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

Ще з часів панування у наукових колах концепції

"здорових фінансів", на ідейних засадах якої будува%

лась боргова політика розвинутих країн, грошова емі%
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сія розглядалась найдоцільнішим джерелом фінансу%

вання витрат у період депресії. Логіка міркувань поля%

гала в тому, що оскільки ринок характеризується непов%

ною зайнятістю, додаткова емісія не створює для дер%

жави додаткового фіскального тягаря подібного тому,

що виникає, коли необхідно обслуговувати борг. Пози%

ки ж вважались альтернативою грошовій емісії, а не її
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субститутом. За умов високої інфляції їм покладалось

в обов'язок стерилізувати надлишкову ліквідність у бан%

ківському секторі. Якщо критерії стабілізації вказува%

ли на доцільність скорочення купівельної спроможності

приватного сектору, то рекомендувалось продавати

державні цінні папери з позитивною доходністю; кош%

ти, вирученні від продажу цінних паперів вилучались

Центральним банком з обігу, результатом чого висту%

пала дефляція. Є й такі теоретичні моделі, як, наприк%

лад, гіпотеза Барро%Рікардо, згідно з висновками якої

фінансування державних витрат за рахунок боргу і за

рахунок податків матимуть однакові наслідки для еко%

номіки.

Тут слід акцентувати, що вплив боргу на економіку

в рікардіанській та класичній інтерпретації є відмінним.

Перші не бачать суттєвих відмінностей в джерелах по%

криття дефіциту між внутрішніми чи зовнішніми пози%

ками, останні ж переконані, що дефіцит чинить силь%

ний негативний вплив на інвестиції та баланс поточно%

го рахунку. Водночас держава ніколи не розділяла

фіскального аскетизму класичної моделі, згідно з якою

податки, так звані інструменти ординарних державних

фінансів, мають повністю покривати потреби економі%

ки в ресурсах. Недарма, як справедливо наголошує Б.

Альохін [1], в фіскальних конвенціях багатьох країн

податки фігурують як вид доходів, а позики — як дже%

рело фінансування дефіциту, явища за сутністю своєю

екстраординарного. На нашу думку, окреслений вибір

між внутрішнім і зовнішнім боргом можливий лише у

випадку добре функціонуючого внутрішнього ринку

державних цінних паперів. Тягар зовнішнього боргу,

що зміщується у майбутнє, супроводжуватиметься

відтоком ресурсів до країни%донора капіталу, що ви%

суватиме вимоги до якості фіскального та боргового

менеджменту в країні%реципієнті боргових позик та аб%

солютизуватиме проблему боргової залежності. Вра%

ховуючи, що вибір між проведенням грошової емісії,

зростанням фіскального навантаження або залученням

боргового капіталу актуалізується в часи депресії, не%

стабільності або кризових проявів, дослідження ка%

налів впливу боргу на економічне зростання є актуаль%

ним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

С. Гупта, Б. Клементс, Р. Бхатачаріа, Т.К. Нгуєн і

Г. Ічаусте емпірично оцінили вплив зовнішньої забор%

гованості на темпи економічного зростання в країнах

з низьким рівнем доходу, а також проаналізували ме%

ханізми цього впливу на зростання за допомогою

дослідження її ефектів на державні інвестиції [2; 3].

А. Пескаторі, Д. Сандрі і Д. Саймон, намагаючись дати

відповідь на питання щодо існування деякого порого%

вого відношення державного боргу до ВВП, після яко%

го середньострокові перспективи економічного росту

в країні опиняються перед серйозною загрозою, зро%

били ряд контроверсійних висновків. По%перше, рівні за%

боргованості є слабкими індикаторами потенціалу зро%

стання, і, таким чином, стратегії, спрямовані на посилен%

ня зростання, повинні враховувати цілий ряд інших чин%

ників. По%друге, той факт, що високий, але з перспекти%

вами зниження рівень боргу не має негативного впливу

на зростання, свідчить на користь більш оптимістич%

ної оцінки перспектив для тих країн, які долають про%

блему великої заборгованості. По%третє, відсутність

конкретного боргового порога, вище якого перспек%

тиви зростання істотно погіршуються, означає, що

країни можуть орієнтуватися на чисті середньострокові

ефекти стабілізаційних стратегій, і не опікуватись тим,

що короткотерміновий вихід за межі конкретного бор%

гового порога призведе до масштабних і негативних

наслідків [4]. В. Шпрингель досліджував роль зовніш%

нього боргу в генерації економічної кризи, приділяю%

чи особливу увагу залежності економічного розвитку

країни від структури зовнішнього боргу, який є відоб%

раженням специфічних рис національної економіки і

фінансового ринку [5]. М. Римар, І. Дулин [6] розгля%

нули еволюцію поглядів основних економічних шкіл на

вплив боргу на економічне зростання, визначили пе%

реваги та недоліки запозичень для економіки, а також

розкрили шляхи вдосконалення боргової політики. Є.

Павловсьвка [7] проаналізувала два протилежних та

ключових підходи в теоретичних дослідженнях щодо

впливу державного боргу на економічне зростання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Ми пропонуємо розглянути канали впливу боргу

на економічне зростання, акцентуючи увагу на мак%

роекономічних взаємозв'язках, що виникають у про%

цесі акумулювання й нагромадження боргу. Виявлен%

ня виникаючих суперечностей у взаємовпливі боргу і

зростання із виокремленням тригерів відносин бор%

гової залежності допоможе ідентифікувати прояви

останньої на сучасному етапі функціонування світо%

вої економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пояснення того, в який саме спосіб високі рівні аку%

мульованого боргу спричиняють зменшення зростан%

ня, лежать у площині феномену "тягаря боргу", який

демонструє, що якщо існує деяка можливість того, що

в майбутньому розмір боргу перевищуватиме здатність

країни виплачувати його, очікувані витрати на обслу%

говування боргу зменшать потік національних та іно%

земних інвестицій. В останні двадцять років спостері%

гається швидкий перехід від фінансування дефіциту

державного бюджету в країнах, що розвиваються, цен%

тральними банками до фінансування фінансовими

ринками — тобто від прямого до непрямого фінансу%

вання — поряд з процесами дерегулювання режимів

відсоткових ставок. Ця тенденція підтримувалась, се%

ред іншого, тому що вважалося, що ринкова дисципл%

іна у сфері держаного запозичення допоможе створен%

ню фіскальної відповідальності та макроекономічної

стабільності. Натомість, разом із відмовою від друку%

вання грошей на користь емісії облігацій відбулося

швидке нарощення державного боргу в країнах з рин%

ками, що формуються.

Процесу нарощення державного боргу значно спри%

яла лібералізація капітальних рахунків. У деяких краї%

нах головною метою лібералізації капітальних рахунків

було скоріш заповнення фіскального розриву, аніж роз%

риву валютного ринку, адже національним фінансовим

ринкам не вистачає глибини, щоб поглинути зростання
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державного боргу. Це дозволило резидентам, а саме

банкам, вдаватися до міжнародних арбітражних опе%

рацій задля здобуття високих прибутків від інвестицій у

державний борг, приймаючи на себе одночасно високі

валютні ризики. Це також дозволило нерезидентам ку%

пувати урядові цінні папери на національних ринках.

Більше того, резидентів, які раніше інвестували в реальні

активи, такі як золото та нерухоме майно, задля хеджу%

вання від інфляції, заохочували надавати позики дер%

жавному сектору шляхом встановлення зв'язку між дер%

жавним боргом і валютним курсом. Як наслідок, значна

частина боргу, деномінованого в національній валюті,

перейшла до рук нерезидентів, боргу, деномінованого

в доларах (або пов'язаного з доларом), — до рук рези%

дентів, а сама по собі різниця між зовнішнім та

внутрішнім боргом втратила своє значення. Слід дода%

ти, що пануюче в термінологічному обороті поняття

"добрий борг" означає той борг, що наданий у твердій

валюті. Відповідно для країн периферії цей борг авто%

матично є зовнішнім боргом, вираженим в іноземній

валюті.

Потенційні інвестори, прогнозуючи, що чим більше

буде вироблятися, тим більше буде оподатковуватися

кредиторами для обслуговування зовнішнього боргу, не

бажатимуть зазнавати інвестиційних втрат задля май%

бутнього зростання виробництва. Цей висновок пред%

ставлений кривою боргу Лаффера, яка передбачає, що

більші боргові шоки пов'язані з нижчою ймовірністю

виплати боргу. На висхідній або "позитивній" частині

кривої зростання номінальної вартості боргу пов'язане

із зростанням в очікуваних виплатах боргу, тоді як зро%

стання боргу зменшує очікувані виплати боргу на

нисхідній або "негативній" частині кривої. Очікування

списання деякої частини боргу також певним чином не

спонукає приватних іноземних інвесторів надавати до%

даткове фінансування, а тому зменшує накопичення

капіталу.

Аналіз загального впливу балансового ефекту, який

виникає внаслідок вимушеної заборгованості в іно%

земній валюті, дозволив встановити, що економіка ве%

ликої кількості країн, що розвиваються особливо з

відкритим рахунком руху капіталу, характеризується

більшою волатильністю макроекономічних показників.

Згідно з концепцією "первородного гріха", такій країні%

боржнику вкрай важко змінити своє фінансове стано%

вище. Більше того, жодної кореляції між рівнем такої

заборгованості та рівнем розвитку й кредитоспромож%

ності не встановлено; натомість примат розміру еконо%

міки є незаперечним.

Існуючі балансові ефекти можна регулювати де%

кількома шляхами, навіть без додаткових витрат.

Інвестиційний бум на світових товарних ринках спри%

яв значному акумулюванню країнами, що розвивають%

ся, масштабних обсягів валютних резервів. Новітньою

тенденцією у практиці, адаптованій країнами, що

розвиваються, став випуск державних облігацій, де%

номінованих у місцевій валюті, на міжнародних фінан%

сових ринках. Втім, попри те, що обсяг цих облігацій

досі залишається відносно невеликим, а їхня поява

була продиктована не стільки зростанням світової

економіки, міжнародної ліквідності та гарних умов

торгівлі товарами,основною метою для більшості

країн було саме збільшення боргового фінансування

в місцевій валюті.

Макроекономічні причинно%наслідкові взаємозв%

'язки, що виникають внаслідок зменшення зовнішнь%

ого боргу, багато в чому залежатимуть від того, яким

є валютний курс в країні — плаваючим чи фіксова%

ним.

1. Зменшення тягаря зовнішнього боргу з плаваю%

чим курсом призводить до виникнення екзогенного

ефекту — в експортних статтях відбувається збільшен%

ня ресурсів за рахунок зникнення необхідності здійсню%

вати платежі по обслуговуванню боргу. Як результат,

курс зростає, а при незмінній грошовій масі сукупний

рівень цін падає, реальна готівка збільшується разом із

збільшенням доходів. Ефект посилюється, якщо дер%

жаві вдається зменшити свою залежність від доходів від

сеньйоражу і, як наслідок, зменшити обсяги випуску

грошей.

2. Зменшення тягаря зовнішнього боргу з фіксо%

ваним курсом супроводжується збільшенням реально%

го доходу, що викликає зростання відносних цін на

імпортоорієнтовані товари, при чому сукупний рівень

цін або залишається сталим, або підвищується. Валют%

на ж рівновага вимагає збільшення грошової маси,

оскільки реальні доходи та рівень цін зросли. Варто

відзначити, що зменшення тягаря внутрішнього боргу

не призводить до фінансової нестабільності, якщо

воно фінансується ззовні, а не за рахунок емісії гро%

шей.

Тягар боргу може впливати на зростання не тільки

через обсяги інвестицій, але також й через менше зро%

стання продуктивності. Багато авторів виступали за

ширше пояснення теорії боргового тягаря, шукаючи

її обгрунтування в частині зменшення інвестиційних

витрат внаслідок необхідності сплати вимог креди%

торів. Як наслідок, уряди матимуть стимули для зап%

ровадження складних політичних реформ з потенц%

ійно високими політичними й економічними втратами,

що позначиться на уповільненні зростання продуктив%

ності.

Поняття "боргового навісу" описує ситуацію,

коли боргові зобов'язання країни%боржника занад%

то великі в порівнянні із величиною наявних доходів,

які можуть бути використані для погашення боргів,

тобто це ситуація, коли країна не може виконувати

зобов'язання з обслуговування зовнішнього боргу.

Відповідно до теорії боргового навісу, коли країна

має занадто високе співвідношення зовнішнього

боргу і ВВП, вона зазнає браку коштів, які могли б

бути використані для пожвавлення ділової актив%

ності та залучення інвестицій, що в подальшому чи%

нить негативний вплив на рівень економічного зрос%

тання країни.

Теорія обмеження ліквідності також полягає у по%

дібному обмеженні ліквідних коштів, але грунтується на

ефекті витіснення приватних інвесторів державними

витратами. Ефект проявляється у наступному: зі збіль%

шенням зовнішніх запозичень країни зростають витра%

ти з обслуговування зовнішнього боргу і, відповідно,

дефіцит держбюджету; це призводить до того, що краї%

на не в змозі забезпечити обслуговування наступних

зовнішніх запозичень, а тому її можливості використан%
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ня зовнішніх джерел кредитування значно обмежують%

ся і відбувається переорієнтація на ринок внутрішніх

запозичень; збільшення внутрішніх запозичень, у свою

чергу, призводить до зростання процентних ставок і, як

наслідок, зменшення обсягів приватних інвестицій. Ви%

щезазначене загострює проблему боргової залежності

країни.

Так, в умовах великого обсягу державного боргу,

кризи ліквідності внутрішнього фінансового ринку і

низького рівня збережень єдиним виходом щодо уник%

нення дефолту при зберіганні належного рівня видатків

влади є приваблення зовнішнього фінансування. Але в

таких умовах кредитори можуть висувати ряд додатко%

вих умов щодо зміни економічного курсу та міжнарод%

ного політичного позиціонування країни. Це, в свою чер%

гу, загострить економічну залежність країни, адже коли

значна частина боргових зобов'язань перебуває в ру%

ках нерезидентів, незначна зміна ринкової кон'юнкту%

ри на рівні як країни, так і світової економіки, може

призвести до значних коливань курсу валюти і динамі%

ки потоків капіталу [7].

Отже, невпевненість, спричинена високим рівнем

боргу, може також свідчити про те, що борг сам по

собі обмежує зростання як шляхом акумулювання ка%

піталу, так і через фактор продуктивності. У країнах

з низькими доходами, які мають проблеми з обслу%

говуванням боргу, існує невизначеність щодо части%

ни боргу, що обслуговуватиметься за допомогою

власних ресурсів країни. Згідно з дослідженнями

щодо інвестування в умовах невизначеності, за умо%

ви значної нестабільності, навіть якщо фундамен%

тальні макроекономічні показники країни поліпшу%

ються, інвестори мають сумніви щодо доцільності

здійснення широкомасштабних довгострокових про%

ектів, що також спрацьовує не на користь зростання

продуктивності.

Рис. 1. Зв'язок між боргом, інфляцією та темпами зростання

Примітки: "Борг" включає в себе внутрішні і зовнішні державні борги 20 країн з розвиненою економіко, у числі яких: Австра%
лія, Австрія, Бельгія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія,

Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Великобританія і США. Кількість зроблених спостережень для кожної з чотирьох груп
боргу: 443 для боргу / ВВП нижче 30%; 442 для боргу / ВВП від 30 до 60%; 199 спостережень для боргу / ВВП від 60 до 90% і

96 для боргу / ВВП вище 90%. Всього 1180 спостережень.
Джерело: [10; 11; 12].
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Емпірично розглядаючи нелінійний вплив боргу на

зростання, Д. Кохен з'ясував, що ймовірність реструк%

туризації боргу, що прямо пропорційно залежить від

зовнішньої заборгованості, істотно зменшує зростан%

ня. Він дійшов висновку, що борг стає надмірним, коли

сягає 50% від ВВП або 200% від експорту [8]. Водно%

час, ми звертаємо увагу на тому, що насправді причин%

ний зв'язок "борг%зростання" здійснюється у проти%

лежному напрямі. Як доказ на користь зазначеного,

слід зауважити, що саме по собі уповільнення зрос%

тання у всьому світі з 1975 року спричинило боргову

кризу в країнах з середнім рівнем достатку в 1980%х та

у бідних країнах, з високим рівнем боргу — у 1980%х і

1990%х роках.

Серед іншого, зменшення зростання знижує річні

доходи від податків і можливість формування профіцит%

ного бюджету, а коефіцієнти боргу підвищуються без

відповідних змін. Не ставлячи за мету надати докази

оманливості припущень Д. Кохена, а радше віднайти

спільний творчий знаменник, ми відзначаємо істотний і

негативний вплив боргу на зростання як у бідних краї%

нах з високим рівнем боргу, так і в країнах, що розвива%

ються. Втім, зменшення боргу може і не мати бажаного

впливу на капітал або зростання продуктивності (а тому

й на зростання виробництва), якщо мають місце інші

макроекономічні і структурні дисбаланси або політичні

обмеження.

К. Рейнхарт і К. Рогофф [9], емпірично досліджую%

чи економічне зростання та темпи інфляції при різних

рівнях державного та зовнішнього боргу, дійшли наступ%

них висновків:

1. Зв'язок між державним боргом та реальним зро%

станням ВВП незначний при рівні відношення боргу до

ВВП нижчому за 90%; коли це відношення більше за

90%, медіанне значення щорічного зростання зни%

жується на 1%, а середнє зростання сповільнюється

більшою мірою, причому така залежність існує як у роз%

винутих країнах, так і в країнах з ринками, що форму%

ються.

2. У країнах з ринками, що формуються, показ%

ник рівня відношення боргу до ВВП, при якому почи%

нається зниження темпів зростання, зазвичай нижчий,

ніж у розвинутих країнах, бо борг практично повністю

деномінований в іноземній валюті. Коли зовнішній

борг сягає рівня 60% від ВВП, річне зростання зни%

жується приблизно на 2%. При вищих рівнях боргу

(близько 90%) щорічне зростання сповільнюється у

2 рази.

3. У групі розвинутих країн не спостерігається пря%

мого зв'язку між інфляцією та державним боргом (зро%

стання інфляції спостерігалося лише у США), проте у

випадку країн, що розвиваються, ситуація інша — при

зростанні державного боргу темпи інфляції значно при%

скорювалися.

Вплив інфляції на розмір державних зобов'язань

не є однозначним, а тому виділяється три напрями

впливу:

1. Ефект Олівера%Танзі. Між інфляцією та дефіци%

том бюджету існує позитивний зв'язок, тобто дефіцит

бюджету збільшується по мірі зростання цін. Це відбу%

вається, тому що момент нарахування та сплати по%

датків не збігається, а отже, фактичні надходження в

державну казну знецінюються, тому збільшується де%

фіцит бюджету і відповідно фактична величина боргу

зростає.

2. Концепція "інфляційного податку". Між інфля%

цією та дефіцитом бюджету існує негативний зв'язок,

тобто зі зростанням цін відбувається зниження позич%

кового відсотку по заборгованості, і відповідно інфля%

ція полегшує виплату державного боргу. За таких умов

кредитори понесуть збитки, бо вартість державних зо%

бов'язань знижується.

3. Ефект Патінкіна. Між інфляцією та дефіцитом

бюджету існує негативний зв'язок. Цей ефект має місце

в країнах з нестабільною економікою, де прийнята про%

гресивна ставка оподаткування. Тобто в період інфляції,

коли збільшуються номінальні доходи населення, більш

високі доходні групи населення обкладаються вищими

податковими ставками. А це, у свою чергу, призводить

до того, що при незмінних видатках уряду, збільшують%

ся надходження до держави, що полегшує виплату бор%

гу.

Дослідження взаємозв'язку між боргом та темпами

зростання є особливо актуальним у посткризові періо%

ди, адже державний борг стрімко зростає саме у цей

час. Аналіз чотирнадцяти найбільш гострих фінансових

криз у період після Другої світової війни дозволяє ствер%

джувати, що за трирічний період після кризи держав%

ний борг зростає в середньому на 86%. Так, рівень зов%

нішнього боргу у розвинених країнах, починаючи з 2010

р., в середньому становить 200% від ВВП, і особливо

високим цей показник є у європейських країнах. Зрос%

тання дефіциту бюджету та значні обсяги рефінансуван%

ня банківської системи можуть допомогти економіці

вийти із рецесії, проте довгострокові макроекономічні

наслідки для країни в умовах старіння населення та зро%

стання соціальних витрат є непередбачуваними. Зв'язок

між боргом, інфляцією та темпами зростання показано

на рисунку, де розглядаються групи країн з різним

рівнем боргу (рис. 1).

Хоча зв'язок між боргом та інфляцією у розвину%

тих країнах практично не спостерігається, для країн,

що розвиваються, прослідковуємо наступне співвідно%

шення: при зростанні рівня боргу від 30% до 90%

інфляція зростала з 7% до майже 16%. Таким чином,

найчастіше темпи зростання сповільнюються із досяг%

ненням боргом рівня 90% від ВВП (60% для країн, що

розвиваються). Виокремлення показника у 90% пов'я%

зане із т.зв. "терпимим рівнем заборгованості" —

рівнем, за якого держава може позиціонувати себе як

надійного позичальника на ринку. Зростання цього

значення може призвести до загострення економічних

проблем у країні.

Втім, М. Римар справедливо зазначає, що для країн,

що розвиваються, безпечний обсяг боргу є на значно

нижчому рівні, ніж для розвинених, що зумовлено впли%

вом таких чинників: відсутністю стабільного доступу до

зовнішнього фінансування, яке б давало змогу хоча б

частково рефінансувати нагромаджені борги; невисо%

ким рівнем доходів держави і нестабільністю податко%

вих надходжень до бюджету; високою вартістю залу%

чення позичкових коштів, що навіть за помірної забор%

гованості істотно посилює тягар обслуговування бор%

гу.
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Слід акцентувати ще й на тому, що прийняття умов

стабілізаційних програм МВФ як одна із можливостей

вгамування кредитних потреб держави, що опинилась

відрізаною від ринків приватного капіталу внаслідок

макроекономічної дестабілізації (що може проявля%

тись у вигляді класичної кризи платіжного балансу,

банківської кризи, боргової кризи, кризи "близнюка"),

суперечить принципам "функціональних фінансів", що

виступають альтернативою правилам "здорових

фінансів", які являють собою класичні правила бюд%

жетної політики, які має сповідувати держава у випад%

ку, коли вона виступає позичальником. Концепція фун%

кціональних фінансів виходить з наявних пріоритетів

держави у кожному періоді. Вважається, що головним

завданням уряду є стабілізація економіки, а не балан%

сування бюджету. Якщо існує довіра до уряду, то мож%

на знайти засоби для погашення боргу. Потрібно лише

визначити граничний рівень дефіциту і державного

боргу, за яким ці явища стають небезпечними для дер%

жави.

Нині концепція функціональних фінансів є основ%

ною теоретичною базою для розробки фіскальної пол%

ітики у багатьох країнах. Коли державний бюджет зво%

диться з дефіцитом, казначейство отримує гроші для

оплати своїх зобов'язань або шляхом додаткової гро%

шово%кредитної емісії, або бере позику, випускаючи

облігації. Емісія додаткової кількості грошей для

фінансування бюджетного дефіциту в кінцевому ре%

зультаті призведе до інфляції, що викликає занепокоє%

ння суспільства. Позики — менш інфляційний шлях, але

використовувати їх можна лише за наявності у креди%

торів тимчасово вільних коштів, їх довіри до уряду,

зацікавленості в отриманні високих процентів по об%

лігаціях державної позики і високих гарантій повернен%

ня боргу. Потенційними покупцями облігацій казначей%

ства є: іноземні державні інституції або приватний сек%

тор; вітчизняні домогосподарства і фірми; національ%

на приватна система комерційних банків; Центральний

Банк країни.

Відповідно до цих принципів критерії оцінки держав%

ної політики мають відображати лише її функціональні

аспекти. Три ключових принципи "функціональних фі%

нансів":

1. Збирати податки і витрачати їх необхідно так,

щоб виробництво зростало в умовах повної зайнятості

і не супроводжувалось інфляцією, а не з метою "підви%

щення доходів" чи "ліквідації дефіциту". Застосування

цього принципу долає побоювання того, що боргове

фінансування та зростання пропозиції грошей посилить

інфляцію.

2. Брати і повертати позики лише для того, щоб

змінити співвідношення грошової маси та держав%

них цінних паперів в обігу, а не з метою "залучення

коштів" чи "погашення боргу". Застосування цього

принципу долає побоювання того, що держава вит%

існить приватних позичальників з кредитного рин%

ку.

3. Друкувати і вилучати з обігу гроші, щоб досягати

взаємодоповнюваності першого і другого принципів.

Якщо керуватися принципами "функціональних

фінансів", то в довгостроковому періоді автоматично

спрацює тенденція до бюджетного збалансування. Го%

ловне — не фінансувати витрати податками, податки

можна використовувати лише для скорочення витрат в

часи високої інфляції. Принципи "функціональних

фінансів" позиціонують державну політику та управлін%

ня боргом в якості шляхів досягнення економічного про%

цвітання і тому не передбачають a priori жодної конк%

ретної ув'язки між витратами і доходами та/або бажа%

ного розміру боргу в абсолютному і відносному вимі%

рах.

ВИСНОВОК
При аналізі боргу і зростання виявлено ряд супереч%

ностей.

1. Зростання податків для виплати державного бор%

гу може призвести до скорочення виробництва.

2. Скорочення державних видатків може мати не%

гативний ефект для споживання, адже прогнозовано

скоротиться попит.

3. Щодо інфляції, то зростання її темпів може зни%

зити реальну вартість обслуговування короткостроко%

вого боргу, проте за довгостроковими зобов'язаннями

державі доведеться виплачувати борг за вищими відсот%

ковими ставками.

4. Джерела внутрішніх запозичень мають бути до%

статніми, проте в країнах, що знаходяться у фазі еко%

номічного спаду та трансформують свою економіку, су%

купні доходи і заощадження скорочуються швидкими

темпами.

5. Політика внутрішніх запозичень може обертатись

посиленням тенденції до зростання боргу темпами

швидшими, ніж зростання національного доходу.

6. Важливим є також питання причин зростання бор%

гу. Так, вважається, що зростання рівня боргу у воєн%

ний час не є негативним явищем, оскільки динамічне

економічне зростання у післявоєнний період дозволяє

покрити минулі державні витрати і повернути рівень за%

боргованості до "нормального" рівня.

7. Значне зростання рівня боргу у мирний час

може вказувати на значні дисбаланси у структурі еко%

номіки і призвести до більш тривалого економічного

застою.

Нами було розглянуто канали впливу боргу на еко%

номічне зростання, до яких нами було віднесено: ка%

нал валютного курсу, канал процентної ставки, канал

державних витрат, канал фіскальних надходжень/вит%

рат, канал потоків капіталу. На нинішньому етапі роз%

витку світової економіки тригерами відносин боргової

залежності можуть виступати: глобальна експортна

криза (під якою ми маємо на увазі зменшення надход%

жень до бюджетів країн внаслідок скорочення експор%

ту в результаті глобальної рецесії, що характеризуєть%

ся падінням економічної активності, дохідності від ка%

піталу та показників продуктивності); зменшення цін

на сировинні товари (що призводить до зростання де%

фіциту торгового балансу, скорочення валютних над%

ходжень, бюджетного дефіциту, фіскального розри%

ву, згортання інвестиційних програм і т.д.); зменшен%

ня доходів країн%експортерів; загострення бюджетних

дефіцитів; зростання фіскальних розривів; витіснення

приватних інвестицій державними витратами; еко%

номічні й політичні витрати від імплементації реформ/

або стабілізаційних програм.
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ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

В умовах стрімкого розвитку новітніх технологій,

формування економіки знань, заснованої на максималь%
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DEFINITION OF INVESTMENT PROSPECTS OF POLTAVA REGION WITH THE USING
OF CORRELATION>REGRESSION MODEL

У статті обгрунтовано необхідність підвищення інвестиційної активності на національному та регіо�
нальному рівнях, систематизовано сукупність чинників, які визначають інвестиційну привабливість ре�
гіону. Вивчено найважливіші складові, за якими визначають рівень інвестиційної привабливості регіо�
ну: інвестиційний потенціал і інвестиційний ризик, зосереджено увагу на видах інвестиційних ризиків,
що є важливим в умовах загострення кризових явищ в економіці країни. Досліджено рівень інвестицій�
ної привабливості Полтавського регіону, основні тенденції розвитку інвестиційної діяльності в області,
особливості іноземного інвестування в різні сфери господарювання, визначено найбільш пріоритетні
галузі для вкладення матеріально�технічних і інтелектуальних цінностей, за допомогою кореляційно�
регресійної моделі визначено сукупність інвестиційних факторів, які найбільше впливають на загаль�
ний рівень соціально�економічного розвитку регіону, основні проблеми підвищення рівня інвестицій�
ної активності, сформовано основні напрями розвитку інвестиційної діяльності в області.

The necessity for increased investment activity at national and regional levels has been justified in the
article, the set of factors that determine the investment attractiveness of the region has been systematized.
It has been studied the most important components, which determine the level of investment attractiveness
of the region: investment potential and investment risk focuses on the types of investment risk that is important
in terms of aggravation of the crisis in the economy. The level of investment attractiveness of the Poltava
region, major trends in investment activity in the region have been investigated, especially foreign investment
in various spheres of economy, defined most priority sectors for investment logistical and intellectual values
have been identified. With using of correlation�regression model it has been identified a set of investment
factors that most influence the overall level of socio�economic development of the region, the main problem
of increasing investment activity, formed the main directions of investment activity in the region.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційний ризик, інвестиційний потенціал, кореляційно!регресій!

на модель, іноземні інвестиції.

Key words: investment attractiveness, investment risk, investment potential, correlation!regression model, foreign investment.

но повному використанні науково%технічного, інтелек%

туального та креативного потенціалів, інвестиції є най%

важливішим засобом забезпечення прогресивних струк%

турних зрушень в економіці, поліпшення якісних показ%

ників діяльності на мікро%, мезо% і макрорівнях. Подо%

лання кризових явищ, стабілізація і розвиток економі%
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ки України, підвищення рівня конкурентоспроможності

вітчизняних підприємств значною мірою залежать від

того, наскільки ефективною є інвестиційна діяльність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку та оптимізації інвестиційних про%

цесів досліджувалися в працях багатьох науковців, се%

ред них: Ю.Н. Бажал, С.І. Бандур, І.А. Бланк, О.В. Гав%

рилюк, В.М. Геєць, С.О. Іщук, С.В. Степаненко,

Ф.І. Хміль, М.Г. Чумаченко, І.М. Школа та інші. Вивчен%

ню регіональної специфіки інвестиційної діяльності при%

діляли увагу Г.О. Харламова, К.С. Танько, Е.Д. Качаєв,

Л.О. Петкова тощо.

Однак, враховуючи високу актуальність даної про%

блематики, особливо в умовах загострення соціально%

економічної кризи в країні,  негативного впливу

зовнішніх чинників на розвиток інвестиційної діяльності,

потребують подальшого вивчення питання щодо підви%

щення інвестиційної привабливості регіонів і національ%

ної економіки в цілому.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних чинників підви%

щення інвестиційної привабливості регіону, формуван%

ня векторів розвитку інвестиційної діяльності в Пол%

тавському регіоні з використанням кореляційно%регре%

сійного моделювання для встановлення причинно%на%

слідкових зв'язків інвестиційних факторів і загального

рівня економічного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Передумовою активізації інвестиційних процесів як

в державі, так і в регіонах є формування сприятливого

інвестиційного клімату, підвищення інвестиційної при%

вабливості економіки як об'єкта інвестиційної діяльності

[15].

Інвестиційна привабливість регіону визначається

сукупністю чинників, які можна поділити на дві великі

групи:

1) жорсткі фактори, дію яких неможливо (або дуже

складно) змінити в короткостроковій перспективі, вони

в значній мірі визначають потенціал області та є базою

для середньо% та довгострокових прогнозів розвитку се%

редовища реалізації інвестиційних проектів;

2) м'які фактори, які можуть бути змінені протягом

відносно короткого періоду часу та можуть створюва%

ти бар'єри для реалізації інвестиційних проектів, пере%

важно стосуються сприйняття економічного середови%

ща інвесторами [1; 2].

Міністерство економіки з питань європейської інтег%

рації України щорічно розраховує рейтинг привабли%

вості регіонів України за такими показниками: еконо%

мічний стан регіону, розвиток ринкової, інноваційної,

транспортної та фінансової інфраструктури, стан людсь%

ких ресурсів, діяльність органів місцевої виконавчої

влади у сфері підприємництва [10; 11].

Як складові інвестиційної привабливості регіону

використовують дві характеристики: інвестиційний по%

тенціал і інвестиційний ризик. Рейтинговий аналіз ре%

гіонів та міст України показав, що лідером по сукупно%

му інвестиційному потенціалу залишається м. Київ. До

групи лідерів потрапили Дніпропетровська, Харківська

і Одеська області, хороший інвестиційний клімат від%

мічений в Полтавській і Київській областях (табл. 1).

Інвестиційний потенціал регіону характеризує мож%

ливості регіону по залученню інвестицій і в своїй основі

є кількісною характеристикою, яка включає основні

макроекономічні показники, що відображають конку%

Регіони 
Ранги складових інвестиційного 

потенціалу Інвестиційні 
ризики Інноваційна Інфраструктурна 

1 2 3 4
Київ 1 1 26
Дніпропетровська обл.  4 5 6
Харківська обл.  3 4 23 
Одеська обл.  9 7 9
Запорізька обл.  6 13 22
Львівська обл.  8 3 19
Полтавська обл.  10 15 17 
Київська обл.  13 20 2
Миколаївська обл.  7 24 12
Луганська обл.  5 21 25
Севастополь  25 2 29
Чернігівська обл.  11 23 5
Житомирська обл.  18 14 10
Волинська обл.  26 9 1
Івано-Франківська обл.  12 27 21
Черкаська обл.  21 25 7
Вінницька обл.  20 8 11
Хмельницька обл.  24 18 13
Сумська обл.  15 11 8
Рівненська обл.  27 22 14
Херсонська обл.  16 26 15
Кіровоградська обл.  17 17 24 
Закарпатська обл.  19 19 16
Чернівецька обл.  23 10 3
Тернопільська обл.  22 16 4

Таблиця 1. Рейтинги інвестиційної привабливості регіонів та міст України

Джерело: [11].
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рентні можливості для залучення потенційних інвес%

торів, і відображає вплив диференціації об'єктивних

територіальних відмінностей на стійкий розвиток і вклю%

чає наступні потенціали: споживчий, трудовий, техніч%

ний, фінансовий, інституційний, інноваційний, інфра%

структурний, інтелектуальний [3; 9].

Інвестиційний ризик являє собою ймовірність виник%

нення фінансових втрат у вигляді доходу (прибутку) внас%

лідок невизначеності умов інвестиційної діяльності. Рівень

інвестиційного ризику значно варіюється по економічних

районах України. З одного боку, територіальні розходжен%

ня інтегрального показника ризиків об'єктивно відбива%

ють специфіку окремих регіонів, маючи на увазі їх по%

літичні, національні, соціальні й економічні відмінності. Ви%

окремлюють такі основні види інвестиційних ризиків:

— інфляційний ризик — ризик втрат, які може поне%

сти інвестор від неконтрольованого зростання інфляції;

— ринковий ризик, який виникає в результаті нега%

тивної зміни вартості активів через коливання процент%

них ставок, курсів валют, цін акцій, облігацій;

— операційний інвестиційний ризик, пов'язаний з

ймовірністю інвестиційних втрат внаслідок технічних

помилок, що тягнуть за собою аварії і простої техноло%

гічного обладнання, поява браку;

— функціональний ризик, ймовірність виникнення

якого пов'язана з помилками, допущеними при форму%

ванні і управлінні портфелем фінансових інструментів;

— кредитний ризик — пов'язано з неможливістю по%

зичальника або поручителя виконувати прийняті на себе

зобов'язання по сплаті кредиту та відсотків по ньому.

— виробничий ризик — пов'язаний з експлуатацією

"підприємства", виникає внаслідок використання нової

техніки і технології;

— фінансовий ризик, ймовірність виникнення яко%

го пов'язана зі збільшенням витрат і відповідно зі зни%

женням рентабельності проектів, зменшенням диві%

дендів і додатковими запозиченнями;

— ризики, пов'язані з ринком (ризики реалізації) —

можуть бути наслідком помилкової оцінки ринку (його

обсягу, сегментації), старіння продукції або невідпові%

дності її споживчим властивостям [6; 8].

Розглядаючи інвестиційну привабливість Полтавсь%

кого регіону, слід зазначити, що за більшістю показників

він належить до провідних регіонів України:

1. Полтавщина займає вигідне економіко%географі%

чне положення у центрі України на перетині важливих

міжнародних транспортних шляхів.

2. Темпи розвитку регіональної промисловості пе%

ревищують середньоукраїнські показники.

3. Значний науково%технічний потенціал здатний

забезпечити супровід розвитку основних секторів еко%

номіки і соціальної сфери.

4. Розвинутий аграрно%промисловий комплекс, що

характеризується високим рівнем виробництва зерно%

вих і технічних культур, продукції тваринництва.

5. Розвинута мережа закладів охорони здоров'я,

культури, спорту та відпочинку, яка дозволяє гармоній%

но розвиватись кожній людині на Полтавщині [4; 5].

Розмір прямих іноземних інвестицій (ПІІ) свідчить про

розкритий інвесторами економічний потенціал регіону,

40,4

0,7
1,2 0,91,8

7,1

3,7

5

0,7

Будівництво

Діяльність у сфері
адміністративного та
допоміжного обслуговування
Інші види економічної діяльності

Операції з нерухомим майном

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів
Промисловість

Професійна, наукова та технічна
діяльність

Сільське , лісове  та рибне
господарство

Рис. 1. Структура прямих іноземних інвестицій за галузями національного господарства, %

Рік ВРП (Y) Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 
2005 99,2 3709 84 12,83 2870 138,49 97,6 
2006 108,2 4760 10,27 15,57 3157 122,95 106,5 
2007 105,8 6672 15,07 20,28 4329 99,65 103,2 
2008 94,9 8840 15,4 27,02 5993 180,41 85,9 
2009 86,8 7691 8,36 28,24 6180 133,11 84,3 
2010 109,5 6289 10,95 34,46 4714,23 124,45 112,6 
2011 101,8 7859 18,39 39,29 5844,69 186,53 99,6 
2012 97,8 10217 315,2 44,43 7276,06 126,24 100 
2013 94,4 9536 317,78 46,98 7336,99 212,15 94,7 
2014 96 8828 36,43 49,93 7474,75 348,46 92,9 
2015 98,4 7836 123,12 60,5 6477,17 128,53 96,2 

Таблиця 2. Основні фактори інвестиційної регіональної політики, що впливають на рівень
економічного розвитку Полтавської області
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так в області працює 387 підприємств з іноземними інве%

стиціями із 48 країн%інвесторів. Найбільші обсяги інвес%

тицій в області належать партнерам зі Швейцарії, Кіпру,

Нідерландів, Об'єднаного Королівства Великої Британії,

Російської Федерації, Панами та Азербайджану та США.

