальних заходів, до яких варто віднести: посилення пріоритету та престижу вищої освіти в Україні; агітація у
суспільстві до знань та інтелекту; забезпечення можливості отримання вищої освіти дітям із малозабезпечених сімей за рахунок бюджетних коштів; контроль за
створенням сприятливих умов для отримання вищої освіти інвалідами (з вадами зору, слуху тощо).
Отже, вдосконалити державне регулювання ринку
послуг вищої освіти в Україні можливо виключно через
застосування державою комплексної системи правових,
економічних, організаційних та соціальних заходів.

ВИСНОВКИ

У статті сформульоване авторське визначення поняття державне регулювання, під яким слід розуміти
сукупність заходів, за допомогою яких держава регулює суспільні відносин у різних сферах життєдіяльності
суспільства, шляхом встановлення єдиних загальнообов'язкових правил та норм суспільної поведінки.
Водночас досліджено поняття та ознаки послуг
вищої освіти, при цьому запропоновано поняття "послуги вищої освіти" розуміти як регламентовану законодавством України діяльність вищих навчальних закладів, які
надають систему знань, умінь і навичок споживачу, з
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метою задоволення його особистих потреб, суспільства
та держави.
Досліджено поняття державного регулювання ринку послуг вищої освіти в Україні та запропоновано авторську дефініцію вказаного поняття. Так, під державним
регулюванням ринку послуг вищої освіти в Україні слід
розуміти сукупність заходів (правових, економічних,
адміністративних, соціальних), за допомогою яких держава регулює взаємовідносини учасників навчального
процесу з приводу надання (отримання) послуг вищої
освіти, з метою задоволення економічних, культурних
та соціальних інтересів учасників навчального процесу,
суспільства та держави.
Узагальнено позиції науковців, які у своїх працях
досліджували окремі проблеми державного регулювання ринку послуг вищої освіти. Доведено, що стан державного регулювання ринку послуг вищої освіти на
сучасному етапі розвитку України характеризується
наявністю великої кількості проблем, які потребують подальшого вирішення.
З'ясовано, що на сучасному етапі розвитку України
виникає гостра необхідність реформування освіти та
запровадження нових шляхів державного впливу на
освітні процеси з врахуванням позитивного досвіду реформування державного регулювання вищої освіти в
Польщі. Так, запропоновано удосконалити державне
регулювання ринку послуг вищої освіти в України
через системне застосування правових, економічних,
адміністративних та соціальних заходів.
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У статті розглядаються теоретичні питання, пов'язані з проблемами управління міграційними потоками державою, вивчаються підходи до визначення міграційної політики, визначаються цілі і функції держави в міграційній сфері. Акцентуєтеся увага на необхідності взаємодії державної міграційної політики України з іншими сферами державного управління.
The article deals with the theoretical issues related to the management of migration flows by the
state, examines the approaches to the definition of migration policy, the goals and functions of the
state in the migration sphereare determined. The emphasis is placed on the necessity of interaction
of the state migration policy of Ukraine with other spheres of public administration.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Міграція населення для багатьох держав стала важливим чинником їх економічного й соціального розвитку. Сьогодні міграція (як транскордонна, так і внутрішня), в цілому, справляє позитивний вплив на соціальноекономічний та політичний розвиток держав, сприяє
інтеграції міжнародної спільноти, культурному зближенню народів, розвитку продуктивних сил. Разом з тим,
якщо міграційні процеси носять некерований характер,
рівень забезпечення безпеки держав різко знижується.
Крім того, негативним моментом є те, що неконтрольована міграція не дозволяє забезпечити захист прав самих мігрантів.
У сучасних умовах системних трансформацій суспільства, коли назріла необхідність аналізу та удосконалення міграційної політики держави; виникли нові
інтегровані підходи до питань міжнародної безпеки, які
визнають, що джерела нестабільності мають характер
загрози миру; з'явились нові форми взаємодії органів
державної влади та інститутів громадянського суспільства при здійсненні міграційної політики, дослідження
ролі держави в управлінні міграційними процесами на-
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буває особливої актуальності. Усвідомлення ролі держави в управлінні міграційними потоками та визначення ефективних заходів управління міграцією є одними з
ключових проблем сучасної науки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток теоретико-прикладних
досліджень міграції населення і проблем державного
управління нею зробили такі представники української
науки, як А. Власюк, П. Гайдуцький, Е. Лібанова, Ю. Макогон, О. Малиновська [5], О. Мельниченко [8], В. Мойсеєнко [3], С. Пирожков, О. Риндзак [9], У. Садова,
Л. Семів, Е. Хомра, С. Чехович, Н. Шульга та ін. Проте
ускладнення міграційних процесів сучасного світу зумовлює потребу в подальшому багатоаспектному дослідженні державного управління в сфері міграції.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Мета статті — розвинути окремі теоретичні аспекти
ролі держави в управлінні міграційними потоками, визначити її цілі та функції в сфері міграції.

Інвестиції: практика та досвід № 12/2018

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Головним суб'єктом, що відповідає за формування
і наслідки реалізації міграційної політики виступає держава. Проблеми вибору урядових пріоритетів у сфері
управління міграційними потоками протягом найближчих десятиліть залишатимуться в центрі суспільно-політичної уваги і служити джерелом запеклих дебатів на
різних рівнях прийняття рішень: від місцевого до міжнародного.
У "Посібнику щодо розробки ефективної політики
в галузі трудової міграції в країнах походження і призначення" ОБСЄ зазначено, що більшість міграційних
процесів відбуваються з економічних причин, а в основі
міжнародної міграції лежать три ключові чинники:
— "приваблююча" дія демографічних змін і потреб
ринку праці в країнах з високим доходом;
— "відштовхуюча" дія різниці в заробітної плати і
тиск кризи в менш розвинених країнах;
— встановлення міждержавних мереж, заснованих
на сімейних, культурних та історичних зв'язках [1].
На сьогоднішній день міграція є одним з найбільш
суперечливих явищ в системі державного управління. З
одного боку, державні структури й політичні організації
відзначають позитивні аспекти міграційних процесів, які
сприяють прискоренню економічного зростання. Залучення в країну висококваліфікованих мігрантів підвищує
продуктивність і конкурентоспроможність країни. Бізнес-міграція сприяє створенню нових виробництв,
відкриття нових робочих місць. Водночас мігранти, що
володіють низьким кваліфікаційним рівнем, дозволяють
задовольняти попит на виконання робіт, які не хочуть
виконуються місцеві жителі. З іншого боку, всередині
держав існують побоювання з приводу того, що мігранти витіснять місцевих жителів на рику праці, й займуть
привабливі для них робочі місця, або сприятимуть
збільшенню витрат держави на соціальні потреби і виплати. Характерним є і уявлення про те, що мігранти —
представники іншого культурного середовища можуть
внести соціальну дисгармонію в суспільство, а також
сприяти зростанню злочинності та іншим негативним
явищам.
Міграційні потоки впливають на соціально-політичний стан держави і національну ідентичність його громадян, систему внутрішньодержавних відносин і політичну культуру, на людський потенціал держави, що
визначає роль і місце країни на зовнішньополітичній
арені. Одним з ключових питань, що вивчаються в контексті проблеми, є управління потоками, в чому головна роль належить державі.
Д. Холіфілд при аналізі політики щодо міжнародних міграцій виділяє три головних теоретичних блоки:
1) проблеми національного суверенітету і контролю
за переміщеннями; 2) принципи національної безпеки;
3) проблеми інкорпорування мігрантів до приймаючого
співтовариства [2].
На ці проблемні блоки, з метою вирішення економічних і демографічних проблем суспільства, здійснюється багаторівневий та багатосуб'єктний вплив, в якому домінуюча роль належить державі. Саме держава
за допомогою державної міграційної політики здійснює
управління міграційними потоками, яке б забезпечило
досягнення державний стратегічних цілей.

В.М. Мойсеєнко визначає міграційну політику як "сукупність заходів, що здійснюються державою з метою
регулювання міграційних процесів, створення умов для
реалізації інтелектуального і трудового потенціалу
мігрантів, побудови демографічного правового суспільства, забезпечення належного соціально-економічного
та демографічного розвитку, дотримання принципів захисту національних інтересів, безпеки і територіальної
цілісності" [3 с. 130].
Тобто міграційна політика є сукупністю цілей та засобів, за допомогою яких, перш за все, держава
здійснює регулювання міграційних процесів [4, с. 429].
Специфіка міграційної політики полягає в тому, що
вона нерозривно пов'язана з економічною, соціальною,
демографічною, культурною політиками, що вимагає
комплексного вивчення питань управління міграцією.
О.А. Малиновська зазначає, що за допомогою засобів державної регіональної політики (наприклад, формування "точок зростання", що приваблюють населення), а також державної соціально-економічної політики, націлених адресно на підтримку окремих категорій
мігрантів та місцевих громад, можна досягти бажаної
інтенсивності, складу та спрямованості міграційних потоків [5, c. 121].
Політична сфера, часто не будучи першопричиною
міграційних процесів, проте, виступає по відношенню до
них в якості майданчика для узгодження інтересів
мігрантів і приймаючого спільноти як основа для вироблення і реалізації міграційної політики.
Узагальнюючі різні підходи до визначення державної міграційної політики, можна надати таке її трактування: це цілеспрямована діяльність органів державної влади з регулювання міграційних та інтеграційних процесів
з метою оптимізації міграційної активності населення з
позицій національних пріоритетів, гармонізації індивідуальних і громадських інтересів, яка в тісній взаємодії з
іншими видами політики покликана сприяти поліпшенню
якості життя населення і цілісності соціуму, а також відповідати потребам розвитку людини як найвищої цінності.
Концепція державної міграційної політики України
затверджена Указом Президента у 2011 році, основними цілями держави в цій сфері, серед іншого, визначає,
забезпечення ефективного державного управління
міграційними процесами, соціально-економічного розвитку України, захисту громадян України, які працюють
за кордоном, та інших мігрантів, удосконалення національної нормативно-правової бази з питань міграції та
узгодження її з міжнародними нормами, додержання
принципу захисту інтересів держави тощо [6].
У зв'язку зі змінами в соціально-економічному та
політичному стані держави, та зважаючи на вимоги до
міграційної політики гнучкості та швидкої адаптивності,
національна міграційна політика України мусить мати на
меті забезпечення правової і соціальної захищеності
українських громадян за кордоном, інтеграцію іноземців та внутрішньо переміщених осіб до приймаючого соціуму, сприяння більш повному використанню позитивного потенціалу міграції та мінімізації її негативних наслідків, загальнонаціональну консолідацію.
Роль держави в управлінні міграційними процесами
виявляється у її функціях в сфері міграції. Можна виділити такі функції держави як суб'єкта управління міграцією:
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Регулююча. Її сутність полягає в комплексному
впливі на міграційні потоки з метою їх упорядкування.
Цей вплив відбувається за допомогою соціально-економічних та адміністративних важелів, тобто через створення певних умов та за допомогою нормативно-правових актів, задля досягнення державних цілей України. Також ця функція передбачає укладення міжнародних двох- і багатосторонніх договорів, застосування
практики міжнародних норм, консультацій та угод з проблем міграції.
2. Дипломатична. Ця функція реалізується через пошук рішень конфліктних ситуацій за допомогою механізму виявлення позицій суб'єктів конфлікту щодо
спірних питань та напрямів подолання суперечностей та
соціальної напруги між мігрантами та іншими категоріями населення.
3. Інтеграційна. Ця функція реалізується за допомогою процесу включення (інтеграції) мігрантів до приймаючого суспільства шляхом надання їм громадянства
приймаючої країни, сприяння облаштування на новому
місці проживання, та забезпечення соціальної підтримки. Крім того, ця функція здійснюється у вигляді розробки та удосконалення узгодженої глобальної міграційної політики, співпраці з іноземними урядами і міжнародними неурядовими організаціями з метою протидії
нелегальній міграції, захисту прав мігрантів, попередженню негативних наслідків міграції тощо.
4. Компенсаційна (мобілізаційна). Суть її полягає в
залученні додаткових людських ресурсів для подолання демографічної кризи та поповнення трудового потенціалу країни. Інакше кажучи, мова йде використання
міграції як одного з найважливіших способів відновлення соціуму, досягнення позитивної соціальної динаміки.
5. Контрольна. Це одна з основних функцій системи державного управління. У міграційній сфері вона реалізується шляхом державного контролю: в області законності (облік міграційних переміщень населення і легальність перебування іноземців на території держави);
розвитку міграційних процесів та трудової міграції; забезпечення прав мігрантів, протидії нелегальній міграції;
в соціальній сфері (охорона здоров'я, соціальна
підтримка, освіта та ін.); в контексті вирішення актуальних глобальних проблем.
Державі весь час належало ексклюзивне право на
формування міграційної політики в національному масштабі, проте, в сучасних умовах, вона все більше перетворюється в адміністративний інструмент, за доступ до
якого конкурують політичні й неполітичні суб'єкти різного рівня (ТНК, політичні партії, організації мігрантів,
наднаціональні структури і міжнародні організації). Але
це не означає, що держава є менш важливою як політичний інститут в процесі вироблення міграційної політики. Навпроти, безсумнівно, держава зберігає потенціал, що дозволяє їй домінувати серед інших суб'єктів в
процесі формування та реалізації міграційної політики.
Однак ефективно вирішувати проблеми, створювані в
суспільстві міграційними процесами, лише виключно
силами держави, в сучасних умовах не можливо.
Як справедливо зауважує У. Бек, "...індивідуальні
дії держави майже у всіх тематичних полях політики —
право, криміналістиці, освіті, технологічних розробках,
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попередженні непередбачених ризиків, в екологічній
політиці — приречені на неефективність. Тільки транснаціональні рішення і їх передумова — детериторіалізація політики і держави в образі кооперативних спілок
і міжнародних режимів — відкривають можливість знаходження рішень з нагальних питань" [7, c. 241].
Традиційно урядові стратегії в сфері управління
міграційними потоками прийнято поділяти на два типи:
1) пов'язані з зовнішнім контролем і включають весь
комплекс заходів — від візового регулювання до діяльності, спрямованої на стримування імміграції з небажаних країн; 2) пов'язані з внутрішнім контролем, як-от:
допуск мігрантів на ринок праці, отримання посвідки на
проживання, політика щодо біженців, санкції за порушення, і доступ до соціальних програм. Необхідність
підвищення ефективності управління міграційними потоками об'єктивно призведе до делегування частини
державних функцій у сфері зовнішнього контролю від
держави до наднаціональних структур, а в області внутрішнього контролю — до регіональних рівнів влади і
організаційних структур громадянського суспільства. [8,
с. 12].
У ХХІ ст. всі сфери життєдіяльності суспільства зазнають трансформацій. Міграційна політика держав також набуває нових рис. Якщо раніше, чи не найважливішим напрямом управління міграційними потоками було
стримування нелегальної та небажаної імміграції, то
сьогодні, коли людський потенціал є ключовим чинником конкурентоспроможності національних економік на
глобальному рівні, особливого значення набуває збереження людського інтелектуального потенціалу та запобігання "витоку мізків". У цьому контексті перед державою в сфері управління міграційними потоками постає необхідність виконання превентивної функції, яка
передбачає вплив на чинники міграції, та націлена на
створення сприятливої соціально-трудової сфери (можливості працевлаштування, рівень оплати праці, тощо)
з метою запобігання масовому виїзду громадян закордон.
Успішна реалізація превентивної функції, як і ряду
інших функцій Міграційної політики, можлива при введенні постійного моніторингу міграційних настроїв населення, його потреб та інтересів, виявленні основних
причин міграції. Прикладом вивчення факторів зовнішньої міграції можна навести результати дослідження,
проведеного Інститутом регіональних досліджень імені
М.І. Долішнього НАН України спільно з Львівським
міським центром зайнятості. В анкетуванні брали участь
безробітні, які зверталися за допомогою з працевлаштування до Львівського міського центру зайнятості восени 2013, 2014 і 2015 рр. (по 500 анкет щорічно).Результати дослідження показали, що основною причиною, яка на думку респондентів, спонукає до виїзду за
кордон їх найближче оточення, є низький рівень оплати праці — на нього щорічно вказувало найбільше опитаних (майже половина). Також найбільш поширеними
міграційними чинниками виступають відсутність роботи, економічна криза, корупція в Україні, житлові проблеми (необхідність придбання, ремонту житла). Крім
того, досить вагомими чинником виїзду виявились також необхідність виплати боргу та/або кредитів, несвоєчасна і неповна виплата заробітної плати. Таким
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чином, соціологічне опитування показало, що головними причинами виїзду українських громадян за кордон є
низький рівень оплати праці та безробіття. За результатами опитування у 2015 році, середній рівень заробітної плати, який, за оцінками респондентів, здатний стримати зовнішню трудову міграцію має становити приблизно 1095 євро. Приблизно такий самий результат (близько 1000 євро) був отриманий і на основі опитувань за
2013—2014 рр. Слід зауважити, що в 2013 році середньомісячна заробітна плата становила 3282 грн, а курс
гривні — 10,6 грн/євро. У 2014 році ситуація значно погіршилася (при зростанні середньої зарплати до 3480 грн
на місяць, середній курс гривні знизився до 15,7 грн/
євро). У 2015 році відбулося збільшення її розміру до
4114 грн в місяць, при офіційному середньому за рік
курсі гривні 24,2 грн/євро. Отже, якщо в 2013 році реальна зарплата була менше бажаної в 3 рази, то в 2014 році
— вже в 4,5 рази, а в 2015 р. — в 6 разів [9, c. 77].
Таким чином, дослідження вказало на ситуацію, що
склалася в міграційній сфері за останні десятиліття, а
саме превалювання економічних чинників зовнішньої
міграції населення України.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сьогодні Україні, яка знаходиться в кризовому
стані, необхідне принципове оновлення розуміння ролі
державного управління, його масштабності та ефективності. Увага держави до управління міграційними процесами в даний час є необхідною умовою зміцнення
безпеки країни, інтеграції України у світове співтовариство, зміцнення демократії та дотримання прав людини. Таким чином, функції і завдання міграційної політики України повинні значно розширитись. Крім необхідності посилення прикордонного контролю перед міграційною політикою постає завдання інтеграції мігрантів і
ВПО в приймаючий соціум, а також здійснення превентивних заходів у міграційній сфері. Так, з метою
запобігання відтоку найбільш цінного людського потенціалу за межі країни в першу чергу необхідно поліпшити умови працевлаштування населення, а також удосконалити систему оплати праці. Питання ефективності
управління міграційними потоками складні і багатоаспектні, потребують глибокого вивчення та розробки
науково обгрунтованих пропозицій щодо їх вирішення,
а отже, представляють перспективу подальших досліджень цієї проблематики.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО
МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MECHANISM OF PUBLIC
ADMINISTRATION IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION
AND SCIENCE IN UKRAINE
Обгрунтовано необхідність вдосконалення фінансового механізму державного управління
науково-освітньою сферою, що повинно супроводжуватись розвитком інноваційної інфраструктури. Ідентифіковані фактори, які негативно впливають на функціонування фінансового механізму державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні і напрями
їх нейтралізації. Запропоновано систему вдосконалення фінансового механізму державного
управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні. Для оптимізації позабюджетного
фінансування до системи освіти та науки пропонується адаптувати досвід створення ендаумент-фондів як інструменту додаткового фінансування системи освіти, який можна формувати
з коштів приватних фондів, фінансових коштів бізнесу, пожертвувань випускників, плати студентів за навчання, доходів від комерційної діяльності закладів освіти та науки.
The necessity of improving the financial mechanism of public administration in the scientific and
educational sphere, which should be accompanied by the development of innovation infrastructure,
is substantiated. Identified factors that have a negative impact on the functioning of the financial
mechanism of public administration on the innovative development of education and science in
Ukraine and the direction of their neutralization. The system of improvement of the financial
mechanism of state management of innovative development of education and science in Ukraine is
proposed. To optimize extrabudgetary funding to the system of education and science, it is proposed
to adapt the experience of creating endowment funds as an instrument of additional funding for the
education system, which can be formed from private funds, business finance, graduation donations,
student tuition fees, income from business activities of educational institutions and science.
Ключові слова: державне управління, інноваційний розвиток, фінансовий механізм, освіта та наука,
глобалізація.
Key words: public administration, innovation development, financial mechanism, education and science,
globalization.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

У cучacних умовaх одним iз визнaчaльних покaзникiв cоцiaльно-економiчного розвитку держaви є
рiвень розвитку оcвiти тa нaуки. Формувaння тa зaбезпечення нaлежного функцiонувaння мехaнiзмiв
держaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти
тa нaуки є обов'язковою умовою розвитку економiки
Укрaїни у нaпрямi технiко-технологiчного тa iнновaцiйного зроcтaння. Це зaвдaння поcтaє оcобливо
aктуaльним cьогоднi, в умовaх глобaлiзaцiї економiки,
коли кожнa крaїнa, якa прaгне зaйняти гiдне мicце у
мiжнaродному подiлi прaцi тa зaбезпечити конкурентоcпроможнicть продукцiї cвоїх компaнiй нa cвiтовому
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ринку, повиннa зaлучaти до вciх cфер виcококвaлiфiковaних фaхiвцiв.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Питання управління розвитком освіти та науки є
предметом наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців, таких як Ф. Альтбах, М. Білинська,
М. Баймуратов, Е. Берген, А. Вербицька, Й. Возницький, М. Генрі, Т. Гладка, Д. Джевуляк, С. Крисюк, О. Кудрейко, В. Куклін, В. Козаков, Б. Лінгард, К. Левківський, І. Лопушинський, А. Мазак, К. Пішеніна, С. Тейлор,
Ф. Різві, В. Хаддад та інші. Оргaнiзaцiйно-cтруктурнi
acпeкти упрaвлiння cоцiaльно-eкономiчним розвитком
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Риc. 1. Фiнaнcовий мeхaнiзм дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком
оcвiти тa нaуки в Укрaїнi
Джeрeло: cиcтeмaтизовaно aвтором на основі [1—4].

тa оcвiтою як його cклaдовою доcлiджувaли Г. Бaлихiн,
I. Гришовa, В. Дорофiєнко, Т. Козaрь, I. Мaзур, О. Нaумов, О. Нiколюк, Т. Шecтaковcькa, М. Щeрбaтa тa iн.
Оcновнi положeння процeciв iнновaцiйного розвитку
оcвiти cтоcовно рiзних cклaдових мeхaнiзмiв cиcтeми
дeржaвного упрaвлiння зaклaдeнi в розробкaх тaких
вiтчизняних тa зaрубiжних фaхiвцiв як: В. Aвeр'яновa,
Г. Aтaмaнчук, В. Бaкумeнкa, О. Вacильєвої, М. Вeбeр,
Д. Зeркiн, Т. Iвaнової, В. Лугового, A. Cтaдник, В. Стріелковский, Є. Cулiми, Ю. Тихомиров, В. Цвєтковогом,
О. Якимeнкa тa iн.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Водночac проблeми функцiонувaння caмe фінансового мeхaнiзму дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним
розвитком оcвiти тa нaуки нe знaйшли доcтaтнього
опрaцювaння в нaуковiй лiтeрaтурi. Cклaдний процec
рeaлiзaцiї вaжливих cоцiaльно-eкономiчних функцiй
cиcтeми оcвiти потрeбує удоcконaлeння її оргaнiзaцiйно-cтруктурної модeлi iнновaцiйного розвитку, вiдповiдних упрaвлiнcьких мeхaнiзмiв функцiонувaння.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мeтa cтaттi визнaчaєтьcя чeрeз побудову дeкомпозицiї структури фінансового механізму дeржaвного

упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти та науки, що
врaховує тeорeтичнi й мeтодологiчнi acпeкти вcтaновлeння якоcтi нaуково-оcвiтньої дiяльноcтi в Укрaїнi.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У cформовaних cоцiaльно-eкономiчних умовaх
крaїни нeдоцiльно обговорювaти можливicть збiльшeння обcягiв дeржaвного фiнaнcувaння cфeри оcвiти
тa нaуки. Врaховуючи cкорочeння дeржaвних видaткiв
нa оcвiту нeобхiдним убaчaєтьcя формувaння нової
фiнaнcової cтрaтeгiї нa пiдcтaвi фiнaнcового мeхaнiзму
дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти
тa нaуки в Укрaїнi, в оcновi удоcконaлeння якого лeжить
розподiл фiнaнcової вiдповiдaльноcтi мiж дeржaвою тa
cпоживaчaми оcвiтнiх поcлуг в оcобi роботодaвцiв тa
прeдcтaвникiв бiзнecу (риc. 1).
Рeaлiзaцiя зaпропоновaних нaпрямiв удоcконaлeння
фiнaнcового мeхaнiзму дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки в Укрaїнi пeрeдбaчaє
провeдeння вiдповiдних прaктичних зaходiв з урaхувaнням критeрiїв тa фaкторiв, що дозволяють пiдвищити
eфeктивнicть бюджeтних витрaт нa фiнaнcувaння
нaуково-оcвiтньої cиcтeми. Зaпропоновaнa cиcтeмa
вдоcконaлeння фiнaнcового мeхaнiзму дeржaвного
упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки в
Укрaїнi прeдcтaвлeнa в тaблиці 1.
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Роль позaбюджeтних коштiв у
cтруктурi фiнaнcових рecурciв зaклaдiв оcвiти тa нaуки повиннa поcтiйно
зроcтaти, чому можe cприяти пропозицiя плaтних оcвiтнiх поcлуг.
Кроки
Зaклaди оcвiти, нa вiдмiну вiд комeрCтворeння нaукових
цiйної оргaнiзaцiї, нe можe швидко
цeнтрiв при
рeaгувaти нa змiни кон'юнктури риннaвчaльних
зaклaдaх
ку, тому дивeрcифiкaцiя джeрeл
фiнaнcувaння повиннa бути прiоритeтним нaпрямом фiнaнcової
Нaлaгоджeння
оргaнiзaцiйнодiяльноcтi оcвiтнiх зaклaдiв.
розпорядчої
Пропонуєтьcя розвивaти прогрaми
дiяльноcтi чeрeз
довгоcтрокового
iнвecтувaння в мaйпризнaчeння оciб,
вiдповiдaльних зa
бутню оcвiту, якi дозволять нaкопиоприлюднeння
чувaти кошти до момeнту почaтку нaвнaкaзу про розподiл
чaння. Пропоновaнa cхeмa довгоквот нa офiцiйних
вeб-рecурcaх;
cтрокового iнвecтувaння в оcвiту виглявiдкритicть зaciдaнь
дaє тaким чином: у пeрiод cплaти внecкiв
конкурcних комiciй
cуму, рiвну cплaчeним внecкaм (що нe
для громaдcькоcтi
пeрeвищує ceрeдню вaртicть нaвчaння по
Довгоcтроковe
прогнозувaння
крaїнi), пропонуєтьcя звiльняти вiд
Нaлaгоджeнa
cплaти прибуткового подaтку. При
cиcтeмa, що
здобуттi оcобою повної зaгaльної
зaбeзпeчить
дотримaння
ceрeдньої оcвiти їй будe здiйcнювaтиcя
мeтодологiї облiку
виплaтa нaкопичeних коштiв, a тaкож додaтковий iнвecтицiйний дохiд. Цi зaходи,
нa нaш погляд, тaкож будуть cпрямовaнi нa рeaлiзaцiю принципу доcтупноcтi вищої оcвiти.
В Укрaїнi вiдcутнє впровaджeння мeхaнiзму грaнтової пiдтримки вищої оcвiти, що вимaгaє cтворeння
нeзaлeжної оргaнiзaцiї зa приклaдом DAAD (Нiмeччинa).
Цe, у cвою чeргу, cприятимe розвитку eкcпорту оcвiтнiх
поcлуг. Eкономiчний eфeкт вiд впровaджeння мeхaнiзму
грaнтової пiдтримки тaкож будe полягaти в iнвecтувaннi
додaткових коштiв iнозeмними cтудeнтaми зa кориcтувaння iнфрacтруктурою при проживaннi у крaїнi.
Нa cьогоднi вирiшeння зaвдaння з вдоcконaлeння
мeхaнiзму фiнaнcувaння нaвчaльного зaклaду тa оплaти
прaцi профecорcько-виклaдaцького cклaду убaчaєтьcя
дeржaвою в нeобхiдноcтi здiйcнeння пeрeходу вiд
кошториcного фiнaнcувaння до нормaтивного.
Впровaджeння нормaтивного фiнaнcувaння нe
пeрeдбaчaє врaхувaння якоcтi поcлуг, що нaдaютьcя i
рeзультaтiв дiяльноcтi тих уcтaнов оcвiти, якi фiнaнcуютьcя. При цьому бюджeтнe фiнaнcувaння мaє здiйcнювaтиcя з урaхувaнням прiоритeтних нaпрямiв
iнновaцiйного розвитку оcвiти тa нaуки.
Нeобхiдним вaжeлeм eфeктивного упрaвлiння є
пeрeхiд вiд дeржaвного фiнaнcувaння згiдно з поcтaтeйним бюджeтом до фiнaнcувaння єдиною cумою.
Ця прaктикa, що пeрeдбaчaє бiльшу гнучкicть в
упрaвлiннi, визнaнa eфeктивною в бiльшоcтi європeйcьких крaїн cвiту. Нaявнicть поcтaтeйного бюджeту
є cтримувaльним чинником, оcкiльки вiн допомaгaє
упрaвляти eкономiчнicтю, aлe нe є роботою тa
рeзультaтом. Ввeдeння в cучacних умовaх мeхaнiзму
нормaтивного фiнaнcувaння дозволить пiдвищити
eфeктивнicть викориcтaння cукупних рecурciв зaклaдiв
cиcтeми оcвiти в цiлому.
У cучacних умовaх пiдходи, якi функцiонують в
Укрaїнi, cтоcовно формувaння нормaтивiв вiдрiз-

Тaблиця 1. Нaпрями aктивiзaцiї фiнaнcового мeхaнiзму
дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти
тa нaуки в Укрaїнi
Цiлi
Eфeктивнicть
бюджeтного
фiнaнcувaння

Критeрiї eфeктивноcтi
cиcтeми дeржaвного
фiнaнcувaння
Cтворeння нaукового
пiдґрунтя для
формувaння
iнновaцiйного
ceрeдовищa у крaїнi
Cкорочeння бeзробiття
зa рaхунок пiдготовки
пeрcонaлу для
потeнцiйно eкономiчно
вигiдних гaлузeй
нaродного гоcподaрcтвa
при дотримaннi
мaкcимaльної
eкономiчноcтi

Eфeктивнa
cиcтeмa
плaнувaння
дeржaвного
зaмовлeння нa
пiдготовку
фaхiвцiв

Подолaння диcбaлaнcу
нa ринку прaцi,
пiдвищeння
eкономiчноcтi cиcтeми
оcвiти тa нaуки

Фaктори впливу
Оптимaльнa
cиcтeмa розподiлу
дeржaвних
фiнaнcових
рecурciв нa нaукову
дiяльнicть
Чиннi мeхaнiзми
прaцeвлaштувaння
випуcкникiв

Прозорий мeхaнiзм
розподiлу
дeржaвного
зaмовлeння нa
пiдготовку фaхiвцiв

Джeрeло: cформовaно aвтором.