Залучення іноземних інвестицій покращує якість ділово%

го середовища, посилюючи ринкову конкуренцію та сти%

мулюючи підвищення продуктивності праці [11].

Протягом 2015 року в економіку області інозем%

ними інвесторами вкладено 23,5 млн дол. США пря%

мих інвестицій. Більшість обсягів іноземних інвес%

тицій зосереджено на промислових підприємствах

(85,6 %), при цьому пріоритетними для іноземних

інвесторів залишаються підприємства переробної

промисловості (в виробництво коксу, продуктів на%

фтопереробки вкладено 20,9 % загального обсягу

іноземних інвестицій, у виробництво харчових про%

дуктів, напоїв та тютюнових виробів — 7,5 %). Та%

кож іноземні інвестори виявляють зацікавленість до

підприємств, що здійснюють торгівлю, ремонт авто%

мобілів, побутових виробів та предметів особисто%

го вжитку, будівництво, сільське господарство, мис%

ливство, лісове господарство, операції з нерухомим

майном, оренду, інжиніринг та надання послуг

підприємцям [4; 13] (рис. 1).

Іноземні інвестиції розміщені на підприємствах, роз%

ташованих в 5 містах та 21 районі області, але основні

обсяги (82,1 % загального обсягу прямих іноземних

інвестицій області) зосереджені в містах Комсомольськ,

Кременчук, Полтава.

Накопичений обсяг іноземного капіталу станом на 1

січня 2016 року склав 1 млрд доларів США. Проте внасл%

ідок курсової різниці, яка виникла у зв'язку зі змінами ва%

лютного курсу, обсяги зменшились на 3,8 % (по Україні

— на 5,2 %) відповідно до обсягів іноземних інвестицій

на початок року. Водночас обсяг іноземних інвестицій у

розрахунку на одну особу населення регіону склав 696,8

дол США (це четверте місце серед областей України) [4].

За 2015 рік підприємствами та організаціями області

за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 7606,1 млн

грн капітальних інвестицій. Частка Полтавщини у загаль%

нодержавному обсязі капітальних інвестицій становить

3 %. Найбільшу частку капітальних інвестицій освоєно

підприємствами промисловості (43,8 % усіх вкладень).

Пріоритетними галузями регіону для інвестування

є: агропромисловий комплекс; підприємства машинобу%

дування і металообробки; промисловість будівельних

матеріалів; підприємства добувної та переробної про%

мисловості; охорона навколишнього середовища; рівня

освіти населення [14].

Для визначення найбільш впливових чинників інве%

стиційного розвитку Полтавського регіону доцільно

побудувати кореляційно%регресійну модель, яка перед%

бачає встановлення оптимального рівня та співвідно%

шення основних факторів виробництва — праці, капі%

талу, зокрема капітальних інвестицій, інновацій, інвес%

тицій в основний капітал та інших показників соціаль%

но%економічного розвитку регіону, які становлять сис%

тему, що впливає на загальний стан економіки регіону

та його валовий дохід як основний результат її функ%

ціонування.

Після первинного оброблення даних з інформацій%

ної бази в якості факторів інвестиційної політики, які

суттєво впливають на розвиток Полтавського регіону

прийняті:

VRP (Y) = = f (Х
1
; Х

2
; Х

3
; Х

4
; Х

5
; Х

6
) (1),

де VRP (Y) — валовий регіональний продукт, у по%

рівнянних цінах, у % до попереднього року;

X
1
 — інвестиції в основний капітал, млн грн.;

Х
2
 — капітальні інвестиції за рахунок коштів дер%

жавного бюджету, млн грн.;

Х
3
 — доходи населення, млн грн.;

X
4
 — капітальні інвестиції за рахунок власних коштів

підприємств та організацій, млн грн.;

X
5
 — загальна сума витрат на інноваційну діяльність,

млн грн.;

X
6
 — темп зростання промислової продукції, %.

Статистична інформація за 2005—2015 рр., необхі%

дна для побудови кореляційно%регресійної моделі,

представлена в таблиці 2.

Важливим кроком є ідентифікація моделі, визначен%

ня її параметрів і рівня їхнього впливу на результуючий

показник, оцінювання взаємозалежностей між статис%

тичними ознаками.

Визначення параметрів регресійної моделі здійс%

нюється за формулою:
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де R — парні коефіцієнти кореляції;

R%1 — визначник оберненої кореляційної матриці.

У свою чергу, для розрахунку коефіцієнтів кореляції

використовують формулу:
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Залежність У = 47,844 + 0,00439 Х1 – 0,01062 Х2 + 0,24735 Х3 – 0,00829 Х4 + 0,0229 Х5 + 0,55106 Х6

β-коефіцієнти 47,844 0,00439 -0,01062 0,24735 -0,00829 0,02290 0,55106 
Фактичне значення t-критерію Стюдента (4) 11,503 9,066 -5,272 6,548 -9,067 5,775 15,162 
Фактичне значення t-критерію Стюдента (4) 2,776
Коефіцієнт множинної детермінації D=RІ 0,9968 
Нормований RІ 0,9919
Фактичне значення критерію Фішера 
Fp (6; 4) 207,61 

Критичне значення критерію Фішера 
Fp (6; 4) 6,16 

Таблиця 3. Показники кореляційної залежності динаміки валового регіонального продукту
Полтавської області від індикаторів інвестиційного розвитку
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де х
i
, у

i
 — значення відповідних показників;

п — кількість спостережень.

Кореляційно%регресійна модель залежності динаміки

валового регіонального продукту Полтавського регіону

від індикаторів інвестиційного розвитку була побудо%

вана за допомогою програмного пакету STATISTICA 6,

результати розрахунків і регресійна статистика наведені

у таблиці 3 та на рисунку 2.

Як бачимо з результатів моделювання, найбіль%

ший вплив на динаміку валового регіонального про%

дукту мають темп зростання обсягів промислової про%

дукції, динаміка доходів населення регіону та пито%

ма вага підприємств, що займалися інноваціями. При

цьому варто звернути увагу й на те, що у періоди зро%

стання капітальних інвестицій за рахунок Державно%

го бюджету та за рахунок власних коштів підприємств

та організацій спостерігається зниження розміру ва%

лового регіонального продукту. Така тенденція є

свідченням неефективного використання інвестова%

них коштів, що потребує підвищення уваги до про%

цесів розробки та реалізації інвестиційних проектів,

забезпечення більш раціонального використання от%

риманих коштів, матеріально%технічних та інтелекту%

альних цінностей.

      У результаті проведених досліджень встановле%

но, що основними причинами зниження інвестиційної

привабливості вітчизняної економіки на національному

та регіональному рівнях є:

— високий податковий і адміністративний тиск;

— нерозвиненість більшості ринкових інститутів —

корпоративного сектору, ринку цінних паперів, ринку

землі, ринку нерухомості;

— нестача оперативної інформації і внаслідок цьо%

го нерозвиненість зв'язків між суб'єктами ринку;

— низька конкурентоздатність багатьох українсь%

ких товарів, що робить невигідними вкладення в їх ви%

пуск [7];

— ускладнення соціально%економічної ситуації в

країні, політична нестабільність, мінливість норматив%

но%правової бази;

— загострення фінансової кризи, девальвація на%

ціональної валюти, підвищення фінансових ризиків [12].

ВИСНОВКИ
Отже, розвиток інвестиційної політики регіону для

забезпечення умов підвищення його інвестиційної при%

вабливості має враховувати: критерії вибору пріоритетів

для державної підтримки інвестиційної діяльності за

соціальною значимістю, економічними і технічними по%

казниками; пріоритетні напрями інвестицій за соціаль%

ною значимістю, економічними і технічними показника%

ми; заходи державної підтримки інвестиційної діяль%

ності, критерії оцінки ефективності конкретних мір

державної підтримки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління діяльністю підприємства у сучасних еко%

номічних умовах супроводжується зростаючими темпами

виробництва і використання інформації.

УДК 005.311.2:658

О. М. Іванова,
к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства,
Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ
ПІДПРИЄМСТВ

E. Ivanova,
PhD., senior teacher of the Department of Business Economics, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF INFORMATION FLOW OF ENTERPRISES

У статті розглянуто проблему комплексного підходу до визначення характерних рис та кла�
сифікації інформаційних потоків. Узагальнено основні характеристики інформаційних потоків,
серед яких напрям (цілеспрямованість даних, які передаються); структура (залежить від інфор�
маційного наповнення та є об'єднанням інформаційних масивів); часовий період функціону�
вання (термін від початку генерації інформаційного змісту потоку до його отримання). Специ�
фічними рисами, які характеризують рух інформаційних потоків підприємства, є швидкість, дис�
кретність, інтенсивність, ємність, щільність, багатофункціональність. Якість інформаційних по�
токів значною мірою залежить від якості інформації, рух якої вони забезпечують. Представле�
но класифікацію інформаційних потоків, що сприятиме забезпеченню розуміння механізму
цілеспрямованого управління ними на підприємствах. Розглянуто такі класифікаційні ознаки:
тематичне спрямування змісту, спеціалізація використання, сфера циркуляції, напрям руху
відносно підприємств, спосіб отримання інформації із зовнішнього середовища, період інфор�
маційних даних, офіційність, масштаб дії, приналежність до учасників інформаційного обміну,
рівень управління, форма носіїв інформації, надійність, ступінь ідентифікації, періодичність
виникнення, структура.

The problem of a comprehensive approach to determination of the characteristics and classification
of information flows are considered in the article. The main characteristics of information flows,
including direction (determination of data transferred); structure (depending on the content and
uniting information files); operation time period (time from the beginning of generation of information
flows' content to its receiving). The specific features that characterize the movement of information
flows of an enterprise are speed, discretion, intensity, capacity, density, and multi�functionality.
The quality of information flows is largely dependent on the quality of information, the movement of
which provides it. The classification of information flows that will promote understanding of the
mechanism of purposeful management of enterprises is presented. The following classification
features are considered: thematic direction of content, specialization of use, circulation area,
direction towards enterprises, the way of information obtaining from the environment, period of
information data, regularity, scale of actions, the belonging to the members of information exchange,
management level, a form of information carrier, reliability, the degree of identification, frequency
of occurrence, and structure.

Ключові слова: інформація, інформаційний потік, класифікація інформаційних потоків, характеристи!

ка інформаційних потоків, управління інформаційними потоками.

Key words: information, information flow, information flows' classification, characteristics of information flows,

information management.

Зростання попиту на інформацію, виникнення і функ%

ціонування нових форм віртуального підприємництва і

бізнес%процесів з інформаційним підгрунтям зрівнює мож%

ливості підприємств у конкурентній боротьбі.
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Недостатність чи відсутність достовірної інформації

призводить до необгрунтованості управлінських рішень,

а несвоєчасне використання інформації значно впливає

як на якість окремої господарської операції, так і на ефек%

тивність функціонування економічного суб'єкта у цілому.

Поширеність використання інформації потребує чіткого

визначення характерних рис та особливостей групуван%

ня інформаційних потоків за класифікаційними ознака%

ми для розуміння механізму управління ними на підприє%

мствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема досягнення актуальності, достовірності і об%

'єктивності інформації у швидко змінюваних зовнішніх умо%

вах, що зумовлює необхідність в організації інформацій%

них потоків, розглядається українськими і зарубіжними

вченими, зокрема такими, як В. Верба [1], О. Дубас [2], А.

Захарченко [3], В. Кунченко%Харченко [4], О. Кондратюк

[5], К. Карачарова [6], В. Малімон [7], Б. Мізюк [8], Л.

Птіцина [9], О. Пархоменко [10], О. Сорокіна [11], С. Фе%

доренко [13] та інші.

У наукових працях розглядається інформаційна при%

рода управління, а також пропонуються окремі рішення

стосовно основних підходів до управління інформаційни%

ми потоками, інформаційного забезпечення управління,

використання інформаційних потоків. При цьому недостат%

ньо уваги приділяється комплексному підходу до визна%

чення характерних рис та класифікації таких потоків.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення основних характеристик

інформаційних потоків і представлення їх класифікації, що

сприятиме забезпеченню цілеспрямованого управління

інформаційними потоками, зокрема систематизації, об%

ліку, аналізу, плануванню і контролю.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У внутрішній господарській сфері підприємства гене%

ратором чи отримувачем потоку інформації є кожен прац%

івник, незалежно від його місця в організаційній структурі

чи кваліфікаційного рівня. Генератори і отримувачі

зовнішніх потоків інформації — фізичні та юридичні осо%

би, що перебувають в інформаційній взаємодії із цією гос%

подарською структурою.

Інформаційні потоки забезпечують прямий і зворотній

зв'язки зі своїм генератором, що позитивно впливає на

ефективність управлінського рішення. Дані сприймають%

ся отримувачем як інформація у тому випадку, коли у його

"пам'яті" закладено поняття і моделі, що дозволяють зро%

зуміти зміст отриманих відомостей [8, с. 9]. Саме тому ви%

никає необхідність у зворотному зв'язку між горизонталь%

ними і вертикальними рівнями управління для уникнення

надлишкових потоків інформації і забезпечення їх належ%

ної якості.

Важливим аспектом характеристики інформаційного

потоку є його відмінність від документообігу. Як вважає

Кунченко%Харченко В.І., документообіг характеризує рух

лише внутрішніх документованих відомостей про госпо%
дарські процеси [4, с. 175]. Інформаційні потоки значно

ширші за призначенням і забезпечують не лише циркуля%

цію впорядкованої внутрішньогосподарської документації

в інформаційній системі підприємства [9, с. 121]. Крім того,

інформаційний потік може мати як документовану форму,

так і недокументовану (неофіційну), що залежить від ха%

рактеру комунікаційного обміну у межах організаційної

структури підприємства і у його взаємодії із зовнішнім се%

редовищем.

Характеристиками інформаційних потоків є також на%

прям, структура, часовий період їх функціонування.

Напрям інформаційного потоку як руху інформації

комунікаційними каналами, визначається цілеспрямовані%

стю даних, які передаються. Досягнення адресованої по%

зиції (отримувача) забезпечується чіткою регламентацією

напряму потоку, що значно спрощує рух організаційними

маршрутами і зменшує витрати операційного часу. Напрям

інформаційного потоку визначає сталий комунікаційний

зв'язок між особою, що приймає господарське рішення, і

особою, що формує його інформаційне забезпечення [13,

с. 33].

Структура інформаційного потоку визначається харак%

тером інформаційного наповнення та є об'єднанням ма%

сивів інформаційних повідомлень (письмові документовані

відомості, усні повідомлення) як структурних одиниць

інформації [11, c. 330]. Синтаксична структурна побудова

інформаційного потоку має враховувати взаємозв'язок між

інформаційними елементами, можливість його семантич%

ної інтерпретації, а також забезпечення єдності користу%

вача з інформацією [7, c. 74]. Між складовими інформац%

ійного потоку встановлюються зв'язки на основі спільного

руху від адресанта до адресата, утворюючи цілісну систе%

му.

Інформаційний потік відрізняється від суми окремих

структурних частин, і дане явище за системологічною кон%

цепцією і законом синергізму свідчить про високий рівень

організованості і відповідно сприяє підвищенню загальної

результативності підприємства [10, c. 4].

Час функціонування інформаційного потоку визна%

чається терміном від початку генерації інформаційного

змісту потоку до отримання його особою, яка ініціювала

інформаційний запит, або є отримувачем потоку інформації

без попереднього запиту. Проходження інформаційного

потоку від джерела формування до споживача регламен%

товано за часом, що зумовлюється певними термінами гос%

подарського плану, поточними розпорядчими нормами,

необхідністю вчасного надання звітів та прийняття управ%

лінських рішень.

Якість інформаційних потоків значною мірою зале%

жить від якості інформації, рух якої вони забезпечують.

Відповідно, функціонування інформаційних потоків спри%

ятиме економічній результативності підприємства за умов

забезпечення якісних характеристик інформації, зокрема,

достовірності, точності, об'єктивності, релевантності, ко%

рисності, актуальності. Специфічними рисами, які харак%

теризують рух інформаційних потоків підприємства, є

швидкість, дискретність, інтенсивність, ємність, щільність,

багатофункціональність.

Важливість інформаційного обміну для процесу

прийняття управлінських рішень визначається чітко вста%

новленою регламентацією часових меж руху інформації,

а саме його швидкістю. Максимальний обсяг інформації,

що надходить за мінімальну кількість часу, є свідченням

оперативності господарської системи, її здатності гнуч%

ко, своєчасно і адекватно реагувати на зовнішні і

внутрішні сигнали. Забезпечення господарських про%

цесів швидкісними інформаційними потоками є переду%

мовою отримання значної конкурентної переваги, зок%

рема, за рахунок оперативного впровадження інтелек%

туальних досягнень і творчих ідей працівників, парт%
нерів.

Інформаційному потоку властива дискретність, яка

полягає у внутрішній структурованості і впорядкованості

даних у його межах [3, c. 30]. Поділ потоку на окремі

складові (інформаційні частини) дозволяє виявити

імовірні якісні і кількісні зміни інформації, ступінь взає%

мозв'язку інформаційних одиниць. Дискретність пото%
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ку інформації свідчить про участь кожного генератора

інформації у створеному інформаційному потоці, особ%

ливості розподілу праці, рівномірність інформаційного

навантаження і функціональну відповідальність праців%

ників. Дискретність інформаційного потоку дозволяє

контролювати індивідуальну роботу працівників, цілес%

прямовано і ефективно використовувати інформаційні

технології, активно керувати використанням інформа%

ційних ресурсів.

Ступінь використання і швидкість руху інформаційних

потоків визначають їх інтенсивність. Оптимально побудо%

вана організаційна структура підприємства, успішно вста%

новлені бізнес%зв'язки із контрагентами, активна робота

маркетингового і інформаційного відділів сприяють ви%

сокій інтенсивності, регулярності руху інформаційних по%

токів і постійному інформаційному забезпеченню госпо%

дарських процесів в умовах динамічності і мінливості

зовнішніх чинників впливу.

Повноцінність інформаційного потоку оцінюється за

ємністю. Ємність для інформаційного потоку — це потен%

ційно можливий обсяг даних та відомостей, що передають%

ся в одному напрямі.

Щільність інформаційного потоку визначається глиби%

ною комунікаційного обміну, до якого залучається макси%

мальна кількість інформаційних ресурсів підприємства [2,

c. 224; 12, с. 168].

Інформаційним потокам властива багатофункціо%

нальність, адже вони функціонують у господарських про%

цесах із різними цілями і забезпечують інформаційну ос%

нову для управлінських рішень, професійних знань прац%

івників, нормативно%правових документів підприємства,

аналітичних досліджень, процесів розробки і реалізації

нової продукції, процесів створення і підтримання рин%

кового іміджу підприємства, підтримання економічної

безпеки і формування перспектив розвитку господарю%

вання.

Різноманітність функцій, що виконуються інформац%

ійними потоками, а також сфер їх застосування, дозволя%

ють визначити класифікаційні різновиди потоків (табл. 1).

Інформаційні потоки за тематичним спрямуванням

змісту розподіляються на монотематичні і політематичні

[3, с. 80].

Монотематичний потік містить інформацію, що сто%

сується лише одного виду господарської діяльності, спе%

ціалізації роботи певного фахівця, який виступає генера%

тором інформаційного потоку. Зміст інформації моноте%

матичного потоку відрізняється специфікою термінів і по%
казників. Використання такого потоку для обміну інфор%

мацією є доцільним за умов спеціалізації отримувачів

відповідно до спеціалізації генераторів.

Інформація політематичного інформаційного пото%

ку є різноспрямованою за тематикою і призначається

для фахівців різних сфер діяльності. Такий потік має

складну композиційну природу, синтезовану із моноте%

матичних, економічно вузьких потоків. Їх якісне по%

єднання залежить від професійності і компетентності

генератора, який формує і скеровує такий тип потоку.

Політематичний інформаційний потік забезпечує обмін

даними на вертикальних рівнях підприємства, де вини%

кає потреба у активізації широкого спектру інформації.

Генерація складних політематичних потоків відбувається

також за використання різнорідної інформації, отрима%

ної із зовнішнього середовища і наданої у процесі еко%

номічної взаємодії іншим учасникам господарських

відносин.

Відмінність за спеціалізацією використання є осно%

вою поділу інформаційних потоків на однопрофільні

(вузькоспеціалізовані, спрямовані до однієї особи чи до

одного місця призначення) і багатопрофільні (мають де%

кілька призначень). Визначення спеціалізації викорис%

тання потоку інформації грунтується на спеціалізації ад%

ресата, організації праці на підприємстві, делегуванні

повноважень і розвитку його зв'язків із суб'єктами рин%

ку.

Інформаційні потоки, що циркулюють у межах

підприємства та сприяють оперативному перебігу гос%

подарських процесів і активному формуванню інфор%

маційних ресурсів на підприємстві, відносять до

внутрішніх. Взаємодія господарюючого суб'єкта із

зовнішнім середовищем відбувається шляхом поширен%

ня умовно%внутрішніх потоків, які відображають ре%

зультати господарювання і призначаються для викори%

стання зовнішніми зацікавленими особами. Це періо%

дичне надання звітів, маркетингові заходи, презента%

ція бізнес%планів, комунікації із споживачами тощо.

Результатом такої взаємодії є отримання зовнішніх

інформаційних потоків, що циркулюють у зовнішньо%

му середовищі підприємства і містять інформацію ши%

рокого спектру — тенденції розвитку міжнародних і

локальних ринків, особливості економічної поведінки

макро% і мікроекономічних суб'єктів.

За напрямом руху відносно підприємства інформаційні

потоки поділяються на вихідні і вхідні [6, с. 91].

Вихідні потоки інформації, що акумульовані на основі

внутрішніх джерел і відображують внутрішні результати

господарювання, спрямовуються у зовнішнє середовище

у вигляді господарської звітності, інформації про готову

продукцію, відомостей про маркетингові заходи, інших

письмових чи усних реакцій на зміни зовнішнього середо%

вища. Вихідні інформаційні потоки є зворотними, реакцій%

Класифікаційна ознака Тип інформаційного потоку 
Тематичне спрямування змісту Монотематичні, полі тематичні
Спеціалізація використання Однопрофільні, багатопрофільні
Сфера циркуляції Внутрішні, умовно-внутрішні, зовнішні 
Напрям руху відносно підприємства Вихідні, вхідні
Спосіб отримання інформації із зовнішнього 
середовища 

Самостійні, опосередковані 

 Період інформаційних даних Планові, поточні, ретроспективні
 Офіційність  Офіційні, неофіційні
Масштаб дії Міжнародні, національні, локальні
Приналежність до учасників інформаційного обміну Прямі, зворотні
Рівень управління Вертикальні, горизонтальні
 Форма носіїв інформації Матеріальні, електроні, усні, комбіновані 
Надійність Надійні, ризиковані, ненадійні
Ступінь ідентифікації Ідентифіковані, частково ідентифіковані, не ідентифіковані
Періодичність виникнення Однократні, періодичні, постійні
Структура  Прості, складні

Таблиця 1. Класифікація інформаційних потоків
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ними відносно впливу зовнішніх умов на підприємство,

однак, вони справляють і значний прямий вплив на інші

суб'єкти ринку.

За способом отримання інформації із зовнішнього се%

редовища розрізняють самостійні і опосередковані інфор%

маційні потоки [6, с. 91]. Потік самостійно отриманої

інформації утворюється, зокрема, у результаті проведе%

них безпосередньо працівниками підприємства польових

маркетингових досліджень, формування і підтримки гос%

подарських відносин. Опосередковані інформаційні пото%

ки формуються шляхом отримання даних від фахівців сто%

ронніх організацій, послугами яких користується підприє%

мство.

Залежно від періоду інформаційних даних розрізня%

ють планові, поточні і ретроспективні інформаційні пото%

ки [6, с. 91]. Інформаційні планові потоки містять планову

інформацію щодо діяльності підприємства. Система поточ%

них інформаційних потоків забезпечує звичайний щоден%

ний режим роботи підприємства. Потоки ретроспективної

інформації використовуються аналітиками для виявлення

тенденцій діяльності об'єкта на основі порівняння минулих

явищ і подій з поточною діяльністю.

Інформаційні потоки поділяються також на офіційні і

неофіційні. Офіційні потоки, що обгрунтовані документаль%

но відповідно до норм і правил, є основою господарських

відносин і юридично регулюють діяльність кожної особи

на підприємстві. До неофіційних інформаційних потоків

відносять чутки, неофіційні розмови.

Інформаційні потоки за масштабами дії (впливу на

економічні процеси) можуть бути міжнародними, націо%

нальними, локальними. Міжнародні інформаційні пото%

ки пов'язують інформаційні системи різних країн. Тра%

диційно їх формують засоби масової інформації, освітні

програми, туризм, міжнародні наукові конференції, дип%

ломатичні процеси. Національні інформаційні потоки ви%

никають у внутрішньому інформаційному просторі краї%

ни. Локальними є інформаційні потоки підприємства, які

впливають на формування його інформаційної бази,

сприяють грунтовному застосуванню інформаційних ре%

сурсів.

Прямі інформаційні потоки формуються адресан%

том, який володіє переважними формальними повнова%

женнями чи за його власною ініціативою. Так, суб'єктом

формування прямих потоків може бути власник (керів%

ник), ініціюючи рух розпорядницької інформації до

підлеглих працівників, чи працівник, спрямовуючи кері%

внику інноваційну пропозицію. Реакція на подібні дії

передається зворотними потоками інформації, що

містять, зокрема, дані про стан економічного об'єкту за

результатами застосування прямих інформаційних по%

токів, ініціативні пропозиції працівників, міру розумін%

ня отриманого повідомлення тощо. Завдяки зворотнім

інформаційним потокам встановлюються партнерські

відносини із персоналом, клієнтами, постачальниками,

а також підвищується рівень поінформованості керів%

ників підприємства.

За рівнем управління та напрямом проходження

інформації внутрішніми комунікаційними каналами виок%

ремлюють вертикальні і горизонтальні інформаційні по%

токи. Вертикальні інформаційні потоки циркулюють між

різними рівнями управління. Потік низхідного (директив%

ного) напряму руху містить нормативну, регулюючу і роз%

порядчу інформацію власників (керівників) підприємства

та окремих його підрозділів. Інформаційним потоком вис%

хідного напряму передаються звітна інформація, еко%

номічні пропозиції та ініціативи працівника власнику (ке%

рівництву). Горизонтальні інформаційні потоки утворю%

ються між працівниками одного або різних підрозділів.

Проявом горизонтальних зв'язків є робота підрозділів у

межах схожих професійних обов'язків, спільних проект%

них завдань.

Інформаційні потоки розподіляються залежно від

форми носія інформації [8, c. 9]. Матеріальними інфор%

маційними потоками розповсюджуються дані, відобра%

жені на паперових або інших матеріальних носіях (служ%

бова документація, кореспонденція підприємства). Зок%

рема паперовий документообіг регулює науковий і прак%

тичний аспекти діяльності підприємства, визначає кон%

цептуальні засади функціонування і доказовість здійс%

неного поточного господарювання. У сучасних умовах

використання електронних інформаційних потоків є не

лише зручною формою інформаційного обміну, але і

засобом раціонального використання ресурсних можли%

востей.

Дані, які можуть оголошуватися офіційно на зборах,

засіданнях, ділових переговорах або неофіційно через

неформальні канали комунікації працівників й інших учас%

ників господарських відносин, передаються усними інфор%

маційними потоками. Комбіновану форму мають політема%

тичні, багатопрофільні інформаційні потоки, які характе%

ризують декілька об'єктів або спрямовані декільком ад%

ресатам. Потоки інформації у декількох формах сприяють

широкому різнобічному інформаційному забезпеченню,

але при цьому необхідно уникати дублювання і надлишко%

вості даних.

Надійність інформаційних потоків визначається, перш

за усе, властивостями самої інформації, зокрема достові%

рністю, своєчасністю, актуальністю, а також надійністю

комунікаційних каналів. Ризиковими є ті інформаційні по%

токи, яким притаманна недостатня впорядкованість руху,

недостатня надійність, достовірність, актуальність змісто%

вого наповнення, що загрожує непередбачуваними ризи%

кованими наслідками. Ненадійними є неформальні інфор%

маційні потоки, тому їх використання у процесі прийняття

рішення є економічно небезпечним з огляду на су%

б'єктивність, недостатню економічну обгрунтованість і на%

сиченість.

Ступінь ідентифікації інформаційного потоку визна%

чається можливістю сприйняття і розпізнавання одержу%

вачем тієї знакової системи, що міститься в отриманому

повідомленні. Налагодженість і оперативність ідентифіка%

ційного механізму залежить від домовленості адресата і

адресанта щодо системи кодування інформаційного

змісту, каналів і форми передачі інформації. Ідентифіко%

вані інформаційні потоки успішно використовуються в

інформаційній системі підприємства [1, c. 145]. Неіденти%

фіковані або частково ідентифіковані потоки ускладнюють

процес прийняття господарських рішень і економічно зне%

цінюються.

Інформаційні потоки розрізняють за періодичністю

виникнення. Однократними інформаційними потоками

передається інформація стосовно поодиноких або не%

повторюваних подій чи явищ — випадки на підприємстві

чи у його зовнішньому оточенні. Періодичним інформа%

ційним потокам властива певна повторюваність, оскіль%
ки вони пов'язані із динамічністю господарських про%

цесів. Постійність інформаційних потоків зумовлена не

закономірностями часових проміжків або фаз, а по%

стійною необхідністю задоволення інформаційних по%

треб. Постійні потоки інформації циркулюють у повсяк%

денній діяльності підприємства, особливо широко вико%

ристовуються в інформаційно насиченому процесі управ%

ління.

Залежно від структури, інформаційні потоки поділя%

ють на прості і складні. Структура простих інформаційних

потоків обмежена однією спеціалізацією і однорідною
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формою даних. Використання таких потоків зменшує

інформаційне навантаження і сприяє упорядкованості

інформаційних ресурсів, однак не забезпечує процес прий%

няття управлінських рішень різнобічною інформацією.

Складні інформаційні потоки утворюються із масивів да%

них різного професійного призначення. Такі потоки доз%

воляють передавати дані у різних формах і комбінувати

зміст інформації, дотримуючись при цьому узгоджених із

адресатом правил їх кодування.

ВИСНОВКИ
Інформаційні потоки забезпечують прямий і зворотній

зв'язки зі своїм генератором, причому ролі генераторів і

отримувачів можуть змінюватися залежно від напряму руху

інформаційних потоків. Інформаційний потік відрізняєть%

ся від документообігу, адже він забезпечує не тільки цир%

куляцію внутрішньогосподарської документації в інфор%

маційній системі підприємства. Основними характеристи%

ками інформаційних потоків є напрям, структура, часовий

період їх функціонування. Специфічними рисами, які ха%

рактеризують рух інформаційних потоків підприємства, є

швидкість, дискретність, інтенсивність, ємність, щільність,

багатофункціональність. Забезпечення господарських

процесів швидкісними інформаційними потоками є пере%

думовою отримання підприємством сильної конкурентної

переваги. Якість інформаційних потоків значною мірою за%

лежить від якості інформації, рух якої вони забезпечують.

У сучасній економіці висуваються нові якісні вимоги

щодо інформаційного забезпечення діяльності підприєм%

ства. Особливих рис дані зміни набувають в інформацій%

но%насичених системах туристичних підприємств, резуль%

тативність діяльності яких визначається успішністю вико%

ристання інформаційних потоків у господарюванні, що і

потребує подальших досліджень.
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В умовах постіндустріального суспільства одним із

визначальним факторів стабільного функціонування

суб'єкта господарювання є зміцнення його фінансової та

економічної позицій, зростання ринкової вартості, в основі

яких лежить формування нематеріальних активів підприє%

мства. В основі ефективного формування та використан%

ня нематеріальних активів є їх належна оцінка. Тому акту%

альності набувають питання обгрунтування та удоскона%

лення методології оцінки нематеріальних активів.

До витоків методологічних основ оцінки відносять дос%

лідження англійського економіста А. Маршалла як синтез

різних існуючих теорій вартості. Дослідник вперше запро%

понував концепцію оцінки вартості майна. Надалі його по%

слідовники трансформували елементи економічної теорії,

концепцію і підходи до оцінки вартості в так звану "робочу

теорію оцінки вартості", яку можна розглядати як основу
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METHODOLOGICAL BASIS FOR ESTIMATION OF INTANGIBLE ASSETS OF CORPORATION

У статті розглянуто методологічні основи оцінки нематеріальних активів корпорації. Обгрун�
товано методи оцінки нематеріальних активів, які запропоновані зарубіжними фахівцями, а та�
кож такі, що знайшли своє відображення у вітчизняних та зарубіжних стандартах бухгалтерсь�
кого обліку. Проаналізовано особливості практичного застосування різних підходів оцінки не�
матеріальних активів, а саме звернуто увагу на специфічні характеристики доходного, витрат�
ного та ринкового підходів оцінки нематеріальних активів. Досліджено можливості оцінки еко�
номічного ефекту від використання нематеріальних активів, а саме запропоновано групування
прийомів оцінки нематеріальних активів за способом прогнозування реального економічного
ефекту, що створюється завдяки використанню нематеріального активу. З огляду на диферен�
ціацію бухгалтерського обліку та оціночної діяльності, розмежовано нематеріальні активи та
об'єкти оцінки у нематеріальній формі.

Methodological basis for estimation of intangible assets of corporation are investigated in the
article. The methods of intangible assets estimation, which were proposed by foreign researchers
and such, which are the part of international and domestic standards of accounting are differentiated
in the article. The peculiarities of practical use of different approaches for estimation of intangible
assets are analyzed. Particularly, the attention is paid to the differences between income, expenses
and market approaches. The attention is paid to the possibilities of economic effect from use of
intangible assets estimation. Particularly, the ways intangible assets estimation clustering are offered
according to the possibility of real economic effect forecasting. Instead of accounting and estimation
activity differentiation, the intangible assets and objects of estimation in nonmaterial form are
differentiated.
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методології оцінки, що знайшла відображення в сучасних

міжнародних і європейських стандартах оцінки. Окремі

аспекти цього питання розглянуті також у працях наших

сучасників, зокрема, Л. Городянської, І. Старка, Л. Едвін%

сон, Г. Уманців та інших

Особливість сучасних основ методології оцінки поля%

гає в тому, що методи обгрунтовування практичних дій

можуть базуватися, залежно від мети проведення вимірю%

вань, як на об'єктивних (ринкових), так і на суб'єктивних

(інвестиційних) вартісних вимірюваннях результатів госпо%

дарювання. З такої методологічної позиції виходить, що

хоча "істинна вартість" майна пізнавана, проте вона не є

єдиною, а крім того, вона залежить від часу, місця і обста%

вин її прояву. Проте більшість організацій обережно відно%

ситься до стандартизації оцінки нематеріальних активів і,

як правило, пов'язують їх оцінку з оцінкою бізнесу. Тому



Інвестиції: практика та досвід № 13/201624

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

метою нашого дослідження є обгрунтування методологіч%

них основ оцінки нематеріальних активів корпорації відпо%

відно до потреб підприємств в умовах сучасності.

Серед зарубіжних науковців загальний огляд методів

оцінки інтелектуальних ресурсів провів шведський вчений

К. Свейбі, який згрупував їх у чотирьох категорії:

1. Методи прямого вимірювання — Direct Intellectual

Capital Methods (DIC). До цієї категорії належать усі мето%

ди, засновані на ідентифікації та оцінці в грошовому вимірі

окремих активів і окремих компонентів інтелектуальних

ресурсів. З огляду на те, як оцінено окремі складові інте%

лектуальних ресурсів чи навіть окремі активи, виводиться

інтегральна оцінка інтелектуального капіталу компанії.

2. Методи ринкової капіталізації — Маrket Capi%

talization Methods (МСМ). Обчислюється різниця між рин%

ковою капіталізацією компанії і власним капіталом її акці%

онерів. Одержана величина розглядається як вартість її

нематеріальних активів.

3. Методи віднесення на активи — Return on Assets

Methods (ROA). Відношення середнього доходу компанії

до стягнення податків за певний період до матеріальних

активів компанії (ROA компанії). Показник порівнюється з

аналогічним показником для галузі в цілому. Для обчис%

лення середнього додаткового доходу від інтелектуальних

ресурсів, одержана різниця множиться на матеріальні ак%

тиви компанії. Далі шляхом прямої капіталізації або дис%

контування одержуваного грошового потоку можна отри%

мати вартість нематеріальних активів компанії.

4. Методи підрахунку балів — Scorecard Methods (SC).

Ідентифікуються різноманітні компоненти нематеріальних

активів. Генеруються і додаються індикатори та індекси у

вигляді підрахунку балів. Застосування цих методів не пе%

редбачає одержання грошової оцінки інтелектуального

капіталу.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку ви%

діляють чотири методи оцінки активів, відповідно до яких

повинна проводитись бухгалтерська оцінка і нематеріаль%

них активів:

1) за фактичною собівартістю придбання або за істо%

ричною собівартістю: активи відображаються за сумою

сплачених грошових коштів чи їхніх еквівалентів або за

справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб прид%

бати їх, на момент їх придбання;

2) за відновною вартістю або за поточною собіварті%

стю: активи відображаються за сумою грошових коштів або

їхніх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання

такого ж або еквівалентного активу на поточний момент;

3) за можливою ціною продажу або за вартістю реа%

лізації (погашення): активи відображаються за сумою гро%

шових коштів або їхніх еквівалентів, яку можна було б от%

римати на поточний момент шляхом продажу активу в ході

звичайної реалізації;

4) за дисконтованою або теперішньою (приведеною)

вартістю: активи відображаються за теперішньою дискон%

тованою вартістю майбутніх чистих надходжень грошових

коштів, що їх, як очікується, має генерувати стаття під час

звичайної діяльності підприємства.

Необхідно зазначити, що основна складність бухгал%

терської оцінки нематеріальних активів полягає у виборі

ціни, за допомогою якої слід вимірювати активи. Тому що

не існує такої оцінки, яка б задовольняла вимоги всіх без

винятку користувачів фінансової звітності.