Мeхaнiзм розподiлу фiнaнcової вiдповiдaльноcтi
пeрeдбaчaє aктивнe зaлучeння роботодaвцiв тa бiзнeccтруктур до фiнaнcувaння оcвiти i нaуки. Подiл фiнaнcової вiдповiдaльноcтi можливо здiйcнювaти в
мeжaх бaгaтокaнaльного фiнaнcувaння. Тaкож нeобхiдно збiльшувaти обcяги пiдготовки фaхiвцiв нa зaмовлeння пiдприємcтв, уcтaнов тa оргaнiзaцiй. При цьому eкономiчно випрaвдaним убaчaєтьcя нaдaння
додaткових подaткових пiльг, вiдcтрочeння cплaти
подaткiв для юридичних оciб, якi оплaчують профeciйну
оcвiту, a тaкож для юридичних оciб, якi нecуть витрaти
по оргaнiзaцiї прaктики cтудeнтiв.
Для оптимiзaцiї позaбюджeтного фiнaнcувaння до
cиcтeми оcвiти тa нaуки пропонуєтьcя aдaптувaти доcвiд
cтворeння eндaумeнт-фондiв як iнcтрумeнту додaткового
фiнaнcувaння cиcтeми оcвiти, який можнa формувaти з
коштiв привaтних фондiв, фiнaнcових коштiв бiзнecу,
пожeртвувaнь випуcкникiв, плaти cтудeнтiв зa нaвчaння,
доходiв вiд комeрцiйної дiяльноcтi зaклaдiв оcвiти тa
нaуки. Кошти eндaумeнт-фонду можнa cпрямовувaти нa
видiлeння нaукових cтипeндiй, для виконaння нaуководоcлiдних робiт, зaкордонних вiдряджeнь, для
зaпрошeння зaрубiжних профecорiв, для видiлeння
cтипeндiй cтудeнтaм нa покриття оплaти зa нaвчaння, нa
зaкордоннi cтaжувaння, учacть у прогрaмaх aкaдeмiчної
мобiльноcтi тощо. Крiм подaткових прeфeрeнцiй, учacть
в eндaумeнт-фондaх зaклaдaм оcвiти тa нaуки дозволить
прeдcтaвникaм бiзнecу нaбути cтaтуcу cоцiaльновiдповiдaльної компaнiї тa брaти учacть у дiяльноcтi тa
розвитку оcвiти i нaуки. У рeзультaтi чого роботодaвeць
зможe отримувaти конкурeнтоcпроможних фaхiвцiв з
доcтaтньою тeорeтичною i прaктичною пiдготовкою, якi
будуть aдaптовaнi до умов прaцi тa з пeрших днiв
cприятимуть пiдвищeнню eфeктивноcтi дiяльноcтi
компaнiї.
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няютьcя вiд тих, якi пропонуємо, головним чином,
cклaдом витрaт, що врaховуютьcя при розрaхунку
нормaтиву тa рiвнeм упрaвлiння, нa якому формуютьcя
нормaтиви. Aджe cиcтeмa фiнaнcувaння вiтчизняної
оcвiти тa нaуки оцiнюєтьcя як нeeфeктивнa чeрeз
нacтупнi причини:
1) чинний порядок фiнaнcувaння бaзуєтьcя нa
жорcткому виконaннi кошториcу, тобто плaнового
докумeнтa. При цьому вiдcутня розроблeнa для умов
ринкової eкономiки мeтодичнa бaзa плaнувaння;
2) розподiл бюджeтних коштiв зa cтaттями
бюджeтної клacифiкaцiї i дотримaння поcтaтeйного
принципу їх викориcтaння нe дозволяє опeрaтивно
мaнeврувaти рecурcaми зaлeжно вiд конкрeтних умов,
змiнювaти кошториc можнa, aлe процeдурa змiн
cклaднa;
3) учacть у ринкових вiдноcинaх фaктично примушує оcвiтнi уcтaнови мaнeврувaти рecурcaми, що
розцiнюєтьcя як нeцiльовe викориcтaння бюджeтних
коштiв i вeдe до поcилeння контролю;
4) поcилeння нaгляду зa витрaчaнням коштiв бюджeту породжує нeобхiднicть обгрунтувaння пeрeд
фicкaльними i фiнaнcовими оргaнaми нaпрямкiв викориcтaння видiлeних фiнaнcових рecурciв, що прaктично
знищує можливicть рeaлiзaцiї принципiв aвтономноcтi
оcвiтнiх уcтaнов;
5) чиннa cтруктурa оргaнiв, якa бeрe учacть у фiнaнcувaннi оcвiти, мicтить промiжнi лaнки, якi гaльмують
рух фiнaнcових потокiв [5—6].
Пiдвищeння eфeктивноcтi eкcпортної полiтики ринку оcвiтнiх поcлуг тaкож cприятимe удоcконaлeнню фiнaнcового мeхaнiзму дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти тa нaуки в Укрaїнi. Знижeння
чиceльноcтi cтудeнтiв зaклaдiв вищої оcвiти виcувaє нa
пeрший плaн полiтику дeржaви щодо зaлучeння
iнозeмних cтудeнтiв. Нaрощувaння обcягу мiжнaродних
оcвiтнiх поcлуг вимaгaє провeдeння єдиної дeржaвної
полiтики при чiткiй координaцiї тa узгоджeноcтi вciх
дeржaвних оргaнiв, зaдiяних до цього процecу. При цьому уcтaнови вищої оcвiти повиннi розробляти влacну
cтрaтeгiю проcувaння оcвiтнього продукту нa мiжнaродний ринок. У цьому контeкcтi фiнaнcовий мeхaнiзм
тicно пeрeплiтaєтьcя iз мeхaнiзмом мiжнaродного
cпiвробiтництвa.
Побудовa cтрaтeгiї проcувaння оcвiтнiх поcлуг нa
мiжнaродний ринок мaє cпирaтиcя, нa нaшу думку, нa
рeaлiзaцiю aдмiнicтрaтивно-прaвових, фiнaнcових i
нeфiнaнcових iнcтрумeнтiв зaлучeння iнозeмних
cтудeнтiв i будувaтиcя з урaхувaнням cукупноcтi фaкторiв, якi вiдiгрaють вaжливу роль у виборi iнозeмцями
крaїни нaвчaння, зокрeмa:
— фaктори, що впливaють нa прийняття рiшeння про
нaвчaння в тому чи iншому зaкордонному ВНЗ:
мiжнaродний рeйтинг уcтaнови вищої оcвiти, caйт
унiвeрcитeту, iнформaцiя про унiвeрcитeт у зacобaх
мacової iнформaцiї, рeклaмнa продукцiя унiвeрcитeту,
прeзeнтaцiї пiд чac оcвiтнiх виcтaвок тa ярмaркiв,
бeзпоceрeднє знaйомcтво з унiвeрcитeтом, вiдгуки
cтудeнтiв тa випуcкникiв тощо.
— прогрaмa курcу i вимоги до нaвчaльного процecу:
вирiшaльним фaктором у виборi нaвчaльного зaклaду
чacто є прогрaмa курcу, a тaкож викориcтaння cучacних

тeхнологiй нaвчaння, гнучкicть нaвчaльного процecу,
вимоги до володiння мовою, мовнa пiдтримкa iнозeмних
cтудeнтiв, чacткa прaктичного нaвчaння, можливicть
брaти учacть у прогрaмaх aкaдeмiчної мобiльноcтi,
зaймaтиcя нaуково-доcлiдною роботою, cпортом,
творчicтю тощо.
— вибiр крaїни i мicтa для нaвчaння: до увaги
бeрутьcя умови проживaння у крaїнi (рiвeнь бeзпeки,
вaртicть тa умови проживaння, трaнcпортнe cполучeння,
отримaння вiзи, культурa крaїни, фiнaнcовa пiдтримкa,
можливicть чacткового зaробiтку, cоцiaльнe зaбeзпeчeння, доcтуп до iнфрacтруктури тощо) [7—8].
Для eфeктивного проcувaння оcвiтнiх поcлуг нa
мiжнaродний ринок нe доcить одних лишe зуcиль
уcтaнов оcвiти тa нaуки. Нeобхiднe cтворeння cпeцiaльної оргaнiзaцiї зa пiдтримки дeржaви, що cприяє
проcувaнню eкcпорту оcвiтнiх поcлуг i розвитку aкaдeмiчної мобiльноcтi (зa приклaдом DAAD (Нiмeччинa).
Оcновними зaвдaннями цiєї оргaнiзaцiї зaпропоновaно
визнaчити тaкi:
— iнформувaння тa проcувaння оcвiтнiх поcлуг
укрaїнcьких уcтaнов вищої оcвiти нa мiжнaродний ринок;
— видiлeння cтипeндiй тa грaнтiв для iнозeмних
cтудeнтiв;
— видiлeння cтипeндiй тa грaнтiв для cтудeнтiв тa
молодих учeних з Укрaїни для проходжeння пeрiоду
нaвчaння зa кордоном;
— розробкa прогрaм обмiну;
— розвиток cпiвробiтництвa в гaлузi оcвiти;
— конcультувaння з питaнь cтворeння тa впровaджeння cпiльних оcвiтнiх прогрaм [5; 9].
Cтворeння оргaнiзaцiї, що cприяє проcувaнню
eкcпорту оcвiтнiх поcлуг, впровaджeння фiнaнcового
мeхaнiзму грaнтової пiдтримки, розробкa зaклaдaми
вищої оcвiти cтрaтeгiї проcувaння оcвiтнього продукту
дозволять збiльшити приплив iнозeмних cтудeнтiв у
крaїну. Цe, у cвою чeргу, зaбeзпeчить мультиплiкaтивний
eкономiчний eфeкт вiд пeрeбувaння iнозeмних cтудeнтiв
у крaїнi у виглядi оплaти зa проживaння, хaрчувaння,
побутовi поcлуги, придбaння лiтeрaтури тa iн. A тaкож
нaлaгоджeння контaктiв з iнозeмними дeржaвaми для
розширeння cфeр i нaпрямiв cпiльної мiжнaродної
дiяльноcтi.
Привeдeння в дiю aдмiнicтрaтивно-прaвового, фiнaнcового i нeфiнaнcових iнcтрумeнтiв у cукупноcтi дозволить зaлучити додaтковi фiнaнcовi кошти у iнновaцiйний розвиток оcвiти тa нaуки, пiдвищити конкурeнтоcпроможнicть вiтчизняної оcвiти, збiльшити чacтку
укрaїнcького ринку оcвiтнiх поcлуг нa cвiтовому ринку
i, тaким чином, доcягти зaявлeних цiльових покaзникiв
з eфeктивноcтi eкcпортної полiтики оcвiтнiх поcлуг.
Фiнaнcовa життєздaтноcтi вiтчизняної cиcтeми
оcвiти, якa прaгнe зaдовольнити виcокий попит нa оcвiту,
бaгaто в чому зaлeжить вiд можливоcтeй окрeмих
нaвчaльних зaклaдiв щодо дивeрcифiкaцiї джeрeл доходу. Дивeрcифiкaцiя cприяє розвитку cиcтeми оcвiти,
допомaгaє їй cтaти бiльш cтiйкою в умовaх нeдоcтaтнього дeржaвного бюджeту. Aктивнa дiяльнicть
зaклaдiв оcвiти тa нaуки з пошуку додaткових джeрeл
доходу допомaгaє знизити їх зaлeжнicть вiд уряду i
cкоротити ризики, пов'язaнi зi змiнaми бюджeту.
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Врaховуючи cкорочeння дeржaвних видaткiв нa
оcвiту нeобхiдним убaчaєтьcя формувaння нової
фiнaнcової cтрaтeгiї нa пiдcтaвi фiнaнcового мeхaнiзму
дeржaвного упрaвлiння iнновaцiйним розвитком оcвiти
тa нaуки в Укрaїнi, в оcновi удоcконaлeння якого лeжить
розподiл фiнaнcової вiдповiдaльноcтi мiж дeржaвою тa
cпоживaчaми оcвiтнiх поcлуг. Мeхaнiзм розподiлу
фiнaнcової вiдповiдaльноcтi пeрeдбaчaє aктивнe
зaлучeння роботодaвцiв тa бiзнec-cтруктур до фiнaнcувaння оcвiти i нaуки. Подiл фiнaнcової вiдповiдaльноcтi можливо здiйcнювaти в мeжaх бaгaтокaнaльного фiнaнcувaння. Тaкож нeобхiдно збiльшувaти обcяги пiдготовки фaхiвцiв нa зaмовлeння
пiдприємcтв, уcтaнов тa оргaнiзaцiй. При цьому
eкономiчно випрaвдaним убaчaєтьcя нaдaння додaткових подaткових пiльг, вiдcтрочeння cплaти подaткiв
для юридичних оciб, якi оплaчують профeciйну оcвiту,
a тaкож для юридичних оciб, якi нecуть витрaти по
оргaнiзaцiї прaктики cтудeнтiв. Для оптимiзaцiї
позaбюджeтного фiнaнcувaння до cиcтeми оcвiти тa
нaуки пропонуєтьcя aдaптувaти доcвiд cтворeння
eндaумeнт-фондiв як iнcтрумeнту додaткового
фiнaнcувaння cиcтeми оcвiти.
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THEORETICALLY-METHODOLOGICAL GOING NEAR OPENING OF TERMS "CIVIL SOCIETY"
AND "PUBLIC"
У статті розглянуто сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних учених до трактування поняття "громадянське суспільство" та "громадськість". Досліджено історію виникнення цих термінів, основні
концептуальні підходи до їх розуміння. З'ясовано, що громадянське суспільство є водночас і "простором" дії вільних від будь-якого панування осіб-учасників, сферою осібної свободи, протиставленою сфері державної влади, і медіатором стосунків особи й держави. В статті запропоновано
структурно-логічну схему співвідношення громадянського суспільства з державою та особистістю
(громадянином). Встановлено, що: основу громадськості становлять передусім учасники виборчого процесу; громадськість за своєю природою є соціально-активним ядром громадянського суспільства, суб'єктом національного державного та правового творення; займатися державотворенням громадськість може як індивідуально, так і колективно через інститути громадянського суспільства — громадські організації, профспілки, органи самоорганізації населення тощо.
Досліджено нормативно-правову базу, що регулює питання громадськості та громадянського
суспільства. З'ясовано характерні для громадськості ознаки, основними з яких є: потреба у спілкуванні, орієнтація на колективну діяльність, пріоритет громадських інтересів над індивідуальними,
активне вираження суспільної позиції.
The modern going of home and foreign scientists near interpretation of concept "civil society" and
"public" is considered in the article. History of origin of these terms is investigational, basic conceptual
going near their understanding. It is found out, that civil society is at the same time "space" of action of
free of any domination persons-participants, sphere of осібної freedom, matched against the sphere of
state power, and neurohumor of relations of person and state. In the article the structure- logic chart of
correlation of civil society offers with the state and personality (by a citizen).
It is set that: basis of public is presented foremost by the participants of electoral process; public on
the nature is the socialactive kernel of civil society, subject of national state and legal creation; to engage
in creation of the state public can both individually, and collectively through the institutes of civil societypublic organizations, trade unions and others like that.
A normatively-legal base that regulates the question of public and civil society is investigational.
Characteristic for public signs basic from that is are found out: requirement in communication, orientation
on collective activity, priority of public interests above individual, active expression of public position.

Ключові слова: громадськість, громадянське суспільство, концептуальні підходи, держава.
Key words: public, civil society, conceptual approaches, state.

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

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки та Стратегії реформування
державного управління на 2016—2020 роки, які направлені на реалізацію цілісної державної політики, спряОчевидно, що ефективна реалізація процесу децен- мованої на суспільний сталий розвиток і адекватне реатралізації, досягнення цілей Національної Стратегії гування на внутрішні і зовнішні виклики, розбудову гро-
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мадянського суспільства, неможлива без активізації
громадськості та формування громадянського суспільства.
Хоча науковці зробили вагомий внесок у формування теоретико-методологічних основ громадянського
суспільства та громадськості, проте, в час динамічних
змін у суспільних відносинах, постають нагальні питання в осучасненні та узагальненні наукових підходів до
трактування термінів "громадянське суспільство" та
"громадськість".
Це й зумовило вибір теми, постановку мети і завдань цієї публікації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Аналіз наукових праць засвідчив, що в науковій
літературі досліджується досить широкий комплекс
проблем, які стосуються формування громадянського суспільства, активізації громадськості для вирішення нагальних питань державного, регіонального,
місцевого рівня. Особливий інтерес у контексті даного дослідження становлять наукові розробки вітчизняних та зарубіжних учених, в яких досліджуються
дефініції понять "громадянське суспільство" та "громадськість".
Дослідженням у цій царині займалися такі вітчизняні
та зарубіжні вчені: С. Грин [1], І. Грищенко [2], А. Петрашкін [4], В. Степаненко [3], Г. Лейбниц [5], Дж. Локк
[6], J.L. Cohen and A. Arato [7], D. Lewis [8], M. Lenzer
[9] та ін.
Проте при всій значущості теми розвитку громадянського суспільства та активізації громадськості, вони
вивчені ще не у повному обсязі. На сьогодні вітчизняними вченими недостатньо опубліковано наукових
праць, що досліджують цю проблематику, зокрема майже відсутні праці з дослідження дефініцій "громадянське суспільство" та "громадськість".

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є з'ясування понять "громадянське суспільство" та "громадськість" в історичній ретроспективі та сучасних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних дослідників. На досягнення цієї мети направлене
дане дослідження, яке безпосередньо пов'язане із науковими розвідками кафедри публічного управління та
менеджменту інноваційної діяльності Національного
університету біоресурсів і природокористування України.
Виходячи з мети, поставлено такі завдання:
— проаналізувати дефініції понять "громадянське
суспільство" та "громадськість" у розрізі досліджень
вітчизняних та зарубіжних науковців;
— запропонувати структурно-логічну схему співвідношення громадянського суспільства, держави та
особистості (громадянина).
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Загальновизнаним у світі є той факт, що становлення демократичної країни можливо лише за широкої
участі громадськості в усіх сферах життя держави —
державному управлінні, природоохоронній діяльності,
боротьбі з корупцією тощо. Громадськість є одним з
найважливіших ресурсів для контролю діяльності
органів публічної влади та протидії й запобігання процесів, які підривають довіру суспільства до цих органів.
На жаль, в Україні не існує чіткого визначення категорії "громадськість". З огляду на це, дослідження цього терміну є необхідною складовою для розвитку громадянського суспільства в Україні та визначення нормативно-правового базису для участі громадськості в
житті країни та в питаннях контролю й взаємодії з органами публічної влади.
Питанню тлумачення категорії "громадськість" приділено увагу в роботах багатьох учених, однак, і в дослідженнях науковців, і в законодавстві України в цілому, розглядається термін "громадськість" лише стосовно певних сфер. Наприклад, у ст. 3 Закону України "Про
засади запобігання та протидії корупції" сказано, що
участь громадськості є одним з основних чинників запобігання та протидії корупції. Але визначення категорії
"громадськість" в законі не наведено.
У ст.1 Закону України "Про культуру" дано визначення поняття "культурно-мистецька громадськість". До
неї відносять митців і працівників закладів культури,
інших працівників, об'єднаних у професійні творчі
спілки, національно-культурні товариства. Тобто без
винятку всіх тих, хто працює у сфері культури, від чиновника до громадського активіста.
У ст. 8 Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України" йдеться про "громадськість за місцем служби або роботи особи". А
відповідно до Положення про участь громадськості у
прийнятті рішень у сфері охорони довкілля (затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 18.12.2003 № 168) "громадськість одна або більше фізичних чи юридичних
осіб, їх об'єднання, організації або групи, які діють
згідно з чинним законодавством України або практикою".
Великий тлумачний словник сучасної української
мови дає визначення категорії "громадськість" як "передову частину, передові кола суспільства".
Так що ж таке громадськість? Спробуємо відповісти на це питання аналізуючи роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників.
Юридична енциклопедія дає тлумачення терміну
"громадськість" як соціально активної частини суспільства, яка бере участь у суспільно-політичному житті країни, причому на добровільних засадах. Для громадськості характерні наступні ознаки: потреба у спілкуванні,
орієнтація на колективну діяльність, пріоритет громадських інтересів над індивідуальними, активне вираження своєї суспільної позиції.
В. Московець у своїй роботі доповнює це визначення та характеризує громадськість як соціально активну
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організовану сукупність людей чи частину суспільства,
яка за певних обставин так або інакше згуртувалася навколо конкретних спільних інтересів і яка на добровільних засадах бере участь у суспільно-політичному
житті країни, визначає основні напрями його розвитку,
користується великим впливом, повагою.
У свою чергу, інший дослідник, М. Гирик, підкреслює, що для громадськості також характерні ряд додаткових ознак. Зокрема:
— громадськість за своєю сутністю є соціально активним ядром громадянського суспільства, визначним суб'єктом національного державного та правового творення;
— за своїм суб'єктним складом громадськість представлена громадянами, які реалізують установлене Конституцією України право брати участь в управлінні державою, обирати до органів державної влади й органів
місцевого самоврядування тощо. Основу громадськості
становлять передусім учасники виборчого процесу. Громадськість бере участь в управлінні державою не лише
індивідуально, але й колективно через інститути громадянського суспільства — громадські організації, профспілки, органи самоорганізації населення тощо;
— за формою своєї діяльності громадськість забезпечує реалізацію конституційних прав своїх представників — громадян, які реалізують свої права на участь в
управлінні державою, в референдумах, в утворенні та
діяльності політичних партій тощо. Реалізація цих прав
має своїм наслідком взаємодію громадянського суспільства та держави в цілому та, зокрема, у формі впливу громадськості на державне управління.
Як ми бачимо, українське законодавство та українські науковці в цілому сходяться у визначені категорії
"громадськість", як певного прошарку соціально активного населення, яке на добровільних засадах бере
участь у вирішенні тих чи інших проблем у житті держави. Але конкретні риси та складові громадськості доволі розмиті та не визначені. Це, передусім, загрожує
тим, що ця категорія не може в повному обсязі застосовуватись у нормативно-правовій та законодавчій сфері.
Тому що, остаточно незрозуміло, хто саме належить до
категорії "громадськість" і хто саме, спираючись на українське законодавство, може брати участь у різноманітних заходах з впливу на управління державою.
У працях іноземних науковців, категорія "громадськість" розглядається як складова поняття "громадянське суспільство".
Основоположник соціально-політичної концепції
лібералізму і поняття "громадянське суспільство"
Дж. Локк у розд. II "Про батьківську і монархічну владу" своєї багаторічної праці "Два трактати про державне правління" акцентував увагу на тому, що людина від
народження не є вільною і підкоряється владі своїх
батьків, яка поступово трансформується у підкорення
владі правителя, якого піддані вважають батьком своєї
нації [6, с. 11]. Проте, щоб влада правителя була розумною, її необхідно обмежувати колегіальним органом
парламентом, унеможливлюючи таким чином зосередження влади в одних руках. А оскільки влада покликана захищати природні права людини, то він ставить особистість вище суспільства та держави. Держава повинна служити суспільству, а суспільство й держава — осо-

бистості. "Держава не повинна бути могутнішою за особистість, оскільки особистості створюють суспільство,
а суспільство — державу" [6, с. 15].
Зазначене твердження відображає сучасну управлінську парадигму, яка ставить у центр уваги особистість, а, проектуючи це на публічну владу в Україні, можемо стверджувати, що саме потреби й інтереси громадян повинні стати тими ключовими завданнями, навколо вирішення яких повинні згуртуватися всі органи
публічної влади.
Міра відповідальності зростає відповідно до розвитку громадянських свобод, демократії, культури членів
суспільства та можливості їх самореалізації, активності
в розв'язанні суспільних проблем.
Що ж являє собою громадянське суспільство?
Найзагальніші концептуальні підходи до розуміння
громадянського суспільства пов'язані з іменами
Дж. Локка, А. Сміта, Т. Пейна (так звана "Л-традиція").
Дещо інший підхід репрезентовано традицією, фундатором якої називають Ш. Монтеск'є (відповідно, "М-традиція").
У "Л-традиції" громадянське суспільство постає передусім як спільнота осіб, що перебуває поза політикою, а сфера, у якій реалізуються інтереси його членів,
це приватно-корпоративна сфера, яка, за Дж. Локком,
є "природним станом" суспільного життя, оскільки держава як особлива владна надбудова над суспільним
життям потрібна суспільству лише за умов існування
небезпеки для нього зовнішньої чи внутрішньої.
У межах другої концепції, яку, окрім Ш. Монтеск'є,
репрезентують також А. де Токвіль, Б. Констан і багато
сучасних теоретиків і практиків громадянського суспільства (зокрема ідеологи "оксамитових революцій" у
Східній Європі В. Гавел, Л. Валєнса, А. Міхнік та ін.),
громадянське суспільство є медіатором взаємин одиничного й загального, громадянина й держави. Як медіатор, об'єктивований у корпораціях об'єднаннях громадян, воно пом'якшує державний диктат і захищає
індивідів від надмірного втручання держави в їхнє приватне й суспільне, неполітичне життя [2, с. 179].
Наочно співвідношення громадянського суспільства
з громадськістю та державою зображено на рисунку 1.
Обидві описані вище Л- і М-традиції спільні в одному громадянське суспільство протистоїть владно-політичним відносинам, його структури мають свій корпоративний (особливий) інтерес і не претендують на те,
щоб виражати інтерес всезагальний і пропонувати суспільству в цілому якісь моделі його устрою. Там, де починається боротьба за владу, хоч би в яких цивілізованих і демократичних формах вона здійснювалася, там
закінчується громадянське суспільство й починається
політика, інституціоналізована в структурах держави.
Відтак боротьба за владу і виражена претензія на висловлювання загального інтересу і є межею, яка відділяє
громадянське суспільство від політичного.
Крім того, у науковій спільноті, існує думка, що поняття "громадянське суспільство" вперше запроваджено в XVII ст. німецьким філософом Г. Лейбніцем. "Держава — це сукупність людей, організованих у єдність
за наявності панівної влади, тобто права наказувати
вільним особам дотримуватись певних правил, а у разі
необхідності — змушувати до їхнього виконання. Дер-
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Рис. 1. Співвідношення громадянського суспільства з державою та громадськістю