Якщо взяти Закон України "Про бухгалтерський облік

та фінансову звітність в Україні" [1], то одним із принципів

складання та подання фінансової звітності є принцип істо%

ричної (фактичної) собівартості, який означає, що оцін%

ка активів підприємства є пріоритетною, виходячи з вит%

рат на їх виробництво та придбання. Проте варто зауважи%

ти, що принцип оцінки за історичною собівартістю найк%

раще задовольняє вимоги та захищає лише інтереси дер%

жави в особі податкових органів, забезпечуючи більш точ%

не обчислення прибутку, що сприяє збільшенню доходів

державного бюджету за рахунок податків.

Також слід відмітити, що хоча оцінка за історичною

(фактичною) собівартістю названа пріоритетною, не вик%

лючається можливість використання інших методів оцін%

ки. З поняттям справедливої вартості (fair value) вітчизняні

компанії зіткнулися, коли почали переводити свою звітність

на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).

Міжнародні стандарти оцінки трактують поняття "справед%

ливої вартості" як деяку суму, за допомогою якої зацікав%

лені та обізнані сторони угоди можуть розраховуватися за

зобов'язаннями або сплатити актив. Справедлива вартість

є більш об'єктивною основою для оцінки майбутніх гро%

шових потоків порівняно з витратами, що дуже важливо

для потенційних інвесторів і кредиторів, тобто основних

груп зовнішніх користувачів; це краща основа для зістав%

ності інформації в процесі аналізу. Крім того, аналіз ос%

танніх розробок Комітету з Міжнародних стандартів об%

ліку свідчить про схильність до використання справедли%

вої вартості у оцінках.

Порядок експертної оцінки нематеріальних активів

регламентується Законом України "Про оцінку майна, май%

нових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

[2], Міжнародними стандартами оцінки (методичний по%

сібник № 4 "Нематеріальні активи") (МСО%2001) [3], євро%

пейськими стандартами оцінки TEGOVA%2012 (методичний

посібник № 8 "Нематеріальні активи") [4], а також Націо%

нальними стандартами № 4 "Оцінка майнових прав інте%

лектуальної власності" [5] та № 1 "Загальні засади оцінки

майна і майнових прав" [6]. Відповідно до норм зазначе%

них вище нормативних документів виділяється три мето%

дичні підходи до визначення вартості нематеріальних ак%

тивів, а саме: порівняльний (ринковий), дохідний та вит%

ратний.

Відсутність єдиної термінології у нормативних актах

та занадто високі темпи внесення до них змін спричиня%

ють до неузгодженості у теоретичних розробках підходів

до експертної оцінки нематеріальних активів у зарубіжній

та вітчизняній практиці. Загалом зарубіжні автори розгля%

дають пріоритети застосування підходів до експертної оц%

інки нематеріальних активів, посилаючись на видання

Smith, G. and Parr, R. "Valuation of Intellectual Property and

Intangible Assets" 1994 року [7], згідно якому нематері%

альні активи (НА) та об'єкти інтелектуальної власності (ОІВ)

виділені окремо (табл. 1).

Відповідно до Національного стандарту оцінки №1

"Загальні засади оцінки майна і майнових прав", витрат%

ний підхід грунтується на врахуванні принципів корисності

і заміщення. Основними методами витратного підходу є

метод прямого відтворення та метод заміщення. Під час

застосування методу прямого відтворення або методу за%

міщення використовуються вихідні дані про об'єкт оцінки,

інформація про відтворення або заміщення об'єкта оцін%

ки чи подібного майна в сучасних цінах або середньоста%

тистичні показники, які узагальнюють умови його відтво%

рення або заміщення в сучасних цінах.

Дохідний підхід базується на врахуванні принципів

найбільш ефективного використання та очікування, відпо%

відно до яких вартість об'єкта оцінки визначається як по%

точна вартість очікуваних доходів від найбільш ефектив%

ного використання об'єкта оцінки, включаючи дохід від

його можливого перепродажу. Основними методами до%

хідного підходу є пряма капіталізація доходу та непряма

капіталізація доходу (дисконтування грошового потоку).

Інформаційними джерелами для застосування дохідного
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підходу є відомості про фактичні та (або) очікувані доходи

та витрати об'єкта оцінки або подібного майна.

Стосовно порівняльного (ринкового) підходу, то він

грунтується на врахуванні принципів заміщення та попиту і

пропозиції. Порівняльний підхід передбачає аналіз цін про%

дажу та пропозиції подібного майна з відповідним коригу%

ванням відмінностей між об'єктами порівняння та об'єктом

оцінки. Слід відмітити, що використання даного підходу

потребує дотримання певних умов, зокрема наявності до%

статньої інформації (прийнятної якості) стосовно колишніх

комерційних угод за нематеріальними активами подібно%

го призначення та корисності; наявності конкретних тех%

нологій врахування відмінностей між зіставними об'єкта%

ми. Тому цей метод доцільно використовувати тільки в разі

дотримання перерахованих умов, в іншому випадку його

можна рекомендувати як допоміжний чи приблизний.

Також в Україні питання оцінки нематеріальних активів

регулюються Національним стандартом оцінки №4 "Оцін%

ка майнових прав інтелектуальної власності" [5]. Особли%

вості застосування методичних підходів до оцінки майно%

вих прав інтелектуальної власності згідно з цим стандар%

том узагальнено у таблиці 2.

Актуальність вирішення проблем зближення Націо%

нальних та Міжнародних стандартів обліку та оцінки по%

в'язана, у першу чергу, з відсутністю загально визнаної

єдиної для обліку та оціночної діяльності трактовки

термінів. Навіть стосовно назви "Нематеріальні активи"

існує декілька тлумачень, пов'язаних з тим, що немає адек%

ватного перекладу цього терміну з англійської, тому за

одними джерелами це "неосяжні", за іншими "невідчутні",

"невловимі", за прямим перекладом це активи "неприйнятні

дотиком", то краще додержуватись звичної бухгалтерсь%

кої термінології — "нематеріальні активи", що забезпечить

зіставність термінології з відповідними аспектами обліку,

який теж потребує оцінки об'єктів. Якщо ж треба врахува%

ти існуючі відмінності обліку та оцінки, краще користува%

тись терміном "нематеріальний об'єкт оцінки", оскільки не

кожен такий об'єкт буде визнаний активом.

До оцінки кожного нематеріального об'єкту (як і до

переоцінки нематеріальних активів) потрібно підходити

індивідуально, з врахуванням можливості формалізації

його вихідних характеристик та загальних принципів, яких

потрібно при цьому дотримуватись. За методологічну

підставу оцінки нематеріальних активів пропонується оби%

рати базові принципи ціноутворення:

— принцип комплексного врахування трьох груп фак%

торів: витрат, корисності для споживача, впливу конку%

ренції;

Підходи до 
оцінки Методи оцінки 

Вид нематеріального активу,  
до якого застосовується 

метод 

Обмеження 
застосування 

методу 
Дохідний 
підхід 

Метод непрямої 
капіталізації 
(дисконтування 
грошових потоків) 

Для окремого нематеріального 
активу та для їх сукупності 

Потребують особливі 
вимоги до складу 
експертів, їх досвіду, а 
також вимагають особливі 
вимоги до вихідної 
інформації, на основі якої 
проводиться оцінка 

Метод додаткового 
прибутку 

Для всієї сукупності 
нематеріальних активів, для 
оцінки гудвілу 

Метод роялті Для оцінки вартості патентів і 
ліцензій 

Метод переваги у 
прибутку та метод 
розподілу прибутків 

Для оцінки вартості винаходів

Витратний 
підхід 

Метод прямого 
відтворення 

Лише методами затратного 
підходу можна визначити 
вартість результатів НДДКР, 
промислових зразків, ліцензій 
на право займатись окремими 
видами діяльності 

Не підходять для 
принципово нових 
виробів. Орієнтовані на 
фактичні затрати та не 
враховують споживчих 
витрат товару 

Метод заміщення 
Метод строку життя 

Порівняльний  
(ринковий) 
підхід 

Метод порівняння цін 
продажу 

Для оцінки вартості майнових 
прав 

Складність при 
визначенні показника, 
який міг би адекватно 
відображати корисність 
нематеріальних активів 

Таблиця 2. Методичні підходи до оцінки майнових прав інтелектуальної власності згідно
з Національним стандартом оцінки №4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"

Таблиця 1. Пріоритети застосування підходів до експертної оцінки НА і ОІВ
у зарубіжній практиці

Види нематеріальних активів і ОІВ Застосовується 
у першу чергу

Застосовується 
у другу чергу 

Застосовується 
рідко 

Патенти і технології Дохідний Ринковий Витратний 

Товарні знаки Дохідний Ринковий Витратний 

Об'єкти авторського права Дохідний Ринковий Витратний 

Кваліфікована робоча сила Витратний Дохідний Ринковий 

Інформаційне програмне забезпечення менеджменту Витратний Ринковий Дохідний 

Програмні продукти Дохідний Ринковий Витратний 

Дистриб'юторські мережі Витратний Дохідний Ринковий 

Базові депозити Дохідний Ринковий Витратний 

Права за франчайзингом Дохідний Ринковий Витратний 

Корпоративна практика і процедури Витратний Дохідний Ринковий 
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— принцип врахування тільки релевантних витрат;

— принцип врахування факторів, що визначають

сприйнятливість покупця до ціни інтелектуальної власності;

— принцип використання адекватних методів виділен%

ня частки інтелектуальної власності в загальній вартості

чи прибутку від використання майнового комплексу

підприємства.

Отже, з урахуванням положень міжнародних,

європейських та національних стандартів обліку та

оцінки майна, а також динамічної балансової теорії та

запропонованих підходів до ідентифікації та визнан%

ня нематеріальних активів, пропонується такий вибір

підходів до облікової оцінки нематеріальних активів

(табл. 3).

З таблиці 3 видно, що основним методичним підходом

до оцінки майнових прав інтелектуальної власності, що

рухаються по стадіях кругообороту капіталу, пропонуємо

вважати дохідний підхід. При цьому слід відмітити, що не%

матеріальні активи включаються в ту чи іншу групу, тому

що вказані об'єкти є "однотипні за призначенням та умо%
вами використання", але це не означає, що до всіх об'єктів

вказаної групи потрібно застосовувати один і той самий

підхід з оцінки вартості.

Необхідно зауважити, що загалом у процесі оцінки

майнових прав інтелектуальної власності важливою про%

блемою є необхідність виділення із грошового потоку, що

створюється бізнесом, тієї частини, яку дійсно можна вва%

жати результатом використання саме нематеріального ак%

тиву. В першу чергу доцільно прогнозувати реальний еко%

номічний ефект, що створюється завдяки використанню

нематеріального активу.

До основних джерел отримання такого ефекту слід

віднести:

— надлишковий прибуток, що створюється завдяки

нематеріальним активам, які не відображені у фінансовій

звітності, але використання яких забезпечує дохідність на

активи і на власний капітал вище за середньоринковий

рівень;

— реальні ліцензійні платежі;

— перевага в ціні одиниці продукції, що випускається

та реалізується з використанням об'єкта оцінки;

— виграш в собівартості продукції за рахунок економії

та умовно%змінних або умовно%постійних витрат;

— перевага в обсязі реалізації продукції.

Тому для удосконалення оціночних процедур переве%

дення очікуваних доходів, що отримує або може отриму%

вати юридична чи фізична особа, якій належать майнові

права інтелектуальної власності, у вартість об'єкта оцін%

ки, рекомендуємо доповнити методи оцінки нематеріаль%

них активів, що наводяться у національних стандартах оц%

інки, прийомами оцінки за способом визначення економі%

чного ефекту, що дозволить вимірювати очікувані витрати

і доходи від діяльності, що пов'язана з використанням не%

матеріальних активів, між відповідними звітними періода%

ми з урахуванням показників економічності, ефективності

та результативності.

Групування прийомів оцінки нематеріальних активів за

способом прогнозування реального економічного ефекту,

що створюється завдяки використанню нематеріального

активу, запропоновано на рисунку 1.

Відповідно до Національного стандарту оцінки №1

"Загальні засади оцінки майна і майнових прав", об'єкта%

Таблиця 3. Вибір підходів до оцінки груп нематеріальних активів,
що вкладені в капітал підприємства

Групи НА  
(згідно з П(С)БО 8) Умови застосування Дохідний підхід (за 

справедливою вартістю) 
Витратний підхід (за 

історичною 
собівартістю) 

Порівняльний підхід (за 
ліквідаційною 
вартістю) 

Права користування 
природними ресурсами 

за наявністю 
алгоритму розрахунку +   

Права користування 
майном  

за наявністю 
близьких аналогів 

  
+ 

 (з урахуванням 
відмінностей) 

Права на комерційні 
позначення без умов +   

Права на об'єкти 
промислової власності 
(ноу-хау, сорти рослин, 
корисні моделі, 
промислові зразки таке 
інше) 

результат незіставно 
більше витрат +  

+ 
(за наявністю аналога 
при відсутності 

алгоритму розрахунку) 

алгоритм розрахунку 
результату заснований 
на неповних даних 

 
+ + 

(при відсутності 
аналога) 

(при наявності 
аналога) 

результати 
розрахунку за всіма 
підходами близькі 

+

за підходом, який найбільш повно забезпечений інформацією 

об'єкт власного 
виробництва або є 
фактична ціна 
придбання 

+ +

 
(при зміні умов 

використання за 
переоцінкою по 

достовірному результату) 

(за первинною 
вартістю до 
переоцінки) 

Авторське право та 
суміжні з ним права 
(право на твори та їх 
виконання, програмне 
забезпечення, бази даних 
таке інше). 

вибір за умов 
наявності або 

відсутності аналога 

+

 

+ 

(за відсутністю аналога)
(за наявністю аналога 
по рівню якості 

продукту) 

Незавершені капітальні 
інвестиції в НА без умов  +  

Інші НА (право на 
діяльність, ліцензії, 
привілеї, таке інше) 

платні права +  

безкоштовні привілеї +   
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ми оцінки нематеріальних активів є об'єкти, які не існують

у матеріальній формі, але дають змогу отримувати певну

економічну вигоду [6], тобто нічого не вказується про не%

обхідність ідентифікації немонетарного активу. З цього ви%

тікає, що нематеріальні активи та об'єкти оцінки у немате%

ріальній формі — не те саме, оскільки вже йдеться про

бухгалтерський облік та оціночну діяльність. Не кожен

"об'єкт оцінки у нематеріальній формі" буде визнано ак%

тивами (за низькою ціною, малим строком використання

та недостатньою обгрунтованістю оцінки вартості). Тому

слід зазначити:

1) оцінюватись може все, що дає змогу отримувати ви%

году;

2) не все, що було оцінено та продано, буде визнано

активом для обліку;

3) якщо нематеріальний об'єкт оцінюється вперше, то

цей процес є визначенням вартості саме нематеріального

об'єкта, тому що для визнання його нематеріальним акти%

вом потрібна спочатку обгрунтована оцінка вартості і не

обов'язково після такої оцінки об'єкт буде визнано акти%

вом.

Таким чином, спершу оцінюється нематеріальний

об'єкт, а далі він визнається або не визнається активом. З

іншого боку, якщо нематеріальний об'єкт вже був прийня%

тий на баланс у якості активу, для нового продажу його

можна лише переоцінити. З цього випливає, що оцінці

підлягають лише нематеріальні об'єкти (НО), а нематері%

альні активи (НА) можуть лише переоцінюватись. Проте

загальновизнана термінологія використовує визначення

"оцінка вартості нематеріальних активів" у тому розумінні,

що вказана різниця не приймається до уваги. На наш по%

гляд, для оціночної діяльності більш підходить термін "не%

матеріальні об'єкти", оскільки якщо діло дійшло до їх ок%

ремої оцінки, то підприємство оцінюється вже не як дію%

чий об'єкт і активи перетворилися просто на майно.

Багато дослідників притримуються того положення в

теорії оцінки вартості сукупних нематеріальних активів, що
вона повинна не лише обгрунтовувати їх вартість при

купівлі%продажу бізнесу (гудвіл), але й оцінки їх у діючому

підприємстві. Реальна ринкова вартість об'єктів інтелек%

туальної власності на різних етапах їх існування може

збільшуватися чи зменшуватися в порівнянні з їх балансо%

вою вартістю. Неадекватне відображення вартості об'єктів

інтелектуальної власності у період їхнього використання

призводить до того, що фінансові потоки і фінансові ре%

зультати не зовсім точно висвітлюють значення інтелекту%

альної власності в діяльності підприємства. Деякі економ%

істи вважають, що вирішити цю проблему допоможе пері%

одична переоцінка нематеріальних активів.

На законодавчому рівні ці питання регулюються

П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" [8] та Методичними ре%

комендаціями з бухгалтерського обліку нематеріальних

активів [9], які зазначають, що підприємство може здійсню%

вати переоцінку за справедливою вартістю на дату балан%

су тих об'єктів нематеріальних активів, щодо яких існує

активний ринок. За відсутності активного ринку переоцін%

ка може здійснюватися за експертною оцінкою суб'єкта

оціночної діяльності.

При цьому переоцінена первинна вартість і перео%

цінена накопичена амортизація об'єкта нематеріальних

активів визначаються множенням відповідно первинної

вартості, накопиченої амортизації на індекс переоцінки.

Індекс переоцінки визначається діленням справедливої

вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову

вартість. Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних

активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова

вартість визначається додаванням справедливої вартості

цього об'єкта до його первинної (переоціненої) вартості без

зміни суми накопиченої амортизації об'єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематері%

альних активів відображається у складі додаткового капі%

талу, а сума уцінки — у складі витрат звітного періоду.

Виключенням є проведення повторних переоцінок. Зазна%

чений порядок суперечить нормам МСФЗ, які не передба%

чають рахунку, аналогічного до вітчизняного рахунку 42

"Додатковий капітал". Науковці по%різному висловлюють%

ся з приводу цього питання. Під час проведення переоцін%

ки, за словами П. Цьомпи, якщо оціночна вартість є вищою

за купівельну, то реалізований приріст вартості потрібно

відображати як резерв, але в жодному випадку не як при%

буток до розподілу [10, c. 140].

Розглядаючи резерви капіталу, Королюк Т.М. пропо%

нує здійснити їх диференціацію, замінивши назву рахунку

43 "Резервний капітал" на "Резерви прибутку" з виділен%
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Рис. 1. Оцінка вартості нематеріальних активів на основі прогнозування
економічного ефекту від їх використання
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ням наступних субрахунків: 431 "Резервний капітал", 432

"Договірні резерви" і 433 "Резерв переоцінки" [11, с. 9].

Задля додержання принципу обачності погоджуємось з

доцільністю створення резерву в частині переоцінки нема%

теріальних активів із відображенням у складі резервного

капіталу.

При вибутті об'єкта нематеріальних активів, який ран%

іше був переоцінений, перевищення сум попередніх дооц%

інок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості

цього об'єкта включається до складу нерозподіленого при%

бутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

З огляду на результати наведеного вище дослідження,

можемо зробити висновки, що обираючи метод оцінки

нематеріальних активів, необхідно керуватися такими ос%

новними критеріями:

— достовірність: методи оцінки мають викликати дов%

іру і бути достовірними з практичного і теоретичного по%

гляду;

— об'єктивність: оцінювач має керуватись об'єктивною

інформацією;

— універсальність: достовірність зростає, якщо вико%

ристовуються стандартні підходи для підприємств, галузей

промисловості та різних видів нематеріальних витрат;

— грошові витрати: обумовлені результатами оцінки

вигоди повинні бути достатніми для виправдання зусиль,

витрачених на її проведення;

— послідовність: методики мають послідовно викори%

стовуватись протягом періоду оцінки, що полегшить цей

процес;

— надійність: оцінка має бути достовірною, такою,

щоб інші користувачі фінансової звітності могли відтвори%

ти одержані результати, використовуючи аналогічні підхо%

ди;

— адекватність: підходи до оцінки повинні відповіда%

ти потребам користувача;

— практичність: використовувані методи та парамет%

ри мають бути зрозумілими та відносно простими для їх

практичного застосування.
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ROLE OF VENTURE CAPITAL FUNDS IN GENERATION OF INNOVATIVE POTENTIAL
OF THE UKRAINE ECONOMY

У статті представлено результати проведеної оцінки ролі венчурних фондів у формуванні інно�
ваційного потенціалу економіки України. Розглянуто сутність венчурного фінансування, про�
аналізовано особливості венчурного інвестування та динаміку здійснення інвестицій на основі
венчурного капіталу за кордоном. Також у статті розглянуто галузі вітчизняної економіки, в які
було спрямовано найбільші обсяги інвестицій упродовж останніх років. Окреслено основні
проблеми при здійсненні фінансування інноваційних проектів на основі венчурного капіталу в
Україні. Як результат, запропоновано шляхи подолання їхнього вирішення на основі досвіду
іноземних країн. Доведено, що для розвитку інноваційного потенціалу України важливо поси�
лювати зв'язок між бізнесом та провідними університетами з науковим потенціалом у контексті
роботи останніх над необхідними для економіки в цілому та її реального сектору інноваційними
проектами.

The article presents results of the conducted estimation of venture funds in the context of forming
of innovative potential in the economy of Ukraine. The essence of the venture financing is considered,
the features of the venture investing and dynamics of realization of investments based on venture
capital in the world are analyzed. Also in the article considered industries of the home economy,
which are the most attractive for investments during the last years. Determined basic problems of
realization and financing of innovative projects based on venture capital in Ukraine. As a result, the
ways of the overcoming of these problems are offered based on the example of foreign countries
experience. It is determined that for the development of the innovative potential of Ukraine it is
important to strengthen the connection between business and universities with scientific potential
in the context of work of the last on necessary for whole economy and its real sector innovative
projects.
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ни значною мірою залежать від інтенсивності іннова%

ційних процесів, що є підгрунтям прогресу у вироб%

ничій, науково%технічній, соціально%економічній та
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інших сферах. Важливе значення у фінансовому забез%

печенні таких процесів відіграють венчурні фонди, не%

зважаючи на те, що венчурний капітал в Україні зок%

рема, зародився порівняно недавно. Однак, попри сут%

тєве зростання вартості активів упродовж останніх

років, вітчизняні венчурні фонди не виконують ключо%

вої функції, а саме: фінансування інноваційних про%

ектів. Тому актуалізується необхідність обгрунтуван%

ня напрямів стимулювання підвищення їхньої ролі у

формуванні інноваційного потенціалу національної

економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі аспекти нагромадження інноваційного по%

тенціалу та ролі венчурного капіталу у цьому процесі

досліджували такі вчені, як Т. Галенко, М. Дороніна,

Є. Жуков, В. Карпов, Д. Лєонов, О. Малютін, О. Носова,

А. Омельченко, Л. Першко, М. Рошка, С. Сардак, В. Уни%

нець%Ходаківська, А. Федоренко, С. Шосталь та ін. Не%

зважаючи на наявність значної кількості публікацій з

даної проблематики, сьогодні з урахуванням сучасного

стану національної економіки, зокрема необхідності по%

долання наслідків фінансової кризи, зростає потреба у

подальших наукових пошуках у цьому напрямі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінка ролі венчурних фондів у фор%

муванні інноваційного потенціалу економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо підходи до тлумачення економічного

змісту інноваційного потенціалу країни.

Інноваційний потенціал, на думку Носової О.В., —

це сукупність наявних в країні інтелектуальних, техно%

логічних, науково%виробничих ресурсів з відповідним

їх інфраструктурним забезпеченням, які здатні проду%

кувати нові знання та ефективний механізм комерціа%

лізації останніх [16, c. 512]. Карпов В.І. розглядає інно%

ваційний потенціал як сукупність ресурсів для розвит%

ку знань про природу і суспільство та для їх матеріал%

ізації у вигляді технологій, продукції, послуг, форм і

методів організації та управління суспільним виробниц%

твом [10, c. 8]. Кокурін Д. зазначає, що "інноваційний

потенціал містить невикористані, приховані можливості

накопичених ресурсів, які можуть бути приведені в дію

для досягнення цілей економічних суб'єктів" [12, с.

111].

На нашу думку, інноваційний потенціал — це су%

купність фінансових, інституційних та інших можливо%

стей країни, рівень реалізації яких обумовлює

здатність забезпечувати позитивну динаміку іннова%

ційної діяльності та стимулювати її у довготерміновій

перспективі, в умовах інтенсифікації інноваційних про%

цесів та зростання конкуренції у глобальній економіці.

У дещо вужчому розумінні інноваційний потенціал —

це сукупність різних видів ресурсів, які потенційно

впливають на здатність усіх ланок економіки держави

виготовляти наукомістку, високотехнологічну продук%

цію, яка відповідає світовим стандартам, що в цілому

дає змогу сформувати підгрунтя для економічного

розвитку країни.

Також суть терміну "інноваційний потенціал" мож%

на розкрити, виділивши основні його елементи (скла%

дові). На нашу думку, ключовими є ресурсна та інститу%

ційна складові. Ці елементи співіснують, взаємодіють і

сприяють формуванню інноваційного потенціалу як пев%

них суб'єктів, так і країни загалом.

Так, ресурсна складова включає в себе кожен вид

ресурсів окремо та пов'язана із рівнем його застосу%

вання в інноваційному процесі. Розширення інновац%

ійної діяльності дає змогу збільшити ефективність ви%

користання ресурсів, а отже, й реалізації сформова%

ного інноваційного потенціалу країни в цілому. Основ%

ною ознакою структуризації ресурсних елементів є

функції, які вони виконують в інноваційному процесі.

На нашу думку, їх можна виділити у такі підскладові:

фінансові, матеріально%технічні, інформаційні та

підприємницькі. При цьому якісний інноваційний про%

дукт сприяє покращенню показників інноваційного

потенціалу економіки. Відтак, він впливає на ресурсну

складову, так як містить потенційно нові можливості

для розвитку, а отже, здатний вивести на якісно вищий

рівень економіку країни.

Інституційна складова інноваційного потенціалу

відіграє важливу роль, адже впливає на функціону%

вання й ефективність інших елементів. Вона вклю%

чає в себе інфраструктуру, яка визначає розвиток

інноваційної діяльності в державі, а саме низку

суб'єктів інноваційної діяльності: науково%дослідні

інститути, що забезпечують розроблення нових тех%

нологій; підприємства, які безпосередньо реалізу%

ють нові продукти, шляхом запровадження їх у ви%

робництво, інституційні інвестори (венчурні фонди

зокрема). Отже, ми вважаємо, що ця складова відоб%

ражає зв'язок підприємств з наукою, яка, в свою

чергу, і є рушієм розвитку виробничої сфери, бо

формує інноваційні ідеї і вже оформлені розробки.

Також вищезгадані суб'єкти взаємодіють із спожив%

чим ринком, який власне і є основним оцінювачем

готового продукту, а також залежать від методів

організації управління інноваційними процесами в

державі.

В Україні існує достатньо розвинута, однак де%

факто мало ефективна інноваційна інфраструкту%

ра, яка включає в себе різноманітні інноваційні цен%

три, науково%дослідні інститути, інноваційні бізнес%

інкубатори, трансфер технологій, регіональні цен%

три науки, інновацій та інформатизації та інші інсти%

туції, які повинні були б сприяти розвитку інновац%

ійного потенціалу держави. Для відновлення еко%

номічного зростання в Україні необхідне його сти%

мулювання на основі інноваційної моделі, інтеграції

інноваційного потенціалу з іншими складовими

економічного потенціалу та відповідному впровад%

женні інноваційних технологій у всі сфери суспіль%

ного життя.

Особливу роль у фінансуванні інновацій відігра%

ють інституційні інвестори, які власне і становлять

інституційну складову інноваційного потенціалу. У

Західних країнах основними такими інститутами є

банки, страхові компанії, венчурні фонди. Саме вони

здійснюють інноваційне інвестування, під яким розу%

міють одну із з економіко%правових форм інвестуван%
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ня, що реалізується з метою впровадження досягнень

науково%технічного прогресу у виробництво і соціаль%

ну сферу для досягнення певного соціально%економ%

ічного ефекту, в т. ч. випуску і розповсюдження прин%

ципово нових видів техніки і технології, досягнення

прогресивних міжгалузевих структурних зрушень,

здійснення якісних змін у стані продуктивних сил,

поліпшення соціального й екологічного становища,

випуску нових конкурентоспроможних товарів, по%

слуг, тощо [5, c. 273].

В Україні інвестиційна активність страхових ком%

паній і комерційних банків у цілому низька, особливо у

контексті фінансування інноваційних проектів. У зако%

нодавстві взагалі не задекларовано такий тип банківсь%

кої установи, як інвестиційний банк. Тобто спеціалізо%

вані банки, діяльність яких спрямована на фінансове

забезпечення інноваційної (як виду інвестиційної) діяль%

ності в Україні, взагалі не представлені повноцінним

сегментом фінансового ринку.

Відтак, з'ясуємо роль венчурних фондів, як ключо%

вих у світовій практиці інститутів, що фінансують інно%

ваційні продукти, у формуванні інноваційного потен%

ціалу економіки в Україні. Зазначимо, що загалом під

поняттям венчурного капіталу розуміють довгостроко%

вий, ризиковий капітал, що інвестується в акції нових і

швидкозростаючих компаній з метою отримання вели%

кого прибутку після реєстрації акцій цих компаній на

фондовій біржі [18].

Формування інститутів венчурного фінансуван%

ня і розвиток венчурного бізнесу в Україні розпо%

чався у 1992 році. У багатьох розвинених країнах

світу цей вид інститутів спільного інвестування (ІСІ)

спрямовує кошти інвесторів в інноваційну сферу. В

Україні тенденції абсолютно інші — кошти венчур%

них фондів інвестуються в будівництво і нерухомість

і поки%що слабо орієнтовані на "хай%тек" технології.

Негативним є те, що венчурне фінансування в Україні

зародилося не з метою розвитку ініціативних інно%

ваційних проектів, а з метою виходу з кризи і підви%

щення ефективності роботи приватизованих підпри%

ємств.

Відповідно до появи венчурного капіталу украї%

нського походження розвиток вітчизняних венчур%

них фондів поділяють на два етапи. Перший —

1992—2001 рр. — характеризувався наявністю 7

венчурних фондів неукраїнського походження. На%

прями інвестування цих фондів стосувалися менш

ризикових та традиційних галузей (агробізнес, хар%

чопереробна галузь, виробництво будівельних ма%

теріалів та меблів). Вкладалися інвестиції у вже

функціонуючі підприємства середнього бізнесу

[12]. Отже, діяльність даних венчурних фондів сут%

тєво відрізнялася від класичної діяльності венчур%

них фондів у розвинених країнах. Другий етап —

2001 р. — по теперішній час, розпочався з прийнят%

тям Закону України "Про інститути спільного інве%

стування (пайові та корпоративні інвестиційні фон%

ди)". Це виявилося важливим кроком на шляху роз%

витку вітчизняної індустрії спільного інвестування,

адже наблизило українське законодавство до стан%

дартів цивілізованих країн. Венчурний фонд був

ви зна чен ий як нед ивер сифіко ван ий інс тит ут

спільного інвестування закритого типу,  який

здійснює виключно приватне розміщення цінних па%

перів інституту спільного інвестування серед юри%

дичних та фізичних осіб. Результатом прийняття за%

кону також було зростання кількості венчурних

фондів і активізація створення їх резидентами Ук%

раїни [11].

У цілому до суб'єктів венчурного фінансування

відносять: венчурні фонди; банки; страхові компанії;

інвестиційні компанії; приватні інвестори; державні

структури [12, c. 227]. Структура джерел венчурно%

го капіталу значно відрізняється специфікою країн,

що є наслідком особливостей законодавчого регу%

лювання і укоріненими у фінансовій сфері нормами.

Зокрема у США до джерел венчурного капіталу на%

лежать пенсійні фонди, а також промислові і торгові

корпорації, страхові компанії, різні фонди, при цьо%

му помітну роль у венчурному бізнесі у США відігра%

ють фізичні особи [1, c. 34]. У країнах Західної Євро%

пи список учасників венчурних фондів дещо ширший,

так як його доповнюють державні установи, ко%

мерційні, клірингові банки, провідні університети

тощо. Тобто особливістю порівняно зі США є суттє%

во вища частка у венчурному бізнесі банківських

установ та участь у ньому великих промислових ком%

паній.

В Україні потенційними джерелами венчурного

капіталу є вільні фінансові ресурси великих ком%

паній, недержавних пенсійних фондів, страхових

компаній ІСІ та інших комерційних установ. Очевид%

Вид ІСІ Вартість активів інститутів спільного інвестування 
2010 2011 2012 2013 2014 

Пайові інвестиційні фонди 81 078,09 96 047,28 118 404,59 137 426,33 148 123,59 
Корпоративні інвестиційні фонди 28 228,48 36 077,25 42 012,45 45 959,57 65 627,50 
Усього 109 306,57 132 124,53 160 417,04 183 385,90 213 751,09 
Диверсифіковані 1 889,73 1 763,53 2 189,66 1 497,76 1 196,74 
Спеціалізовані – – – – 33,63 
Недиверсифіковані 107 416,84 130 361,00 158 227,38 181 888,13 212 520,72 
Усього 109 306,57 132 124,53 160 417,04 183 385,90 213 751,09 
Закриті (невенчурні) 8 298,48 10 135,34 11 365,06 9 864,79 10 708,90 
Інтервальні 271,56 188,6 164,01 128,72 110,71 
Відкриті 432,17 230,68 162,95 105,81 61,05 
Венчурні 100 304,36 121 569,91 148 725,02 173 286,58 202 870,43 
Усього 109 306,57 132 124,53 160 417,04 183 385,90 213 751,09 

Таблиця 1. Активи інститутів спільного інвестування
в Україні у 2010—2014 рр., млн грн.

Джерело: складено за даними [19].
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но, що порівняно із США та країнами Західної Євро%

пи спектр значно вужчий, що спричинює дефіцит

фінансування для розвитку венчурних фондів, а

відтак, формування інноваційного потенціалу еконо%

міки.

На сьогодні в Україні склалася складна економіч%

на ситуація, а тому значні кошти з бюджетних фондів,

зокрема у складі бюджетів розвитку, виділяються на

інноваційні розробки не завжди. Банки та страхові ком%

панії мають обмежений відсоток венчурних інвестицій

у своїх активах. За цих обставин, як показує світовий

досвід, одним з найефективніших заходів для пожвав%

лення інвестиційного процесу в умовах дефіциту влас%

них коштів і низької кредитної активності комерційних

банків є сприяння розбудові системи інститутів

спільного інвестування, зокрема розвитку венчурних

фондів.

Розглянемо результати діяльності ІСІ в Україні, ди%

наміку активів яких у 2010—2014 рр. представимо у таб%

лиці 1.

З таблиці 1 видно, що загальна сума активів ІСІ на

кінець 2014 року становила 213,75 млрд грн., з яких

202,87 млрд грн. — активи венчурних ІСІ. Так, у 2014

році спостерігалась тенденція до збільшення активів

венчурних фондів, а упродовж чотирьох останніх років

їх обсяг зріс удвічі. Це підтверджує популяризацію вен%

чурних фондів в Україні.

Оцінюючи активи венчурних фондів, доцільно роз%

глянути зміну структури їх розміщення (табл. 2).

Так, відзначимо, що вкладення у облігації підпри%

ємств, векселі та деривативи зменшуються, проте зрос%

тають вкладення у об'єкти нерухомості та державні цінні

папери. Це свідчить про те, що сьогодні в Україні вен%

чурні фонди не ризикують і вкладають свою кошти у

"перевірені" активи, чим суттєво "спотворюється" їхнє

первинне інноваційне призначення.

Розглянемо детальніше венчурні фонди в Ук%

раїні, які володіють найбільшим обсягом активів

(табл. 3).

Отже, безумовним лідером є ПАТ "ВЗНКІФ "Унібу%

дінвест", що вкотре підтверджує слабку орієнтацію вен%

чурних фондів на ризикове інноваційне інвестування. В

цілому в Україні обсяги активів венчурних фондів є знач%

но нижчими, аніж це необхідно для фінансування вели%

ких інноваційних проектів.

На нашу думку, подолати існуючі проблеми, які стри%

мують розвиток венчурної індустрії в Україні, і в такий

спосіб забезпечити зростання ролі венчурних фондів у

формуванні інноваційного потенціалу економіки Украї%

ни можна реалізувавши наступне:

1. Необхідно внести зміни та доповнення до чинно%

го законодавства України стосовно інвестиційної діяль%

ності. Доцільно було б розширити сферу потенційних

інвесторів, скасувавши обмеження, що юридичні осо%

би, частка державної або комунальної власності в яких

перевищує 25 %, не можуть бути учасниками інституту

спільного інвестування. Адже наслідком цього є те, що,

наприклад, багато страхових компаній не в змозі

Назва активу 2012 2013 2014 
Дебіторська заборгованість 73 251,98 89 160,59 102 450,05 
Інші інвестиції 20 519,86 24 804,72 34 124,04 
Акції 17 164,24 19 342,71 29 726,62 
Векселі 20 331,21 18 474,19 15 760,92 
Облігації підприємств 10 268,24 10 871,21 7 969,25 
Грошові кошти 3 182,07 3 839,42 2 837,78 
Об'єкти нерухомості 3 572,55 4 159,12 4 401,70 
Державні цінні папери 62,23 17,37 92,20 
Деривативи 155,08 110,19 78,04
Заставні 13,30 88,33 21,94
Банківські метали 15,00 5,27 11,42 
Облігації місцевих позик 3,69 0 0
Казначейські зобов'язання України 4,66 9,32 0
Ощадні (депозитні) сертифікати 0,00 361,54 0
Усього: 148 544,11 171 243,97 197 473,95 

Таблиця 2. Структура активів венчурних фондів в Україні
у 2012—2014 роках, млн грн.

Джерело: складено за даними [9; 19].

Таблиця 3. Венчурні фонди
з найбільшим обсягом активів в Україні у 2014 р., млн грн.

Джерело: складено за даними [19].

№ з/п Найменування фонду 
Вартість 
активів, 
млн грн. 

1 ПАТ «ВЗНКІФ «Унібудінвест» 7 592,61
2 ЗНВКІФ «ЕЛІТ» 4 344,40
3 ПАТ «ЗНВКІФ «ПАРИТЕТ» 3 693,25
4 ПЗНВІФ «МІСЬКИЙ КВАРТАЛ» 3 353,76
5 ЗНВПІФ «АВК» 3 324,73
6 ЗНВПІФ «Інвестиційний центр 1» 2 884,92
7 ПВІФ «Третій венчурний фонд-

Промислові інвестиції» НВЗТ 
2 694,53

8 ПНВІФЗТ «Український оптимум» 2 640,18
9 ПВНЗІФ «Концепт» 2 547,07
10 ЗНПВІФ «ІнтергалБудінвест» 2 539,66
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здійснювати фінансування ризикових проектів, хоча в

розвинених країнах вони виступають як одне з важли%

вих джерел інвестування інновацій.