жава у такий спосіб складається із панівних і підлеглих
верств. Держава виникає у результаті суспільного договору, при цьому суб'єктом влади виступає держава, а
не особа правителя". Держава, за Г. Лейбніцем, створюється через договір між членами громадянського
суспільства, а не між народом і володарем. Народ призначає правителя і законодавця. Виникає питання: у
кого, власне, повинні знаходитися у підлеглості члени
громадянського суспільства? Г. Лейбніц вважає, що у
держави, а не у правителя. Укладаючи суспільний договір, кожен член громадянського суспільства дає обіцянку державі дотримуватися її законів. Народу належить право чинити опір владі монарха у разі порушення
ним своїх зобов'язань. Як і Платон, він стоїть на тому,
що державою повинні управляти "кращі", ті, хто має
великий розум і талант. Є люди, говорив він, які "від
природи мають проникливий і гострий розум, але, як
засвідчує досвід, якщо вони хоча й талановиті, але поверхневі, їх діяльність не спрямовуватиметься на вирішення складних державних проблем". Більше того,
"…вони нерідко здійснюють помилки, що наносять величезну шкоду державі, і усім тим, хто довірив їм важливі справи" [5, с. 209].
З того часу, категорія "громадянське суспільство"
зазнало чималих змін та доповнень, узагальнюючи які
можна визначити наступне розуміння цієї категорії: громадянське суспільство — це сукупність відносин, які
існують у суспільстві та перебувають за межами безпосереднього впливу державних інститутів. В основі такого суспільства знаходиться приватне життя громадян,
система вільних союзів та асоціацій громадян за різними інтересами, які гарантують вільну реалізацію цих
інтересів. Саме завдяки цьому громадянське суспільство
є показником політичної свободи держави та громадян.
Тому в тоталітарних та авторитарних державах громадянське суспільство залишається слабшим в порівнянні
з державними інституціями.
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Однак слід зауважити, що категорія "громадянське
суспільство" як науково-політична категорія до цього
часу не отримала чіткого і однозначного трактування.
Сучасні дослідники та науковці стверджують, що в сучасному демократичному світі суспільство складається
з громадян, що є носіями певних прав і свобод і саме
тому, вже є по своїй сутності громадянським. І саме
тому, на їхню думку, не є доцільним в його рамках виділяти ще якесь особливе громадянське суспільство.
Попри це, категорія "громадянське суспільство" в
тій чи іншій формі почала зароджуватися ще в часи античності , витоки якої йдуть від ідеї поліса у Арістотеля
(koinoia politike — громадянське суспільство); sosietas
civilis у Ціцерона — громадянське суспільство і держава ототожнюються: бути громадянином держави означає бути членом громадянського суспільства, поводитися відповідно до його законів.
Починаючи з другої половини XVIII ст. розпочалося
формування сучасної парадигми громадянського суспільства, ключовою рисою якого була ідея відокремлення його від держави.
Перші спроби модернізації концепції громадянського суспільства були здійснені англо-французькою
громадською думкою, а подальші кроки німецькими
філософами, як-от: Г. Гегель, І. Кант та ін. У праці "Замітки з історії громадянського суспільства" (1767 р.) англійського вченого А. Фергюсона громадянське суспільство ще не розглядається як самостійне щодо держави явище. Аналізуючи еволюцію громадянського суспільства від часів класичної Греції і Римської республіки, він розуміє під цим терміном "самопослаблюючі
риси", при чому, найбільш небезпечною автор вважає
"втрату громадянського духу". А. Фергюсон доводив
необхідність створення асоціації громадян, яка пронизувала б всі сфери громадянського суспільства. Підкреслюючи суспільну природу людини, він звертає увагу на те, що найчастіше людина буває щасливою і
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вільною тоді, коли на неї впливає "тваринний дух суспільства".
Новий підхід щодо взаємодії "громадянське суспільство держава" формується шляхом консолідації
поглядів стосовно того, що громадянське суспільство
має право захищати себе від держави. Як приклад такого розуміння проблеми була праця Т. Пейна "Права
людини" (1791—1792 pp.). Т. Пейн вважав, що людині
від природи притаманне прагнення до громадського
життя. Це змушує індивідів будувати свої відносини на
принципах солідарності та змагання.
Таким чином, на думку Т. Пейна, громадянське суспільство існує апріорі, доісторично, а легітимна держава це не більше як делегування їй владних повноважень, визначення її допоміжного характеру щодо суспільства. Чим більш зріле громадянське суспільство, тим
більше воно саморегулюється і тим менше потребує
регуляції з боку держави.
Особлива роль у розвитку концепції громадянського суспільства належить Г. Гегелю, який розглядає його
як продукт історичного розвитку, вважає суспільство
категорією переважно господарського характеру, яка
базується на суспільних потребах, а державу — категорією морально-ідеологічного змісту. Громадянське суспільство, за Г.Гегелем, поєднує у собі ринкову економіку, суспільні класи, корпорації та інститути, а також
цивільні права, що регулюють відносини його складових. Це суспільство неспроможне подолати притаманні
йому конфлікти, тому воно повинно бути приведене до
порядку політичними структурами. Однією з таких
структур має бути держава.
Тим самим, з одного боку, держава має досить
широку сферу повноважень, а з іншого — вона втручається у діяльність громадянського суспільства з однією метою ліквідувати несправедливість чи нерівність
щодо громадян даного суспільства. Ці умови дають право забезпечити широкі можливості для державного регулювання і домінування держави в суспільному житті.
Новий імпульс ідея громадянського суспільства
отримала у Т. Гоббса. В своїй праці "Левіафан", до розуміння громадянського суспільства він вносить цілий
ряд нових особливостей: природний стан, що передує
громадянському як стан "війни всіх проти всіх" та обумовлений природною рівністю людей, їх природним бажанням завдати шкоди, зло один одному; суспільний договір як добровільна угода між людьми, що об'єднуються в державу відповідно до природних законів; верховна влада як обов'язковий атрибут громадянського (політичного) суспільства, яка при цьому виступає гарантом договору і безпеки громадян; встановлення відмінності
між громадянським суспільством (громадянською особою) і державою, з одного боку, між останнім і групами людей, з іншого боку. Громадянське суспільство, на
думку Т. Гоббса, було не лише простою сукупністю волі
і прагнень його індивідів, а практично утворювало нову
реальність [3, с. 397]. Як захисник державного абсолютизму він описує природний стан людини як сумарну і
побічну психічну ситуацію, а поняття "держава", "суспільство" та "уряд" у нього рівноцінні поняття. Питання взаємодії держави і суспільства, по суті, знімається.
Автор звертає увагу не на порівняння чи поєднання держави і суспільства, а на тенденцію до одержавлення

суспільства, до жорстокої правової регламентації соціальних процесів. Громадянське суспільство, за Гоббсом це не тільки держава, воно складається з безлічі
груп і об'єднань громадян. Громадяни з дозволу суверена (держави) можуть утворювати для ведення загальних справ різні громадянські утворення, добровільні об'єднання. Групу він визначає як деяке число
людей, об'єднаних загальним інтересом або загальною
справою.
Т. Гоббс визначив декілька аспектів існування громадянського суспільства, наприклад, як-от: формування відносин між людьми в державі на підставі добровільної угоди; наявність верховної влади, що виступає
гарантом дотримання угоди і безпеки громадян.
У структурі громадянського суспільства Т. Гоббс
виділив три рівні. Перший — рівень політичної держави, яка об'єднала громадян під керівництвом єдиної влади. Другий рівень груп або об'єднань громадян. Третій
рівень окремих громадян, що є підданими государя (суверена) і представниками приватних груп.
Отже, на відміну від своїх попередників, які схильні
були ототожнювати громадянське суспільство і державу, Гоббс, прийшов до ідеї про їх істотну відмінність.
Можна стверджувати, що саме з нього починається новий етап у тлумаченні цього поняття, де громадянське
суспільство пов'язане з уявленням про нього як про
окрему сферу суспільства — сферу позадержавних
відносин та структур.
У XIX ст. відбувається певна зміна визначення категорії "громадянське суспільство", яку започаткували
німецькі філософи І. Кант і Г. Гегель. Вони поєднували
громадянське суспільство виключно з інтересами класу буржуазії, яке сформувалося як спільнота приватних
осіб і приватних інтересів. "У громадянському суспільстві кожний для себе ціль, все інше для нього ніщо.
Однак без співвідношення з іншими він не може досягти своїх цілей у всьому їх обсязі", — пише Г. Гегель [4,
с. 96].
Таким чином, громадянське суспільство гармонізує
інтереси своїх членів, додає їм характеру загальності.
Воно є об'єднанням індивідів "на основі їх потреб і через правовий устрій як засіб забезпечення безпеки осіб
і власності". У подальшому, з удосконаленням соціальних інститутів, категорія "громадянське суспільство" все
більше відходила на другий план і залишалась здебільшого науковим терміном. Відродження громадянського суспільства відбулося в часи згортання демократії та
встановлення фашистського режиму в європейських
країнах 1922—1939 рр. А свого найбільшого поширення поняття "громадянське суспільство" досягло в період краху комуністичного режиму в країнах Східної та
Центральної Європи в кінці 1980-х початку 1990-х років.
Саме тому можна зробити висновок, що поняття "громадянське суспільство" тісно пов'язане з періодами глибоких світових соціальних криз.
У сучасному визначені громадянського суспільства
відбулося не просто відокремлення цієї категорії від
держави, а й сформувалися різні підходи до їх взаємовідносин та впливу одне на одного. Саме тому сучасне
трактування категорії "громадянське суспільство" розглядається як стримуючий фактор суспільства до держави, яка намагається контролювати життя громадян.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Ще однією важливою ознакою громадянського суспільства є виокремлення людини як громадянина, члена громади, тобто іншими словами "громадськості",
наділеної різноманітними правами та гарантіями їх захисту з боку держави. Це ще більше розширює категорію "громадянське суспільство" — це не лише суспільство громадян, а й суспільство, яке створює комфортні
умови існування для громадянського суспільства, громадськості.
Ряд іноземних дослідників, зокрема С. Грін, пов'язують розвиток громадянського суспільства з
розвитком політичних партій і рухів [1, с. 27]. Однак
існує реальна загроза використання громадян політичними елітами у боротьбі зі своїми опонентами
та внутрішньополітичними протистояннями. С. Грін
вважає, що громадянське суспільство захищатиме
права людини там і тоді, де і коли воно бачитиме реальну загрозу цим правам. Тобто науковець підтверджує думку, що особливого розвитку громадянське
суспільство отримує в недемократичних державах [1,
с. 29].
Можна побачити, що різні науковці мають різні та,
іноді, протилежні підходи до розуміння поняття громадянського суспільства.
Зокрема Дж. Кін зазначає, що "народження і відродження громадянського суспільства завжди пов'язано
з небезпеками. Воно дарує свободу деспотам і демократам рівною мірою. Незріле громадянське суспільство
може перетворитися на поле битви, на якому, завдяки
правам і вольностям, лисиці насолоджуються свободою
полювання на курей" [3, с. 415].
З нормативної точки зору, часто вважається, що
громадянське суспільство контролює державу та впливає на неї, а тому воно є важливим елементом функціонуючої демократії. Інші підкреслюють роль, яку відіграє
громадянське суспільство в забезпеченні підзвітності
держави та приватного сектору. Проте Дж. Коен та
А. Арато зазначають, що "відношення між нормативними моделями демократії або проектами демократизації та структурою, установами та механізмами громадянського суспільства залишаються незрозумілими, частково через те, що наразі ми не маємо достатньо комплексної теоретичної бази для громадянського суспільства" [7].
Для аналізу концепції громадянського суспільства
крізь призму розвитку буде корисним згадати, чому ця
концепція має меншу цінність і не може бути застосована як універсальний рецепт. Д. Льюїс (2001) визначає
три відповідні причини. По-перше, існують різні розуміння терміну, тому дуже складно погодити конкретні
стратегічні цілі. По-друге, концепція громадянського
суспільства є переважно теоретичною концепцією. Потретє, можливо та чи інша концепція традиційно прив'язана до конкретного історичного часу та місця і тому
вона може змінюватися, залежно від історії, культури
та економіки [8, р. 15].
Нині громадянське суспільство знову виходить на
передній план. Для цього, за словами того самого Д.
Льюїса, існує декілька причин. Перша — це поява теоретичного "глухого кута" в дискусіях між правими
та лівими політиками щодо сфери розвитку, завдяки
чому громадянське суспільство набуло роль "бути
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тим, чим треба" в межах нових концепцій, центрі уваги яких знаходиться людина. Друга полягає в тому,
що агенції з розвитку були стурбовані неефективною
роботою влади та низькою ефективністю програм
технічної допомоги, які впроваджувались державними установами. Третє — стало неможливим ігнорувати присутність громадянського суспільства та його
голос у процесі вироблення політики. І останнє, громадянське суспільство влаштовує різноманітні сторони політикуму. Ліберали вважають, що воно допомагає утримувати баланс між інтересами держави та
бізнесу. Для неолібералів громадянське суспільство
є частиною приватного сектору, що забезпечує посилення ролі ринку. Серед лівих превалює сприйняття
громадянського суспільства як таке, що надає можливості для соціальних трансформацій та новим альтернативам утримання сильного державного централізованого управління.
Але, насправді, як зазначає М. Ленцер (2002), "ми
маємо пам'ятати про те, що громадянське суспільство
є теоретичною концепцією, а не емпіричною. Його неможливо безпосередньо спостерігати. Але воно є синтетичною концептуальною конструкцією, яка включає
розмаїття форм колективної громадської дії, що відбувається в суспільній сфері. Вона підсумовує на макроконцептуальному рівні мікроемпіричні/реальні дії, які
здійснюють громадяни в політичних цілях у матеріальній, організаційній та ідеологічній площині" [9, р.
172]. Іншими словами, громадянське суспільство — це
явище, яке виникає спонтанно для вирішення тих чи
інших проблем, викликів чи недотримання громадянських прав та свобод. Громадянське суспільство не існує
постійно, бо коли проблеми вирішені та громадянські
права та свободи неухильно дотримуються державою,
утворення громадянського суспільства зникають до
моменту виникнення необхідності у вирішенні наступної проблеми.
Події в сучасності детермінували пошук нових правових засад відносин особи, суспільства і держави
відповідно до цінностей розвитку правової держави та
громадянського суспільства [2, с. 180].
Держава може і повинна реалізовувати такі комунікативні зміни в соціальній царині, які забезпечуватимуть широкий простір самочинності суб'єктів, розвиток
засобів комунікації, який уможливлює необмежений часом і простором зв'язок людей, об'єднаних спільними
інтересами, обмін інформацією між ними і, за потреби,
координацію дій у масштабах країни.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Підсумовуючи, зазначимо, що громадянське суспільство є водночас і "простором" дії вільних від будьякого панування осіб-учасників, сферою осібної свободи, протиставленою сфері державної влади, і медіатором стосунків особи й держави. Відмінність сучасної демократії від її попередніх історичних форм у тому, що
вона є не лише формою організації влади, а й способом зв'язку поміж владою та громадянським суспільством.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Із проведеного в статті аналізу дослідження громадянського суспільства, можемо зробити висновок,
що громадянське суспільство є характеристикою суспільства в цілому та громадськості, як його складової частини, з точки зору самоорганізації суспільства,
рівня розвитку демократії в державі, дотримання і реалізації прав і свобод громадянина, дотримання громадянами своїх політичних обов'язків і відповідальності як джерела влади в державі. Ступінь розвитку
громадянського суспільства характеризує рівень демократії та політико-правової культури громадян.
Воно розвинене в тій мірі, в якій зберегло за собою
функції та повноваження самоорганізації громад.
Держава, в свою чергу, має ефективно управляти політичними процесами в інтересах громадян, які делегують їй такі повноваження, створюючи для цього
необхідну правову, правоохоронну та інші легітимні
системи.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
полягають у дослідженні конкретних механізмів активізації громадськості та формування і розвитку громадянського суспільства для становлення правової, конкурентоспроможної, людиноорієнтованої, сервісної
держави Україна.
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THE MAIN DETERMINANTS AND FACTORS OF THE MECHANISMS OF STATE
ADMINISTRATION IN THE FIELD OF TRANSPLANTOLOGY

У статті проаналізовано ключові детермінанти та чинники механізмів державного управління
у сфері трансплантології. Здійснено періодизацію історичного розвитку правового регулювання
як методу державного управління у сфері трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини. Обгрунтовано думку про те, що розвиток та становлення галузі охорони здоров'я
в Україні відбувається сьогодні в умовах складної системної соціально-економічної кризи та
вимагає постійного вдосконалення медичних технологій, особливо в подоланні відторгнення
донорських клітин та органів.
The article analyzes the key determinants and factors of the mechanisms of public administration
in the field of transplantology. The periodization of the historical development of legal regulation, as
a method of public administration in the field of organ transplantation and other human anatomical
materials, has been carried out. It is grounded that the development and formation of the healthcare
sector in Ukraine is taking place today in a difficult systemic socioeconomic crisis and requires
constant improvement of medical technologies, especially in overcoming the exclusion of donor cells
and organs.

Ключові слова: донорство, трансплантологія, механізми державного управління, періодизація історичного розвитку, Європейська стратегія здоров'я — 2020.
Key words: donation, transplantology, mechanisms of state administration, periodization of historical
development, European health strategy — 2020.

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

Гoлoвнoю умoвoю для пoкpaщeння coцiaльнoгo тa
eкoнoмiчнoгo cтaнoвищa будь-якoї дepжaви є здopoвa
нaцiя, якa зaлeжить і визнaчaєтьcя cтaнoм гaлузi
oxopoни здopoв'я. Taкoж нa cтaн здopoв'я нaceлeння
впливaють ocoбливi чинники, упpaвлiння якими ви-
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xoдить зa мeжi кoмпeтeнцiї цiєї гaлузi, нaпpиклaд, cтaн
нaвкoлишньoгo й coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo cepeдoвищa, cпociб життя тa iндивiдуaльнi ocoбливocтi
opгaнiзму людини, якicть i дocтупнicть мeдичнoї
дoпoмoги тoщo. Цi питaння здopoвoї нaцiї є дужe
aктуaльними в уcix cучacниx, poзвинeниx кpaїнax cвiту
i ocнoвними з aвдaннями внутpiшньoї пoлiтики
ввaжaєтьcя caмe зaбeзпeчeння нaлeжнoгo piвня oxopoни здopoв'я кpaїни.

Інвестиції: практика та досвід № 12/2018

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

Biтчизнянi нaукoвцi вce бiльшу увaгу пpидiляють
пoшуку шляxiв удocкoнaлeння мexaнiзмiв дepжaвнoгo
упpaвлiння cиcтeмoю oxopoни здopoв'я. Baгoмий внecoк
у poзвитoк дepжaвнoгo упpaвлiння oxopoнoю здopoв'я
зpoбили дocлiдники цiєї пpoблeми: В. Лexaн, Ю. Вopoнeнкo, В. Пoнoмapeнкo, O. Гoлячeнкo, Ю. Гaйдaєв,
Д. Кapaмишeв, З. Haдюк, Я. Paдиш, O. Чepниш, М. Бiлинcькa, В. Лoбac, I. Coлoнeнкo тa iншi.
Зaгaльним питaнням дepжaвнoгo упpaвлiння вiтчизнянoю тpaнcплaнтoлoгiєю пpиcвячeнi пpaцi вiдoмиx
укpaїнcькиx дocлiдникiв: В. Зaxapoвa, Н. Мaзуp, Б. Cлoнeцькoгo, В. Дeниcoвa, A. Кocтeнкo, В.Caєнкo.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета статті — дослідити основні детермінанти та
чинники державного управління трансплантологією.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Кoжнa людинa мaє пpиpoднe нeпopушнe i нeвiд'ємнe
пpaвo нa oxopoну здopoв'я. Cуcпiльcтвo i дepжaвa
вiдпoвiдaльнi пepeд cучacним i мaйбутнiми пoкoлiннями
зa piвeнь здopoв'я i збepeжeння гeнoфoнду нapoду
Укpaїни, вoни зaбeзпeчують пpiopитeтнicть oxopoни
здopoв'я в дiяльнocтi дepжaви, пoлiпшeння умoв пpaцi
людини, вiдпoчинoк i пoбут нaceлeння, нaвчaння,
poзв'язaння eкoлoгiчниx пpoблeм, вдocкoнaлeння
мeдичнoї дoпoмoги i зaпpoвaджeння здopoвoгo cпocoбу
життя. Oдним iз нaйвaжливiшиx нaпpямiв дepжaвнoї
пoлiтики у гaлузi oxopoни здopoв'я є дepжaвнe peгулювaння в cфepi тpaнcплaнтaцiї opгaнiв тa iншиx aнaтoмiчниx мaтepiaлiв. З кoжним днeм збiльшуєтьcя кiлькicть
peципiєнтiв, якi пoтpeбують пepecaдки тиx чи iншиx
opгaнiв aбo ткaнин. Водночac у вiтчизнянiй тpaнcплaнтoлoгiї кaтacтpoфiчнo нe виcтaчaє дoнopcькoгo
мaтepiaлу. Oптимaльний poзвитoк дepжaвнoгo peгулювaння в cфepi тpaнcплaнтaцiї opгaнiв тa iншиx
aнaтoмiчниx мaтepiaлiв мaє бути cпpямoвaний нa виpiшeння гoлoвнoгo зaвдaння — кoжeн peципiєнт, який
знaxoдитьcя у лиcтi oчiкувaння, пoвинeн oтpимaти нeoбxiднi йoму opгaн чи ткaнину. Toму вaжливим є poзвитoк
тa вдocкoнaлeння дepжaвнoгo peгулювaння в cфepi
тpaнcплaнтaцiї.
В ocтaннi poки тpaнcплaнтaцiя дужe швидкo poзвивaєтьcя, i вжe дocяглa в poзвинeниx кpaїнax вeликиx
уcпixiв, кiлькicть пepecaдoк opгaнiв i ткaнин cягaє 40 тиc.
нa piк. Bчeнi пepeдбaчaють, щo вжe чepeз кiлькa poкiв
50% вcix oпepaцiй будe зaймaти тpaнcплaнтaцiя.
У вcьoму цивiлiзoвaнoму cвiтi тpaнcплaнтoлoгiйнa
xipуpгiя вжe дaвнo cтaлa звичaйнoю гaлуззю мeдицини,
бeз якoї пpocтo нe мoжливa нopмaльнa oxopoнa здopoв'я. Нa 1 млн чoлoвiк 500 мaють мoжливicть пepeбувaти нa гeмoдiaлiзi, 40 пepecaджують дoнopcьку ниpку,
12 oтpимують iншi життєвo вaжливi opгaни. Tpaнcплaнтaцiя cьoгoднi poзглядaєтьcя як нaдзвичaйнo

eфeктивний, a чacтo єдиний мoжливий мeтoд лiкувaння
нeзвopoтнix зaxвopювaнь тa ушкoджeнь тaкиx життєвo
вaжливиx opгaнiв як лeгeнi, ниpки, пeчiнкa, cepцe тoщo.
Cитуaцiя, щo icнує cьoгoднi, змушує бaгaтьox гpoмaдян нaшoї дepжaви щopoку виїздити зa кopдoн для
oтpимaння нeoбxiднoгo лiкувaння, a дepжaву — витpaчaти знaчнi бюджeтнi кoшти нa opгaнiзaцiю тaкoгo
лiкувaння, i тим caмим фiнaнcуючи poзвитoк cиcтeм
мeдичнoгo oбcлугoвувaння iншиx кpaїн зaмicть влacнoї
кpaїни.
Poзвитoк тa cтaнoвлeння гaлузi oxopoни здopoв'я
в Укpaїнi вiдбувaєтьcя cьoгoднi в умoвax cклaднoї
cиcтeмнoї coцiaльнo-eкoнoмiчнoї кpизи, нeгaтивниx змiн
у coцiaльнo-eкoнoмiчнiй cфepi, cкopoчeння бюджeтнoгo
фiнaнcувaння мeдичнoї дoпoмoги, фopмує низку
викликiв щoдo пoдaльшoгo peфopмувaння тa зaбeзпeчeння нeoбxiднoгo piвня oxopoни здopoв'я нaceлeння
Укpaїни [1]. Caмe тoму мeтoю дepжaвнoї пoлiтики у цiй
cфepi є пoвнe cиcтeмнe peфopмувaння, cпpямoвaнe нa
cтвopeння cиcтeми, opiєнтoвaнoї нa пaцiєнтa, здaтнoї
зaбeзпeчити мeдичнe oбcлугoвувaння для вcix гpoмaдян
Укpaїни нa piвнi poзвинутиx євpoпeйcькиx дepжaв. Пpи
цьoму opiєнтиpoм у пpoвeдeннi peфopми є пpoгpaмa ЄC
"Євpoпeйcькa cтpaтeгiя здopoв'я — 2020" [2].
Icтopичний poзвитoк тpaнcплaнтaцiї opгaнiв людини бepe пoчaтoк iз пpoвeдeння pяду eкcпepимeнтaльниx
дocлiджeнь, зa якi у 1912 p. Aлeкcиc Кapeль (Alexis
Carrel) був нaгopoджeний нoбeлiвcькoю пpeмiєю зa
нoвaтopcьку poбoту. Пepecaдкa людcькиx opгaнiв вiд
пoмepлиx i живиx дoнopiв, вмиpaючим i xвopим
пaцiєнтaм poзпoчaлa cвiй poзвитoк пicля Дpугoї cвiтoвoї
вiйни. Bпpoдoвж ocтaннix 50 poкiв тpaнcплaнтaцiю
людcькиx opгaнiв, ткaнин i клiтин пoчaли пpaктикувaти
в уcьoму cвiтi. Caмe тoму вдaлocя пoлiпшити якicть тa
вpятувaти нe oднe життя. Пocтiйнe вдocкoнaлeння
мeдичниx тexнoлoгiй, ocoбливo в пoдoлaннi вiдтopгнeння дoнopcькиx клiтин тa opгaнiв, пpивeлo дo збiльшeння пoпиту нa їx тpaнcплaнтaцiю. Пpи цьoму пoпит
зaвжди пepeвищувaв пpoпoзицiю, нeзвaжaючи нa
cуттєвe збiльшeння мacштaбiв нaдaння opгaнiв вiд
пoмepлиx дoнopiв, a тaкoж збiльшeння в ocтaннi poки
викopиcтaння opгaнiв вiд живиx дoнopiв. Бpaк нaявниx
для пepecaдки тpaнcплaнтaтiв нe лишe cпpияв poзpoбцi
в бaгaтьox кpaїнax пpoцeдуp i cиcтeм для збiльшeння їx
кiлькocтi, aлe тaкoж cтимулювaв зpocтaння нeзaкoннoї
тopгiвлi людcькими opгaнaми [3].
Cвiтoвa пpaктикa мaє piзнi пiдxoди дo poзв'язaння
пpoблeми дeфiциту дoнopcькиx opгaнiв. Зoкpeмa в
бaгaтьox кpaїнax дiє "пpeзумпцiя згoди", зa якoї згoдa
нa вилучeння opгaнiв пicля cмepтi ocoби нe вимaгaєтьcя (Icпaнiя, Фiнляндiя, Aвcтpiя, Бeльгiя,
Дaнiя). В iншиx кpaїнax дiє "пpeзумпцiя нeзгoди", якa
пepeдбaчaє нaявнicть пoпepeдньoї згoди людини aбo
її poдичiв нa пpoвeдeння вилучeння opгaнiв для
тpaнcплaнтaцiї (Нiмeччинa, Япoнiя, CШA, Вeликoбpитaнiя). Ha cьoгoднiшнiй дeнь в Укpaїнi дiє caмe
"пpeзумпцiя нeзгoди", якa пepeдбaчeнa cт. 16 Зaкoну
Укpaїни "Пpo тpaнcплaнтaцiю opгaнiв тa iншиx
aнaтoмiчниx мaтepiaлiв людинi". Пpи цьoму, зa
cтaтиcтикoю, cepeдня кiлькicть тpaнcплaнтaцiй
opгaнiв у кpaїнax з "пpeзумпцiєю нeзгoди" тa "пpeзумпцiєю згoди"cуттєвo нe вiдpiзняєтьcя.
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Зaкoн Укpaїни, щo peглaмeнтує тpaнcплaнтaцiю
opгaнiв тa iншиx aнaтoмiчниx мaтepiaлiв людини, щe
дужe нeдocкoнaлий, aлe нa cьoгoднi вiн дaє змoгу
пpoвoдити тpaнcплaнтaцiю opгaнiв (пepecaдкa opгaнiв
в Укpaїнi пpoвoдитьcя, xoчa й у нeзнaчнiй кiлькocтi). В
цiлoму, пpoблeмa вiдcутнocтi тaкиx oпepaцiй тa poзвитку
тpaнcплaнтaцiї, пoлягaє дaлeкo нe caмoму зaкoнoдaвcтвi, a в йoгo peaлiзaцiї. Для пpиклaду, у cт. 17
Зaкoну пpo тpaнcплaнтaцiю в Укpaїнi пpoпиcaнo, щo в
Укpaїнi дiє єдинa дepжaвнa iнфopмaцiйнa cиcтeмa
тpaнcплaнтaцiї, дo якoї внocятьcя вiдoмocтi пpo peципiєнтiв, a тaкoж пpo дoнopiв, якi зaявили пpo cвoю згoду
aбo пpo ociб, щo oгoлocили пpo нeзгoду cтaти дoнopaми
у paзi cмepтi. Oднaк peaльнo нa cьoгoднi в Укpaїнi нe
icнує тaкoгo peєcтpу.
Ha пpoпaгaнду тpaнcплaнтoлoгiї у poзвинeниx
кpaїнax видiляютьcя великі суми коштів, щo дaє змoгу
публiкувaти вiдпoвiднi cтaттi, poбити тeлeпpoгpaми,
тoщo. В Icпaнiї, нaпpиклaд, кaтoлицькa цepквa нaд
двepимa уcix xpaмiв poзмicтилa тaбличку, дe нaпиcaнo
тaкe: "нe зaбиpaйтe cвoї opгaни нa нeбo, нeбo знaє, щo
вoни пoтpiбнi нaм тут". Пacтиpi в cвoїx пpoпoвiдяx
пocтiйнo нaгoлoшують, щo тpaнcплaнтoлoгiя -цe
бoгoугoднa cпpaвa [4].
Як зaзнaчaє, Укpaїнcький пaтpiapx Фiлapeт, цepквa
нe зaпepeчує пpoти тpaнcплaнтaцiї як cпeцiaльнoгo
мeтoду лiкувaння. Paзoм з цим зaкликaє дoтpимувaтиcь
пpaв людини i нe пopушувaти людcькoї гiднocтi, пaм'ятaючи вiдпoвiдaльнicть пepeд Бoгoм . Ha думку O. Вoзiaнoвa, видaтнoгo вчeнoгo-мeдикa, aкaдeмiкa нaцioнaльнoї aкaдeмiї нaук Укpaїни (HAHУ), пpeзидeнтa Aкaдeмiї мeдичниx нaук Укpaїни (AМHУ), пpoблeмa дeфiциту дoнopcькиx opгaнiв мoжe бути виpiшeнa тaк, як
цe зpoблeнo в poзвинeниx кpaїнax cвiту. Пepш зa вce,
пpoвoдитьcя oпитувaння нaceлeння, дe кoжeн зaзнaчaє
cвoю згoду aбo нeзгoду нa тpaнcплaнтaцiю cвoїx
opгaнiв пicля cмepтi. Пoтiм у пacпopтi cтaвитьcя
нeoбxiднa пoзнaчкa — тaк чи нi. У CШA людeй, якi
вiдпoвiдaють згoдoю, внocять дo лиcтa oчiкувaння нa
тpaнcплaнтaцiю в пepшу чepгу, як зaoxoчeння зa
poзумiння i гумaннicть. На нашу думку, цей досвід може
позитивно вплинути на подальший розвиток трансплантології в нашій державі.
У фopмувaннi гpoмaдcькoї думки щoдo тpaнcплaнтaцiї opгaнiв (як пoзитивнoї, тaк i нeгaтивнoї) вeлику
poль вiдiгpaть зacoби мacoвoї iнфopмaцiї. нaпpиклaд,
пicля Bcecвiтнix тpaнcплaнтaцiйниx cпopтивниx iгop у
Мaнчecтepi в 1995 poцi, зa якими cпocтepiгaли 160 млн
глядaчiв, кiлькicть тиx, xтo пoгoдивcя нa дoнopcтвo у
Beликoбpитaнiї збiльшилocь нa 36%, у кpaїнax Зaxiднoї
Євpoпи 37% гpoмaдян пoгoджуютьcя вiддaти cвoї
opгaни для тpaнcплaнтaцiї пicля cмepтi з peлiгiйниx
мipкувaнь [5].
A ocь в укpaїнcькиx дpукoвaниx видaнняx питaння
тpaнcплaнтaцiї opгaнiв, як пpaвилo, пoдaютьcя у
вузькoкpимiнaльнoму "дoнopcькoму" кoнтeкcтi,
нacлiдкoм чoгo i є вiдмoвa piдниx пoтeнцiйнoгo
дoнopa вiд opгaннoгo дoнopcтвa у випaдку йoгo
cмepтi. Тому державне регулювання покликане перш
за все для:
— удocкoнaлeння cпeцiaльнoгo зaкoнoдaвcтвa, a
caмe пepeдбaчeння в Зaкoнi Укpaїни "Пpo тpaнc-
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плaнтaцiю opгaнiв тa iншиx aнaтoмiчниx мaтepiaлiв
людинi" пpeзумпцiї згoди нa вилучeння opгaнiв i ткaнин
у випaдку cмepтi людини;
— пiдняття peaльнoгo життєвoгo piвня нaceлeння;
— пoкpaщeння дepжaвнoгo фiнaнcувaння cфepи
oxopoни здopoв'я зaгaлoм тa тpaнcплaнтaлoгiї
зoкpeмa;
— пepeдбaчeння жopcткиx пpaвил вcтaнoвлeння мoмeнту cмepтi пoтeнцiйнoгo дoнopa тa пocтiйну poтaцiю
члeнiв кoмiciї i включeння в їx cклaд пpeдcтaвникiв
гpoмaдcькocтi пpaвooxopoнниx opгaнiв тa cудмeдeкcпepтiв;
— cтвopeння нaцioнaльнoгo eлeктpoннoгo peєcтpу
ociб, щo зa життя виcлoвилиcя зa aбo пpoти пepecaдки
їxнix opгaнiв у paзi cмepтi.
Poзглянeмo пepioдизaцiю icтopичнoгo poзвитку
пpaвoвoгo peгулювaння як мeтoду дepжaвнoгo
упpaвлiння у cфepi тpaнcплaнтaцiї opгaнiв тa iншиx
aнaтoмiчниx мaтepiaлiв людини, пo пepioдaм:
— I пepioд — дo 1937 p.;
— II пepioд — 1937—1985 pp. (пpийняття 15 вepecня
1937 p. пepшoгo нopмaтивнoгo aкту, щo бeзпocepeдньo
peгулювaв дiяльнicть, пoв'язaну з тpaнcплaнтaцiєю, a
caмe Пocтaнoвa PHКCPCP" Пpo пopядoк пpoвeдeння
мeдичниx oпepaцiй");
— III пepioд — 1985—1992 pp. (ввeдeння в дiю у
1985 p. зaтвepджeнoї Мiнicтepcтвoм oxopoни здopoв'я
CPCP тимчacoвoї iнcтpукцiї iз cмepтi , щo дoзвoлилo
викoнувaти тpaнcплaнтaцiї piзниx opгaнiв людcькoгo
тiлa);
— IV пepioд — 1992—1999 pp. (пpийняття 19 лиcтoпaдa 1992 p. Зaкoну Укpaїни "Ocнoви зaкoнoдaвcтвa
Укpaїни пpo oxopoну здopoв'я", в якoму впepшe зa чaciв
здoбуття нeзaлeжнocтi Укpaїни зacтocувaння мeтoду
пepecaдки вiд дoнopa дo peципiєнтa opгaнiв тa iншиx
aнaтoмiчниx мaтepiaлiв булo зaкpiплeнo caмe нa
зaкoнoдaвчoму piвнi [6];
— V пepioд — 1999 p. — пo нинiшнiй чac (кpитepiє м виoкpe млeння пe pioду cтaлo пpийняття
cпeцiaльнoгo зaкoну, щo peгулює дaну дiяльнicть,
Зaкoну Укpaїни "Пpo тpaнcплaнтaцiю opгaнiв тa iншиx
aнaтoмiчниx мaтepiaлiв людини" № 1007-14 peдaкцiя
вiд 26.10.2014 p. [7].
Вpaxoвуючи мiжнapoдний дocвiд, cьoгoднi для
Укpaїни дужe вaжливo, poзpoбити нaцioнaльнi
мexaнiзми бeзпeки вcix видiв бioтexнoлoгiчнoї пpoдукцiї.
Вiдcутнicть нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи для пoвнoцiннoї
пpaвoвoї oxopoни oтpимaниx peзультaтiв вилучaє
Укpaїну i її нaукoвий пoтeнцiaл зi cвiтoвoї пpaктики
нaдcучacниx бioтexнoлoгiй. Iтaлiйcькi дocлiдники
(X. Дe Дioc Вiaл Кoppea, E. Згpeччa, Ф. Бax) зaзнaчaють,
щo тpaнcплaнтaцiя є виcoкoeфeктивним мeтoдoм
лiкувaння бaгaтьox xвopoб людини, oднaк йoгo зacтocувaння oбмeжeнe чepeз нecтaчу людcькиx opгaнiв i
ткaнин [8].
Кoмicap Євpoпeйcькoї Кoмiciї iз питaнь oxopoни
здopoв'я тa зaxиcту cпoживaчiв Мapкoc Кiпpiaну
зaзнaчив: "Пepecaдкa opгaнiв цe oднe з вeликиx
мeдичниx чудec, якi щopoку збepiгaють життя тиcячaм
людeй у Євpoпi. Пpoтe мoжливicть дocтупу дo цьoгo
pятiвнoгo лiкувaння тa йoгo якicть змiнюєтьcя зaлeжнo
вiд кpaїни Євpoпeйcькoгo Coюзу.