2. Важливо, щоб венчурні фонди фінансували

інноваційні проекти, а не сфери, пов'язані з низьким

ризиком, і у зв'язку із цим привабливіші для них. Важ%

ливу роль для розширення венчурних фірм, які мо%

жуть займатися інноваціями, повинні відіграти інно%

ваційні університети. Саме вони можуть суттєво до%

помагти венчурним фірмам, які прагнуть розробляти

інноваційні проекти, шляхом спільної роботи над інно%

ваційними ідеями, методами їх упровадження, прове%

дення експериментальної частини, опитування гро%

мадської думки, розробки перших прототипів новіт%

ньої продукції та багато іншого. Така кооперація спри%

ятиме формуванню інноваційного потенціалу Украї%

ни шляхом тісного співробітництва провідних вузів

держави та приватного бізнесу (прикладом може слу%

гувати Массачусетський технологічний інститут та інші

передові наукові установи та навчальні заклади роз%

винених держав).

3. Уряд повинен забезпечити підтримку вищезга%

даних інноваційних університетів та венчурних фірм.

Для цього можна використати елементи досвіду інших

країн, наприклад у США більше половини урядів штатів

здійснюють фінансування наукомістких виробництв на

етапах їхнього зародження, таким чином даючи мож%

ливість розробляти новітні проекти та їх реалізовува%

ти.

4. Важливим також є формування інноваційної

інфраструктури, яка включає в себе весь необхідний

спектр установ і організацій, які забезпечують розви%

ток і підтримку на всіх стадіях інноваційного циклу. Зок%

рема важливими є виробничо%технологічні структури

(технопарки, інноваційно%технологічні центри, бізнес%

інкубатори).

5. Ефективним було б створення підприємствами у

своєму складі власних внутрішніх венчурних підрозділів,

процес чого набув поширення в багатьох країнах світу.

Венчурні підрозділи можуть ефективно діяти і в Україні,

забезпечуючи державу інноваційною, конкурентоспро%

можною продукцією.

6. Необхідне впровадження ефективної системи

інформаційної підтримки ринку вітчизняних інновацій,

що дало б змогу підвищити обізнаність щодо інновац%

ійних проектів та збільшити надходження інвестицій з%

за кордону. Для цього доречно застосовувати на рівні

держави та окремих суб'єктів різноманітні маркетингові

заходи, використовувати PR%технології для реклами

країни тощо.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Незважаючи на перераховані вище проблеми роз%

витку венчурних фондів увага до ризикових стартап

проектів в Україні зростає. Це зумовлено тим, що в

умовах сучасної економіки, важливою складовою

якої є інноваційність, відмова від впровадження про%

ектів такого типу призвела б до уповільнення еконо%

мічного розвитку і, як наслідок, втрати конкурентос%

проможності вітчизняних виробників на світовому

ринку.

Відтак, існуючі у вітчизняному законодавстві

"прогалини" та недоліки у нормативно%правовому за%

безпеченні венчурного бізнесу стримують його роз%

виток. Тому удосконалення організаційних засад фун%

кціонування венчурних фондів та інтенсифікація

співпраці підприємств із вищими навчальними закла%

дами та науково%дослідними установами сприятиме

активізації венчурного інвестування в Україні. Стра%

тегія формування інноваційного потенціалу націо%

нальної економіки повинна грунтуватися на посиленні

зв'язків між бізнесом й провідними університетами з

науковим потенціалом у контексті роботи останніх

над реалізацією необхідних для економіки в цілому

та її реального сектору зокрема інноваційних про%

ектів.
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CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGING ECONOMIC EFFICIENCY OF RAIL
TRANSPORTATION TRAVEL

Після проведення акціонування у кінці 2015 року перед публічним акціонерним товариством
"Українська залізниця" гостро постало питання залучення інвестицій на оновлення інфраструк�
тури та рухомого складу, які внаслідок хронічного недофінансування з боку держави в останні
десятки років знаходяться в занедбаному стані, морально та фізично застаріли. Якщо вести
мову про пасажирські перевезення, то збільшення пасажиропотоку можливе за рахунок надання
нових видів послуг, наприклад, туристичних залізничних перевезень. Але у головній залізничній
кампанії України немає сучасного рухомого складу, який би можна було б надавати туристам, а
також бракує коштів на оновлення рухомого складу та об'єктів інфраструктури. Залучення інве�
стицій вітчизняних та іноземних інвесторів — один із засобів подолання проблем.

Метою статті є розробка різних сценаріїв фінансування туристичних залізничних перевезень
в Україні.

У статті розроблено концептуальний підхід щодо розвитку туристичних перевезень по широ�
ким та вузьким коліям, який базується на трьох сценаріях фінансування (організація Управлін�
ня у складі Департаменту пасажирських перевезень далекого сполученні ПАТ "УЗ", фінансу�
вання діяльності за власні кошти; організація Приватної туристичної компанії, фінансування на
паях з ПАТ "УЗ" та організація Приватної туристичної компанії, фінансування тільки за приватні
кошти), за яким побудовано розподіл основних функцій та послідовність технологічного про�
цесу обгрунтування економічної ефективності за допомогою чистого дисконтного доходу. В
результаті очікується підвищення рентабельності діяльності приватних туристичних кампаній
та державних перевізників.

After incorporation in 2015 before a public joint stock company "Ukrainian railway" was a question
of attracting investments to upgrade infrastructure and rolling stock. Because they are due to chronic
underfunding from the state in recent decades are neglected, morally and physically obsolete. To
increase the competitiveness of railway transport the author propose to develop of railway tourism
in Ukraine. But the main railway campaign Ukraine is no modern rolling stock, which would could
provide tourists and lack of funds for rolling stock and infrastructure. Investment attraction of
domestic and foreign investors — a means of overcoming problems.

The article is to develop various scenarios for financing tourist rail transport in Ukraine.
In the article the conceptual approach for the development of tourist traffic on the wide and narrow

track, which is based on three scenarios funding (Organization Office of the Department of passenger
transport distance train PJSC "D & C" financing activities at their own expense, organizing private
tourism companies, financing on shares of PJSC "D & C" and the organization of private tourism
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companies, funding only for private funds), which built the distribution functions and the sequence
of the process grounds of economic efficiency through pure discount income.

As a result of the proposed measures one can expect increase of passenger traffic on the railroad,
image improvement of the Ukrainian railways within the country and abroad, attraction of additional
funds to renew the outdated infrastructure and rolling stock, restoration of the objects of cultural
and historical significance, creation of new jobs, and restraining of migration processes in western
Ukraine.

ВСТУП
Внаслідок постійного недофінансування з боку держа%

ви впродовж останніх десятиліть, залізничний транспорт

України опинився в кризовому стані, не в змозі конкурува%

ти з іншими видами транспорту, адже рівень сервісу не відпо%

відає очікуванням потенційних клієнтів.

Один із напрямів залучення коштів приватних бізнес%

структур для оновлення рухомого складу та інфраструкту%

ри залізниць — це розвиток залізничного туризму. Тому ав%

тором пропонується новий концептуальний підхід щодо роз%

витку туристичних перевезень по широким та вузьким ко%

ліям, який базується на різних сценаріях фінансування

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями розкриття змісту категорії "економічна

ефективність", а також проблемами та перспективами роз%

витку залізничного транспорту та окремо туризму займали%

ся багато вітчизняних [1—27] та іноземних [28—30] нау%

ковців, але що стосується питань розвитку туристичних пе%

ревезень залізницями, підвищення економічної ефектив%

ності роботи організацій, що займаються туристичними пе%

ревезеннями, то цю тему у сучасній науковій літературі май%

же не розкрито. Більшість робіт є або оглядовими, або по%

в'язані із конкретним напрямком розвитку залізниць або

конкретним видом туризму, або торкаються питань лише

економічного змісту поняття "економічна ефективність" без

ув'язки до туристичних залізничних перевезень.

Транспорт є однією з базових галузей національної еко%

номіки, ефективне функціонування якої є необхідною умо%

вою для стійкого функціонування всіх галузей національної

економіки, забезпечення обороноздатності, захисту еконо%

мічних інтересів держави, підвищення рівня життя населен%

ня.

Основним елементом гармонійного функціонування

транспортної системи є досягнення економічної ефектив%

ності. Основною метою роботи будь%якого підприємства є

ефективність його діяльності. Економічна ефективність —

результативність економічної діяльності, економічних про%

грам і заходів, що характеризується відношенням отрима%

ного економічного ефекту до витрат ресурсів, що забезпе%

чили досягнення найбільшого результату. Кінцевим резуль%

татом виробничо%господарської діяльності підприємства за

певний проміжок часу є результат, тобто ефект, а кінцевим

фінансовим результатом комерційної діяльності — прибу%

ток. Тому основним елементом в системі оцінки ефектив%

ності транспортного забезпечення, як і інших економічних

процесів на підприємстві, є прибуток [5].

Поняття "економічна ефективність" є одним із основ%

них понять у економіці. Теорія ефективності чітко розме%

жовує поняття ефекту й ефективності, розуміючи під пер%

шим результат заходу, а під другим — співвідношення ефек%

ту і витрат, що його викликали.

Категорія "ефективність" є однією з найбільш всеохоп%

люючих в економічній науці. Її використовують як при оцінці

Ключові слова: вузькоколійна залізниця, залізничний туризм, витрати, тарифи, пасажирські переве!

зення.

Key words: narrow gauge railway, railway tourism, costs, tariffs, passenger transportation.

глобальних систем (суспільство, транснаціональні компанії

тощо), так і відносно окремих конкретних справ, заходів,

матеріально%технічних, людських та інших ресурсів. У зв'яз%

ку з цим економісти трактують цю категорію по%різному, за%

лежно від того, ефективність чого вони визначають.

Науковці пропонують різні трактування економічної

ефективності. Ефективність як здатність приносити ефект,

результативність процесу, проекту тощо, які визначаються

як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечи%

ли цей результат пропонує розглядати С.В. Мочерний [14].

Ефективність визначається відношенням результату

(ефекту) до витрат, що забезпечили його отримання. Ефек%

тивність розкриває характер причинно%наслідкових зв'язків

виробництва. Вона показує не сам результат, а те якою ціною

він був досягнутий. Тому ефективність найчастіше характе%

ризується відносними показниками, що розраховуються на

основі двох груп характеристик (параметрів) — результату

і витрат. Це, в тім не виключає використання і абсолютних

значень вихідних параметрів. Автор розрізняє соціальну та

економічну ефективність. Найважливішим якісним показни%

ком суспільного виробництва є його ефективність [15].

Економічна ефективність — це вид ефективності, що

характеризує результативність діяльності економічних сис%

тем (підприємств, територій, національної економіки). Ос%

новною особливістю таких систем є вартісний характер за%

собів (видатків, витрат) досягнення цілей (результатів), а в

деяких випадках і самих цілей (зокрема, одержання прибут%

ку) [10].

Автор у роботі [23] пропонує оцінювати економічну

ефективність саме господарської діяльності підприємства.

На його думку, завершальним етапом фінансового аналізу

діяльності підприємства є оцінка ефективності його діяль%

ності.

 Ефективність — це оціночний критерій діяльності ко%

лективу працівників у будь%якій сфері, включаючи управлі%

ння. Тому забезпечення високої ефективності управління є

складовою загальної проблеми підвищення економічної

ефективності виробництва. Визначають її на основі загаль%

них методологічних принципів, прийнятих в економіці [18].

Як бачимо, науковці по%різному пропонують оцінювати

економічну ефективність. Деякі з них вважають, що потрібно

визначати синтетичні показники ефективності управління

(коефіцієнт оперативності, надійності тощо); інші — визна%

чають економічну ефективність шляхом порівнянь досягну%

тих показників із запланованими або нормативними. Зве%

дені дані про висловлювання науковців з питань економіч%

ної ефективності наведені у таблиці 1.

Якщо узагальнити інформацію, надану у таблиці 1, то

видно, що майже всі перераховані вище науковці говорять

про економічну ефективність як про співвідношення резуль%

тату до ресурсів, що його забезпечили. Вважаємо, що цей

показник відображає кінцевий результат діяльності підприє%

мства, слугує узагальнюючим показником ефективності

взаємодії усіх ланок підприємства, як всередині структури,

так і поза її межами, а також швидкості реагування на зміни,
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що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середови%

щах.

Одним з ефективних елементів управління транспорт%

ною галуззю є оптимальний розподіл вантажних та паса%

жирських потоків між альтернативними видами транспор%

ту. За останні роки в розвинених країнах намітилася тен%

денція до зменшення частки залізничного транспорту в су%

марному обсязі перевезень. Однак в Україні в силу різних

причин спостерігається зворотна тенденція — питома вага

залізничного транспорту зросла. Таким чином, проблема

визначення економічної ефективності діяльності підприєм%

ства пов'язана з визначенням відповідного критерію ефек%

тивності і формуванням системи показників. Визначення

загальної ефективності діяльності підприємства вимагає

врахування багатьох чинників. Економічна ефективність від

впровадження певних організаційно%технічних заходів на

окремих стадіях виробничого процесу може виявлятися у

різних формах. При визначенні її слід порівняти варіанти

поточних витрат та капітальних вкладень, враховуючи чин%

ник часу. Можна використовувати багатокритеріальну оцін%

ку виміру, яка базується на підставі різних підходів до ви%

міру ефективності соціальних систем, аналогічних підприє%

мству. В ній використовуються сім основних критеріїв:

1)дієвість; 2) економічність; 3) якість; 4) прибутковість (до%

ходи /витрати); 5) продуктивність; 6) умови роботи; 7) впро%

вадження нововведень.

Щодо туристичних перевезень залізничним транспор%

том, то тут можна відзначити вагомий внесок Дергоусо%

вої А.О., яка багато уваги приділила класифікації видів ту%

ризму, серед яких окремо виділено залізничний туризм. За

думкою автора, нова сутність поняття "залізничний туризм",

розкриває галузеві відмінності від існуючих видів організації

туристичних подорожей, умови та економічну пріори%

тетність, що дає можливість визначити галузеві особливості

і напрями формування стратегії розвитку залізничного ту%

ризму. Також автором запропоновано методичний підхід до

визначення доцільності організації та конкурентоспромож%

ності залізничних подорожей за різними напрямами, що

базується на визначенні і використання коефіцієнтів наси%

ченості напрямку, привабливості туру та ефективної турис%

тичної вартості та дає можливість організації більш конку%

рентоспроможних залізничних подорожей порівняно з інши%

ми.

Крім того, у роботі визначено фактори конкурентосп%

роможності туристичних подорожей, які враховують особ%

ливості організації залізничного туризму, що найбільше

впливають на задоволення потреб потенційних споживачів

за рахунок виділення найвагоміших факторів [8].

Автор в результаті аналізу обсягів пасажирських пере%

везень в Україні приходить до висновку, що в зв'язку із пад%

інням обсягів перевезень в розпорядженні "Укрзалізниці"

залишається вільний рухомий склад, за допомогою якого

можливо було б організовувати залізничні подорожі. Але

ми так не вважаємо, тому що для організації залізничного

туризму потрібен сучасний, який відповідає європейським

вимогам, рухомий склад.

Є.І. Балака та Г.О. Сіваконева пропонують впровадити

розвиток залізничного туризму на основі кластеризації.

Вони вважають, що розвиток залізничного туризму в Україні

неможливий без диверсифікації діяльності залізничного

транспорту у суміжний сегмент господарювання — туризм.

Авторами запропоновано провести диверсифікацію за ра%

Автор Визначення поняття «економічна ефективність» 
Абалкін Л.І. [1] отримання певного результату на одиницю використовуваних ресурсів  
Андрійчук В.Г. [2] співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення 

ресурсами 
Білик М.Д. [4] співвідношення конкретного кінцевого результату до витрат, що забезпечили його 

отримання 
Бойчик І. М. [5] узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, 

предметів праці і робочої сили на підприємстві за певний проміжок часу  
Вовк О.М., Гора А.В. [6] кінцевий корисний ефект від застосування засобів виробництва і живої праці, а також 

сукупних їх вкладень 
Голубєва Т.С. та Колос І.В. 
[7] 

порівняння результатів діяльності з витратами або ресурсами, які забезпечили цей 
результат 

Долан Е Дж. і Ліндсей Д. 
[8] 

такий стан справ, за якого неможливо здійснити жодної зміни, яка більш повно 
задовольняла б бажання однієї людини, не перешкоджаючи задоволенню бажань 
іншої людини 

Жнякін Б.О. та Краснова
В.В. [10] 

співвідношення результату до витрат, що викликали цей результат 

Івашків Т.С. [12] кінцевим результатом діяльності підприємства в межах «ресурсного» підходу 
вважається прибуток  

Макміллан Р. [13] виробництво оптимальної комбінації продукції на основі використання найбільш 
ефективної комбінації ресурсів 

Мочерний С.В., Єрохін 
С.А. та Каніщенко Л.О. 
[17] 

досягнення найбільших результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці 
 

Орлов П.А. [16] як співвідношення результату і витрат, так і співвідношення витрат і результатів 
діяльності  

Осіпов П.В. [18] показник, що визначає співвідношення економічного ефекту і витрат, які цей ефект 
забезпечили  

Отенко В.І. [20] ступінь використання трудових, матеріальних, фінансових, природних та інших 
ресурсів, ступінь забезпечення позитивного результату 

Падерін І.Д. [21] економія всіх питомих витрат на виробництво продукції, що визначає його дохідність  
Поклонський С.Т. і 
Мухопадов В.Г. [22] 

ступінь результативності затрат і рівень економічного прогресу суспільства 

Рибін В.С. [23] вид результату корисної діяльності 
Сурмін Ю.П. [25] показник успішності функціонування системи для досягнення встановлених цілей  
Шеремет О.Д. і Сайфулін 
Р.С. [26] 

основа побудови кількісних критеріїв цінності прийнятих рішень

Шнипко О.С. [27] комбінація ресурсів, що дозволяє досягти максимального випуску товарів з 
найменшими витратами 

Таблиця 1. Визначення поняття "економічна ефективність" з точки зору різних авторів

Джерело: узагальнення автором джерел [1— 8; 10; 12; 13; 16—18, 20—23, 25—27].
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хунок створення транспортно%туристичного кластеру, який

очолить Міністерство інфраструктури. При цьому автори

пропонують провести диверсифікацію пасажирського гос%

подарства у три етапи: спочатку визначити учасників клас%

теру, потім об'єднати асоціативні товариства в акціонерні

товариства і на заключному етапі створити

організацію холдингових компаній [3].

Організаційна структура, запропонована

авторами, на нашу думку, потребує удоскона%

лення.

Автори В.Г. Кузнєцов, П.О. Пшінько,

І.В. Кліменко, А.В. Гуменюк, С.М. Загорулько

у своїй науковій роботі визначили перспекти%

ви розвитку залізничного туризму України на

вузькоколійних лініях Закарпаття. У рамках

виїзних оглядів експертною групою встанов%

лено, що об'єкти колійного господарства, па%

сажирської інфраструктури, рухомого складу

та допоміжних виробництв, задіяних у функ%

ціонуванні вузькоколійної залізниці, знахо%

дяться в занедбаному стані та потребують

значних оновлень і капітального ремонту. Але

маршрути проходження пасажирських поїздів

залишаються придатними для участі в проекті

розвитку залізничного туризму України [11].

Ми вважаємо, що при плануванні турис%

тичних залізничних маршрутів потрібно вра%

ховувати не тільки залізничну, а й туристичну

інфраструктуру (наявність готелів, ресторанів,

об'єктів культурно%масового відвідування).

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка методичного

підходу для визначення економічної ефектив%

ності туристичних залізничних перевезень по

реконструйованим або новим коліям. В Ук%

раїні відсутній такий досвід, оскільки жодної

задачі щодо реконструкції та будівництва вузь%

кої або широкої залізничної колії для органі%

зації туристичних перевезень досі не вирішу%

валося. Реконструкція існуючої або будівниц%

тво нової залізничної колії для туристичних

перевезень завжди вважалася безперспектив%

ною. Ми спробуємо довести протилежне.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Економічна ефективність — це "… досяг%

нення найбільших результатів за найменших витрат живої

та уречевленої праці. Е. е. — конкретна форма вияву зако%

ну економії часу. Їх зв'язок здійснюється через зростання

продуктивності праці. Її підвищення означає зростання

ефективності сукупної праці, збільшення ефективності всьо%

Туристична діяльність 
компаній, що користуються 
залізничним транспортом 

ПАТ «Українська 
залізниця» виконує 
перевезення туристів 

Туристична компанія, яка 
забезпечує тільки 
туристичні послуги 

Інвестиції ПАТ «УЗ» 
на розвиток 
туристичних 
перевезень  

Спільні інвестиції на 
розвиток туристичних 

перевезень 
 

Інвестиції приватної 
компанії на розвиток 

туристичних 
перевезень

Функції ПАТ «УЗ»: 
забезпечення  

залізничних перевезень, 
ночівлі та харчування в 
поїзді, проживання  та 
харчування в готелі, 

трансферних перевезень 
та екскурсій 

Функції ПАТ «УЗ»: 
забезпечення  залізничних 
перевезень, ночівлі та 
харчування в поїзді, 

трансферних перевезень  
Функції туристичної 
компанії:  забезпечення 

проживання  та харчування 
в готелі, екскурсій 

Функції ПАТ «УЗ» 
забезпечення  залізничних 
перевезень, ночівлі в поїзді  
Функції туристичної 

компанії:   
харчування в поїзді, 

проживання  та харчування 
в готелі, трансферних 
перевезень та екскурсій 

 

Орган управління: 
Управління 

туристичними 
перевезеннями в 
Департаменті 
пасажирських 

перевезень у далекому 
сполученні 

 
Орган управління: 
Приватна залізнична 

туристична компанія за 
участю ПАТ «УЗ» в 

капіталі 
 

 
 

Орган управління: 
Приватна туристична 

компанія 

Рис.  1. Схема розподілу функцій ПАТ "УЗ"
та туристичної компанії залежно від органу управління

та джерела інвестицій
Джерело: розробка автора.

Найменування 
маршруту

Загальна 
кількість 
туристів в 
поїзді, од. 

Загальна 
кількість 
туристів за 
рік, од.

Середня 
вартість 
путівки або 
трансфера, 
грн

Загальний дохід 
на маршруті, 
грн

Загальний 
дохід на 
маршруті, 
дол.

Маршрут 1, перший 
клас

60 1 800 10 000 18 000 000 720 000

Маршрут 1, другий 
клас

72 2 160 9 000 19 440 000 777 600

Маршрут 2, перший 
клас

60 1 800 10 000 18 000 000 720 000

Маршрут 2, другий 
клас

72 2 160 9 000 19 440 000 777 600

Разом 264 7 920 74 880 000 2 995 200

Таблиця 2. Розрахунок загального доходу туристичної компанії
від перевезень туристів по широкій колії

Джерело: розробка автора.
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го виробництва, зумовленої насамперед прогресом продук%

тивних сил." [14].

У цьому контексті економічна ефективність залізничних

туристичних перевезень — це підвищення прибутковості та

рентабельності пасажирських перевезень у далекому спо%

лученні за рахунок збільшення обсягів перевезень та змен%

шення величини питомих витрат на ці перевезення.

У статті розглянуто проблему підвищення економічної

ефективності пасажирських залізничних перевезень за ра%

хунок організації туристичних перевезень по широким та

вузьким коліям. Ця проблема вже вирішувалася в Україні

ще за часи СРСР, але без необхідного економічного обгрун%

тування, оскільки раніш не існувало комплексної методики,

яка б враховувала усі чинники залізничної туристичної діяль%

ності.

Кілька років по тому частково ця проблема була вирі%

шена доцентом. Дергоусовою [8], але поза увагою залиши%

лася багато невирішених питань і зовсім не розглядалася

проблема реформування існуючих вузькоколійних заліз%

ниць для туристичної діяльності.

В умовах суттєвої збитковості пасажирських переве%

зень, відсутності державних субсидій та власних коштів, ПАТ

"УЗ" так і її попередниця — "Укрзалізниця" не могли собі

дозволити виділяти інвестиції на закупівлю спеціального ру%

хомого складу для туристичних перевезень та реконструк%

цію залізничної інфраструктури.

Поза увагою залишилися питання інвестування залізнич%

них перевезень приватними туристичними компаніями та ок%

ремими вітчизняними і закордонними особами. До речі, за%

раз є певний інтерес вкладання інвестицій приватними осо%

бами на розвиток туристичних перевезень у закарпатському

регіоні. Питання приватних інвестицій в розвиток залізничних

туристичних перевезень є домінуючим при розробці концеп%

туального підходу до вирішення цієї проблеми.

Посадка туристів у залізничний поїзд та їх 
обслуговування під час подорожі 

Організація сніданку та послуги ресторану по 
замовленнях окремих туристів 

Розповідь поїзного гіда про щоденний маршрут 
поїзда та екскурсії 

Харчування у місцевому ресторані або кафе 

Організація вечері та дозвілля туристів у поїзді 
або у місцевому ресторані  

Посадка туристів у автомобільні трансфери, 
та перевезення до туристичних об’єктів 

Огляд туристичних об’єктів та перевезення 
туристів до поїзда 

Організації ночівлі туристів у поїзді 

Рис. 3. Технологічний процес обслуговування
туристів під час подорожі

Джерело: розробка автора

Рис. 2. Перелік основних функцій організацій, які беруть участь в організації туристичних
перевезень

Джерело: розробка автора.

Головне 
управління 
залізничними 
туристичними 
перевезеннями 
Основні функції: 

організація 
туристичних 
перевезень 

Готелі, ресторани та кафе у містах з 
туристичними об’єктами: 

Основні функції: 
1. Організація ночівлі в готелі у разі 
необхідності. 

2. Харчування в ресторані та кафе 
 

Автопідприємство у містах з 
туристичними об’єктами: 

Основні функції: 
1. Трансферні перевезення 
туристів 

Екскурсійні бюро у містах з 
туристичними об’єктами 

Основні функції: 
1. Організація туристичних 
екскурсій по місту та окремих 
об’єктах  

Організація, що займається 
забезпеченням харчування у поїзді 

Основні функції: 
1. Організація сніданків. 
2. Організація вечері. 
3. Послуги з неорганізованого 
харчування 

Туристичні агенції, що рекламують 
туристичні перевезення та продають 

путівки: 
Основні функції: 

1. Організація реклами залізничних 
перевезень. 
2. Продажа путівок 

 

Структурний підрозділ на залізниці 
формування туристичних перевезень: 

Основні функції: 
1. Залізничні перевезення. 
2. Харчування туристів у поїзді. 
3. Туристичний сервіз у поїзді. 
4. Організації ночівлі у поїзді 
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Залежно від джерела інвестицій

можна запропонувати три сценарії

розвитку залізничних туристичних пе%

ревезень (рис. 1).

Сценарій 1. Розвиток туристичних

перевезень виконується за кошти ПАТ

"УЗ". Як правило, цей варіант розвит%

ку пов'язаний із закупівлею нового

рухомого складу, організацією нових

залізничних туристичних маршрутів,

забезпечення ночівлі та харчування в

поїздах, ночівлі та харчування в місце%

вих готелях і ресторанах, трансфер%

них перевезень туристів та проведен%

ня екскурсій. Для цього в органі%

заційній структурі Департаменту паса%

жирських перевезень далекого сполу%

чення необхідно утворити Управління

туристичних перевезень, яке мусить

заключати угоди з готелями та ресто%

ранами, туристичними агенціями та

компаніями, що будуть виконувати

трансферні перевезення туристів. Та%

кий варіант розвитку залізничних ту%

ристичних перевезень можливий, але

зараз ПАТ "УЗ" вважає його перед%

часним.

Сценарій 2 — більш реальний, ос%

кільки ПАТ "УЗ" лише частково бере

участь в інвестуванні туристичних пе%

ревезенні, але основні інвестиції в цей проект вклада%

ють приватні компанії та особи. Цей варіант для ПАТ

"УЗ" більш вигідний, оскільки воно перекладає части%

ну функцій, які пов'язані із забезпечення проживання

та харчування в місцевих готелях та проведення екс%

курсій, а інколи і трансферні перевезення на туристич%

ну компанію. Тобто цей проект розвитку залізничних ту%

ристичних перевезень побудовано на принципах дер%

жавно%приватного партнерства. Для виконання своїх ос%

новних функцій — залізничні перевезення, обслугову%

вання пасажирів ночівлею та харчуванням у поїзді, нія%

ких додаткових організаційних структур у складі Депар%

таменту пасажирських перевезень у далекому сполу%

ченні утворювати не варто.

Сценарій 3 — найбільш реальний на цей час, оскіль%

ки ініціатором організатором залізничних туристичних

перевезень виступають приватні компанії та окремі осо%

би. Лише вони вкладають інвестиції в цей проект, а саме

на закупівлю спеціального рухомого складу (туристичні

вагони, вагон%буфет, вагон%ресторан, вагон%салон, ва%

гон%казино та спеціальні вагони за необхідністю). Інко%

ли приватні інвестори можуть вкладати кошти у рекон%

 
Найменування витрат Величина витрат, 

грн

Величина 
витрат, дол. 

США

Амортизація 6 428 571 257 143

Екіпіровка та технічне обслуговування 2 100 000 84 000

Деповські та капітальні ремонти 1 820 000 72 800
Обслуговування поїздів електровозами та 
маневровими локомотивами

1 434 000 57 360

Пасажирське господарство 23 000 920

Колійне господарство 780 000 31 200

Господарство автоматики, телемеханіки та зв’язку 1 723 000 68 920

Господарство електропостачання 535 000 21 400

Господарство МТЗ 121 000 4 840

Всього витрати на поїзд 14 964 571 598 583

Таблиця 3. Витрати на організацію залізничних перевезень
та ремонт рухомого складу

Джерело: розробка автора.

 
Найменування професій Зарабітня 

плата, грн

Кількість 
робітників, 

од.

Фонд 
заробітної 
плати, грн

Фонд 
заробітної 
плати, дол.

Бригадир поїзда 5 000 5 300 000 12 000
Стюарди 3 900 8 374 400 14 976
Слюсар-електрик 4 000 5 240 000 9 600
Бармен 4 000 5 240 000 9 600
Офіціант 3 000 6 216 000 8 640
Разом 29 1 370 400 54 816

Начальник Управління 11 000 1 132 000 5 280
Заступник начальника 9 500 2 228 000 9 120
Головний бухгалтер 5 000 1 60 000 2 400
Бухгалтер 3 200 2 76 800 3 072
Касир 3 100 1 37 200 1 488
Маркетолог 5 000 2 120 000 4 800
Постачальник 4 000 3 144 000 5 760
Комірник 3 000 1 36 000 1 440
Начальник відділу кадрів 5 000 1 60 000 2 400
Робітник договірного відділу 4 500 1 54 000 2 160
Секретар 3 100 1 37 200 1 488
Водії 3 500 2 84 000 3 360
Прибиральник 2 500 1 30 000 1 200

Разом 19 1 099 200 43 968

Всього 48 2 469 600 98 784

Робітники управління туристичними перевезеннями

Працівники залізничного транспорту

Таблиця 4. Розрахунок фонду заробітної плати працівників
Управління туристичних перевезень

Джерело: розробка автора.

 

Найменування витрат
Величина 

витра, тис. дол. 
США

Відсоток 
від 

загальної 
суми 

витрат, %

Витрати на залізничні перевезення та ремонт 
рухомого складу 

598,583 42,06

Додатковий фонд  заробітної плати 98,784 6,94

Відрахування на соціальні заходи 21,732 1,53

Забезпечення туристів харчуванням у вагонах-
ресторанах 332,640 23,37

Розрахунки з туристичними агенціями за 
надання інформаційних  послуг та продажу 
путівок

149,760 10,52

Вартість екскурсій та автобусів 221,760 15,58

Разом 1 423,259 100,00

Таблиця 5. Розрахунок витрат на організацію
туристичних перевезень по широкій колії

Джерело: розробка автора.



41

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

струкцію та будівництво нової залізничної

інфраструктури, для розвитку туристичної

діяльності в регіоні багатому на туристичні об%

'єкти (вузькі колії в регіоні Закарпаття). В цьо%

му разі функції ПАТ "УЗ" — це забезпечення

залізничних перевезень та ночівлі в поїзді, а

функції туристичної компанії — організація хар%

чування в поїзді, проживання та харчування в

місцевих готелях, трансферних перевезень та

екскурсій.

За другим та третім сценаріями ПАТ "УЗ"

за додатковими угодами з новоутвореною ту%

ристичною компанією виконує утримання, екс%

плуатацію та ремонт рухомого складу і отримує

кошти за доступ до залізничної інфраструкту%

ри.

Вказані вище дослідження були необхідні

для розробки комплексної концепції та побудо%

ви алгоритму вирішення проблеми управління

економічної ефективності залізничних туристич%

них перевезень в Україні

Враховуючи сказане, автор вважає, що

представлений нижче матеріал являє собою

Джерело: розробка автора.
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1
Закупівля та обкатка 
1-го рухомого 
складду

0,000 0,000 0,000 3 600,0 -3 600,000 0,8930 -3 214,8

2
Експлуатація 1-го 
поїзда

1 497,600 711,630 128,570 0,0 667,638 0,7970 532,1

3
Закупівля та обкатка 
2-го рухомого 
складду

0,000 0,000 0,000 3 600,0 -3 600,000 0,7120 -2 563,2

3
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,7120 950,7

4
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,6360 849,2

5
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,5670 757,1

6
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,5070 677,0

7
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,4520 603,5

8
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,4040 539,5

9
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,3610 482,0

10
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,3220 430,0

11
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,2870 383,2

12
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,2570 343,2

13
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,2290 305,8

14
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,2050 273,7

15
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,1830 244,4

16
Експлуатація 1-го і 2-
го поїздів

2 995,200 1 423,259 257,143 0,0 1 335,277 0,1630 217,7

Разом 43 430,400 20 637,256 3 728,572 7 200,0 12 161,521 1 811,0

Величина економічних складових, млн грн

Рі
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Заходи 
впровадження 
туристичних 
перевезень

Таблиця 6. Розрахунки чистого дисконтного доходу протягом реалізації проекту
за сценарієм 1, тис. дол. США
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Рис.  4. Графік погашення інвестицій
чистим дисконтним доходом за сценарієм

1 протягом реалізації проекту

Джерело: розробка автора.
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концептуальний підхід щодо управління економічною ефек%

тивністю залізничних туристичних перевезень

Впровадження залізничних туристичних перевезень є

інвестиційним проектом. Для вирішення задач такого типу

доцільно використовувати чистий дисконтний дохід, який

може отримати ПАТ "УЗ" або туристична компанія після

впровадження цих перевезень за різними сценаріями, які

можна оцінити за формулою (1). Варіант реформування, що

має найбільший чистий дисконтний дохід, буде найкращим.
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(1),

де ЧДД — чистий дисконтний дохід, грн.;

tД  — річний дохід, що може отримати ПАТ "УЗ" або
новоутворені туристичні компанії від усіх видів діяльності

за різними сценаріями, грн.;

tЗ  — річні сумарні витрати ПАТ "УЗ" або новоутворені

туристичні компанії від усіх видів діяльності за різними сце%

наріями без амортизаційних відрахувань, грн.;
γ   — величина податку на прибуток, %;

tA  — амортизаційні відрахування;

tK  — річні інвестиції на впровадження залізничних ту%

ристичних перевезень за різними сценаріями, грн.;

t  — номер розрахункового року: t = 0, 1, 2, 3, …  (T
— строк впровадження залізничних туристичних переве%

зень).

Ставка дисконту, що використовується у формулі (1),

відповідає концепції прогнозування грошових потоків (у ба%

зових або прогнозних цінах). У роботі виконано прогнозу%

вання у базових цінах. Отже, ставка дисконту повинна відпо%

відати реальній нормі доходу на капітал (тобто нормі дохо%

ду, що очищена від інфляційної складової). Така ставка дис%

конту отримала у вітчизняній літературі назву "модифіко%

вана ставка дисконту". Реальна, або модифікована, ставка

дисконту пов'язана з номінальною нормою доходу за фор%

мулою 
1 /100 1
1 /100m

EE
p

+
= −

+
 (E — номінальна норма доходу,

%; p — прогнозований темп інфляції, %).

Подальші дослідження стосуються визначення tД
річного доходу tЗ  — витрат та tA —  амортизаційних відра%

хувань для ПАТ "УЗ" або новоутвореної туристичної ком%

панії за різними сценаріями.
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Свалява - Лисичове - 
Міжгір��я 24 Рейкомобіль 3 250 0,9 0 3420 16200 16200

Трансферні перевезення 
по залізниці 24 Рейкомобіль 3 600 0,7 0 5040 10000 30240

Берегове - Хмельник - 
Виноградів - Хуст - 
Міжгір�є - Лисичово - 
Свалява

125 Поїзд з 7 
вагонів 4 100 0,9 0 0 20000 45000

Разом 0 8460 46200 91440

Кількість туристів по пускових    
комплексах, од.

Найменування 
маршруту
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Таблиця 7. Розрахунок прогнозної кількості туристів
по вузькій колії за сценарієм 2

Джерело: розробка автора.
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Свалява- Лисичово- 
Міжгір‘я

0 3 420 16 200 16 200 500 0,00 68,40 324,00 324,00

Трансферні перевезення 
пасажирів між станціями та 
готелями включаючи 
робітників та місцеве 
населення

0 5 040 10 000 30 240 80 0,00 16,13 32,00 96,77

Берегове-Хмельник-
Виноградів-Хуст-Міжгір‘я-
Лисичово-Свалява

0 0 20 000 45 000 2 700 0,00 0,00 2 160,00 4 860,00

Разом 0 8 460 46 200 91 440 0,00 84,53 2 516,00 5 280,77

Найменування 
маршруту

Кількість туристів по пускових     
комплексах, од.

Загальний дохід компанії від туристичних 
послуг, тис. дол. США
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Таблиця 8. Розрахунок доходу від туристичних послуг

Джерело: розробка автора.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Приклад визначення доходу для сценарію 1. ПАТ "УЗ"

самостійно організовує пасажирські туристичні перевезен%

ня двома спеціальними поїздами по широкій колії, які кур%

сують 30 разів протягом звітного року. Склад поїзда 8 ва%

гонів, з яких два вагона%ресторану та 3 вагони 2%го та 3 ва%

гони 1%го класу. Термін туристичної поїздки 7 діб. Вартість

путівки у вагоні 2%го класу   9 000 грн., а у вагоні 1%го класу

10 000 грн.

В організації туристичних перевезень беруть участь од%

ночасно структурний підрозділ залізниці, що відповідаю за

формування туристичного поїзда, організація, що займаєть%

ся забезпеченням харчуванням у поїзді, автомобільні

підприємства та екскурсійні бюро у містах з туристичними

об'єктами, готелі та ресторани, які обслуговують туристів у

містах проведення екскурсій та туристичні агенції, які зай%

маються організацією реклами та продажем путівок (рис.

2).

За сценарієм 1 запланована подорож терміном сім діб.

Кожного дня організовано відпочинок туристів за таким тех%

нологічним процесом (рис. 3).

При цьому загальні витрати на туристичні перевезення

по залізничним коліям будуть складатися з витрат: на орга%

нізацію залізничних перевезень та ремонт рухомого скла%
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Ра
зо
м

Вузькоколійна залізниця (нове 
будівництво)

6 250 139 868 750 13 500 21 250 0 34 750

Вузькоколійна залізниця 
(реконструкція)

5 500 62 341 000 13 640 0 0 13 640

Разом вартість 
вузькоколійної залізниці 1 209 750 27 140 21 250 0 48 390

в тому чмслі:

кабельна лінія автоматики та 
зв'язку 307 201 61 607 663,00 1 801,00 2 464

зупиночні пункти 1 498 11 16 476 257,90 401,10 659

верхнє будівництво колії 2 250 145 326 250 5 106,52 7 943,48 13 050

земляне полотно 5 555 145 805 425 21 112,65 11 104,35 32 217

вагон 2-го класу 3 500 20 70 000 560 2 240 2 800

вагон 1-го класу 4 000 0 0 0

вагон-буфет 6 000 4 24 000 240 720 960

спеціальний вагон 6 250 4 25 000 250 750 1 000

Локомотив 25 000 4 100 000 1 000 3 000 4 000

Рейкомобіль 3 500 6 21 000 700 140 840

Разом 38 1 449 750 29 190 21 950 6 850 57 990

Загальна вартість, тис. дол. США

Найменування об’єктів
Вартість 
одиниці, 
тис. грн

Кі
ль
кі
ст
ь 
од
ин
иц
ь

Загальна 
вартість , 
тис. грн

Таблиця 9. Розрахунок інвестицій на реконструкцію та будівництво вузькоколійної залізниці
та закупівлю рухомого складу

Джерело: розробка автора.
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кабельна лінія автоматики 
та зв'язку 663 1 801 0 25 26,52 72,04 0,00

зупиночні пункти 
(павільйони та офіс) 258 401 0 50 5,16 8,02 0,00

верхнє будівництво колії 5 107 7 943 0 30 170,23 264,77 0,00

земляне полотно 21 112 11 105 0 80 263,90 138,81 0,00

вагон 2-го класу 560 2 240 28 20,00 0,00 80,00

вагон 1-го класу 0 0 28 0,00 0,00 0,00

вагон-буфет 240 720 28 8,57 0,00 25,71

спеціальний вагон 250 750 28 8,93 0,00 26,79

локомотив 1 000 3 000 30 33,33 0,00 100,00

рейкомобіль 700 140 10 0,00 70,00 14,00

Разом 29 190 21 950 6 850 337 536,65 553,64 246,50

Таблиця 10. Розрахунок амортизаційних відрахувань

Джерело: розробка автора.
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ду; на додаткову заробітну плату та нарахування на неї пра%

цівників Управління туристичних перевезень; на оплату ав%

томобільним підприємствам або компаніям за трансферні

перевезення туристів; на розрахунки з фірмою, яка виграє

тендер на забезпечення харчування туристів у вагонах%рес%

торанах (сніданок, вечеря та індивідуальні послуги для ок%

ремих туристів за окрему плату); на оплату харчування ту%

ристів в місцевих ресторанах або кафе виконується турис%

тами самостійно залежно від замовлених блюд; на розра%

хунки з місцевими туристичними агенціями за надання

інформаційних послуг та продажу путівок; на розрахунки

за послуги екскурсійних бюро (якщо послуга входить до

складу путівки).

Розрахунок витрат на залізничні перевезення та ремонт

рухомого складу зведено в таблиці 3.

Розрахунки в таблиці 3 були виконані за правилами Но%

менклатури витрат та статистичної форми 10 зал.

Розрахунок витрат на додаткову заробітну плату та на%

рахування на неї працівників Управління туристичних пере%

везень.

Фонд оплати праці (табл. 4) запропоновано розрахува%

ти протягом року по кількості робітників, що будуть задіяні

у технологічному процесі роботи залізниці, з урахуванням

персонального посадового окладу кожного працівника. Для

обслуговування туристів у поїздах запропонована бригада

працівників, в яку входять: бригадир поїзда, два стюарди,

слюсар%електрик, два бармени та офіціанти. Таких бригад

запропоновано 2 по одній на кожний поїзд з урахуванням

явочного коефіцієнту та графіку курсування поїзда. Зар%

плата та нарахування на неї усіх інших працівників ПАТ "УЗ"

врахована в таблиці 4.

Розрахунок нарахувань на заробітну плату становить

22 % і складе 22 732 дол. США.

98 784 * 0,22 = 21 732 дол. США.

Розрахунок амортизаційних відрахувань наведено

в таблиці 2 за умови придбання 16 нових вагонів по ціні

11 250 000 грн. та нормативного терміну служби 28 років.

Розрахунки за договорами з фірмою, яка буде забез%

печувати туристів харчування у вагонах%ресторанах. Ці вит%

рати розраховані з огляду на те, що туристи будуть під час
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Машиністи тепловозів 6 000 2 144 000 2 144 000 2 144 000 9 648 000
Водії рейкомобілів 5 000 3 180 000 6 360 000 8 480 000 8 480 000
Бригадир поїзда 4 500 2 108 000 2 108 000 2 108 000 5 270 000
Стюарди 3 500 4 168 000 4 168 000 4 168 000 11 462 000
Слюсар-електрик 3 500 1 42 000 2 84 000 2 84 000 5 210 000
Дизель-моторист 3 500 1 42 000 2 84 000 2 84 000 5 210 000
Бармен 4 000 1 48 000 2 96 000 2 96 000 5 240 000
Офіціант 3 000 1 36 000 2 72 000 2 72 000 5 180 000
Екіпірувальник 3 000 2 72 000 2 72 000 2 72 000 9 324 000
Заправник палива 3 000 1 36 000 1 36 000 1 36 000 4 144 000
Ремонтник рухомого 
складу 4 000 2 96 000 2 96 000 2 96 000 4 192 000

Ремонтник колії 4 000 2 96 000 2 96 000 4 192 000 10 480 000
Ремонтник зв'язку та 
автоблокування 3 500 2 84 000 2 84 000 4 168 000 6 252 000

Робітник матеріально-
технічного забезпечення 3 500 1 42 000 1 42 000 2 84 000 4 168 000

Робітник пасажирського 
господарства 3 500 1 42 000 1 42 000 2 84 000 2 84 000

Квиткові касири 3 000 1 36 000 1 36 000 1 36 000 2 72 000
Охоронник 2 500 2 60 000 2 60 000 4 120 000 6 180 000
Разом 29 1 332 000 36 ####### 46 2 124 000 100 #######

Директор 7 000 1 84 000 1 84 000 1 84 000 1 84 000
Заступник директора 5 500 1 66 000 1 66 000 1 66 000 2 132 000
Головний бухгалтер 4 000 1 48 000 1 48 000 1 48 000 1 48 000
Бухгалтер 3 200 1 38 400 1 38 400 2 76 800 2 76 800
Касир 2 800 1 33 600 1 33 600 1 33 600 1 33 600
Маркетолог 4 000 1 48 000 1 48 000 2 96 000 3 144 000
Постачальник 4 000 1 48 000 1 48 000 2 96 000 3 144 000
Комірник 3 000 1 36 000 1 36 000 1 36 000 1 36 000
Начальник відділу кадрів 4 000 1 48 000 1 48 000 1 48 000 1 48 000
Робітник договірного 
відділу

3 800 1 45 600 1 45 600 2 91 200 3 136 800

Секретар 2 500 0 0 1 30 000 1 30 000 1 30 000
Водії 3 500 1 42 000 1 42 000 2 84 000 2 84 000
Прибиральник 2 000 1 24 000 1 24 000 1 24 000 1 24 000
Завідувач господарства 3 500 1 42 000 1 42 000 1 42 000 1 42 000

Ремонтник 3 000 1 36 000 1 36 000 2 72 000 2 72 000

Разом 14 639 600 15 669 600 21 927 600 25 1 135 200

Всього 43 1 971 600 51 2 349 600 67 3 051 600 125 5 731 200

Робітники офісу залізничної туристичної компанії

Працівники залізничного транспорту

Розподіл фонду заробітної плати по пускових комплексах, грн 

Найменування профес

Таблиця 11. Розрахунок фонду заробітної плати туристичної компанії

Джерело: розробка автора.
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подорожі харчуватися два рази на день (сніданок та вече%

ря) на загальну суму — 150 грн. або 6 дол. США.

На семиденному туристичному маршруті, на якому за

рік запропоновано перевезти 7920 туристів, вартість товару

для харчування у вагонах%буфетах та вагонах%ресторанах

складе:

7920 * 7 * 6 = 332 640 дол. США.

Витрати туристичної компанії по розрахунках за послу%

ги екскурсійних бюро (якщо послуга входить до складу пу%

тівки) розраховувалися за умови вартості екскурсій на день

2,0 дол. США та оплату туристичних автобусів — 2,0 дол.

На семиденному туристичному маршруті, на якому за рік

запропоновано перевезти 7920 туристів, вартість екскурсій

та автобусів складе:

7920 * 7 * 4 = 221 760 дол. США.

Розрахунок витрат з місцевими туристичними агенція%

ми за надання інформаційних послуг та продажу путівок. Ці

витрати умовно розрахувати залежно від кількості наданих

послуг та проданих путівок та вартості послуги, а саме 5 %

від вартості путівки.

74 880 000 * 0,05 / 25 = 149 760 дол. США.

Загальні витрати на організацію туристичних перевезень

наведені в таблиці 5.

Річний прибуток від перевезення туристів двома поїзда%

ми з 8%ми вагонів протягом семи діб 30 маршрутів на рік ста%

новить:

2995,200 — 1423,259 = 1571,941 тис. дол. США.

а рентабельність відповідно буде:

1571,941 / 1423,259 * 100 = 110,45 %.

Далі слід визначити ЧДД — чистий дисконтний дохід за

кожний прогнозний рік протягом реалізації проекту до по%

вного погашення інвестицій, які ПАТ "УЗ" умовно вклала на

закупівлю 16 нових вагонів по 450,000 тис. дол. США. кож%

ний.

У розрахунках (табл. 6) прийнято коефіцієнт дисконту%

вання для ставки дисконту Е = 12 %, оскільки усі розрахун%

ки зафіксовано у доларах США. У перший рік запропоно%

вано закупити лише один туристичний поїзд з 8 вагонів вар%

тістю 3600 тис. дол. США, а другий також з 8 вагонів варті%

стю 3600 тис. дол. США на третій рік реалізації проекту. Це

дозволить частково скоротити термін окупності туристичних

перевезень.

У таблиці 5 наведено розрахунки чистого дисконтного

доходу протягом реалізації проекту за сценарієм 1 — впро%

вадження туристичних перевезень по широкій колії при інве%

стиціях ПАТ "УЗ" у рухомий склад.

За даними чистого дисконтного доходу побудовано

графік погашення інвестицій за рахунок чистого доходу

отриманого від туристичних перевезень за 10 років. Проте

туристична діяльність у цьому проекті є дуже рентабельною

— 110,45 %, оскільки з третього року реалізації проекту

залізниця буде отримувати щорічний чистий дохід — 1 335

277 тис. дол. США.

Такі ж розрахунки можна зробити для визначення еко%

номічної ефективності реконструкції та будівництва нової

вузькоколійної лінії Берегове — Хмельник — Виноградів

— Хуст — Міжгір'я — Лисичого — Свалява за сценарієм 3

та такими вихідними даними:

Будівництво розділено на дві черги. В цьому проекті роз%

глянуто питання економічної доцільності впровадження ту%

ристичної діяльності лише на першій черзі, а саме: реконст%

рукція дільниці Берегове — Хмельник — Виноградів та бу%

дівництво нової вузькоколійної залізниці Виноградів — Хуст

— Міжгір'я — Лисичого — Свалява. Такий маршрут дозво%

ляє охопити найбільш привабливі туристичні об'єкти цього

регіону Закарпаття.

Планується будівництво розділити на три пускових ком%

плекси:

1. Перший пусковий комплекс — реконструкція існую%

чої залізниці на дільниці Берегове — Хмельник — Виног%

радів (62 км) та будівництво дільниці Міжгір'я — Лисичого

— Свалява (54 км).

2. Другий пусковий комплекс — будівництво нової за%

лізниці на дільниці Виноградів — Хуст — Вучкове —

Перший 
пусковий 
комплекс

Другий 
пусковий 
комплекс

Третій 
пусковий 
комплекс

Витрати 
після 

закінчення 
будівництва
першої черги

Фонд  заробітної плати 78,864 93,984 122,064 229,248
Відрахування на соціальні 
заходи 17,350 20,676 26,854 50,435

Амортизаційні відрахування 536,650 553,640 246,500 1 336,790

Вартість матеріалів, запасних 
частин, електроенергії 16,100 27,682 12,325 345,080

Вартість палива 0,000 50,000 22,000 43,800

Розрахунки з регіональною 
філією "Львівська залізниця" 0,000 60,000 100,000 209,800

Закупівля харчів та посуду 0,000 0,000 156,000 360,000
Ремонт офісу 0,000 0,000 0,000 13,000
Проживання туристів у 
готелях або апартаментах 0,000 0,000 480,000 1 080,000

Вартість екскурсій та 
автобусів 0,000 0,000 180,000 405,000

Разом 648,964 805,982 1 345,743 4 073,153

Найменування витрат

Величина витра, тис. дол. США

Таблиця 12. Розрахунок витрат на утримання, експлуатацію
та ремонт туристичної залізничної компанії

Джерело: розробка автора.
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Джерело: розробка автора.
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1 Перший пусковий 
комплекс 0,000 648,964 0,000 29 190,0 -29 715,661 0,8930 -26 536,1

2 Другий пусковий 
комплекс 84,530 805,982 0,000 21 950,0 -22 541,591 0,7970 -17 965,6

3 Третій пусковий 
комплекс 2 516,000 1 345,745 536,650 6 850,0 -5 800,130 0,7120 -4 129,7

4 Початок повної 
експлуатації 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,6360 782,8

5 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,5670 697,9

6 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,5070 624,1

7 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,4520 556,4

8 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,4040 497,3

9 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,3610 444,3

10 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,3220 396,3

11 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,2870 353,3

12 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,2570 316,3

13 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,2290 281,9

14 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,2050 252,3

15 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,1830 225,2

16 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,1630 200,6

17 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,1457 179,3

18 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,1300 160,0

19 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,1161 142,9

20 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,1037 127,6

21 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,0925 113,9

22 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,0827 101,8

23 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,0738 90,8

24 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,0659 81,1

25 Експлуатація 4-х поїздів 
та 6 рейкомобілів 5 280,770 4 073,153 1 336,790 0,0 1 230,868 0,0588 72,4

Разом 76 531,310 59 824,833 57 990,0 -39 594,359 -41 932,8

Величина економічних складових, млн грн
Рі
к 
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ро
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Заходи 
впровадження 
туристичних 
перевезень

Таблиця 13. Розрахунки чистого дисконтного доходу протягом реалізації проекту
за сценарієм 3, тис. дол. США

Міжгір'я (84 км) та обкатка колій на позначених у пусково%

му комплексі напрямках (54+62 км). На другому пусковому

комплексі передбачено попередній рух трьох рейкомобілів

на дільниці Міжгір'я — Лисичого — Свалява та одного ту%

ристичного поїзду з чотирьох вагонів другого класу, ваго%

ну%буфету та спеціального вагону на існуючій залізниці.

3. На третьому пусковому комплексі закінчується обкат%

ка дільниці Виноградів — Хуст — Вучкове — Міжгір'я, по%

чинається попередній рух 6 рейкомобілів на всіх напрямках

маршруту та попереднє курсування ще 3%х туристичних

поїздів з п'яти вагонів другого класу, вагону%буфету та спе%

ціального вагону.

Далі закінчується будівництво першої черги вузькоко%

лійної залізниці та починається постійна експлуатація чоти%

рьох туристичних поїздів з п'яти вагонів другого класу, ва%

гону%буфету, спеціального вагону та 6 рейкомобілів. В на%

ступних таблицях представлені розрахунки кількості пере%

везених туристів, дохід, витрати, амортизаційні відрахуван%

ня та чистий дохід від туристичних послуг.

Для вказаної вище кількості туристів у таблиці 8 розра%

ховані доходи від перевезень по окремих пускових комп%

лексах.

За сценарієм 3 передбачено, що кошти у будівництво

колії та на закупівлю рухомого складу буде виділяти при%

ватний інвестор, а утворена управлінська структура буде

приватною туристичною компанією, яка буде працювати за

договорами з ПАТ "УЗ". Регіональна філія "Львівська залі%

зниця" буде виконувати для приватної туристичної компанії
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організацію туристичних перевезень, обслуговування та

ремонт залізничних колій і рухомого складу. В цьому разі

можливі два варіанти передачі у власність залізничних колій:

1) передати на баланс ПАТ "УЗ";

2) залишити у власності приватної компанії.

На початку діяльності туристичної компанії передбаче%

но перевезення туристів у вагонах другого класу. Після

кількох років сталої діяльності структура поїзда буде зміню%

ватися. Додатково у поїзд можуть включатися вагон%салон,

вагон%ресторан, вагон казино, спальні вагони та ін.

У таблиці 10 приведені розрахунки амортизаційних

відрахувань залежно від терміну вкладання інвестицій та

прийняття пускового комплексу у експлуатацію.

Капітальні вкладення у реконструкцію і будівництво

колії розділено на окремі елементи залізничної інфраструк%

тури (кабельна лінія автоматики та зв'язку, зупиночні пунк%

ти, верхня будівля колії, земляне полотно), оскільки кож%

ний з них має різні терміни амортизації. При розрахунку

амортизації рухомого складу також враховувалось його вид

(локомотив, вагон, рейкомобіль).

Далі у табл. 11 розраховані фонди заробітної плати по

окремих пускових комплексах залежно від кількості побу%

дованої та введеної в експлуатацію залізничної колії, рухо%

мого складу та інших критеріїв.

Загальні розрахунки витрат на утримання, експлуата%

цію та ремонт об'єктів туристичної залізничної компанії роз%

раховані в таблиці 12 з виділенням витрат по пускових ком%

плексах.

Витрати за послуги готелю або апартаментів, туристич%

них бюро та трансферні перевезення та харчування у поїзді

розраховувалися пропорційно кількості туристів, що кори%

стуються вузькоколійними поїздами. Витрати на пальне для

рейкомобілів та локомотивів розраховувалося пропорцій%

но кількості рухомого складу, що будуть експлуатуватися у

конкретному пусковому комплексі. Витрати на послуги ПАТ

"УЗ" за обслуговування, утримання та експлуатацію заліз%

ничних колій розраховувалися пропорційно величині цих

витрат на кожному пусковому комплексі

Річний прибуток від перевезення туристів чотирма по%

їздами з 7%ми вагонів (п'ять вагонів другого класу, спеціаль%

ний вагон та вагон%буфет) протягом трьох діб 100 маршрутів

на рік та 6%тьма рейкомобілями становить:

5 280,770 — 4 073, 153 = 1 207,617 тис. дол. США,

а рентабельність відповідно буде:

1 207,617 / 4 073, 153 * 100 = 29,65 %.

У табл. 13 наведено розрахунки чистого дисконтного

доходу протягом реалізації проекту за сценарієм 3 — впро%

вадження туристичних перевезень по вузькій колії при інве%

стиціях у будівництво та рухомий склад приватного інвесто%

ра.

За даними таблиці 13 чистий дисконтний дохід отрима%

ний від туристичних перевезень за 25 років не погашає кап%

італьні вкладення у проект. За показником чистого доходу

інвестиції у проект окупляться за 47 років. З цього можна

зробити такий висновок, що великі інвестиції не слід вкла%

дати у розвиток туризму, оскільки при рентабельності залі%

зничних перевезень навіть 30 % це економічно недоцільно.

Але якщо одночасно вкладати кошти у розвиток туристич%

них об'єктів Закарпатського регіону, з паралельною добу%

довою залізниці на дільниці Свалява — Мукачеве — Іршава

— 59 км, то будівництво вузькоколійної залізниці стає еко%

номічно доцільним.

ВИСНОВКИ
Наукова новизна. Вперше в Україні розроблено концеп%

туальний підхід щодо розвитку туристичних перевезень по

широким та вузьким коліям, який базується на трьох сцена%

ріях фінансування (організація Управління у складі Депар%

таменту пасажирських перевезень далекого сполученні ПАТ

"УЗ", фінансування діяльності за власні кошти; організація

Приватної туристичної компанії, фінансування на паях з ПАТ

"УЗ" та організація Приватної туристичної компанії, фінан%

сування тільки за приватні кошти), за яким побудовано роз%

поділ основних функцій та послідовність технологічного

процесу обгрунтування економічної ефективності за допо%

могою чистого дисконтного доходу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У ряді країн із розвиненою економікою діють про%

грами державно%приватного партнерства (ДПП), які доб%
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FOREIGN EXPERIENCE OF STRATEGIC PUBLIC> PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE INVESTMENT SPHERE

Актуальність статті визначається необхідністю більш активного використання механізмів дер�
жавно�приватного партнерства для забезпечення прогресивного розвитку національної еко�
номіки на основі врахування провідних зарубіжних практик. Виділено етапи розвитку проект�
ного фінансування, які стали основою державно�приватного партнерства у світовій практиці.
Визначено об'єкти, для створення і використання яких були використані механізми державно�
приватного партнерства в окремих країнах світу. Ідентифіковано організаційно�правову фор�
му, принципи і функції діяльності центрів державно�приватного партнерства у країнах ОЕСР.
Виокремлено визначальні ознаки державно�приватного партнерства, які необхідно врахову�
вати при розробці інвестиційних стратегій державно�приватного партнерства в Україні на ос�
нові зарубіжного досвіду: реалізація масштабних, національних або міжнародних, суспільно
значущих проектів; взаємодія між державою та приватним бізнесом передусім в інфраструк�
турних галузях; виключно узгодження інтересів державних та приватних партнерів з метою
отримання взаємної вигоди, справедливий розподіл між державним та приватним партнерами
ризиків, пов'язаних з виконанням договорів, створення центрів державно�приватного партнер�
ства.

Relevance of the article the need for more active use of mechanisms of state�private partnership
to ensure the progressive development of the national economy based on consideration of the leading
foreign practices. Highlight stages of the project financing, which became the basis of public�private
partnership in the world. Defined objects to create and use mechanisms which were used public�
private partnerships in some countries. Identified legal form, principles and functions of the centers
of public�private partnerships in OECD countries. Thesis there is determined the defining features
of public�private partnership that must be considered when developing investment strategies of
public�private partnership in Ukraine based on international experience: implementation of large�
scale, national or international, socially important projects; interaction between the state and private
business primarily in infrastructure sectors; only reconciling the interests of public and private
partners to obtain mutual benefits, equitable distribution between public and private partners, risks
associated with the performance of contracts, creation of centers of public�private partnerships.

Ключові слова: державно!приватне партнерство, інвестиційна сфера, зарубіжний досвід.

Key words: public!private partnership, investment sector, foreign experience.

ре зарекомендували себе. Досвід країн Євросоюзу

щодо запровадження механізмів державно%приватного

партнерства заснований на передачі в договірному по%

рядку приватному сектору частини повноважень, відпо%

відальності та ризиків щодо реалізації інвестиційних

проектів, які традиційно впроваджувалися чи фінансу%
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валися державним сектором [1, c. 386]. Державно%при%

ватне партнерство як одна з форм взаємодії держави

та приватного сектора економіки, дає можливості отри%

мати бажаний рівень ефективності під час реалізації

важливих для всієї країни масштабних проектів. Тому

Україні необхідно більш активно використовувати ме%

ханізми ДПП для забезпечення прогресивного розвит%

ку національної економіки на основі врахування про%

відних зарубіжних практик.

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

Аналізуючи зарубіжну і вітчизняну практику, учені

роблять акцент на передумови успішності реалізації

проектів ДПП в інноваційно%інвестиційній сфері — полі%

тична підтримка з боку уряду, проголошення їхнього

пріоритету та ключової ролі у формуванні національної

інноваційної системи; раціональність системи відбору

інвестиційних проектів [2, c. 25], відкриття сфери націо%

нальної інфраструктури для допуску іноземних інвес%

торів, орієнтація на принципи сталого розвитку, забез%

печення балансу між розв'язанням соціально%економі%

чних проблем та збереженням навколишнього середо%

вища, створення спеціального підрозділу, відповідаль%

ного за політику ДПП у країні [3, c. 59]. Високо оцінюю%

чи науковий доробок цитованих авторів, слід визнати

недостатньо чітку ідентифікацію механізмів державно%

приватного партнерства, генерованих зарубіжною прак%

тикою.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення зарубіжного досвіду

стратегічного державно%приватного партнерства в інве%

стиційний сфері та визначення напрямів його адаптації

до українських умов.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Державно%приватне партнерство у світовій практиці

розуміється двояко [4, c. 61]. По%перше, як система

відносин держави і бізнесу, яка широко використовуєть%

ся як інструмент національного, міжнародного, регіо%

нального, міського, муніципального, економічного і со%

ціального розвитку. По%друге, як конкретні проекти,

реалізовані спільно державними органами і приватни%

ми компаніями на об'єктах державної та муніципальної

власності. Як правило, в проектах ДПП держсектор

приймає на себе встановлення параметрів і стандартів

для об'єктів інфраструктури та сфери послуг, оскільки

їх відсутність неминуче буде вести до корупції і зловжи%

вань. Приватний сектор бере на себе певні зобов'язан%

ня з розробки, будівництва, фінансування об'єкта та

управління ним відповідно до встановлених державою

стандартів і параметрів, приймає на себе зобов'язання

з дотримання відповідних вимог при наданні послуг.

Натомість приватний сектор отримує від держави або

від споживачів оплату, розмір якої залежить від досяг%

нутих результатів.

Виділяють декілька етапів розвитку проектного

фінансування, які стали основою державно%приватно%

го партнерства.

По%перше, механізми фінансування проектів видо%

бутку корисних копалин (нафта, газ, вугілля тощо) впер%

ше були застосовані в Техасі у 30%х роках XX ст. у на%

фтодобуванні, а також під час підготовки проектів роз%

робки нафтових покладів у Північному морі в 70%х ро%

ках XX ст. та проектах, пов'язаних з видобутком газу та

інших корисних копалин в Австралії й деяких інших краї%

нах.

По%друге, фінансування незалежних енергетичних

проектів у секторі енергопостачання, вперше застосо%

ване в США в 1978 p., сприяло розвитку комбінованих

(спільних) підприємств, відомих сьогодні як спільна

діяльність.

Фінансування громадської інфраструктури (дороги,

транспорт, гро%мадські будівлі) активно розвивалося у

Великобританії завдяки Закону про приватне фінансу%

вання Private Finance Initiative (PFI) на початку 90%х років

XX ст., і зараз такі проекти відомі, як класичні проекти

державно%приватного партнерства. Сполучене Королі%

вство приступило до реалізації ініціативи державно%при%

ватного партнерства в 1992 році, і нині на його частку

доводиться приблизно 14 відсотків державних інвес%

тицій [5]. У країнах Європи, в тому числі в Німеччині,

Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах і Фінляндії,

а також в Канаді, Японії, Австралії також діють програ%

ми ДПП, але їх доля в сукупних державних інвестиціях

невелика. Країни Східної Європи, у тому числі Угорщи%

на, Польща і Чеська Республіка, також приступають до

реалізації програм ДПП. Серед інших країн із ринком,

що формується, розвинені програми ДПП існують в Чилі

і Мексиці.

У більшості випадків механізм ДПП використовував%

ся в країнах Європи саме для створення інфраструктур%

них об'єктів [6]. Наприклад, у Фінляндії таким чином

були побудовані центральні автошляхи, в Португалії —

реконструйовані аеропорти та регіональні шляхи, у

Франції — оновлено мережі водопостачання та побу%

довані швидкісні автомагістралі. Великобританія зосе%

редила проекти ДПП на таких об'єктах інфраструктури,

як школи, лікарні, тюрми, оборонні об'єкти і авто%

мобільні дороги. Канада значну кількість проектів ДПП

виконує в таких сферах, як енергетика, транспорт, за%

хист навколишнього середовища, водні ресурси, водо%

постачання та водовідведення, рекреаційні об'єкти,

інформаційні технології, охорона здоров'я, освіта. Гре%

ція переважно виконує проекти ДПП у транспортній га%

лузі, зокрема щодо автомобільних доріг та аеропортів.

Ірландія визначила такі об'єкти ДПП, як автомобільні

дороги та міські транспортні системи. Австралія в якості

пріоритетних напрямів для ДПП визначила транспорт і

системи життєзабезпечення міст. Нідерланди застосо%

вують механізм ДПП у громадському житловому ceкторі

та системах життєзабезпечення міст. Іспанія реалізує

проекти ДПП у галузі платних автомобільних доріг та

системах життєзабезпечення міст. США переважно ви%

конують проекти ДПП, які об'єднують природоохорон%
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ну діяльність, життєзабезпечення сільських населених

пунктів.

Яскравим прикладом використання державно%при%

ватного партнерства в інвестиційно%інноваційній сфері

є США [7, c. 59]. Слід зазначити, що, починаючи з 1970%

х рр., завдяки проведенню цільових урядових програм,

зокрема програми створення промислово%універси%

тетських кооперативних дослідницьких центрів (Industry

university cooperative research centers) та програми

створення Центрів інженерних досліджень (Engineering

research centers), активно підтриманих університетами

і промисловими підприємствами, в США розгорнувся

процес об'єднання зусиль академічного, приватно%про%

мислового і державного сектору в прагненні прискори%

ти хід науково%технічного прогресу, передачу досягнень

науки в промисловість і тим самим підвищити конкурен%

тоспроможність національної індустрії на світовому

ринку.

У багатьох країнах ОЕСР створено центри держав%

но%приватного партнерства [8].

У Бельгії у 2002 р. був створений Фламандський

центр знань про ДПП з метою стимулювання його роз%

витку в країні. Центр є мережевою організацією, яка

забезпечує консультації органів влади і приватного сек%

тора у сфері ДПП, підтримує проекти ДПП, здійснює

моніторинг з метою оцінки підсумків реалізованих про%

ектів. У Валлонії діє Відділення по ДПП (Cellule

d'Informations Financiеres (Wallonian PPP Unit)), яке ана%

лізує ДПП, зокрема виносить рішення про доцільність

їх державного з фінансування, а з 2009 р. реалізує

подібні партнерства. Координацію діяльності Відділен%

ня здійснює Міністр по бюджету.

У Великобританії у 2001 р. був створений Форум

ДПП (PPP Forum), який є неурядовою організацією,

спрямованою на стимулювання ДПП у сфері інфра%

структури. Форум бере участь у розробці закупівель%

них процедур і контрактів, а також надає інформацію

по ДПП для стейкхолдеров.

В Угорщині з 2006 р. діє Європейський центр ДПП

(European PPP Center (EPPPC)), робота якого спрямо%

вана на зміцнення законодавчої і регулюючої бази для

ДПП; виявлення і відбір релевантних проектів; аналіз

здійснимості проектів (з технічної, економічної і фінан%

сової точок зору); розробку фінансових і закупівель%

них стратегій для проектів; підготовку закупівельних

процедур і переговорів; проведення моніторингу вико%

нання робіт по контрактах; реалізацію комунікаційних

стратегій; організацію конференцій і тренінгів.

У Німеччині на федеральному рівні діє організація

Partnerschaften Deutschland (Federal ОPP Deutschland

AG), в Нижній Саксонії і Північному Рейні — Вестфалії

працюють спеціальні цільові групи по ДПП. Partner%

schaften Deutschland є консалтинговою компанією, мета

якої — сприяти поширенню ДПП у Німеччині. Компанія

була заснована в 2008 р. під егідою Міністерства

фінансів і Міністерства транспорту. Основні напрями

роботи компанії включають виробітку рекомендацій по

спрощенню реалізації ДПП, стимулюванню розширен%

ня ринку ДПП в Німеччині, а також обмін позитивним

досвідом реалізації ДПП. Діяльність Цільової групи

Північного Рейну — Вестфалії спрямована на розвиток

партнерських стосунків між державним і приватним сек%

тором в реалізації інфраструктурних проектів. Група

надає рекомендації по бізнес%моделях ДПП.

У Греції функціонує Спеціальний секретаріат по ДПП

(Special Secretariat for PPPs), створений за ініціативою

Міністерства економіки і фінансів у 2005 р. Секретаріат

визначає нові сфери, в яких можуть бути укладені парт%

нерства, оцінює пропозиції, що поступили від недержав%

них організацій, підтримує приватні організації в реалі%

зації ДПП, здійснює моніторинг виконання робіт по кон%

трактах у рамках партнерств.

В Ірландії діє Спеціальний інститут по ДПП при

Міністерстві державних витрат і реформ, завдання яко%

го полягає в спрощенні реалізації ДПП за допомогою

вироблення продуманої політики в цій сфері (включаю%

чи законодавство). Інститут розробляє спеціальне ке%

рівництво для міністерств і інших державних органів у

цій сфері. Інститут головує в Керівному комітеті висо%

кого рівня, який забезпечує відбір перспективних про%

ектів ДПП, визначає цільові показники для проектів,

можливості для раціоналізації проектів ДПП, надає уря%

ду звіти про виконану роботу.

У 1993 р. був створений Канадський Рада з ДПП

(Canadian Council for Public — Private Partnerships

(CCPPP)) як національна некомерційна організація, в

якій беруть участь представники державного і приват%

ного сектора. Його місія полягає в просуванні інновац%

ійних підходів до розвитку інфраструктури і надання

державних послуг за допомогою ДПП за участю урядо%

вих органів усіх рівнів. Рада спрощує впровадження

кращих практик і роз'яснює стейкхолдерам і суспіль%

ству економічні і соціальні переваги державно%приват%

них партнерств, організує щорічну конференцію —

форум, в якому беруть участь вищі державні особи і

бізнес лідери. Діяльність Ради спрямована на стимулю%

вання ДПП, надання актуальної і повної інформації про

ДПП; спонсорської підтримки заходам, присвяченим

ДПП; стимулювання діалогу між державним і приватним

сектором із питань фінансування і надання державних

послуг; ознайомлення суспільства з ДПП; проведення

досліджень із ключових питань, що впливають на ефек%

тивне використання партнерств. З цією метою Рада роз%

виває базу канадських ДПП проектів і онлайн бібліоте%

ку, що представляє ресурси з питань ДПП, видає інфор%

маційні бюлетені про свою діяльність, фінансує публі%

кації, включаючи наукові дослідження, тематичні робо%

ти, керівництво, опитування громадської думки з тема%

тики ДПП. Рада включає понад 440 членів, що представ%

ляють державний і приватний сектор Канади.

У Нідерландах функціонує Центр знань ДПП (PPP

Knowledge Center), створений з метою просування ДПП

у країні.

У Польщі діє Центр ДПП (Centrum PPP) — неурядо%

ва організація, головне завдання якої полягає в просу%

ванні ідеї ДПП в Польщі. Центр прагне переконати дер%

жавні організації, що ДПП є одним з доступних інстру%

ментів інвестування. Центр був заснований 41 організа%

ціями, що включають банки, консалтингові компанії,

юридичні фірми, регіональні агентства по розвитку,

фонди, асоціації, палати і бізнес%агентства. Центр ак%

тивно співробітничає з Урядом Польщі у сфері реалі%

зації ДПП, проводить тренінги для регіональної влади і

центрального уряду, засновників ДПП і фінансових
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інститутів; конференції і семінари з тематики ДПП; веде

базу даних по проектах ДПП; розвиває і поширює ко%

рисні практики ДПП (стандартів і методів). Також Центр

реалізує спільні проекти з партнерськими організація%

ми в Бельгії і Греції, спрямовані на обмін досвідом реа%

лізації ДПП, проводить оцінку обгрунтованості проектів,

реалізація яких здійснюється за допомогою традицій%

них методів; здійснює моніторинг законодавчих і інсти%

туціональних умов; аналізує розвиток ринку ДПП у

Польщі; створює каталог консультативних фірм.

У 2007 р. у Словаччині була утворено Асоціацію ДПП

(Slovak Public — Private Partnership Association), яка є

некомерційним об'єднанням, що включає юридичні

фірми, фінансові, консалтингові, будівельні компанії,

зацікавлені в ДПП. Робочі органи Асоціації включають

Генеральну асамблею, керівний комітет і п'ять робочих

груп із питань законодавчої бази, методології, PR і мар%

кетингу, транспорту і інформаційних технологій, охоро%

ни здоров'я. Основна мета Асоціації полягає в підтримці

і розвитку ДПП проектів в Словаччині за допомогою

вдосконалення законодавчої і регулюючої бази для

створення сприятливих умов реалізації ДПП. Асоціація

також прагне поглибити знання державного і приватно%

го сектора про ДПП за допомогою семінарів, тренінгів,

поширення тематичних публікацій. Асоціація здійснює

обмін досвідом із зарубіжними партнерами у сфері ДПП.

Сайт Асоціації служить інформаційною платформою

про діяльність ДПП в Словаччині. Асоціація щокварта%

лу публікує спеціальний бюлетень.

У 1985 р. у США була створена Національна Рада з

ДПП (National Council for PPP) — некомерційна органі%

зація для обміну інноваційними ідеями у сфері парт%

нерств. Членами Ради є державні і приватні організації.

Членство, пропоноване Асоціацією, може мати різний

характер: індивідуальне, основне, спонсорське тощо.

Місія Ради полягає в підтримці і спрощенні формуван%

ня державно%приватних партнерств на федеральному,

локальному рівнях, а також на рівні штату. Діяльність

Ради спрямована на надання повної, актуальної інфор%

мації по ДПП, спрощення комунікацій між державним і

приватним сектором з питань реалізації ДПП, проведен%

ня освітніх заходів і тренінгів по ДПП, усунення пере%

шкод для реалізації ДПП, здійснення міжнародного діа%

логу з питань ДПП. Іншими організаціями США, стиму%

люючими розвиток ДПП, являються Федеральна адмі%

ністрація магістралей (Federal Highway Administration

(FHWA)) і Офіс Генерального секретаря США по гло%

бальних партнерствах (Secretary's Office of Global

Partnerships).