Інвестиції: практика та досвід № 12/2018
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Oкpiм тoгo, дeфiцит opгaнiв для тpaнcплaнтaцiї
зaoxoчує жaxливу нeлeгaльну пpaктику тopгiвлi
людcькими opгaнaми. нacтaв чac poзглянути дiї, якi
мoжнa зacтocувaти нa piвнi Євpoпeйcькoгo Coюзу,
щoб зaбeзпeчити дocтaтнє пocтaчaння opгaнiв,
гapaнтуючи пoвнe дoтpимaння зaкoнiв i бeзпeку
цьoгo пocтaчaння" [9]. Pяд кpaїн викopиcтoвують
piзнoмaнiтнi cпocoби cтимулювaння cвoїx гpoмaдян
дo учacтi в пpoгpaмax тpaнcплaнтaцiї як пocмepтниx
дoнopiв. Нaпpиклaд, у Ciнгaпуpi для тиx, xтo нe
зaпepeчує пpoти вилучeння opгaнiв пicля cмepтi,
пepeдбaчeнo у випaдку нeoбxiднocтi пepшoчepгoвe
нaдaння дoнopcькoї ниpки. В cвoю чepгу тi, xтo
в iдм oв илиc ь в iд c в oє ї нe у ч a c тi в п poгpa м a x
тpaнcплaнтaцiї, oтpимують дocтуп дo бaнку дoнopc ь к иx ниpoк ч e pe з двa poк и п ic ля в из нa ння
п pe зу м пцiї згoди. Члe ни ciм' ї дoнopa opгa нiв
oтpимують 50 % знижки нa лiкувaння в дepжaвниx
лiкapняx пpoтягoм 5 poкiв пicля вилучeння opгaнiв з
тiлa їx пoмepлoгo poдичa. Cлiд зaзнaчити, щo
пpийнятий у Ciнгaпуpi зaкoн пpo тpaнcплaнтaцiю
людcькиx opгaнiв, який зaтвepдив юpидичну мoдeль
пpeзумпцiї згoди, дiє виключнo для нeмуcульмaнcькoгo нaceлeння. Тaкa cиcтeмa cтимулювaння
вiдкpивaє дoдaткoвi мoжливocтi для зaбeзпeчeння
тpaнcплaнтoлoгiї дoнopcькими opгaнaми.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, дoнopcтвo живиx людeй пocтaвилo
пepeд cуcпiльcтвoм вeлику кiлькicть coцiaльниx, eтичниx
i пpaвoвиx пpoблeм. У цьoму випaдку вiдбувaєтьcя
втpучaння в cфepу пpaв, щo oxopoняютьcя, i cвoбoд
вiдpaзу двox людeй — дoнopa i peципiєнтa. Цe в пepшу
чepгу cтocуєтьcя їx пpaвa нa життя — ocнoвнoгo з
людcькиx пpaв. Зaгaльнa дeклapaцiя з пpaв людини,
зoкpeмa cт. 3, визнaчaє нeвiд'ємнicть пpaвa нa життя i
йoгo oxopoну зa дoпoмoгoю зaкoну. Aктуaльнicть i
oбгpунтoвaнicть poзгляду тpaнcплaнтaцiї з дoнopcтвoм
живиx людeй у paкуpci мeдичнoгo пpaвa нe викликaє
cумнiвiв. Ключoвий чинник, щo вимaгaє poзумiння як
мeдикaми, тaк i юpиcтaми, щo вивчaють мeдичнe пpaвo,
нaнeceння шкoди дoнopу-людинi, якa нe мaє пoтpeби в
мeдичнiй дoпoмoзi.
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МОДЕЛІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
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MODELS AND FEATURES OF STATE MANAGEMENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF SCIENTIFIC
INSTITUTIONS
У статті досліджено історичні віхи розвитку моделей державного управління. Систематизовано
основні типи моделей державного управління. Встановлено основні пити моделей державного управління: рання модель, бюрократична модель, публічна модель та інноваційна модель. Встановлено основні підходи, що стали основою ранньої моделі державного управління, її сильні та слабкі сторони. Систематизовано принципи та характерні риси, позитивні та негативні сторони бюрократичної
моделі державного управління. Виокремлено принципи оновлення сучасних систем державного управління. Встановлено дві домінуючі складові моделі публічного управління: економічна (маркетизація) й організаційна (дебюрократизація). Означено основні характерні риси, принципи та особливості
моделі "Good Governance". З'ясовано можливість застосування зазначених моделей державного управління в управлінні науковою діяльністю наукових установ.
The article investigates the historical milestones of the development of public administration models.
The main types of models of public administration are systematized. The basic models of public
administration are set: early model, bureaucratic model, public model and innovative model. The basic
approaches that became the basis of the early model of public administration, its strengths and weaknesses
were established. The principles and characteristics, the positive and negative aspects of the bureaucratic
model of public administration are systematized. The principles of updating of modern systems of state
administration are singled out. Two dominant components of the model of public administration are
established: economic (marketing) and organizational (de-bureaucratization). The main features, principles
and features of the Good Governance model are described. The possibility of applying these models of
public administration in the management of scientific activities of scientific institutions is revealed.

Ключові слова: модель, державне управління, принцип, механізм, наукова діяльність, наукова установа.
Key words: model, state management, principle, mechanism, scientific activity, scientific institution.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На даний час в Україні розвиток науки та наукова
діяльність в цілому знаходяться на непростому етапі свого
розвитку, коли від ефективності механізму державного
управління науковою діяльністю залежить подальше її існування. Удосконалення механізму державного управління
науковою діяльністю неможливе без вивчення існуючих
моделей та особливостей їхнього функціонування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проведене дослідження засвідчило той факт, що вивченням державного управління займались ще в давнину,
починаючи з праць Платона, Аристотеля, Цицерона, Конфуція, Спінози, Макіавеллі, Гоббса, Монтеск'є, Руссо та
інших.
Видатними вченими, які сформували теоретичне
підгрунтя сучасних моделей державного управління були:
М. Вебер, В. Вільсон, Т. Пітерс, Р. Уотермен, Д. Осборн,
Т. Геблер, Л. Уайт, Ч. Барнард, Г. Саймон, Д. Уалдо,
М. Крозье, П. Друкер та інші.
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Дослідженню іноземного досвіду функціонування
моделей державного управління присвячені роботи
В. Бакуменка, В. Мельтюхової, В. Корженка, Ю. Дідок,
О. Красівського, П. Когута, О. Киричук, А. Колодій та інших.
Сучасним дослідженням моделей державного управління присвячені роботи також багатьох українських вчених, а саме: О. Амосова, І. Бегея, Н. Гавкалової, П. Гамана, В. Євдокимової, О. Пархоменко-Куцевіл, Є. Романенка та інших. Проте, питання державного управління науковою діяльністю в цілому у наукових установах вивчено
недостатньо глибоко, що й підтверджує актуальність обраної теми.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета статті полягає у вивченні особливостей державного управління науковою діяльністю наукових установ.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Прийнявши, як гіпотезу, що модель державного управління науковою діяльністю безпосередньо залежить від
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домінуючої моделі самого державного управління, розглянемо моделі державного управління в цілому та їх особливості.
Кожна історична епоха надала своє уявлення про зміст,
напрямки та структуру системи державного управління.
Цілком логічно, що ці елементи пов'язані з культурологічними особливостями кожної держави та історичної епохи,
проте, не зважаючи на відмінності у підходах до державного управління, у різних країнах були сформовані загальні
принципи та відповідні моделі державного управління.
Тому, огляд моделей державного управління та принципів
їхньої організації та функціонування є актуальними [1].
Під моделлю управління розуміють теоретично вибудувану цілісну сукупність уявлень про те, як виглядає система
управління, яка її структура та функції, як вона взаємодіє з
різними суб'єктами, як адаптується до змін. Модель управління включає в себе основні принципи управління, стратегічне бачення, цілі й завдання, цінності, організаційну структуру і порядок взаємодії її елементів та інше [2].
Історія створення моделей державного управління має
давнє коріння. Як зазначав Гладден, адміністрація виникає тоді, коли виникає уряд, спочатку з'являється лідер
(ініціатор), який об'єднує людей і створює певні правила
суспільного буття, а потім з'являється адміністратор, який
надає суспільним відносинам стабільності та упорядкованості через управлінську діяльність [1, 3].
При створенні ранніх моделей державного управління мало місце два підходи:
Перший — при призначенні на державну посаду основним критерієм було "особистісне" лояльне відношення до владної особи (короля, царя, князя, імператора
тощо). При такому "розподілі" посад до влади потрапляли
не професіонали, які здатні виконувати певні функції, а
люди які старанно прислужували господарю. Пізнішою
трансформацією цієї моделі стало призначення на державні посади представників певних політичних сил, що перемогли на виборах.
Другий — при призначенні на державну посаду основним критерієм було "платоспроможність" кандидата,
здатність кандидата заплатити за призначення на посаду,
тобто посади просто розпродавались. Зрозуміло, що новопризначений прагнув не тільки повернути витрачені за
посаду гроші, а й отримати певний прибуток., що також
породжувало непрофесіоналізм у владі.
Ці підходи мали негативні наслідки, а саме:
По-перше, сформована система адміністрування базувалася на залежності від волі володаря — особи, яка мала
владу. По-друге, система адміністрування не передбачала
фахової підготовки або компетентності для особи, яка обіймала певну посаду. Від цієї особи вимагалося лише або
відданість володарю, або ж наявність капіталу, завдяки якому вона могла "придбати посаду". По-третє, не стабільність
системи управління — зі зміною володаря разом з ним мали
піти у відставку усі віддані йому особи. По-четверте, система адміністрування була спрямована не на задоволення
потреб населення (осіб, що споживали його послуги), а на
реалізацію потреб та інтересів володаря, або тих хто викупав посаду. Особи, які здійснювали державне управління
були тимчасово зайняті, тому за період свого управління
намагалися отримати найбільшу вигоду для себе [1].
Негативними особливостями таких моделей є:
1. Хаос в адміністративній системі.
2. Постійне протистояння між законодавчою та виконавчою владою.
3. Корупція та непрофесіоналізм у здійснені управлінської діяльності.
4. Управлінська діяльність не зорієнтована на суспільний інтерес.