У Туреччині діє Міжнародна платформа ДПП

(International PPP Platform Turkiye), діяльність якої спря%

мована на поліпшення законодавчої бази для реалізації

ДПП і поширення інформації про ДПП в Туреччині.

У Франції діють декілька організацій, спрямованих

на поширення ДПП в країні. Французький центр експер%

тизи ДПП (Centre d'Expertise Francais pour Observation

des Partenariats Public — Prive (CEFO — PPP)) займаєть%

ся організацією різних заходів у сфері ДПП, аналізує

ринок ДПП і робить прогнози про його розвиток, пуб%

лікує інформаційні бюлетені про проекти ДПП, надає

актуальну інформацію по ДПП на своєму сайті. Члени

Центру включають Асоціацію мерів Франції, Збори

департаментів Франції, фінансові організації (Credit

Industriel et Commercial (CIC), European Investment Bank

(EIB)) і організації, що займаються інфраструктурою

(Centre scientifique et technique du batiment (CSTB), CMS

Bureau Francis Lefebvre). Клуб ДПП (Club de Partenariats

Public — Prive (CPPP)) був створений в 2006 р. для глиб%

шого розуміння ДПП, в першу чергу державним секто%

ром, обміну досвідом між державними і приватними

структурами ДПП, проведення дискусії з метою пол%

іпшення умов реалізації ДПП, надання інформації про

потреби державного сектора в ДПП. Французький інсти%

тут ДПП (Institute de la Gestion Deleguee (French Institute

for PPP)), створений в 1996 р., є некомерційною орган%

ізацією, одне із завдань якої — удосконалювати зако%

нодавчу і нормативно%правову базу для ДПП. Інститут

фінансується за рахунок його членів%засновників. Дер%

жавні субсидії, які складають 2—3% бюджету, витра%

чаються на певні проекти. Цільова група по ДПП (Mission

d'appui aux PPP (MAPPP)) є урядовим інститутом у сфері

ДПП. Вона була створена в 2005 р. при Міністерстві

фінансів і повністю фінансується державою. Цільова

група розробляє методологію для оцінки проектів ДПП,

проводить первинну оцінку нових проектів ДПП, аби

перевірити їх відповідність законодавчим і фінансовим

нормам. Цільова група також забезпечує підтримку в

підготовці і узгодженні закупівельних процедур, а та%

кож контрактів. Також група розробляє керівництво і

методологічні рекомендації для міністерств по ДПП.

MAPPP несе відповідальність за розвиток ринку ДПП у

Франції за допомогою публікації інформаційних бюле%

тенів, проведення конференцій, обліку досвіду реалі%

зації попередніх проектів, двосторонньої і багатосто%

ронньої співпраці, використання кращих практик Інсти%

туту Всесвітнього банку, ОЕСР, Європейського центру

експертизи ДПП (European PPP Expertise Center). Аген%

тство з інновацій Франції OSEO, створене у 2005 р. з

Національного агентства наукових досліджень

(ANVAR), яке було створене у 1979 р. для безоплатної

цільової допомоги для малих і середніх підприємств з

інноваційними технологіями у партнерстві з бізнес%"ан%

гелами" та приватними інвесторами, і банка розвитку

середніх та малих підприємств (BDPME), який в свою

чергу виник у 1996 р. в результаті злиття CEPME (фінан%

сової установи для кредитування малих і середніх

підприємств) та SOFARIS (Французького товариства

страхування ризиків, та гарантування фінансування

банків і капіталу малих і середніх підприємств). На по%

чатку OSEO створювалося як державна установа з пуб%

лічним статусом, але щодо "Закону про банківське та

фінансове регулювання" 2010 р. він перетворився на

акціонерне товариство приватного права, яке складаєть%

ся з холдингу та дочірніх компаній, 50 % капіталу якого

належить державі. Агентство з інновацій OSEO надає

комерційні податкові кредити та гарантує їх повернен%

ня.

У 2004 р. у Чехії була створена Асоціація ДПП для

розвитку інфраструктури (Asociace pro rozvoj

infrastruktury), яка підтримує державно%приватні парт%

нерства за допомогою формування умов і правил, інве%

стицій, що забезпечують транспарентність, і державних

послуг. Асоціація займається підготовкою оглядів за%

конодавства у сфері ДПП і методів реалізації ДПП;
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співробітничає з державною адміністрацією і парламен%

том Чехії у сфері ДПП; бере активну участь у підготовці,

реалізації і оцінці пілотних проектів ДПП; забезпечує

обмін теоретичною і практичною інформацією з держав%

ним сектором для подальшого розвитку ДПП; здійснює

методологічну і координаційну підтримку підготовки

регіональних і муніципальних стратегій у сфері ДПП;

забезпечує участь своїх членів в конференціях і семіна%

рах з тематики ДПП; забезпечує інтереси своїх членів в

національних, іноземних і міжнародних організаціях,

інститутах і асоціаціях; збирає інформацію і досліджен%

ня про ДПП. Членами Асоціації є близько 30 організацій,

включаючи Deloitte, KPMG, UniCredit Bank.

У Швейцарії діє Асоціація ДПП (Association PPP

Suisse), створена в 2006 р. і покликана служити розвит%

ку ДПП у країні. Структура Асоціації включає Генераль%

ну асамблею, комітет, експертну групу, робочі групи по

будівництву, послугам, фінансам, охороні здоров'я,

транспорту, а також секретаріат. Асоціація надає акту%

альну інформацію по ГПЧ, здійснює оцінку нових про%

ектів з метою визначення доцільності їх реалізації. Сек%

ретаріат надає консультації з питань ДПП.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Зарубіжний досвід позитивного досвіду реалізації

проектів на умовах ДПП дозволяє виокремити визна%

чальні ознаки державно%приватного партнерства: реа%

лізація масштабних, національних або міжнародних,

суспільно значущих проектів; взаємодія між державою

та приватним бізнесом передусім в інфраструктурних

галузях; виключно узгодження інтересів державних та

приватних партнерів з метою отримання взаємної виго%

ди, справедливий розподіл між державним та приват%

ним партнерами ризиків, пов'язаних з виконанням до%

говорів, створення центрів державно%приватного парт%

нерства. Виокремлені ознаки необхідно враховувати

при розробці інвестиційних стратегій державно%приват%

ного партнерства в Україні.

Перспективами подальших досліджень є критична

оцінка вітчизняної практики державно%приватного парт%

нерства на предмет відповідності міжнародного досві%

ду.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна криза 2007—2010 рр., дискредитував%

ши світові економічні тренди, актуалізувала і приско%

рила пошук адекватних моделей поведінки корпорацій

у нестабільному бізнес%середовищі, стимулювала

оновлення методів, правил та інструментів глобально%

го менеджменту, зокрема нафтогазових корпорацій.

УДК 339.92:658.26

І. Б. Дзебих,
к. е. н, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

КОРПОРАТИВНЕ ЛІДЕРСТВО У
ГЛОБАЛЬНОМУ НАФТОГАЗОВОМУ
БІЗНЕСІ

I. Dzebykh,
Ph.D in Economics, Associate Professor of the Department of International management,
SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

CORPORATE LEADERSHIP IN THE GLOBAL OIL AND GAS BUSINESS

Досліджується вплив факторів глобалізації на формування ринкового середовища, коли кон�
курентні стратегії базуються на корпоративному лідерстві. Запропоновано модель корпора�
тивного лідерства в глобальній економічній системі, яка включає лідерство корпорацій, країн,
розподіляючись на галузевому, кластерному та регіональному рівнях. Соціально�економічне
лідерство разом із науково�технологічним та інформаційним у розподілі на факторне, вироб�
ниче, торговельне та фінансове. У свою чергу глобальне лідерство розподіляється на локаль�
ному, національному, регіональному та міжцивілізаційному рівнях. Розглядаються сучасні мо�
делі, технології та інструменти стратегічного управління у корпораціях нафтогазового бізнесу.
Проведено ідентифікацію сучасних інвестиційних стратегій нафтогазових ТНК у парадигмі гло�
бального менеджменту, серед яких виділено стратегії вертикальної, горизонтальної, діагональ�
ної або змішаної інтеграції та диверсифікації.

The influence of globalization on the formation of the market environment when competitive
strategies based on corporate leadership is studied. The proposed model of corporate leadership in
the global economic system which includes the leadership of corporations, countries allocated on a
sectoral, cluster and regional levels. Socially economical leadership together with the scientifically
technological and informational leadership in distribution on factorial, production, trade and financial
ones. In turn, global leadership is distributed on a local, national, regional and inter�civilizational
levels. Modern models, technologies and instruments of strategic management in oil and gas
corporations' business are considered. Identified modern investment strategies of oil and gas
multinational companies in the global paradigm of management among which are the vertical,
horizontal, diagonal or mixed integration, diversification strategies.
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Водночас необхідним є поглиблення досліджень упли%

ву глобалізації на формування й реалізацію інвестиц%

ійних корпоративних стратегій, особливо в умовах ста%

новлення глобального інвестиційного ринку, коли над%

концентрація безпрецедентно мобільних фінансово%

інвестиційних ресурсів у глобальних інвесторів супро%

воджують нерівномірність, нелінійність, асинхронність
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інвестиційних процесів. Залучаючи капітал транснаці%

ональних корпорацій у всезростаючих обсягах, ініцію%

ючи масштабні енергетичні та інфраструктурні проек%

ти з мобілізацією кредитних і портфельних запозичень

на міжнародних фінансових ринках, українська еконо%

міка входить у глобально інвестиційну стадію розвит%

ку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На сучасному етапі глобалізація створює умови для

реалізації корпоративного потенціалу розвитку через

поширення інновацій у галузі менеджменту, що сприя%

ють розширенню можливостей ефективного стратегіч%

ного управління. Це, в свою чергу, можливо за умов

освоєння сучасної методології та інструментарію стра%

тегічного управління, висвітлених, зокрема, в фундамен%

тальних працях зарубіжних вчених і вітчизняних дослі%

дників Ансоффа Г., Барні Д., Бінгхема С., Гранта Р.,

Граффіна Р., Девіса Д., Друкера П., Ейзенхарда К., Лу%

к'яненка Д., Мінцберга, Наливайка А., Панченка Є., Пи%

воварова С., Фінкельштейна С., та ін. Теоретичним та

емпіричним дослідженням інвестиційної діяльності на%

фтогазових корпорацій у сучасній парадигмі стратегіч%

ного управління присвячено праці зарубіжних і вітчиз%

няних дослідників, серед яких: А. Альберт, О. Бра%

гінський, В. Бурлак, В. Бушуєв, К. Вайлдер, О. Власюк,

Ю. Воронін, Н. Воропай, Ф. Грей, К. Деффейс, Д. Джо%

стон, А. Коржубаєв, М. Куричєв, О. Маслов, І. Несте%

ров, М. Пінковскі, Д. Прейгер, Л. Разумнов, Дж. Рен%

дерс, Б. Хейфец, А. Черніков, О. Швидкий та багатьох

інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є узагальнення сучасних підходів до

формування умов і факторів корпоративного лідерства

в глобалізованому бізнес%середовищі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасному ринковому конкурентному середовищі

ефективну бізнес%діяльність забезпечують технології та

інструменти стратегічного управління [1; 4; 5; 6; 8].

Найбільш ефективна реалізація його потенціалу мож%

лива за умов впровадження системи стратегічного уп%

равління, коли провідні позиції у структурі глобальної

економіки із концентрацією величезного фінансового,

технологічного, кадрового та інтелектуального ресурсів

і монопольним правом на володіння ними у глобально%

му масштабі забезпечуються, в першу, чергу, ефектив%

ними стратегіями вертикальної, горизонтальної, діаго%

нальної або змішаної інтеграції та диверсифікації. Цілес%

прямована реалізація функцій стратегічного управлін%

ня у корпоративному менеджменті ускладнюється не%

обхідністю погодження різних груп інтересів: 1) акціо%

нерів, які зацікавлені в усталеному успіху корпорації,

оскільки вони вклали в неї свої гроші задля отримання

дивідендів та збільшення вартості акцій. Юридично вони
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Рис. 1. Корпоративне лідерство в глобальній економічній системі
Джерело: авторська розробка.
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мають право змінити керівництво підприємства, прода%

ти його чи прийняти рішення про ліквідацію, хоча на

практиці їхні права значною мірою обмежені. Сьогодні

акціонери виступають скоріше як інвестори, ніж як

реальні власники підприємства. Однак у випадку якщо

інші зацікавлені групи явно зневажають інтересами ак%

ціонерів, останні мають можливість застосувати всі на%

явні в їхньому розпорядженні засоби самозахисту.

Якщо менеджмент чи співробітники одержують завище%

ну винагороду на шкоду розміру дивідендів чи вартості

акцій, акціонери, як правило, піднімають питання про

зміну керівництва корпорації. Аналогічно вони посту%

пають і при покупці компанії "не вигідним" зовнішнім

інвестором; 2) менеджменту, для якого основними сти%

мулами є заробітна плата, премії, спеціальні виплати і

влада. Поділ корпоративної власності і менеджменту

збільшив повноваження останнього, а заробітна плата

керівників вищої і середньої ланки в останнє десятиліття

росте значно швидше, ніж вартість акціонерного капі%

талу. Вищі менеджери без особливих роздумів прийма%

ють рішення про здійснення стратегічних інвестицій,

вони, як правило, сприйнятливі до ризиків, однак праг%

нуть при цьому збільшення повноважень заради особи%

стої вигоди; 3) споживачів, які є потенційно найбільш

сильною зацікавленою групою, маючи значний рівень

корпоративної толерантності. Вони неохоче сприйма%

ють ризики і витрати, пов'язані зі зміною звичних для

них постачальників та брендів, тому новим компаніям

непросто завоювати авторитет і популярність на зрілих

ринках. Разом із тим, орієнтація переважно на споживчі

інтереси при ігноруванні стратегічних перспектив, як

правило, приводить до ерозії довіри споживачів і втра%

ти ринків; 4) співробітників, що зацікавлені в одержанні

як гарантій зайнятості і грошових виплат, так і мораль%

ного задоволення від виконуваної роботи. Вони більш

залежні від компанії, чим її акціонери, однак в меншо%

му ступені, чим керівники здатні впливати на розвиток

подій. Здатність співробітників досягти групових цілей

залежить від ступеня їхньої організованості, потреби в

спеціальних професійних навичках на ринку праці і ро%

зуміння керівниками й акціонерами значення мотивації

працівників. Усвідомлення ними необхідності стратегі%

чних витрат, можуть завадити лише форс%мажорні об%

ставини; 5) кредиторів, які мають гарантоване законом

право на одержання встановлених відсотків і основної

суми позики. Якщо корпорація не здатна виконати свої

зобов'язання, кредитори можуть використати активи

боржника для задоволення своїх вимог, хоча на прак%

тиці вони легко погоджуються на відстрочку платежу при

баченні перспектив поліпшення стану. За умов реаль%

ної загрози втрати активів, кредитори, ініціюють про%

цес банкрутства корпорації. Домінуючи на ринках то%

варів, послуг, капіталів, технологій, управлінських інно%

вацій глобальні корпорації стають реально найвпливо%

вішими суб'єктами світової економіки, і одночасно —

найдинамічнішими її структурними елементами [1]. Зро%

стаючий ресурс стратегічного мислення і управління

забезпечує їх мобільність, здатність адекватного реа%

гування на зміни у зовнішньому конкурентному середо%

вищі, інноваційно%креативну спрямованість розвитку

для завоювання і утримання лідерських позицій (рис.

1).

У контексті галузевої спрямованості нашого дослі%

дження слід підкреслити, що процеси глобальної кон%

Показник 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ExxonMobil

Дохід від реалізації продукції 377,6  404,6 477,4 310,6 383,2 486,4 482,3 438,3 
Вартість продажів 310,2 334,1 395,6 276,2 331,2 414,3 406,4 381,4 
Валовий прибуток 27,9 29,9 36,5 15,1 21,6 31,1 31,1 24,3 
Чистий прибуток 39,5 40,6 45,2 19,3 30,5 41,1 44,9 32,6 

Royal Dutch/Shell
Дохід від реалізації продукції 318,9 355,8 458,4 278,2 368,1 470,2 467,2 451,2 
Вартість продажів 275,1 305,8 407,7 257,4 333,1 414,8 417,1 417,8 
Валовий прибуток 18,3 18,7 24,3 8,3 14,9 24,5 23,4 17,1 
Чистий прибуток 25,4 31,3 26,3 12,5 20,1 31,0 26,6 16,4 

ВР 
Дохід від реалізації продукції 274,3 291,4 367,1 246,1 308,9 386,5 388,3 396,2 
Вартість продажів 239,8 262,6 328,8 223,8 315,3 349,8 369,3 366,1 
Валовий прибуток 12,3 10,4 12,6 8,4 -1,5 12,7 7,0 6,5 
Чистий прибуток 22,2 18,4 25,6 14,0 -4,9 23,9 12,0 23,7 

Total
Дохід від реалізації продукції 193,1 217,6 264,7 183,2 211,1 257,1 257,0 251,7 
Вартість продажів 161,1 180,9 228,3 160,6 183,6 220,4 226,5 225,5 
Валовий прибуток 17,2 18,6 20,8 10,8 13,6 19,6 16,8 14,7 
Чистий прибуток 14,8 18,1 15,6 11,8 14,0 17,1 13,7 11,5 

Chevron
Дохід від реалізації продукції 210,1 220,9 273,0 171,6 204,9 253,7 241,9 228,8 
Вартість продажів 178,1 188,6 229,9 153,1 172,9 206,1 195,6 192,9 
Валовий прибуток 14,8 13,5 19,0 7,9 12,9 20,6 20,0 14,3 
Чистий прибуток 17,1 18,7 23,9 10,5 19,0 26,9 26,2 21,4 

Всього за Топ-5
Дохід від реалізації продукції 1374,0 1490,3 1840,6 1189,7 1476,2 1853,9 1836,7 1766,1
Вартість продажів 1164,3 1272,0 1590,3 1071,1 1336,1 1605,4 1614,9 1583,7
Валовий прибуток 90,5 91,1 113,2 50,5 61,5 108,5 98,3 76,9 
Чистий прибуток 119,0 127,1 136,6 68,1 78,7 140,0 123,4 105,6 

Таблиця 1. Динаміка основних фінансових показників ТОПC5 нафтогазових ТНК
протягом 2006—2013 рр., млрд дол. США

Джерело: складено автором на основі [2; 3].
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центрації капіталу призводять до створення потужних

транснаціональних державно%монополістичних енерге%

тичних об'єднань. Найбільш показовими у цьому плані

є нафтові монополії, які в міру інтернаціональної спе%

цифіки розвитку індустрії (географічний поділ між по%

питом на нафту та її пропозицією) мали глобальний ха%

рактер діяльності вже з початку ХХ століття. Загалом,

питома вага нафтових і пов'язаних з ними корпорацій є

досить представницькою у сучасному транснаціональ%

ному бізнесі. Так, серед 500 найбільших ТНК безпосе%

редньо у нафтопереробці функціонувало 49 (друга по%

зиція після банківської сфери), 13 — у гірничо%видо%

бувній і нафтовій промисловості, 11 — в енергетиці, 4

— у морських перевезеннях, 3 — у послугах залізнич%

них компаній, 2 — у трубопровідному транспорті. Зага%

лом, посилюється транснаціоналізація та корпоратиза%

ція світового енергетичного ринку. Так, загальна

вартість активів енергетичних компаній з Топ%100 не%

фінансових ТНК світу становила у 2012 р. майже 2,5 трлн

дол. США, сукупні продажі — 2,6 трлн, а чисельність

зайнятих — 876,5 тис. осіб (табл.1) [2].

На сьогодні за критеріями масштабів діяльності,

організаційної та виробничої структури, рівня держав%

ного регулювання учасників глобального нафтогазо%

вого ринку поділяють на три групи [3]: 1) нафтогазові

компанії державної форми власності, що функціону%

ють у країнах свого базування і спеціалізуються май%

же виключно на видобутку паливно%енергетичних ре%

сурсів. Це — нафтогазові монополії держав — членів

ОПЕК, — "Saudi Aramco" (Саудівська Аравія),

"ADNOC" (Об'єднані Арабські Емірати), "Qatar

Petroleum" (Іран), "Sonatrach" (Алжир), "Pertamina"

(Індонезія), "Libya NOC" (Лівія), "NNPC" (Нігерія) та ін.,

монополії країн з високим рівнем державного регулю%

вання енергетичного сектору (мексиканська "Pemex",

китайська "PetroChina", малайзійська "Petronas"

тощо); 2) приватні та державні вертикально інтегровані

транснаціональні корпорації, які здійснюють диверси%

фіковану діяльність як у країнах свого базування, так і

в приймаючих державах. Фінансуючи розробку нафто%

вих і газових родовищ, розбудову транспортної інфра%

структури та переробку паливної сировини, ці компанії

відіграють ключову роль у розвитку енергетичного

сектору приймаючих країн. Інвестиційні стратегії гло%

бально інтегрованих структур обгрунтовуються і реа%

лізуються у межах загальнокорпоративних стратегій,

серед яких ідентифікують портфельні, конкурентні, ко%

оперативні стратегії [4].

Загалом процеси глобальної концентрації капіталу

призводять до створення потужних транснаціональних

державно%монополістичних об'єднань в енергетичних та

добувних галузях промисловості на основі цільової мо%

білізації великомасштабних інвестицій, переважно шля%

хом злиттів і поглинань.

Показово, що у 1990—2000%і рр. у нафтовому бізнесі

превалюють стратегії злиттів і поглинань, формуються

глобальні корпоративні структури ("ExxonMobil",

"ChevronTexaco", "ВР", "Total", "ConocoPhilips", "ТНК%

ВР" та ін.), які на сьогодні контролюють більшу частку

видобутку, переробки, транспортування нафти й на%

фтопродуктів, торгівлі ними, а також інвестицій у нафто%

газову індустрію. При цьому серед найбільших угод

(94,1 млрд дол. США — друга позиція на глобальному

ринку злиттів і поглинань) займала ВР (Велика Брита%

нія). Сучасна фінансова криза суттєво дискредитувала

процеси транскордонних злиттів і поглинань, однак з

2009 р. вони починають відновлюватись майже у адек%

ватних "піковому" періоду масштабах. Досить характер%

ним є зростання активності енергетичних і нафтогазо%

вих ТНК.

У цілому ефективні стратегії злиттів і поглинань доз%

воляють транснаціональним нафтогазовим компаніям

отримувати стратегічні активи інших фірм, монополізу%

вати ринки, збільшувати розміри і диверсифікувати ри%

зики, розширювати фінансові можливості розвитку

тощо.

Лідерські позиції глобальним корпораціям забез%

печують синергетичні ефекти, що генеруються у про%

цесі консолідації і реструктуризації. При транскор%

донних злиттях і поглинаннях аналітичних обгрунту%

вань і прогностичних оцінок потребують внутрішні і

зовнішні, потенційні і реальні, фінансові, інвестиційні,

оперативні, управлінські синергетичні ефекти, що ви%

никають внаслідок ефекту масштабів, інтеграції, ди%

версифікації, кооперації та інших ефектів системної

взаємодії.

Загалом, характерними рисами глобального інве%

стиційного менеджменту стають інтелектуальність і

креативність в прийнятті оптимальних стратегічних

рішень, що забезпечує успіх і лідерство у високо кон%

курентному середовищі. З другого боку, сучасний гло%

бальний інвестиційний ринок демонструє диспро%

порційність і асинхронність у функціональному і

міжкраїнових планах, що характеризується: наддина%

мічністю розвитку спекулятивного сегменту похідних

фінансових інструментів порівняно з прямим та порт%

фельним інвестуванням; надвисокою сконцентровані%

стю між розвинутими країнами переважної частини

інвестиційно%фінансових операцій; неоднорідністю у

розподілі інвестиційних потоків між країнами, що роз%

виваються тощо.

Кон'юнктурним коливанням та глобальним потрясі%

нням мають протидіяти важелі відповідних мікро% та

макроекономічних політик. Оскільки глобальні корпо%

рації сьогодні справляють вирішальний вплив на моди%

фікацію економічного циклу, активно втручаючись у

процеси ціноутворення на глобальному ринку, вони ма%

ють бути безпосередніми суб'єктами антициклічного

регулювання, сприяючи стабілізації макроекономічної

кон'юнктури у разі негативних зовнішніх кризових

шоків.

ВИСНОВКИ
1. Протягом останніх років на проблематиці розроб%

лення й реалізації глобальних бізнес%стратегій зосере%

дили інтерес дослідники глобальної економіки, скон%

центрував інтелектуальні зусилля менеджмент про%

відних корпорацій світу. Це особливо важливо для енер%

гетичних ТНК, оскільки на сьогодні нафтова і газова

галузі мають значення не тільки як традиційні ресурсні

галузі промисловості, але й як галузі, що впливають на

геополітичні процеси, національну безпеку країн і стан

навколишнього середовища. Їх глобальна специфіка

нафтової галузі обумовлена, насамперед, нерівномір%
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ним розподілом розвіданих запасів нафти і газу, реаль%

ними обсягами та перспективами її промислового видо%

бутку, технологіями переробки і каналами транспорту%

вання, масштабами споживання. У системі стратегічно%

го управління нафтогазовими корпораціями найбільш

поширеними є наступні структури функціональна, диві%

зіональна, холдингова та гібридна структури.

2. Всезростаючий вплив на умови, фактори і кри%

терії ефективності стратегічної діяльності ТНК справ%

ляє глобалізація. У 1980—2000%і роки у більшості світо%

вих ТНК формуються глобальні корпоративні стратегії,

орієнтовані на нове бачення ринків і конкуренції, орга%

нізацію, планування і контроль своїх операцій у транс%

континентальному масштабі. Координуючи свою все

більш диверсифіковану діяльність за допомогою гнуч%

ких виробництв та інформаційних технологій, ТНК інтег%

рують свої компанії і спеціалізовані філії в єдину міжна%

родну мережу управління тощо. Таким чином форму%

ються глобальні корпоративні структури, чому сприя%

ють новітні тенденції розвитку міжнародного бізнесу,

зокрема, процеси злиттів і поглинань.

3. На мотиваційні механізми і стратегічну інвести%

ційну поведінку нафтогазових корпорацій впливають ре%

сурсно%географічні, економічні, екологічні і геополітичні

фактори. Важливе значення має інвестиційна галузева

специфіка, тенденції розвитку і форми організації ринків

нафти та нафтопродуктів. Корпоративні структури на%

фтогазового сектору економіки, що сформувались у

процесі об'єктивно обумовленої інтернаціоналізації

бізнесу різняться за обсягами запасів нафти і газу, мас%

штабами і результативністю діяльності, ступенем інтег%

рації і диверсифікації, синергетичної ефективністю,

рівнем державного регулювання тощо. Нафтогазові

ТНК переважно реалізують портфельні, кооперативні,

конкурентні інвестиційні стратегії, ефективність яких

вирішальним чином впливає на міжнародну конкурен%

тоспроможність і позиції корпорацій на глобальному

ринку.

4. За умов неспроможності вітчизняних нафтогазо%

вих структур інвестувати великі довгострокові програ%

ми, неадекватне реагування українського державного

топ%менеджменту на виклики глобального характеру,

конче треба поглиблювати дослідження впливу глоба%

лізації на формування й реалізацію ефективних корпо%

ративних стратегій нафтогазових корпорацій. Проте

мотивацію прийняття стратегічних корпоративних планів

і програм у енергетичній сфері дискредитують політичні

ризики, невизначеність національних геоекономічних

пріоритетів, монопольна першооснова формування

власних транснаціональних корпорацій тощо.
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Стаття розкриває сутність монетарних режимів центральних банків світу та визначає їхні
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за різних монетарних режимів. Оцінюються переваги та недоліки кожного монетарного режи�
му при проведенні комунікаційної політики центральним банком. Розглядаються інформаційні
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на політика не може бути ефективною. У зв'язку з цим

важливо з'ясувати її особливості для центрального бан%

ку при застосуванні ним різних монетарних режимів. На
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жаль, досі такі дослідження не проводились, а це зу%

мовлює актуальність поставленної проблематики і ви%

кликає необхідність її вивчення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у дослідження поставленої про%

блеми здійснили такі зарубіжні автори, як: Ерман М.,

Уолш С., Хемонд Д., Цукерман А., Арноне М., Лоран Б.,

Де Лонг Дж, Самерс М., Паркін Б. та ін. Найважливіші

вітчизняні напрацювання представляють Міщенко В.І., Не%

прядкіна Н. В. Моисеев С. Р., Кузьмин М. М., Ленков И.Н.,

Терехова И. А., Симонова А.Т., Трунин П.В. та ін. Разом

з тим існує необхідність вивчення їхніх результатів із

подальшим коригуваннам задля визначенння, якою має

бути комунікаційна політика центрального банку в за%

лежності від монетарного режиму.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити специфіку комунікаційної

політики центральних банків при застосуванні основних

монетарних режимів: монетарного, валютного та інфля%

ційного таргетування задля надання рекомендацій для

підвищення ефективності комунікаційної політики На%

ціонального банку України при запровадженні інфляц%

ійного таргетування.

ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Монетарних режимів може бути декілька: валют%

не таргетування (режим таргетування валютного кур%

су), монетарне таргетування (таргетування грошових

агрегатів), таргетування інфляції та змішаний режим.

Кожен монетарний режим, як правило, встанов%

люється центральним банком та покликаний на ре%

гулювання грошової маси в країні, слугує своєрід%

ним орієнтиром для всіх суб'єктів економіки. Тому

його дотримання центральним банком є надзвичай%

но важливим аспектом і часто визначає ефективність

самої грошово%кредитної політики. Важливо розу%

міти, що кожен монетарний режим означає і яку ціль

обирає у якості таргету.

1) Валютне таргетування передбачає або фіксу%

вання валютного курсу національної валюти віднос%

но валюти країни з низьким рівнем інфляції, або

встановлення коридору, в межах якого валютний

курс національної валюти може рухатися вільно або

таргетування реального обмінного курсу відносно

корзини валют країн (торгових партнерів).

1. Монетарне таргетування регулює грошову

масу в країні за допомогою використання грошових

агрегатів як проміжної мети, що мають утримувати%

ся на певному цільовому рівні.

2. Інфляційне таргетування передбачає публічне

проголошення кількісної цілі щодо інфляції на се%

редньострокову перспективу і дії центрального бан%

ку, спрямовані на проведення антиінфляційних за%

ходів.

Після кризи 1998 року частка країн, що застосо%

вують режим валютного таргетування, знизилась.

Поступово країни почали переходити до режиму

інфляційного таргетування [1]. Щодо монетарного

таргетування, то з початку 2000%х років воно вико%

ристовується також менше, але спостерігається зро%

стання кількості країн, що використовують "змішані"

монетарні режими (передбачає множинність цілей).

Комунікаційна політика центральних банків за

різних монетарних режимів відрізняється обсягом

інформації, яка розкривається при прийнятті моне%

тарного рішення (поточна інформація та перспективі

рішення чи наміри центрального банку) та способом

її подання до цільових груп. При монетарному тар%

гетуванні важко пояснити, що таке грошові агрега%

ти. При таргетуванні номінального ВВП чи рівня зай%

нятості (характерно для США) складність полягає у

том, що ці показники статистичні, які досить часто

змінюються і формуються під впливом різноманіт%

них чинників, які часто є важкопрогнозованими [2].

Таргетування валютного курсу є зрозумілим режи%

мом для населення, але країни від нього намагають%

ся відійти у зв'язку з тим, що він є досить затратним

(на підтримання валютного курсу витрачаються кош%

ти з золотовалютних резервів країни) і при дефіциті

платіжного балансу існує загроза завчасного розпо%

рошення золотовалютних резервів і в результаті не%

можливість розрахунку з контрагентами. Інфляцій%

ний таргет також є зрозумілим населенню і комуні%

кація за такого режиму, як правило, є найбільшою,

а діяльність центрального банку найпрозорішою.

Наприклад, у Новій Зеландії суб'єктам економіки

повідомили, що в разі недосягнення інфляційної

мети буде звільнено голову центрального банку, а у

разі навіть незначних відхилень від заданої цілі —

зменшення його заробітної плати (встановили за%

лежність рівня заробітної плати в залежності від

інфляційної мети).

Спільними рисами комунікаційної політики при

різних монетарних режимах є те, що, по%перше,

будь%який режим має бути зрозумілим для всіх еко%

номічних суб'єктів, а по%друге, вони мають йому до%

віряти. Щоб цього досягнути, центральний банк має

бути прозорим, тобто постійно повідомляти та роз'%

яснювати, що він робить сьогодні, але існує важли%

вий нюанс: ринок не обов'язково повинен знати, що

він зробить завтра. Адже у такому випадку суб'єкти

економіки вже сьогодні змінять свою економічну

поведінку і тоді монетарна політика може піти у на%

прямку, який не був передбачений центральним бан%

ком. Це все спотворює та уповільнює передаточний

механізм грошово%кредитної політки, а значить зни%

жує і її ефективність. Тобто у діяльності централь%

ного банку повинна бути певна невизначеність, але

вона має бути у певних межах, що відповідають за%

гальній направленості політики центрального банку,

не повинні допускатися різкі коливання валютного

курсу або різкі зміни облікової ставки. За словами

представників Центрального банку Канади, основ%

ний принцип комунікації — це досягнення суспіль%

ного розуміння, а не суспільного схвалення (it's not

about public approval, it's about public understanding).

Тобто суб'єкти економіки повинні розуміти, що цент%

ральний банк робить та чому він це робить.

При монетарному таргетуванні спостерігається

високий рівень координації грошово%кредитної та
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фіскально%бюджетної політик, а тому в аспекті ко%

мунікацій існує потреба роз'яснення монетарних

рішень з прив'язкою до їх узгодження з фіскальни%

ми рішеннями, вони мають доповнювати одне одно%

го, а не суперечити.

Так як за даного режиму центральний банк може

швидко реагувати на зміну таргету, то для централь%

ного банку це створює додаткову можливість ефек%

тивної комунікації: він може звітувати з приводу при%

чин зміни монетарного таргету та рішень, що були

прийняті задля стабілізації рівня визначеного показ%

ника. Суб'єкти економіки мають бачити фактичну

зміну монетарних показників та реакцію на це цент%

рального банку у вигляді прийняття певних монетар%

них рішень. Це важливо задля загального розумін%

ня поточної економічної ситуації в країні та для ро%

зуміння ролі центрального банку в цих процесах.

Інструментами комунікації повинні слугувати щомі%

сячні монетарні звіти.

Варто зазначити, що монетарне таргетування має

такий недолік, як важкість прогнозування та утри%

мання попиту на гроші на стабільному рівні. По суті

це означає, що центральний банк має запровадити

певний механізм та пояснити його дію суб'єктам еко%

номіки, щоб вони розуміли, які рішення можуть бути

прийняті центральним банком щодо стабілізації по%

питу на гроші та чому. Також існує потреба поясни%

ти сутність грошових агрегатів для суб'єктів еконо%

міки, встановити чітку систему їхнього вимірювання

та чітко контролювати їхній рівень, а інформацію

подавати у документах, що містять ряди динаміки

разом з графічним відображенням показників.

При валютному таргетуванні мета центрального

банку і методи її досягнення є зрозумілими для сус%

пільства і не потребують додаткових роз'яснень.

Окрім цього, прив'язка валютного курсу до валюти

країни з низькою інфляцією викликає довіру у

суб'єктів господарювання до макроекономічних по%

казників (інфляція тощо). Це все позитивно впливає

на очікування щодо значення валютного курсу та на

очікування рівня інфляції. Проте такому режиму при%

таманний високий рівень залежності монетарної пол%

ітики від зовнішньо%економічних факторів, а тому

центральний банк має про це говорити громадськості

і при цьому варто публікувати сценарії розвитку еко%

номічних подій (песимістичні та оптимістичні) і чітко

визначити дії та можливі монетарні рішення при тій

чи іншій економічній ситуації. Також, якщо у країні

спостерігається високий рівень доларизації еконо%

міки, то суб'єкти економіки повинні розуміти, що

існує ризик дестабілізації фінансової системи під час

валютних криз. Завданням центрального банку у та%

кому випадку є накопичення достатньої кількості зо%

лотовалютних резервів та донесення такого комуні%

каційного повідомлення до суб'єктів економіки, яке

запевнить їх у дотриманні центральним банком цілей

за будь%яких обставин. Центральний банк також має

врахувати, що за умови відкритості економічної си%

стеми, може зрости притік іноземного капіталу. З

одного боку, це позитивне явище, але суб'єктам еко%

номіки має бути роз'яснено, що такий капітал, як

правило, є короткостроковим і спекулятивним. Це

можливо доносити за допомогою таких комунікац%

ійних інструментів: виступи представників централь%

ного банку на телебаченні та радіо, проведення

відкритих лекцій із залученням ЗМІ та розміщення

виступу на каналі YouTube тощо.

1) При інфляційному таргетуванні перевагою є

розуміння цілі центрального банку населенням

(кількісне значення є простим для розуміння, дає

змогу населенню легко зіставляти прогнозовані зна%

чення з фактичними результатами і на основі цього

робити висновки про успішність діяльності централь%

ного банку). В цей же час простота цільового орієн%

тиру викликає постійну потребу комунікаційної по%

літики поширювати інформацію про поточний стан

інфляції та можливості досягнення центральним бан%

ком поставленої цілі. Це означає, що центральний

банк має публікувати розгорнутий інфляційний звіт

на постійній основі. Як правило, такий документ

публікується щоквартально, але за особливих умов

звіт може публікуватися частіше. Це актуально для

країн з високим рівнем інфляції та в умовах зроста%

ючої невизначеності у суспільстві (економічні, пол%

ітичні кризи, війна, стихійні лиха тощо). Позитивним

моментом у інфляційному таргетуванні є те, що при

визначенні кількісних орієнтирів  інфляції для

суб'єктів економіки зрозуміло, коли центральний

банк повинен втручатися у економічну ситуацію, а

тому монетарна політика стає прогнозованою та по%

слідовною у часі. Але така ситуація є можливою

тільки за умов повної незалежності центрального

банку, коли суб'єкти економіки відчуватимуть, що

немає жодного політичного тиску при прийнятті мо%

нетарних рішень. Без цього довіри населення за да%

ного режиму не досягнути. Центральний банк має

Таблиця 1. Інформаційні документи
комунікаційної політики за різних монетарних режимів

центрального банку

Джерело: складено самостійно.

№ Монетарний 
режим Інформаційні документи комунікаційної політики 

1 Монетарне 
таргетування 

Головний документ: Монетарний звіт. 
Супровідні документи: Грошово-кредитна статистика, Інфляційний звіт, Макроекономічна статистика, Річний та 
проміжний звіти  

2 Таргетування 
валютного курсу 

Головний документ: Оперативний стан міжбанківського валютного ринку (купівля-продаж валюти). 
Супровідні документи: Звіт з валютної політики, Звіт з фінансової стабільності, Оцінка девальваційних очікувань 
суб’єктів економіки, Статистика долі участі іноземного капіталу у банківському секторі, Огляд резервів 
центрального банку та зазначення шляхів/напрямів їх наповнення, Річний та проміжний звіти 

3 Інфляційне 
таргетування 

Головний документ: Інфляційний звіт.
Супровідні документи: Оцінка інфляції, Звіт з фінансової стабільності, Оцінка інфляційних очікувань суб’єктів 
економіки, Річний та проміжний звіти 
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враховувати, що при слабкій національній одиниці

інфляційне таргетування може викликати деваль%

ваційні очікування, адже курс є плаваючим і він

змінюватиметься при зміні рівня основного інстру%

менту інфляційного тагетування — облікової став%

ки. В умовах нестабільного попиту на гроші інфляц%

ійний орієнтир слугуватиме додатковим важелем

грошово%кредитної політики, що посилить її дієвість.

Однак у країнах з перехідною економікою на інфля%

ція впливають не тільки фактори, що контролюють%

ся центральним банком, а тому ймовірність відхилен%

ня від цільового орієнтиру для таких країн значна і

при розробці комунікаційної політики такі тонкощі

обов'язково повинні враховуватись. Деякі країни

замість встановлення в якості цільового показника

індексу споживчих цін, використовують показник

"базової інфляції", що є "очищеним" від впливу фак%

торів, які знаходяться поза межами впливу централь%

ного банку. Але у разі використання такого показ%

ника, суб'єкти економіки мають бути проінформо%

вані, що між базовою інфляцією та власне самою

інфляцією є суттєва різниця. Якщо ж таке повідом%

лення не дістане свого кінцевого адресата, то це

може призвести до неправильного трактування по%

точного стану економіки країни, внаслідок чого

інфляційні очікування зростуть, а у суспільстві пре%

валюватимуть негативні настрої.

Серед недоліків інфляційного таргетування мож%

на відзначити, що через простоту таргету такий ре%

жим не завжди може врахувати виняткові випадки,

наприклад, структурні зміни в економіці. Якщо ж

державі не вдасться виконати встановлений таргет,

виникає ризик втрати довіри [3, с. 7].

Загалом, як видно, за різних монетарних режимів

комунікаційна політика має свої специфічні риси. Її

інформаційні документи також різняться (табл. 1).

Для кожного монетарного режиму комунікацій%

на політика має також свої специфічні часові про%

міжки, коли суб'єктам економіки надається певна

інформація. За потребою її обсяг та частота можуть

бути розширені, але головні документи мають опри%

люднюватися раз на квартал як мінімум і графік та%

ких публікацій має бути попередньо сформований та

зазначений на офіційному сайті центрального бан%

ку. Наприкінці кожного року, незалежно від обра%

ного монетарного режиму, перед публікацією Річно%

го звіту має бути зібрана прес%конференція за учас%

тю ЗМІ, де голова центрального банку або уповно%

важена особа дасть попередні роз'яснення еконо%

мічної ситуації країни, монетарних рішень, що були

прийняті протягом року та до чого вони призвели, а

також необхідною складовою такого виступу має

бути зазначення перспективних рішень центрально%

го банку. Метою такого інформаційного повідомлен%

ня є правильна інтерпретації даних, що будуть опуб%

ліковані у Річному звіті.

Переходячи до рішень, що стосуються Націо%

нального банку України, визначальним з них є зап%

ровадження інфляційного таргетування в країні.

Враховуючи зазначене, комунікаційна політика НБУ

має бути адаптована до нового режиму, а тому про%

понуємо на цьому зупинитися детальніше. В цьому

аспекті для нас є важливим розробка комплексної

системи заходів центрального банку при проведенні

інфляційного таргетування із врахуванням комуніка%

ційної складової.

Перш за все, суб'єктам економіки має бути ро'%

зяснено, що економічний зміст таргетування інфляції

полягає не в досягненні низького рівня інфляції

будь%якою ціною, а в стримуванні негативних на%

строїв в економіці та нормалізації очікувань суспіль%

ства (основним чином інфляційних очікувань, що є

первинними і тому викликають зміни інших похідних

очікувань таких як девальваційні, щодо поточного

стану, щодо динаміки безробіття тощо).

Важливо донести, що на сьогоднішній день

близько 30 країн світу застосовують саме інфляцій%

ний таргет (Вірменія, Албанія, Австралія, Бразилія,

Канада, Чилі, Колумбія, Чеська Республіка, Гана,

Гватемала, Угорщина, Ісландія, Індонезія, Ізраїль,

Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Перу, Філіппіни,

Польща, Румунія, Cербія, Південна Африка, Півден%

на Корея, Швеція, Таїланд, Туреччина, Великобри%

танія) і жодна з них від нього не відмовилась. Було

доведено, що в країнах, де таргетом є інфляція, не%

залежно від їхнього розвитку та стану економіки,

прогнозованість прийнятих монетарних рішень є

більшою, інфляційний тиск меншим [4; с.42].

Також задля існування гарно налагодженої ко%

мунікаційної політики центрального банку необхід%

но враховувати специфічні риси (особливості) фун%

кціонування режиму інфляційного таргетування [5,

с. 5]:

1) головною ціллю визнається стабільність цін;

2) оголошується кількісний таргет інфляції;

3) розробляються прогнози макропоказників;

4) грошово%кредитна політика є прозорою;

5) центральний банк є підзвітним.

Кожен з цих елементів вносить вклад у вирів%

нювання інфляційних очікувань до прийнятного

рівня. Головним чином суб'єкти економіки підлаш%

товується до інформаційної хвилі від центрально%

го банку і формують власні очікування відповідно

до неї.

Наголосимо, що визначалене місце при запро%

вадженні інфляційного таргетування відводиться ко%

мунікаційній політиці центрального банку. Причиною

тому є те, що таргетування інфляції гарно себе може

проявити у процесі формування інфляційних очіку%

вань, але процес управління ними знаходиться поза

його межами і є задачею комунікаційної політики

центрального банку. Це означає, що мінімізувати

інфляційні очікування можна лише при паралельно%

му проведенні комунікаційної політики із застосуван%

ням інфляційного таргетування в країні.

У той час як запровадження інфляційного тарге%

тування є лише перспективним рішенням для НБУ,

комунікаційна політика центрального банку вже сьо%

годні має бути чітко виробленою. Потрібно знати

кому і яка інформація має доноситись і яким чином.

Після того як комунікаційна політика буде доверше%

ною, то це буде означати, що в країні створена го%

ловна передумова для запровадження режиму

інфляційного таргетування.
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Так як комунікаційна політика під час застосу%

вання таргетування інфляції є специфічною для кож%

ної країни; існує необхідність дістати відповідь на

такі питання (параметри інфляційного таргетування):

1. Хто буде відповідалиний за встановлення та

виконання таргету (держава / центральний банк /

змішана модель)?

2. Який операційний таргет має бути встановле%

но (індексу споживчих цін (ІСЦ) / базовий індекс

(споживчий кошик))?

3. Яке значення матиме таргет (кількісний вираз,

число)?

4. Який тип таргету необхідно обрати (інтерваль%

ний / крапковий / змішаний)?

5. Який часовий горизонт має бути обрано для тар%

гету (місяці, квартали / роки / на постійній основі)?

Давайте спробуємо дістати відповідь на ці питання

для України задля того щоб вписати параметри інфля%

ційного таргетування в комунікацію центрального бан%

ку, власне яку ми і хочемо визначити та розписати її скла%

дові.

По%перше, говорячи про органи влади, слід ска%

зати, що інфляційний таргет може встановлюватися

як центральним банком, так і урядом або ж при їхній

тісній взаємодії (найпоширеніший варіант). Серед

дев'яти розвинених країн, лише в Швеції уряд не

бере участі у встановленні таргету [5, с. 8].

В Україні розробка режиму інфляційного тарге%

тування вже здійснюється і цим займається Націо%

нальний банк України. Щодо участі держави, то ми

вважаємо, що її роль має бути такою, що носить вик%

лючно рекомендаційний характер задля надання

НБУ більшої незалежності.

По%друге, як правило, у якості операційного тар%

гету країни використовують ІСЦ у зв'язку з тим, що

він є добре відомим населенню і розраховується на

щомісячній основі. Паралельно деякі країни (Авст%

ралія, Канада, Чехія, Гана, Угорщина, Норвегія,

Польща, Швейцарія, Туреччина) використовують

базовий індекс інфляції [5, с. 10].

В Україні, враховуючи те, що інфляція вимі%

рюється завдяки індексу споживчих цін (ІСЦ),

кількісний орієнтир з високою ймовірністю буде роз%

роблено саме для нього.

По%третє, питання кількісного виміру інфляції в

Україні лишається ще невизначеним, але на практиці

всі країни встановлюють додатні і досить невисокі

значення інфляційного таргету. В високорозвинених

країнах він знаходиться в межах 1—3 % на рік [6, с.

8]. Але головне тут, щоб кількісне значення було

максимально реалістичним. Наприклад, в Гані інфля%

ційний таргет складає 8,7 %.

В Україні за 2014 рік інфляція становила більше

40%, очевидно, що інфляційний таргет не має бути

занадто низьким, адже чим нижчий таргет, тим склад%

ніше для НБУ буде його досягнути та підтримувати,

що несе із собою ризики втрати довіри суспільства

до банківської системи і органів влади. При цьому слід

пам'ятати, що відхилення від встановленого орієнти%

ру в певних розумних межах допустиме.

По%четверте, тип таргету може бути трьох видів:

крапковий, інтервальний та змішаного типу. Крапкові

таргети (наприклад, 2,5%) володіють тією перевагою,

що є досить точними і тому посилають потужний сиг%

нал ринку. Інтервальний (наприклад, 1—3 %) за своєю

природою являється більш гнучким. Можливий і третій

змішаний варіант — крапка з інтервальними відхилен%

нями (наприклад, 2 %±1 пп) [5, с. 10]. На нашу думку,

в Україні краще встановити інтервальний тип таргету і

у звітну дату увійти в його межі, аніж не дотриматись

крапкового значення і цим самим викликати негативну

реакцію ринку та суб'єктів економіки. Для нашої краї%

ни таргет інфляції може бути визначений в діапазоні

за песимістичного сценарію 7—10% на рік, а за опти%

містичного 5—7% на рік.

По%п'яте, часовий горизонт в різних країнах є аб%

солютно різним. Наприклад, інфляційний таргет

встановлений на три роки в Південній Кореї та Ту%

реччині (3%±1 пп та 5%±2 пп відповідно), інфляц%

ійний таргет діє на постійній основі в Південній Аф%

риці та Англії (3—6 % та 2 % відповідно).

Ми вважаємо, що для України на перших етапах

краще використовувати часовий горизонт в один рік.

Рік найкраще підходить для підзвітності і є зрозумі%

лим для населення. Окрім цього, прогнози на один

рік є більш точними, тому такий часовий горизонт

нам видається найбільш прийнятним.

Слід відмітити, що при інфляційному таргетуванні

центральним банком серед усього арсеналу монетар%

них інструментів головним чином використовується

процентна ставка. Такий інструмент необхідно засто%

совувати дуже обережно, адже при високих ставках

кредитування економіки звужується, а процес сусп%

ільного відтворення суттєво уповільнюється, що вик%

ликає стагнацію виробництва (часто і стагфляцію,

коли окрім падіння виробництва, відбувається і ріст

цін в економіці) та веде до важких наслідків для кож%

ного суб'єкта економіки. Щоб уникнути такої ситуації,

слід ввести зміни у комунікаційну політику НБУ, ско%

риставшись досвідом країн, що публікують прогнози

офіційної процентної ставки (Чехія, Ізраїль, Нова Зе%

ландія, Норвегія, Швеція). Це необхідно задля підви%

щення прозорості діяльності центрального банку, ста%

білізації інвестиційного клімату, вгамування деваль%

ваційних та інфляційних очікувань тощо.

Наступним важливим моментом є створення ко%

мітету, що приймає рішення при проведенні інфляц%

ійного таргетування. В середньому він складається

з 7 членів (у Польщі — 10, в Румунії, Австралії, Ве%

ликобританії — 9, в Швеції, Ізраїлі, Канаді — 6, в

Мексиці та Чилі — 5) і, як правило, це представники

центрального банку та сторонні експерти. Участь

представників держави є обмеженою, але якщо вона

передбачена, то більшою мірою у якості спостеріга%

ча без права голосу (Угорщина, Туреччина, Великоб%

ританія, Румунія) [5; с.10].

В Україні нещодавно було створено Комітет з мо%

нетарної політики (КМП), який складається з дев'я%

ти осіб, що засідають кожного місяця. Ми вважає%

мо, що він також має бути наділений правом прий%

мати рішення, що стосуються інфляційного таргету%

вання, а так як при такому режимі основним інстру%

ментом стає облікова ставка, то доцільно проводи%

ти засідання КМП з вирішення двох питань — пере%
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гляду облікової ставки та коригування рішень, що

стосуються інфляційного таргетування.

Щодо частоти засідань комітету, то за міжнарод%

ним досвідом найменше їх у Швеції, Норвегії,

Південній Африці, Гані — 6 разів на рік. Більшість

країн проводять засідання 12 разів на рік (Вірменія,

Чилі, Колумбія, Угорщина, Індонезія, Ізраїль, Перу,

Польща, Сербія, Південна Корея, Туреччина, Вели%

кобританія). На нашу думку, така практика підходить

для України так як ІСЦ публікується щомісячно і було

б логічно проводити засідання одразу після його

розрахунку задля того, щоб у разі необхідності ко%

ригувати його значення у наступному місяці.

Прийняття рішень може відбуватися завдяки кон%

сенсусу (Австралія, Канада, Гана, Індонезія, Мекси%

ка, Норвегія, Південна Африка, Ісландія) або голо%

суванню (решта країн, тобто більшість). В Україні до%

цільно приймати рішення шляхом голосування у

зв'язку з тим, що така практика є поширеною для

НБУ у процесі прийняття монетарних рішень. Щодо

комунікаційної політики, то результати такого голо%

сування мають повідомлятися за допомогою комун%

ікаційних інструментів із поіменним зазначенням.

Окрім цього, в режимі інфляційного таргетуван%

ня, як ми вже зазначали раніше, важливим аспектом

є вплив на процес формування інфляційних очікувань,

а для того щоб вони були під контролем необхідно,

щоб центральний банк використовував дієві механіз%

ми підзвітності та прозорості. Ці поняття відносяться

до комунікаційної політики. По%суті необхідно дати

відповідь на питання, як переконати людей у тому, що

НБУ дотримається встановленого таргету, при цьому

слід визначитися, яким чином інформувати про це

суб'єктів економіки. Ми вважаємо, що НБУ повинен

запропонувати певні правила, відповідно до яких буде

зрозумілим, коли він має втручатися в економічну си%

туацію і чому. Такі правила мають характеризуватися

відносною постійністю у часі, а змінюватися, наприк%

лад, у зв'язку з циклічністю економіки. Мова йде про

те, що окрім цільових орієнтирів, у цому випадку ор%

ієнтирів для інфляції, слід розуміти, що ІСЦ залежить

від різноманітних чинників. Його ріст може мати мо%

нетарний та немонетарний характер, також на нього

впливають внутрішні та зовнішні економічні змінні,

циклічність економіки, непередбачувані обставини

тощо. Отже, одним з правил має бути те, що при нео%

чікуваній зміні ВВП держава має втрутитися і прийня%

ти такі монетарні рішення, які б змогли втримати ІСЦ

на необхідному значенні. Окрім ВВП особливої уваги

заслуговує зміна швидкості обороту грошей та гро%

шова маса в країні. Для суспільства мають бути вста%

новлені чіткі значення для вищеназваних показників

у певному діапазоні, у разі відхилення якого стає оче%

видним і зрозумілим втручання держави.

ВИСНОВКИ
Комунікаційна політика центрального банку за різних

монетарних режимів має свої специфічні риси. Національ%

ному банку України при запровадженні інфляційного тар%

гетування необхідно чітко визначитися з його парамет%

рами, а також втримувати цільовий орієнтир на задано%

му рівні з метою стабілізації інфляційних очікувань

суб'єктів економіки, що збільшить ефективність комуні%

каційної та грошово%кредитної політик.
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Вплоть до последних лет Баку считался одним из

самых загрязненных городов с экологической точки

зрения. Даже еще во времена Советского Союза атмос%

фера Баку подвергалась значительному загрязнению.

Азербайджанские ученые уже в 80%х годах прошлого

века отмечали в своих исследовательских работах, что

Баку в экологическом плане становится все в более

опасной степени загрязненным. В исследовательских

трудах З. Самедзаде, В. Ахундова и других авторов, по%

священных экономическому и социальному развитию

города Баку в 1981—1985 годах, открыто показывает%

ся серьезное загрязнение атмосферы города. Как и в

годы советской власти, так и в период государственной

независимости неблагоприятное экологическое состо%

яние г. Баку связано с высокой концентрацией промыш%

ленности страны в основном в г. Баку и близлежащих к

нему территориях.Сосредоточение в г. Баку и на Апше%

роне предприятий нефтедобычи и нефтепереработки,

заводов и фабрик химической промышленности т.д.

(более 60%), оказало серьезное воздействие на эко%

логическое состояние города Баку. С другой стороны,

заселение большей части населения Азербайджана в

г. Баку и близлежащих к нему территориях, по неофи%

циальным данным эта цифра составляет даже около

40%, а также резкий рост числа автомобилей в столи%

це за последние 10 лет, серьезно влияет на загрязне%

ние атмосферы города.

УДК 338:504

Асланова Ильхама Эйбулла гызы,
старший преподаватель, Университет Азербайджана,
диссертант, Институт Экономики Национальной академии наук Азербайджана,
Баку, Азербайджан

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

Hasanova Ilhama Eynulla gizi,
Senior Lecturer University of Azerbaijan, Dissertator ANAS

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT SOFTWARE MACROECONOMIC EQUILIBRIUM
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тате резкого повышения численности личных автомобилей с увеличением объема производ�
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цесса должно быть экологическое требование.

In the article study increase of environmental risks in the country, especially in Baku, as a result of
sharp increase of number of privately owned vehicles with increase of output and processing of oil,
and also the income of the population and consumer expenses. As a result of research the conclusion
has been drawn that use of new equipment and technologies, strengthening of environmental control
though promote substantially reduction of these risks, but for a sustainable development of national
economy at the heart of any economic process there has to be an ecological requirement.
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На основании данных Государственного Комитета

по Статистике Азербайджана в настоящее время в г.

Баку проживает 2045,8 тысяч человек. Если прибавить

к этому количеству приезжающих из районов Азербай%

джана на временные работы, живущих без регистрации,

гостей и других прибывающих, эта цифра, скорее все%

го, будет составлять не менее 3 миллионов человек.

Только согласно официальной статистике плотность

населения на 1 кв. км в Баку в среднем составляет 1020

человек. Еще одной причиной резкого роста населения

Баку за последние 25 лет является оккупация со сторо%

ны вооруженных сил Армении 20% территории Азер%

байджана. Так, более чем 1 миллиона азербайджанцев,

насильно изгнанных из самой Армении и с оккупиро%

ванных территорий Азербайджана, были вынуждены

поселиться в г. Баку.

Еще в советское время атмосфера г. Баку была в вы%

сокой степени загрязнена углеродом, пылью и различны%

ми вредными веществами. На основании исследований,

проведенных З. Самедзаде и другими учеными, можно

было сделать вывод, что в 1990—1998 годах влияние на

экологию промышленной деятельности в Баку хоть и зна%

чительно ослабла, серьезных изменений в направлении

улучшения качества атмосферного воздуха в г. Баку не

наблюдалось, потому что основные источники загрязне%

ния, то есть промышленная добыча и переработка нефти,

в последующий период значительно расширились.
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В последние годы в г. Баку резко возросло

число автомобилей. Значительно увеличилось и

количество негативно влияющих на атмосфер%

ный воздух новых отраслей промышленности,

особенно производство цемента. Это доказыва%

ют и проведенные после 1990%х годов исследо%

вания. Например, согласно данным Министерства

экологии и природных ресурсов в 1990 году в

г.Баку объем, сбрасываемых в атмосферный воз%

дух, составлял 1395.9 тысяч тонн, а в 1999 году

этот показатель был равен 326.65 тысяч тонн.

Причиной этому является то, что количество ис%

точников, загрязняющих атмосферу, уменьши%

лись с 9227 до 6494. Несмотря на тот факт, что в

последующие периоды число источников загряз%

нения увеличилось, особенно это касается добы%

чи нефти, использование новых технологий и уси%

ление экологического контроля со стороны го%

сударства положительно сказалось на предотв%

ращении загрязнения атмосферного воздуха. Резуль%

таты мониторинга, осуществленного Министерством

экологии и природных ресурсов, показывают, что в

крупных промышленных городах республики атмосфе%

ра подвергается загрязнению в разной степени, в зави%

симости от функционирующих в этих городах промыш%

ленных отраслей. В отдельные дни в Баку граница при%

меси таких специфических загрязнителей, как пыль,

угарный газ, 4%окись азота, копоть и т.д. бывает выше

нормы.

В таблице 1 показан уровень загрязнения атмосфер%

ного воздуха в Баку. Как видно из таблицы, касательно

пыли (веществ, находящихся в висячем состоянии в воз%

духе) и 4%окиси азота показатели среднесуточной кон%

центрации загрязняющих атмосферный воздух веществ

значительно превышают допустимую норму. Содержа%

ние ангидрида серы и окиси углерода не превышает

допустимую норму.

Существует несколько причин, по которым в после%

дние годы наблюдается уменьшение среднесуточного

загрязнения воздуха вредными веществами. Во%первых,

кроме нефтеперерабатывающих предприятий в самом

Баку и цементного завода в его пригороде фактически

не функционирует ни одно предприятие, способное се%

рьезным образом повлиять на экологическое состоя%

ние столицы. Вторая же причина состоит в том, то пред%

приятия нефтепереработки в Баку и цементный завод

неподалеку от столицы в значительной степени модер%

низировали производство и функционируют на основе

современных технологий, позволяющих не загрязнять

окружающую среду больше допустимых нормативов.

Третья причина же такова, что в течении последних 15

лет экологический контроль за деятельностью предпри%

ятий заметно усилился. Уже широко практикуются сис%

тема экологической экспертизы, экологического мони%

торинга и экологического аудита. Перед тем как осу%

ществлять ту или иную деятельность на территории

Азербайджана местная либо транснациональная ком%

пания на основании документа "Оценка влияния на ок%

ружающую среду и социальную область" проводят се%

рьезные обсуждения, как с государственными органа%

ми, так и с местным населением. Подобные обсужде%

ния играют важную роль в процессе своевременного

выявления и ликвидации отрицательных экологических

и социальных воздействий.

Несмотря на то, что вышеперечисленные три причины

играют важнейшую роль в области ограничения отрица%

тельных воздействий на окружающую среду в Азербайд%

жане, за последние 15 лет существовали экономические

источники увеличения подобных воздействий. Расшире%

ние за последние 15 лет добычи нефти на Каспии, стабиль%

ное развитие нефтепереработки, а также резкое увеличе%

ние числа автомобилей в этот период может привести к

появлению серьезного экологического дисбаланса в Баку.

На основании данных Министерства экологии и при%

родных ресурсов Азербайджана основным источником

загрязнения атмосферного воздуха в Баку являются

выхлопы, выбрасываемые в окружающую среду в ре%

зультате сгорания автомобильного топлива. Результа%

ты проведенных Министерством экологии и природных

ресурсов Азербайджанской Республики мониторингов

показывают, что в крупных промышленных городах рес%

публики атмосферный воздух подвергается загрязне%

нию в различной степени в зависимости от отраслей

промышленности, функционирующих в этих городах. В

определенные дни в атмосферном воздухе в Баку пре%

вышается допустимая норма таких загрязнителей, как

пыль, угарный газ, 4%окись азота, копоть и количество

фурфурола. По городу Сумгаит наблюдается специфи%

ческое загрязнение такими веществами, как хлор, 4%

окись азота, фтористый водород и другими загрязни%

телями. В городе Гянджа из загрязняющих веществ

норму содержания в атмосферном воздухе превышает

только количество фтористого водорода. В городе

Ширван более характерным является загрязнение воз%

духа 4%окисью азота. В городах Нахичевань, Шеки,

Мингечаур и Ленкорань не наблюдается загрязнение

атмосферного воздуха теми или иными компонентами.

За последние 10 лет добыча нефти в Азербайджа%

не резко возросла. Как видно из таблицы 2, с 2004 по

2012 годы в Азербайджане было добыто более 347 мил%

лион тон сырой нефти. Из них более чем 78 миллион

тонбыло произведено Государственной Нефтяной Ком%

панией Азербайджанской Республики. Без сомнения,

что такая масштабная добыча нефти может нанести се%

рьезный вред флоре и фауне Каспийского моря.

 

Среднесуточная концентрация загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе, mq/m3 

Пыль (в 
зависимости от 

вещества) 

Серный 
ангидрид 

Оксид 
углерода 

Азот  
4-оксид 

Разрешена 
среднесуточная 
концентрация  0,15 0,05 3 0,04 
2000 0,1 0,032 1 0,06
2005 0,15 0,021 2 0,05
2007 0,2 0,015 2 0,05
2008 0,2 0,014 2 0,05
2009 0,3 0,015 2 0,05 
2010 0,3 0,015 2 0,09
2011 0,3 0,016 3 0,07
2012 0,3 0,015 2 0,07
2013 0,3 0,011 3 0,05 

Таблица 1. Загрязнение атмосферного воздуха
по г. Баку

Источник: таблица составлена по данным автора на основе сведе%
ний Министерства экологии и природных ресурсов и Национального

департамента мониторинга по окружающей среде.
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Функционирование предприятий нефтеперерабаты%

вающего комплекса и добыча нефти на близлежащих к

Баку территориях оказывает серьезное влияние на за%

грязнение атмосферного воздуха в столице, обеспече%

ние населения города Баку питьевой водой, качество

слоя почвы в Баку и его пригородах. Как видно из таб%

лицы 2, основная часть нефти, добываемая Государ%

ственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Рес%

публики, перерабатывается на нефтеперегонных заво%

дах в городе Баку. Нахождение этих предприятий на

густонаселенных территорияхеще больше усиливает

возможное негативное влияние на население столицы.

Несмотря на то, что основной источник загрязне%

ния атмосферного воздуха в Баку связан с транспорт%

ной системой, прямые либо косвенные воздействия

предприятий по переработке нефти также велики. Дру%

гими словами, загрязнение, ставшее последствием ин%

тенсивного функционирования транспортной системы,

косвенно связано именно с деятельностью нефтепере%

рабатывающих предприятий. Так, осуществление в Баку

масштабной добычи нефти, удовлетворение в полной

мере потребительского объема со стороны нефтепере%

рабатывающих заводов страны косвенно создает бла%

гоприятные условия для увеличения числа транспорт%

ных средств, а значит и для увеличения загрязнения ат%

мосферы столицы. Во%первых, резкое увеличение чис%

ла автомобилей, во%вторых, несоответствие техничес%

ким требованиям большого числа транспортных

средств, в%третьих, использование в большинстве авто%

мобилей несоответствующего экологическим стандар%

там топлива — все это создает условия для серьезного

загрязнения атмосферного воздуха. С другой стороны,

то, что страна обладает дешевой сырой нефтью и авто%

бензином, а также рост годовых доходов населения

также является сильным стимулом для покупки автомо%

билей с более низкими затратами.

Однако, несмотря на все это, предельно важно до%

биться оценки прямого воздействия на загрязнение ат%

мосферного воздуха города Баку другими источника%

ми, в том числе нефтеперерабатывающими заводами, а

также возможного снижения подобных воздействий.

Экологические воздействия нефтеперерабатываю%

щих предприятий Азербайджана можно разделить на

две части как прямые и косвенные воздействия. Под

прямыми воздействиями подразумеваются воздействия

отходов, образующиеся в результате процесса нефте%

переработки на окружающую среду и социальную сфе%

ру, особенно на атмосферный воздух, почвенный слой

и качество воды. Если учитывать, что процесс перера%

ботки нефти проходит в основном через оборудования

риформинга, коксования, каталитического крекинга,

гидроочищения, щелочной очистки топлива, очищения

масел и производства битума, возникает необходимость

оценки отходов, возникающих при каждом процессе и

определения конечного загрязнения.

Возникающие в перечисленных выше установках и

выбрасываемые в атмосферу отходы состоят в основ%

ном изоксида азота, окиси углерода и других газов,

попадая в атмосферу из различных источников. Основ%

ным источником окиси азота, являющимся основным

компонентом отходов предприятий нефтепереработки,

являются технологические печи (72,6%), газомоторные

компрессоры (14%), факельные столбы (5,4%). Обыч%

но к оборудовании каталитического риформинга фун%

кционирует несколько таких печей. Основными источ%

никами различных углеродных газов являются трубные

печи технологических установок (50%), реакторы ус%

тановки каталитического риформинга (12%), отходы

газовых компрессоров (11%), битумное оборудование

(9%) и факелы (18%). Углеводородные выбросы со%

ставляют как минимум 70% всех выбросов в атмосфе%

ру, осуществляемых предприятиями по переработке

нефти. На нефтеперерабатывающих предприятиях

среднего уровня объем углеводородных отходов со%

ставляет примерно 5,36 кг на 1 тонну обрабатываемой

нефти. Если учитывать это, значит нефтеперерабатыва%

ющие предприятия Азербайджана выбрасывают в ат%

мосферу минимум 42 тысячи тонн различного рода от%

ходов. Из них как минимум 30 тысяч тон составляют

углеводородные отходы. На остальную часть (30%)

приходится примерно 12 тысяч тонн.

Эти данные примерно совпадают и с данными Госу%

дарственного Статистического Комитета Азербайджа%

на. Несмотря на то, что в информации ГСКА предусмот%

рены не только выбросы в атмосферу, образующиеся в

результате функционирования нефтеперерабатываю%

щих предприятий, но также и отходы всех промышлен%

ных предприятий, все равно среди этих предприятий

нефтеперерабатывающие заводы могут считаться ос%

новными источниками загрязнения. Это еще раз под%

тверждает совпадение данных ГСКА с результатами

примерных подсчетов.Так, на основе этих данных име%

Таблица 2. Динамика переработки
нефти в Азербайджане за последние 10 лет

(тысяч тонн)

Источник: таблица составлена автором на основе отчетнос%
ти ГНКАР.

 
Итого, 

переработка 
нефти 

Доля переработки нефти из 
добываемой нефти (%) 

2004 6308,5 70,3 
2005 7392,3 82,4
2006 7450,7 82,8
2007 7504,2 85,3
2008 7348 84,94
2009 6032,79 70,6 
2010 6220,6 73,5
2011 6326,9 75,3
2012 6172,5 74,46

Таблица 3. Связь AD и AS с общим объемом
переработки нефти

Источник: таблица составлена автором на основе Госком%
стата.

 Добыча нефти 
(тысяч тонн) 

AD  
(млрд AZN) 

AS 
(млрд AZN) 

2004 15549 12971,8 8530,2 
2005 22214 15518,7 12522,5
2006 32268 20519,2 18746,2 
2007 42598 28034,5 28360,5
2008 44514 80580,2 40137,2 
2009 50416 46974,7 35601,5
2010 50838 59895,9 42465 
2011 45626 71445,2 52082 
2012 43375 76486,7 54743,7
2013 43483,9 81875,8 58182,0 
2014 42022,7 84499,0 58977,8
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ем, что в 2006 году общий объем выбросов в атмосфер%

ный воздух в виде газов и жидкости составил 40,1 ты%

сяч тонн, а в 2007 году достиг максимальной отметки

— 43,7 тысяч тонн. Однако, в последние годы этот

объем немного уменьшился и составил в 2012 году 37,9

тысяч тонн. Применение новых технологий и своевре%

менное предотвращение экологических рисков позво%

ляет значительно уменьшить вред, наносимый окружа%

ющей среде.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать,

что в Азербайджане за последние 15 лет с повышением

объема добычи и переработки нефти, а также доходов

населения и потребительских расходов резкое увели%

чение числа личных автомобилей значительно повыси%

ло экологические риски в стране, особенно в городе

Баку. Применение новой техники и технологии, усиле%

ние экологического контроля снизило эти риски, одна%

ко в любом случае для устойчивого развития экономи%

ки страны экологические требования должны быть в ос%

нове любого экономического процесса. Макроэкономи%

ческое равновесие должно быть обеспечено таким об%

разом, чтобы экологический риск имел бы только умень%

шающуюся динамику. Повышение объема добычи и пе%

реработки нефти ради обеспечения макроэкономичес%

кого равновесия, расширение применения автомобилей

ради удовлетворения потребительского спроса населе%

ния может иметь последствия увеличения и экологичес%

ких рисков.

Из таблицы 3 видно, что добыча нефти в Азербайд%

жане за последние 10 лет резко возросла и достигла в

2010 году максимального уровня в объеме 50,8 милли%

он тон. Однако, несмотря на уменьшение добычи в пос%

ледующие годы совокупный спрос продолжал расти.

Видимо, основная причина этого связана с поступлени%

ем и так достаточно высоких доходов. Так, для дости%

жения совокупного спроса в динамике, формировав%

шейся за последние 10 лет, объем добычи и экспорта

нефти может быть даже намного ниже нынешнего уров%

ня. Так как в любом случае большая часть доходов, по%

ступающих от продажи нефти, накопляется в "резерв%

ном фонде", то есть в Нефтяном Фонде, и по этой при%

чине на определенное изменения в добыче и экспорте

нефти повышение совокупного спроса не будет созда%

вать серьезной "реакции". Однако будет иметь место

такой уровень нефтяных доходов, когда их уменьше%

ние ниже этого уровня будет сопровождаться "реакци%

ей" со стороны совокупного спроса. Здесь, конечно,

будет играть ведущую роль не только объем добычи и

Рис. 1. Связь между AD и объемом добычи нефти

Рис. 2. Связь между AS и добычей нефти
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экспорта нефти, но и цена на нефть на мировых рынках

тоже будет значимым и решающим. Дело в том, что со%

вокупный доход, получаемый от продажи нефти, явля%

ется именно тем фактором, который оказывает влия%

ние на совокупный спрос. Именно по этой причине гра%

фик, изображенный на рисунке 1, имеет, чуть ли не па%

раболический характер. Такая корреляционная связь

между AD и добычей нефти очень сильна и коэффици%

ент корреляции R будет равен 0,9714.

Связь между совокупным предложением и добычей

нефти позволяет получить отличные результаты. Так,

рост совокупного спроса стимулирует повышение до%

бычи, по этой причине должна существовать линейная

корреляция между повышением добычи и ростом сово%

купного предложения.

Действительно, за последние 10 лет в Азербайджа%

не с ростом добычи повысился и объем совокупного

предложения. Существующая между двумя этими ко%

личественными показателями линейная корреляция

достаточно сильна и коэффициент корреляции R будет

равен 0,9536. Если не учитывать резкое изменение меж%

ду совокупным предложением и совокупным спросом,

произошедшее в 2008 году, эта зависимость могла быть

еще более сильной (R мог бы составлять даже и 0,9913).

За последние 15 лет стремительный рост совокуп%

ного спроса и совокупного предложения в Азербайд%

жане оказал серьезное воздействие и на рост доходов

и потребительских расходов населения. Среди потре%

бительских расходов в Азербайджане особое место

занимают расходы на приобретение личных автомоби%

лей. Расходование большей части семейного бюджета

на приобретение личных автомобилей в Азербайджане

связано не только с относительно низким уровнем орга%

низации общественного транспорта, но и с определен%

ными местными обычаями, формировавшимися в тече%

нии достаточно длительного времени. Если обратить

внимание на статистику, отражающую количество лег%

ковых автомобилей большого габарита и расходующих

большое количество топлива, можно будет увидеть, то

Азербайджан, скорее всего, по этим показателям на%

много опережает европейские страны. А это оказывает

серьезное влияние на экологическое состояние Баку.

Если в 2000 году общее количество выбросов в ат%

мосферный воздух из стационарных источников соста%

вило 515 тысяч тонн, то в 2009 году этот показатель был

равен уже 300 тысячам тон. Однако в результате интен%

сивного роста в последние годы числа автотранспорт%

ных средств по республике, и особенно по городу Баку,

увеличился объем вредных газов, выбрасываемых в ат%

мосферу из передвижных источников. В 2009 году вы%

брос автотранспортными средствами вредных веществ

в атмосферный воздух составил 70% от общего объе%

ма выброса отходов. Динамика загрязнения атмосфер%

ного воздуха автомобильным транспортом в городе

Баку заставляет серьезно задуматься о будущем сто%

лицы Азербайджана. Так, в 1980 году в этом загрязне%

нии доля автомобильного транспорта составляла всего

11,4% от общего объема, в 1990 году — 26%, в 1999

году — 47%, а в 2009 году этот показатель возрос до

70%.

Согласно официальной статистике, в 2000 году в

Азербайджане число легковых автомобилей составля%

ло 3320263 единиц, а в 2013 году это число резко воз%

росло и составляло уже более 1 миллиона. А общее

число транспортных средств в 2013 году было равно

1232678 единицам. Более половины этих транспортных

средств, точнее 736490 единицы было сосредоточено

в Баку, вследствие чего атмосфера столицы стала под%

вергаться еще более серьезному загрязнению. Следу%

ет отметить, что более половины автомобилей, завози%

мых в Азербайджан, являются автомобилями, имеющи%

ми как минимум 5%летний срок эксплуатации, и они не

отвечают экологическим стандартам. Поэтому их воз%

действие на атмосферный воздух является достаточно

серьезным.

Рост доходов населения и повышение удельного

веса автомобилей в потребительских расходах на пер%

вый взгляд хоть и является положительным моментом,

с точки зрения и повышения экологического загрязне%

ния и рисков, связанных с расходами, требуемыми на

сохранность автомобилей в будущем, заставляет серь%

езно задуматься. Расходы, необходимые на приобре%

тение автомобилей и поддержание их в рабочем состо%

янии, имеют определенный вес в совокупном спросе и

возрастают. Эта нереализованность совокупного спро%

са, связанного с потребительскими расходами, будет

оставаться дополнительным экономическим бременем

для каждого владельца автомобиля.