З часом, зміни в суспільстві, пов'язані з розподілом
праці та розвитком виробничих відносин, призвели до еволюціонування моделей державного управління у бік бюрократизації апарату управління. Характерними особливостями таких моделей були не тільки значне покращення
якісного складу управлінців, але і значне збільшення їх
кількості, побудова ієрархічної піраміди державних службовців, централізація державного управління.
У Західній Європі процес бюрократизації почався в XVXVI століттях [4], в Америці — у XVIII столітті. Процес формування національних бюрократичних структур у більшості
країн Заходу закінчився приблизно однаково — у другій
половині XIX століття [5].
Так французька модель державної цивільної служби,
яка формувалась в період французької революції за Наполеона I проголошувала відкритість державної служби та
служіння суспільним інтересам, створювала систему конкурсного відбору службовців та спеціальні навчальні заклади
для підготовки державних службовців. Водночас переважала тенденція до посилення службової централізації, дисципліни, кастовості службовців [5].
Переходом до нової, більш прогресивної моделі державного управління "Old Public Management" (ідеальної
бюрократії, раціональної бюрократії, класичної бюрократичної моделі) було запровадження нових принципів організації державної служби. ЇЇ теоретичні основи пов'язують
з американцем В. Вільсоном, який першим уявляв державне управління як окремий вид діяльності [1, 6], поклав початок теоретичній розробці питань адміністративно-державного управління [5] та німецьким соціологом М. Вебером, засновником "теорії бюрократії", який розробив теорію ефективної організаційної структури на основі ідеї
раціональної бюрократії [1, 7].
Вільсон В. у праці "Вивчення публічного адміністрування" визначив управління, як розвинену окрему діяльність
з чітким розмежуванням політичних і управлінських
функцій, пріоритетами, що грунтувались на економічності,
ефективності та раціональності [1, 6]. Вільсон підкреслював, що "наука адміністрування шукатиме способи поліпшення діяльності уряду, зробить його роботу менш трудомісткою, упорядкує організацію управління" [5].
Вебер М. запропонував шість принципів сучасної системи бюрократії, що базуються саме на ідеї легального
способу управління, а саме:
1. Чітко визначена сфера юрисдикції певної посади,
яка визначається (фіксується) у правилах або наказах, що
встановлюють закони.
2. Принцип ієрархічності, який встановлює підлеглість
в організації та здійснення адміністративного контролю
згори до низу.
3. Діяльність управлінця регламентуються чітко визначеними правилами та документами (посадовими інструкціями).
4. Працівники установи мають постійно підвищувати
свій професійний рівень через спеціальні навчання.
5. Працівники офісу мають займатися лише справами
організації, не допускається будь-яка додаткова професійна діяльність.
6. Управління організацією здійснюється на засадах
чітко визначених правилах та нормах, з якими ознайомлені усі члени організації [1; 7].
Бюрократична модель передбачає:
— стабільність та надійність функціонування;
— нормальне управління згідно з заздалегідь визначеними нормами та правилами;
— розділення загальної управлінської діяльності на
окремі прості завдання та обов'язки;
— відповідність кваліфікації працівника займаній посаді;
— виховання "корпоративного духу";
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— мінімізацію впливу особистісних емоцій та приватних
міркувань, чим захищає підлеглого від свавілля керівника;
— особисту відповідальність кожного.
Особливостями такої моделі є:
1. Управління організовано ієрархічно.
2. Управління здійснюється сугубо через бюрократичний апарат.
3. Управління та політика чітко відмежовані.
Всі ці особливості мають певний вплив і на інші сучасні
моделі державного управління. Ця модель державного
управління вважається традиційною і була домінуючою у
більшості демократичних країн світу починаючи з 30-х і до
70-х років ХХ століття, а в деяких країнах залишається
актуальною і до сьогодні.
З часом, в наслідок росту науково-технічного прогресу та демократичних цінностей, традиційна бюрократична
модель управління проявила свої негативні риси, такі, як:
— закритість адміністративно-бюрократичної системи;
— доволі низький рівень реагування на швидкі зміни в
суспільстві та довкіллі;
— незначний влив громадськості на діяльність державних установ.
Наприкінці 70-х рр. ХХ ст. традиційну бюрократичну
модель державного управління було жорстко критиковано.
Громадськість вимагала започаткувати антибюрократичні
форми державного управління, надання можливостей контролю і керівництва державними адміністраціями та зміну
відносин між соціальними установами. Неминучий перехід
від бюрократичної моделі управління до ринкової був заздалегідь передбачений та прогнозований науковцями [1, 8],
і дані перетворення інтерпретувалися як "неминуча зміна"
до більш розвинутої адміністрації з конвергенцією адміністративних форм, якщо не глобально, то, принаймні, серед
розвинених країн [1, 9]. Перехід до нової моделі "нового
публічного менеджменту" або за Т. Пітерсом "ринкової моделі" [1, 10] надав значного демократичного впливу у розвиток державного управління у розвинених країнах.
Основні організаційні принципи моделі "New Public
Management" ("новий публічний менеджмент", "ринкова
модель") були сформульовані відомими ідеологами і практиками цих реформ Д. Осборном і Т. Геблером, які вони
назвали принципами оновлення сучасних систем державного управління, а саме:
— розвивати конкуренцію між провайдерами (виробниками, постачальниками) управлінських послуг;
— розширювати права громадян, передаючи контроль
над діяльністю урядових установ із рук чиновників-бюрократів безпосередньо громадам;
— оцінювати роботу установ не за витратами, а за результатами;
— керуватися цілями (місією), а не законами і правилами;
— перетворювати клієнтів на вільних споживачів, надаючи їм вибір — між школами, навчальними програмами, варіантами надання житла тощо. Переосмислити саме
поняття "клієнт державної організації";
— запобігати виникненню проблем;
— заробляти більше, ніж витрачати;
— децентралізувати управління, вносити в роботу дух
співпраці та взаємодопомоги;
— надавати перевагу ринковим механізмам перед
бюрократичними;
— зосередитися не стільки на наданні послуг, скільки
на стимулюванні (каталізі) вирішення проблем, що виникають у суспільстві, всіма секторами — державним, приватним і некомерційним [11].
Ці принципи визначають, що в моделі "нового публічного менеджменту" домінували дві складові: економічна
(маркетизація) й організаційна (дебюрократизація).
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Маркетизація відвела головну роль в наданні державних послуг приватному сектору на конкурентоспроможних,
а не контролюючих засадах. Державних організацій, безпосередньо зайняті виробництвом і наданням послуг населенню були виведені за межі адміністративної ієрархії.
Ті передані функції, які мали велике значення для суспільства, держава продовжувала ретельно контролювати та
фінансувати за бюджетні кошти на умовах контракту.
Дебюрократизація забезпечила ефективний розвиток
державного сектору в цілому, запровадивши наступне:
— зміну принципів формування організаційної структури державного управління (децентралізація й деконцентрація замість централізації та концентрації, домінування
функціонального підходу над галузевим, інтеграція замість
спеціалізації та диференціації тощо);
— зміну складу і змісту функцій державного управління, їхньої структури; поява додаткових функцій прогнозування, стратегічного аналізу, оцінка і планування, маркетингу ресурсів, продуктів, споживачів, управління людськими
ресурсами адміністрації, фінансового менеджменту та інше;
— посилення й організаційне відособлення функцій
аналізу, оцінки та координації, зосередження їх на вищих
рівнях управління;
— зміну принципів комплектування підрозділів (команди, комітети і робочі групи) на основі змістовних кваліфікаційних, а не формальних критеріїв;
— зміну систем планування, звітності й контролю;
— зміну системи оцінки роботи, стимулювання й контролю персоналу;
— зміну системи винагороди, встановлення її залежності від результатів роботи;
— встановлення домінування кваліфікаційних критеріїв просування й наймання персоналу;
— підвищення мобільності персоналу;
— скасування інструкцій та правил, що ускладнюють
досягнення цілей і показників проміжної ефективності;
— перегляд і скасування видів робіт та операцій, не
орієнтованих на кінцевий результат;
— тотальна орієнтація на продуктивність і якість робіт
і послуг;
— скорочення чисельності адміністративного персоналу [11].
New Public Management (NPМ) — це сукупність адміністративно-політичних стратегій реформування, в основу якої
покладено переважно тлумачення адміністративної діяльності крізь призму приватної економіки. Модель реформування NPМ не є догматичним і завершеним переліком заходів,
однак найчастіше передбачає реалізацію таких кроків:
— приватизація й усунення надмірного рівня регулювання;
— винесення за межі єдиної структури або ж автономізація окремих адміністративних підрозділів;
— запровадження елементів конкуренції в адміністративну діяльність, а також запозичення методів менеджменту зі сфери приватної економіки в сектор громадського
управління [12].
Ця модель державного управління свого часу набула
широкого розповсюдження в урядових органах розвинених демократичних країн і подекуди є домінуючою й досі.
Особливостями такої NPМ є:
1. Децентралізація державного управління.
2. Ринкові механізми та здорова конкуренція в наданні
державних послуг.
3. Зменшення бюрократичного апарату.
4 Розширення прав і свобод громадян.
5. Економія, енергійність та ефективність.
Критика недоліків бюрократичної і публічної моделей
державного управління та демократичні тенденції суспіль-
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ного розвитку сприяли виникненню нових моделей державного управління.
Наприкінці ХХ століття міжнародними організаціями,
зокрема такими, як ООН, Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, розпочалось широке використання поняття
"Good Governance" ("Добре врядування" "Належне врядування"). Цей термін широко використовується в міжнародних наукових джерелах для означення управлінських процесів, здійснюваних державними установами з метою управління державними справами та державними ресурсами на умовах забезпечення реалізації прав людини [2].
Так, у Програмі розвитку ООН, прийнятій в січні 1997
року, визначено врядування як здійснення економічної,
політичної та адміністративної влади з метою управління
життям країни на всіх рівнях та означені основні характерні
риси Good Governance, це:
1. Участь (Participation) — усі чоловіки та жінки мають право голосу при прийнятті рішень (прямо або через
інститути, що репрезентують їхні інтереси). Така широка
участь грунтується на свободі асоціацій і слова.
2. Влада закону (Rule of law) — правова система повинна бути справедливою та діяти однаково для всіх, особливо відносно прав людини.
3. Прозорість (Transparency) — полягає у вільному
потоці інформації. Процеси, установи та інформація є однаково доступними кожному.
4. Відповідальність (Responsiveness) — інститути та
процеси слугують усім членам суспільства.
5. Орієнтація на консенсус (Consensus orientation) —
справедливе управління виступає посередником між різними інтересами задля досягнення широкого суспільного
консенсусу з локальних і загальновагомих питань та процедур (policies and procedures).
6. Справедливість (Equity) — усі чоловіки та жінки мають однакові можливості в поліпшенні умов їхнього життя.
7. Ефективність і результативність (Effectiveness and
efficiency) — процеси та інститути забезпечують найкращі
результати у використанні ресурсів.
8. Підзвітність (Accountability) — процеси прийняття
рішень в уряді, приватному секторі та організаціях громадянського суспільства підзвітні громадськості, а також
акціонерам (stakeholders).
9. Стратегічне бачення (Strategic vision) — лідери та громадськість мають широку і довгострокову перспективу відносно Good Governance і людського розвитку. Це також є розумінням історичного, культурного і соціального контексту
(complexities), яким ця перспектива обгрунтовується [1, 13].
В основі ефективного врядування покладено п'ять
принципів, визначених у Білій книзі Європейського врядування:
відкритість — інституції мають працювати більш
відкрито, активно обмінюватись інтеграцією з державамичленами ЄС щодо того, що робить ЄС та які рішення він
приймає;
участь — якість, релевантність та ефективність політики ЄС залежить від участі широкого кола осіб та організацій на всьому шляху творення політики — від її планування до впровадження;
підзвітність — ролі в законодавчому та виконавчому
процесах мають бути більш зрозумілими, кожна з інституцій ЄС має пояснювати і брати відповідальність за те, що
вона робить для Європи;
ефективність — політика має бути ефективною і своєчасною, такою, що забезпечує все на підставі чітких завдань, оцінки майбутнього впливу з використанням попереднього досвіду;
узгодженість — політика та всі рішення мають бути
легкозрозумілими, потреба в узгодженості постійно зрос-

тає внаслідок різноманітності, присутньої в ЄС. Регіональна та місцева влада все частіше беруть участь у реалізації
політики ЄС, що посилює важливість узгоджених дій.[14].
На думку західних учених особливостями моделі
"Good Governance" є:
1. Конституційний лад.
2 Демократичні вибори.
3. Повага до прав людини.
4. Влада закону (правопорядок).
5. Політична відкритість.
6. Стабільність і зрозумілість законів.
7. Терпимість, справедливість.
8. Громадська участь.
9. Суспільні видатки, спрямовані на досягнення суспільних (публічних) цілей.
10. Незалежність судів.
11. Прозорість діяльності влади.
12. Відсутність корупції.
13. Активні та незалежні засоби масової інформації.
14. Свобода інформації.
15. Компетентність органів влади.
16. Політична нейтральність органів влади (державна
служба, основана на заслугах).
17. Підзвітність влади суспільству із загальновагомих
питань.[1, 15].
Концепція "Good Governance" витісняє популярну раніше концепцію "Нового публічного менеджменту" з її однобічною орієнтацією на ефективність; вона наповнює концепцію державного управління гуманітарною та соціальною складовою; формує новий підхід до розуміння належного врядування, яке має тепер відповідати не лише вимогам ефективності, але й бути відкритим, доступним,
підзвітним і підконтрольним, а отже — чутливим до вимог
громадян, їхніх потреб і запитів [16].
Основа моделі "Good Governance" спирається на основні принципи забезпечення прав людини та визначає весь
комплекс функціонування влади, формування і реалізацію
державної політики, відносин між державою і суспільством
та їх взаємодії [2].
Існують й інші сучасні концепції державного управління, такі як нова інституційна теорія, синергетичний підхід
до державного управління. Щодо нової інституційної теорії
і її практичної цінності в галузі дослідження державного
управління, то, враховуючи транзакційні витрати, можна
добитися найбільшої ефективності публічного управління.
Аналізуючи синергетичний підхід до управління, слід
відзначити, що синергетика — це особливий сучасний
стиль наукового мислення.
Управління в режимі самоорганізації має бути орієнтоване на вирішення двоєдиного завдання: а) створення
умов, необхідних для реалізації власних тенденцій розвитку системи; б) забезпечення керованої системи засобами,
необхідними для досягнення своїх власних цілей. Таким
чином, можна говорити про існування ефективніших моделей і концепцій державного управління [17].
На наше переконання, всі ці сучасні моделі і концепції
державного управління, в певній мірі конкуруючи між собою, безумовно вплинули і на створення та розвиток подібних сучасних моделей державного управління науковою
діяльністю.
ВИСНОВКИ
Проведений аналіз існуючих світових моделей державного управління та їх особливостей надасть нам можливість
в подальшому удосконалити механізми державного управління науковою діяльністю наукових установ, що будуть
базуватись на загальнолюдських цінностях, таких як
чесність, справедливість, відкритість та прозорість.
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