Эти проблемы связаны также и с загрязнением, ис%

точником которых являются автомобили. Если в буду%

щем замена эксплуатируемых автомобилей на новые

вызовет трудности, это станет причиной еще большего

повышения уровня загрязнения атмосферного возду%

ха.

Как видно на рисунке 3, повышение совокупного

спроса становится причиной и роста потребности на ав%

томобили и в стране безостановочно начинает расти их

число. Корреляционная связь между совокупным спро%

сом и количеством автомобилей в стране предельно

сильна и коэффициент корреляции R равен 0,9767. Если

не учитывать на графике "флюктуацию" совокупного

роста, связанного с экспортом нефти в 2008 году, тог%

да R будет равен 0,9964.

Таблица 4. Взаимосвязь между количеством
автомобилей с совокупным спросом

и совокупным предложением в Азербайджане

Источник: таблица составлена автором на основе сведений
Госкомстата АР.

 
Количество 
автомобилей 
(тысяч шт.) 

AD  
(млрд AZN) 

AS 
(млрд 
AZN) 

2000 440626 5899,2 4718,1
2001 451642 6643,5 5315,6
2002 457442 8322,9 6062,5
2003 511460 10241,8 7146,5
2004 554031 12971,8 8530,2
2005 612069 15518,7 12522,5
2006 690012 20519,2 18746,2
2007 773318 28034,5 28360,5 
2008 860047 80580,2 40137,2
2009 925866 46974,7 35601,5
2010 982553 59895,9 42465 
2011 1037626 71445,2 52082
2012 1135936 76486,7 54743,7
2013 440626 81875,8 58182,0 
2014  84499,0 58977,8
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Примерно подобную картину можно наблюдать,

если обратить внимание на зависимость между числом

автомобилей и совокупным предложением. Из рисунка

4 видно, что существует серьезная корреляционная

связь также и между повышением совокупного предло%

жения и ростом числа автомобилей. Здесь коэффици%

ент корреляции R будет равен 0,9875. Однако, следует

иметь в виду, что на фоне уменьшения доходов связь

между совокупным предложением и количеством авто%

мобилей в будущем может значительно измениться. Это

связано с тем, что внутренняя автомобильная промыш%

ленность в Азербайджане не развита и отсутствие в

обеспечении предложения может стать причиной мак%

симальной эксплуатации существующих автомобилей,

несвоевременности проведения необходимых профи%

лактических и ремонтных работ, а также использова%

ния некачественного топлива. А это, в свою очередь,

может привести к серьезному загрязнению окружаю%

щей среды.
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Рис. 3. Зависимость числа автомобилей от совокупного спроса

Рис. 4. Зависимость числа автомобилей от совокупного предложения
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Приостановка работы заготовительной сети потреб%

кооперации, по объективным причинам, отмена государ%

ственного заказа привели к значительному уменьшению

объёмов производства продукции овощеводства боль%

шими специализированными овощеводческими пред%
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В статье рассматриваются особенности развития овощеводства в Украине. Установлено, что
в последнее время наблюдается тенденция увеличения посевных площадей под овощные куль�
туры с одновременным ростом урожайности и увеличением объёмов производства. Проана�
лизировано влияние структуры производства и внешних факторов на обеспечение эффектив�
ного развития отрасли. Особое внимание уделено основным тенденциям и динамике развития
овощеводства. На основе анализа основных факторов влияющих на сокращение производства
овощной продукции, с учётом современной конъюнктуры рынка овощей в Украине, автором
формулируется необходимость поиска действенных мер по адаптации сельского хозяйства
Украины к современным экономическим условиям, и выработке решений по реальному обес�
печению продовольственной безопасности страны. Обосновывается мысль о том, что при на�
личии активной поддержки правительства, даже несмотря на повышение цен на энергоноси�
тели и существующие ограничения в получении доступа к кредитным ресурсам у отечествен�
ных производителей появляется возможность успешно конкурировать на продовольственном
рынке и, в какой�то мере, сократить зависимость от импорта овощей в Украину.

This article deals with the features of development of vegetable growing in Ukraine. It has been
established that lately a tendency of increasing area under crops along with simultaneous increase
in yield and volume of production. The influence of production structure and outside factors on the
provision of effective development of this branch has been analysed. Special attention has been
paid to main tendencies and dynamic of development of vegetable growing branch. Author formulates
the necessity of both the search of effective measures to adapt Ukrainian agriculture to modern
economic conditions and the elaboration of solutions for real provision of country's food security.
Author also substantiates the idea that having active government support, even despite the increase
in prices on energy resources and the existing limitations in accessing credit resources, it becomes
possible for domestic producers to successfully compete in the food market and, to some extent, to
reduce the dependency on importing vegetables in Ukraine.
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приятиями. В последние годы, ситуация на рынке пло%

доовощной продукции изменялась к лучшему достиг%

нуты значительные положительные результаты в увели%

чении уровня урожайности, валовых сборов, наблюда%

ется увеличение объёмов экспорта, повышение качества

овощей. Однако процессы глобализации экономики
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требуют решения вопросов эффективного го%

сударственного управления овощеводческой

отраслью, в том числе и для обеспечения про%

дуктовой безопасности государства. Под ме%

ханизмом управления государственным секто%

ром понимается совокупность основных форм,

методов и рычагов управления, с помощью ко%

торых решаются противоречия системы управ%

ления государственным сектором через реали%

зацию прав собственности и согласования ин%

тересов субъектов управления, то есть дости%

гается его развитие [3].

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Экономика овощной отрасли функционирует сей%

час на рыночных принципах, во многом зависит от фак%

торов микро% и макроэкономической среды. Теорети%

ческие и методические основы формирования произ%

водственного потенциала и предприятий овощного под%

комплекса нашли определенное отражение в научных

трудах В. Амбросова , В. Андрейчука, Е. Доброзоро%

вой, П. Круша, Т. Маренич, П. Саблука, Б. Супиханова,

А. Ульянченко, А. Чухно, В. Шияна и др.

Подавляющее большинство исследований в после%

дние годы посвящённых вопросам развития овощевод%

ства, в первую очередь, закрытого грунта, касаются тех%

нологических аспектов отрасли, в значительно меньшей

степени затрагивают организационно%экономические

вопросы. Однако современные рыночные условия тре%

буют дополнительного анализа экономического потен%

циала производства овощей отечественными сельхоз%

предприятиями.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Основными целями статьи являются анализ совре%

менных экономических условий производства овощей

в сельскохозяйственных предприятиях (структуры и

объёмов производства овощной продукции), анализ

эффективности тепличного овощеводства и перспектив

развития тепличной отрасли Украины.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Украина наряду с США, Канадой и Беларусью яв%

ляются государствами, которые в скором будущем ста%

нут главными производителями продовольствия в мире,

что касается и овощей. Уже сегодня Украина по вало%

вому производству овощей находится в десятке миро%

вых лидеров, и на девятом месте в расчёте производ%

ства на душу населения. В то же самое время Украина

занимает восемнадцатое место в мире по уровню уро%

жайности овощей.

При этом до 30% произведённой отечественной

продукции из%за отсутствия устойчивой структуры оп%

товых торгов, острой нехватки свободных площадей

овощехранилищ и перерабатывающих мощностей теря%

ется при хранении [1].

Овощеводство объединяет множество одно%, двух%

и многолетних культур, различающихся по биологичес%

ким и хозяйственным признакам. Многие из них выра%

щиваются через рассаду, в связи с чем, необходимы спе%

циальные культивационные сооружения. В отрасли при%

меняется сложная и значительно отличающаяся по от%

дельным культурам технология, что усложняет механи%

зацию их возделывания. [2]

В современных научных исследованиях отношение

к сложившейся структуре хозяйствования, достаточно

неоднозначное. Поскольку фермерские хозяйства не

смогли, как предполагалось стать основным видом хо%

зяйств, а занимают лишь малую долю в Украине, мно%

гие экономисты отдают приоритет крупным предприя%

тиям, хотя и о перспективе их дальнейшего развития

единого мнения нет. Уровень развития овощного под%

комплекса будет определять наличие сложившейся си%

стемы целевых региональных оптовых рынков овощной

продукции и соответствующими возможностями реали%

зации продукции на внутреннем рынке, на межрегио%

нальном уровне, а также расширение экспорта. Особен%

ности формирования региональных оптовых рынков

овощной продукции обусловлены рядом факторов,

прежде всего, количеством, плотностью населения,

удельной частью городского и сельского населения в

области или регионе и связанное с этим определение

потребности и объемов производства овощей для го%

родского и сельского населения с учетом возможных

источников их поступления. Одним из существенных

аспектов развития региональных рынков овощной про%

дукции является уровень развития овощеводства в от%

дельных категориях хозяйств, то есть в общественном

секторе, коллективных и фермерских хозяйствах, на

приусадебных участках населения и арендаторами с

учетом возможных объемов.

В специализированных овощеводческих предприя%

тиях значительно выше валовые сборы по сравнению с

сельскохозяйственными предприятиями, развивающи%

ми отрасль овощеводства как вспомогательную. Одна%

ко производительность теплиц украинских предприятий

гораздо ниже, чем в тепличных комбинатах в Европе.

Для быстрого внедрения новых технологий, необходи%

мо испытать их на опытных участках в условиях промыш%

ленных теплиц. Тепличные комбинаты не могут позво%

лить себе рисковать, с внедрением инноваций, из%за воз%

можных фатальных экономических последствий. Поэто%

му внедрение достижений НТП в Украине происходит

медленнее, чем можно было бы ожидать.

В последнее время наблюдается тенденция увели%

чения посевных площадей под овощные культуры с од%

новременным ростом урожайности и увеличением объё%

мов производства (табл.1).

За 2010—2012 гг. объёмы посевных площадей уве%

личились на 7,5%, однако, к сожалению, в связи с ан%

нексией РФ территории автономной республики Крым

Показатели Годы 
2000 2010 2011 2012 2013 2014

Посевная площадь, тыс. га 518,6 467,8 504,1 502,8 470,7 463,8
В % ко всей посевной 
площади 1,91 1,74 1,82 1,81 1,71 1,70 

Валовой сбор, млн т 5,8 8,1 9,8 10,0 9,4 9,6
Урожайность, ц / га 112,3 173,6 195,0 199,2 199,6 207,8

Таблица 1. Производство овощей в Украине
(по всем категориям хозяйств)

* Источник: расчёты автора по данным Государственного комитета
статистики Украины.
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и проведением антитеррористической операции на тер%

риториях Донецкой и Луганской областей с 2013 г. сель%

скохозяйственное производство на данных территориях

находится вне экономики Украины. Таким образом, по

состоянию на конец 2014 г., посевные площади овощей

составляет 99,1 от уровня 2010 г., и все ещё ниже уров%

ня 2000 г. на 10,6 %.

Общий объем производства овощей в Украине за

период с 2010 г. увеличился на 18,5%, а с 2000 г. на

65,5 %, рост производства обусловлен увеличением

урожайности овощных культур, которая выросла соот%

ветственно на 14,7 и 85,0 % и достигла 207,8 ц/га. Зна%

чительный прирост урожайности (в 1,85 раза в 2014 г.

по сравнению с 2000 г.) объясняется постоянным вне%

дрением инновационных технологий возделывания

овощных культур.

В результате экономических преобразований про%

изошли значительные сдвиги в структуре хозяйствова%

ния в овощеводческой отрасли. В производстве овощей

крупные специализированные сельскохозяйственные

предприятия по многим причинам уменьшили объёмы

производства. Основное производство овощей теперь

размещено в хозяйствах населения, доля которых со%

ставляет почти 92 % посевов и которые характеризу%

ются низким уровнем механизации, недостаточным

уровнем использования средств защиты растений от

болезней, затратами труда значительно превышающи%

ми затраты труда на крупных сельскохозяйственных

предприятиях. Однако, несмотря на это, хозяйства на%

селения обеспечивают около 86% валовых сборов ово%

щей (табл. 2).

Такая ситуация в целом не характерна для растени%

еводства в целом и обусловлена тем, что овощи явля%

ются наиболее затратными по уровню труда культура%

ми. Затраты труда при выращивании овощей в три —

четыре раза выше, чем при выращивании другой про%

дукции растениеводства. Продукция, выращенная в хо%

зяйствах населения, реализуется, в основном, через

стихийные рынки. Уровень товарности овощей в хозяй%

ствах населения самый низкий в овощеводстве (на уров%

не 80—85%). На сегодняшний день коллективные сель%

скохозяйственные предприятия выращивают до 10,5%

валового сбора, а уровень товарности продукции в них,

самый высокий по отрасли (более 95%). Фермерские

хозяйства занимают около 3,4% посевной площади и

обеспечивают до 3,5% валовых сборов, уровень товар%

ности овощей составляет 90—95%.

В концепции развития овощеводства и перерабаты%

вающей отрасли Кабинета Министров Украины, кото%

рая выполнялась в период 2011—2015 гг. указано, что

30% овощей, которые реализуются через сеть рознич%

ной торговли, импортируется из других государств. В

Украине только начинает развиваться система

оптовой торговли овощами через организован%

ные продовольственные рынки, в которой про%

давец гарантирует, сбыт продукции на эконо%

мически выгодных условиях.

В 2010 году в Украине насчитывалось 628

га промышленных теплиц, а уже в 2011 году их

площади увеличились на 5,8%. В следующем

году прирост составил 6,2%, а в 2013 году —

2,9% (до 726 га) [4].

Однако вследствие кризисных явлений в украинс%

ком обществе, появления оккупированных территорий

часть производственного потенциала оказалась утерян%

ной для Украины. По данным пресс%службы Минагро%

политики, по состоянию на 1 января 2015 г., в Украине

общая площадь под овощными культурами закрытого

грунта составляла 4,5 тыс. га из них 400 га приходится

на сельскохозяйственные предприятия и 4,1 тыс. га на

хозяйства населения [5].

Основными причинами, сдерживающими увеличе%

ние объёмов производства овощей на орошаемых зем%

лях и в закрытом грунте, являются рост цен на энерго%

носители, и кроме того, высокие процентные ставки по

банковским кредитам, делающие практически невоз%

можными реконструкцию действующих производств и

строительство новых тепличных комплексов.

В 2014 г. главным фактором кризисного состояния

сельхозпроизводителей стало перенасыщение отече%

ственного рынка овощей, увеличение производства ко%

торых сезонно продолжалось, в то время как Российс%

кая Федерация максимально усложнила возможности

ввоза овощной продукции из Украины.

В последнее время наблюдается стабильный рост

потребления овощей на душу населения. Учитывая уве%

личение производства валовой продукции овощевод%

ства, в отрасли складывается тенденция экономическо%

го роста, что влечёт за собой количественное увеличе%

ние всех производственных показателей, способству%

ющее повышению уровня обеспеченности населения

овощами. Однако до сих пор развитие овощеводства, в

том числе закрытого грунта, осуществляется без каче%

ственного изменения процесса производства, по экстен%

сивному типу развития, исключительно за счёт увели%

чения объёмов привлекаемых производственных ресур%

сов, что не приводит к росту фондоотдачи, производи%

тельности, снижению материалоёмкости и ресурсоём%

кости. Для успешного функционирования и дальнейше%

го совершенствования развития овощеводства необхо%

димо восстановление объектов промышленного овоще%

водства, воссоздание специализированных овощевод%

ческих предприятий. Малые предприятия различных

форм хозяйствования практически не имеют возмож%

ности своего дальнейшего развития в направлении ро%

ста посевных площадей и внедрения инновационных

технологий и современной техники. В настоящее время

только крупные специализированные предприятия в

состоянии широко использовать инновационные инду%

стриальные технологии и методы возделывания овощ%

ных культур, производить различную овощную продук%

цию с учётом требований конъюнктуры рынка и свое%

временно удовлетворять потребности перерабатываю%

щей промышленности в сырье.

Категории хозяйств Годы
2000 2010 2011 2012 2013 2014

Сельскохозяйственные предприятия 15,5 9,3 11,8 10,9 8,7 10,5 
Хозяйства населения 83,1 88,1 84,3 85,7 88,1 86,1 
Фермерские хозяйства 1,4 2,6 3,9 3,5 3,2 3,4

Таблица 2. Структура производства овощей по
категориям хозяйств (% от объёма производства)

Источник: расчёты автора по данным Государственного комитета ста%

тистики Украины.
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Специализированные предприятия тесно взаимо%

связаны в течение всего производственно%технологи%

ческого цикла начиная с выращивания овощных куль%

тур и заканчивая получением конечной готовой овощ%

ной продукции.

В последние годы в Украине реализация произве%

дённой овощной продукции в основном осуществляет%

ся прямыми поставками. В таких условиях производи%

тель должен самостоятельно изучать спрос и предло%

жение на оптовом рынке, организовывать производство

рекламы своего бренда и, как следствие, увеличения

себестоимости увеличивать и цену на собственную про%

дукцию, тогда как в экономически развитых странах

мира созданы системы крупно% и мелооптовой торгов%

ли посредством оптовых рынков сельскохозяйственной

продукции, тем самым оптовым покупателем гаранти%

руется стабильный уровень сбыта продукции на эконо%

мически выгодных условиях. Впрочем, даже в таких

непростых условиях рынок овощей в Украине проявля%

ет определенную гибкость, и отечественные произво%

дители активно поставляют овощную продукцию в су%

пермаркеты, магазины и оптовые рынки. Положитель%

ную динамику во времени конъюнктуры рынка подтвер%

ждает устойчивый рост цен на сельскохозяйственную

продукцию.

ВЫВОДЫ
Развитие экономического потенциала производства

овощной продукции является значимым фактором, как

для всего народнохозяйственного комплекса страны,

так и для каждого конкретного сельскохозяйственного

предприятия, что обусловливается многими причинами.

В первую очередь, рост объёмов производства валовой

продукции способствует удовлетворению растущих по%

требностей населения в качественных продуктах пита%

ния, в частности овощей. Во%вторых, при росте эффек%

тивности использования трудовых кадров и материаль%

ных ресурсов существенно снижаются издержки про%

изводства, что, в свою очередь, влияет на уровень оп%

товых и розничных цен на овощную продукцию. В%тре%

тьих, рост эффективности производства обеспечивает

дальнейшее развитие предприятий в контексте приня%

той концепции устойчивого дальнейшего развития эко%

номики Украины.

Необходимость роста экономической эффективно%

сти сельскохозяйственного сектора экономики Украи%

ны отражено в приоритетном национальном проекте —

"Стратегии развития аграрного сектора экономики на

период до 2020 года". Однако в Стратегии практически

отсутствует тепличное овощеводство и это свидетель%

ствует об относительной бесконтрольности функциони%

рования тепличных предприятий в современных эконо%

мических условиях, хотя овощеводство защищённого

грунта требует повышенного внимания, ведь это наибо%

лее наукоёмкий, трудоёмкий и капиталоёмкий подком%

плекс АПК. По данным статистики тепличное овощевод%

ство создаёт около 5% валовой овощной продукции в

товарном и около 8% в денежном выражении, но его

особая важность не соответствует величине этих пока%

зателей. В этом случае следует говорить об ассортимен%

те овощной продукции тепличных предприятий, о роли

круглогодичного потребления овощей населением. В то

же время, необходимо учитывать, что в 2014 г. импорт%

ные овощи оказались значительно дороже отечествен%

ных, и у сельхозпроизводителей появилась возмож%

ность повысить цены на свою продукцию, тем самым

компенсировав недоступность рынка сбыта в Российс%

кой Федерации. В этих условиях, при наличии активной

поддержки правительства, даже несмотря на повыше%

ние цен на энергоносители и существующие ограниче%

ния в получении доступа к кредитным ресурсам у оте%

чественных производителей появляется возможность

успешно конкурировать на продовольственном рынке

и, в какой%то мере, сократить зависимость от импорта

овощей в Украину.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

У сучасних умовах визначальним фактором соціаль%

но%економічного розвитку будь%якої держави стає

рівень життя його населення, основним показником яко%

го є рівень споживання життєво важливих продуктів

харчування таких, як м'яса, молока, яєць, рибопро%

дуктів, овочів і фруктів. Досвід економічно розвинених

країн показує, що овощепродуктовому підкомплексу
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Price is one of the main elements of market economy and is not just a flexible tool for competition,
redistribution of resources, capital flow, but also an important control lever in the domain of
production, realization, exchange and circulation of vegetable production; withal it plays an important
role in regulation of state economy. The article examines the influence of different factors on the
formation of prices of vegetables and analyses their change throughout the year depending on
demand and supply. It has been revealed that the most important feature of vegetable production is
seasonality that requires special warehouses with appropriate conditions. It has been determined
that one of the features of the agricultural sector of economy is its state and regional regulation.
Measures for the state support of vegetable growing branch have been proposed.
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держави приділяють особливу увагу. Для цього створю%

ються необхідні економічні передумови, пов'язані з до%

триманням пріоритету споживачів овочів перед вироб%

никами і торговельними організаціями. Ринок овочевої

продукції як економічна категорія виражає сукупність

відносин обміну, за допомогою яких здійснюється ку%

півля%продаж товарів і врівноважуються інтереси вироб%

ників і покупців. В Україні ще не створена система

вільного прозорого руху овочевої продукції, і тому ви%
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вчення факторів ціноутворення є важливим для успіш%

ного функціонування галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвиток та функціонування сучасного ринку ово%

чевої продукції досліджено у роботах: Саблука П.Т.,

Криворучко В.І, Амбросова В.Я, Рудь В.П., Канінсько%

го М.П., Макаренка П.М., Гальчинської В.А., Писарен%

ка В.В. та ін. Але питання формування ціни на ринку ово%

чевої продукції та її регулювання є недостатньо вивче%

ним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є дослідження та аналіз факторів ціно%

утворення на ринку овочевої продукції та визначення

основних заходів державної підтримки галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах ринкової економіки провідне місце нале%

жить формуванню ціни, процес формування якої в умо%

вах ринкового ціноутворення відбувається в сфері реа%

лізації продукції. Саме тут виникає попит на продукцію,

пропозиція, корисність пропонованого товару, до%

цільність його придбання, якість і конкурентоспро%

можність. Вироблений в сфері виробництва товар або

ціна на нього проходять безпосередню перевірку рин%

ку, де формується його остаточна ціна. Принципова

відмінність ринкового ціноутворення полягає в тому, що

ціни встановлюються тут у відповідності із попитом і

пропозицією самим власником або виробником товару.

На ринку овочевої продукції ціна формується під впли%

вом попиту та пропозиції з урахуванням конкуренції з

боку товаровиробників. Ціни на продукцію не повинні

бути ні високі, ні низькі, вони повинні бути конкурент%

ними, тобто доступними та обгрунтованими для спожи%

вачів.

Однією з найважливіших умов прибуткового сіль%

ськогосподарського овочевого виробництва є не лише

зменшення собівартості, але також спроможність зорі%

єнтуватись на обслуговування споживчих ринків, поста%

чаючи те, що треба споживачеві. Виробникам необхід%

но з'ясувати, в який спосіб задовольнити попит спожи%

вачів, аби досягти кращих цін знову одночасно одер%

жуючи підвищений прибуток [1].

Дослідження показали, що ціни на плодоовочеву

продукцію значно коливаються протягом року. На ри%

сунку 1 відображено динаміку середньомісячних розд%

рібних цін на капусту, моркву, буряк, цибулю, томати та

огірки протягом 2014 р.

Установлено, що ціна на капусту з січня по червень

зросла у 3,6 раза — з 4,92 до 17,78 грн. і була найви%

щою у 2014 р. З липня ж спостерігалося зниження ціни,

на кінець року вона становила 5,32 грн./кг. Ціни на мор%

кву та буряк протягом року коливалися незначно. Най%

вищою ціна на ці овочі була у липні — 5,52 та 4,37 грн.

відповідно. Ціни на цибулю з січня по червень підвищи%

лися вдвічі (з 3,64 грн до 7,45 грн.), потім знижувалися

до кінця року. Така тенденція пояснюється сезонністю

виробництва овочевої продукції. Проте на ринку часто

спостерігаються і спекулятивні дії, в основному з боку

посередників.

На деякі культури ціни на початку 2014 р. були менші

за ціни на кінець 2014 р., що пов'язане зі зростанням

витрат на виробництво, зберігання, транспортування, а

також збільшенням енерговитрат. Зауважимо, що ко%

ливання цін на томати та огірки мають дещо іншу тен%

денцію. В осінньо%зимові місяці їх вирощуванням зай%
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Рис. 1. Середні роздрібні ціни на овочі у 2014 р. по місяцях, грн./кг
Джерело: [2].
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маються тепличні господарства. Весняні місяці є

найбільш прибутковими і забезпечують роботу

підприємств протягом останніх місяців. Ціна на огірки

найбільшою була у квітні — 20,20 грн., а на томати — у

травні — 21,16 грн., влітку ціни знижувалися, а у листо%

паді та грудні — підвищувалися. Зазвичай виробники

овочів відкритого грунту наприкінці осені продають

овочі, які вони не планують зберігати в овочесховищах.

У цей час на ринку пропозиція зростає, тому і ціни неви%

сокі. В Україні працюють переважно старі овочесхови%

ща, яких не вистачає для зберігання наявної кількості

овочевої продукції. Через це псується велика кількість

продукції і до весни її залишається менше, а попит з боку

споживачів зростає, що спричиняє підвищення цін на

овочі.

Найважливішою особливістю виробництва овочів є

сезонність, яка потребує спеціальних сховищ з відпові%

дними умовами, переважно з сортирувальними та паку%

вальними лініями. Усунення існуючого диспаритету цін

на засоби виробництва і предмети праці, що поставля%

ються іншими галузями народного господарства, цін на

послуги обслуговуючих сільське господарство

підприємств й організацій, стане основою беззбитково%

го виробництва і економічного зростання галузі овочів%

ництва.

Однією із особливостей аграрного сектору еконо%

міки, що значною мірою проявляється і в здійсненні аг%

рарного маркетингу, є його державне та регіональне

регулювання. Має місце відсутність або недостатність

централізованих стимулів. Держава не здійснює заходів

по формуванню цивілізованого конкурентного середо%

вища, що ускладнює здійснення маркетингової діяль%

ності [3].

Сильні та слабкі сторони розвитку овочівництва в

Харківській області наведені в таблиці 1.

Постійне зростання собівартості виробництва теп%

личних овочів, обмеження експорту в Росію, висока кон%

куренція з боку виробників овочів у плівкових теплицях

та відкритому грунті потребують дієвих та рішучих

кроків від тепличних господарств. Маючи велику пере%

вагу — можливість виробляти продукцію в зимовий пе%

ріод, теплиці мають шляхом упровадження енергозбе%

рігаючих технологій знизити витрати на енергоресурси

[4].

Враховуючи специфіку овочівництва, державна

підтримка повинна надаватися сільськогосподарським

товаровиробникам через прийняття законодавчих та

інших нормативних актів стосовно розвитку конку%

ренції, забезпечення виробників ринковою та статис%

тичною інформацією, встановлення стандартів якості,

постачання засобів виробництва та ресурсів за пільго%

вими цінами, застосування ф'ючерсних контрактів,

збільшення мита на імпорт свіжої продукції овочівниц%

тва і продуктів її переробки та звільнення від його спла%

ти при завезенні ресурсів, необхідних для вирощуван%

ня й переробки овочів, а також розширення зовнішнь%

ого ринку [5].

Реалізація потенційних можливостей щодо нарощу%

вання обсягів виробництва овочів в Україні неможлива

без розробки та запровадження заходів державної

підтримки галузі, які мають передбачати:

— технічну і технологічну модернізацію галузі, бу%

дівництво нових овочесховищ, створення переробних

підприємств;

— розроблення та запровадження системи серти%

фікації виробників овочів та контролю якості овочевої

продукції;

— розроблення та запровадження системи

інформаційного та маркетингового забезпечення

галузі;

— виділення коштів на придбання елітного насіння

овочів;

— проведення науково%дослідних робіт, спрямова%

них на вдосконалення технологій виробництва овоче%

вої продукції;

— організація роботи з проведення конференцій,

семінарів, стажувань, у тому числі зарубіжних, з метою

набуття досвіду роботи з питань впровадження інно%

вацій, сучасних технологій виробництва та реалізації

овочевої продукції;

— залучення у галузь державного та іноземного

інвестування;

Таблиця 1. SWOT Cанаіліз овочівництва в Харківській області

Овочі
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

Високий попит на продукцію; 
сприятливі природньо-кліматичні умови; 
тенденції підвищення прибутковості; 
забезпечення зайнятості населення;  
розширення збутової мережі, вихід на нові ринки, регіони, співпраця з 
іншими компаніями, додаткові послуги, ринок упакованої і 
відсортованої товарної овочевої продукції 

Слабка конкурентоспроможність; 
недосконалість технологій; 
низький рівень розвитку харчової та переробної промисловості; 
велика частка господарств населення з низьким розвитком 
технологій; 
слабо розвинені інтеграційні та коопераційні зв’язки між 
суб’єктами агропромислового ринку 

Можливості (O) Загрози (T) 
Удосконалення агротехнічних прийомів у виробництві овочів;
підвищення конкурентоспроможності галузі з однієї сторони за 
рахунок застосування сучасних агроприйомів та підтримки високої 
зайнятості з іншої; 
реалізація проектів у сфері переробки та зберігання продукції; 
оптимізація структури посівних площ на підприємствах відкритого 
грунту; 
Вихід на нові агропродовольчі ринки, в тому числі за рахунок 
реалізації інфраструктурно-логістичних проектів, що дозволить 
знизити транспортні витрати при реалізації овочевої продукції за межі 
області; 
розвиток інтеграційних зв’язків між виробниками для реалізації 
спільних цілей; 
розвиток системи страхування ризиків 

Ризики, пов’язані з несприятливими погодними умовами;
підвищення конкуренції зі сторони більш дешевої імпортної 
продукції; 
посилення вхідних товарних потоків на міжрегіональному 
ринку (приток імпортної продукції спричинить переміщення 
місцевої продукції на менш конкурентоспроможні сусідні 
території); 
сезонний спад;  
інфляційні процеси; 
подальше здорожчання енергоресурсів; 
фінансові проблеми держави й галузі 
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— стимулювання сільського населення до розвит%

ку більш ефективних форм господарювання та вироб%

ництва продукції.

На нашу думку, головними факторами державного

регулювання цін на овочеву продукцію є: залежність

сільського господарства від природних умов, сезонність

виробництва, необхідність страхування сільськогоспо%

дарської діяльності; існування монополій у ресурсоза%

безпечуючих та переробних підприємствах; неста%

більність цін, пов'язана з кон'юнктурою ринку; інвести%

ційна непривабливість аграрного сектору економіки та

виробництва засобів праці.

Окремі напрями державної підтримки овочівницт%

ва перелічені у розпорядженні Кабінету Міністрів Ук%

раїни від 18 травня 2011 р. № 475%р "Про затверджен%

ня плану першочергових заходів з розвитку виробниц%

тва картоплі та овочів". Зокрема органи державної

влади мають сприяти упровадженню новітніх агротех%

нологій вирощування і зберігання картоплі та овочів

на інноваційній основі з метою підвищення рентабель%

ності їх виробництва; утворенню кооперативів з вироб%

ництва, заготівлі і зберігання овочів; залученню

сільськогосподарськими виробниками інвестицій та

пільгових кредитів для виробництва овочів; забезпе%

ченню дотримання науково обгрунтованої структури

посівів овочевих культур; опрацюванню питання зде%

шевлення цін на природний газ для підприємств, які

вирощують овочеві культури у закритому грунті; забез%

печенню безперебійної подачі води для зрошення ово%

чевих культур тощо.

ВИСНОВКИ
Отже, досконалий ринок овочевої продукції вима%

гає стабільної державної підтримки стосовно розвитку

конкуренції, забезпечення ринковою та статистичною

інформацією, встановлення стандартів якості. Вивчен%

ня факторів ціноутворення на овочевому ринку вияви%

ло залежність ціни від деяких складових, основними з

яких є державне регулювання, сезонність виробницт%

ва, попит та пропозиція продукції. Основними принци%

пами розвитку овочівництва в Харківської області ма%

ють стати: задоволення потреб населення в овочевій

продукції протягом року відповідно до платоспромож%

ного попиту, максимальне використання наявних ре%

сурсів, ефективне використання землі, а також трудо%

вого потенціалу. Важливим напрямом подальшого роз%

витку овочівництва є створення екологічних госпо%

дарств, покращання якості продукції та орієнтація ви%

робників на екологічно безпечне ведення виробництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Економіка будь%якої країни проходить, періодично

повторюючи, періоди росту обсягів національного ви%

робництва та їх скорочення. Подібність та стабільність

процесу повторів проходження національною економі%

кою певних станів дає можливість стверджувати про

циклічність її розвитку. Аналогічно до національної еко%

номіки подібні процеси розвитку спостерігаються і на

рівні окремих галузей економіки, підприємств та орга%

нізацій і навіть окремих товарів, що ілюструється відпо%

відними життєвими циклами.

Існуюча різноманітність циклів спричинює не%

обхідність розвивати теорію циклічності. Науковцями

вже досліджено сутність циклічності, основні стадії роз%

витку економічного циклу, причини циклічних коливань

та їх класифікацію. Однак розвиток економіки призво%

дить до відкриття нових видів циклів, що потребує сис%

тематизації існуючих уявлень про природу економічно,

циклу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження постає систематизація існую%

чих уявлень про особливості економічного циклу та його

різновиди, а також напрями його регулювання.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження кризових циклічних явищ в економіці

з'явились на початку ХІХ ст. у роботах Ж. Сісмонді,

К. Родбертуса%Ягецова і Т. Мальтуса. У класиків еконо%

мічної теорії: А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Ст. Мілля, А. Мар%

шалла феномен циклу розглядався дуже поверхнево і

вважався тимчасовим явищем. Теретико%методологічні

засади дослідження циклічності як форми руху еконо%

міки містяться в роботах А. Бернса, М. Кондратьєва,

С. Кузнєца, К. Маркса, В. Мітчелла, Й. Шумпетера.

Сучасні науковці, як А.В. Ставицький, О.В. Шку%

рупій, І.В. Тараненко, зосереджують увагу на виявлені

фази економічного циклу в якій перебуває економіка

та прогнозування подальшого розвитку в контексті ок%

ремих аспектів економіки. Водночас, Н. О. Серветник

та К.В. Тремасов спрямували свої дослідження на роз%

виток теорії циклічності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ.

Циклічність є універсальною та загальною формою

руху всіх економічних процесів незалежно від того, на

яких рівнях економіки вони відбуваються. Тому для дос%

лідження природи та наслідків економічного циклу не%

обхідним є чітке усвідомлення сутності цього поняття,

причин його виникнення та характеристик перебігу.
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Перша спроба аналізу ділових циклів була зробле%

на у роботі Бернса і Мітчелла у 1940%х. Вони визначили

ділові цикли як "…зростання, що відбувається одночас%

но в кількох секторах економіки, що слідує за загаль%

ними рецесіями, спадами та відновленнями". Важливою

властивістю цих фаз є те, що вони рекурентні, але не

періодичні, і тривають від 2 до 8 років. Зараз економічні

цикли визначаються як "відхилення сукупного випуску

від тренду, при чому це відхилення подібне для різних

часових рядів".

Подібне визначення дає концепція Лукаса, в якій

економічний цикл визначається як "коливання навколо

тренду ВВП" [1]. Ці коливання, як правило, неправильні

за часом і амплітудою; закономірності спостерігають%

ся тільки у спільному русі різних величин часових рядів

[2].

Такі дослідники, як Є.А. Єрохіна, Ю.І. Осіпов,

Ю.В. Яковець визначають цикл і циклічність переваж%

ним чином через поняття кругообігу й повторення. Най%

поширенішим є трактуванням циклічності як чергуван%

ня, зміни періодів, періодичності, що проявляється в ди%

намічних процесах, тобто періоду коливань. А період

коливань — це найменший проміжок часу, через який

система повертається у вихідний стан. Проте економіч%

на система не може повернутися в той самий стан, у яко%

му колись була, тому що вона є динамічною, а процеси,

що відбуваються в ній, є необоротними. Тому характер%

ною рисою циклічності є рух економіки не по колу, а по

спіралі.

Циклічність як явище, що відстежується в динаміці,

тобто в процесі змін у суспільстві, набуваючи щоразу

певних особливостей, які відрізняють існуючий прояв

циклічності від будь%якого попереднього стану. Такі

відмінності здебільшого пояснюються відмінністю ви%

хідних умов (особливостей економічного середовища),

а також зумовленою процесами трансформації суспіль%

них відносин у цілому [3, с. 21]. Виходячи з цього, мож%

на говорити про явище циклічності як про наслідок ди%

намічних змін економічних процесів на макро% та мак%

рорівнях.

Дослідження циклічності потребує вивчення струк%

тури економічного циклу, тобто його стадій (фаз). Ста%

дію слід розуміти як період, етап розвитку системи в

певний момент часу.

Переважна більшість дослідників зосереджує ува%

гу на середньостроковому економічному циклі ("про%

мисловий", "бізнесовий") який у класичному трактуванні

містить чотири фази: спад (кризу), депресію, пожвав%

лення та піднесення, яке знаходить остаточне відобра%

ження у новій кризі. Фаза спаду (кризи), в якій зосе%

реджено основні ознаки й суперечності циклічного про%

цесу відтворення, починає і завершує цикл.

Обгрунтування чотирифазної структури циклу було

запроваджено К. Жугляром та розвинуто в роботах

К. Маркса, К. Туган%Барановського та ін. Графічно таку

модель подано на рисунку 1, де ОА — загальна лінія

розвитку виробництва за певний період; Q — обсяг ви%

робництва; t — час; ВС — ламана крива, що графічно

зображує фази циклу.

На фазі спаду економічного циклу спостерігається

надвиробництво та подальше падіння обсягів виробниц%

тва, зменшення обсягів торгівлі, масове банкрутство та

скорочення зайнятості. Нарощування взаємних непла%

тежів, недостатність кредитних ресурсів та грошової

маси, масове обезцінення основного капіталу призво%

дить до виникнення кризи.

Депресія (криза) — критична точка в економіці, що

супроводжується найнижчим рівнем виробництва і зай%

нятості. Спостерігається найбільша кількість банк%

рутств, відсутні нові інвестиції, дуже висока відсоткова

ставка. Поступово починають зменшуватись товарні за%

паси.

Фаза пожвавлення супроводжується оновленням

капіталу, модернізацією виробництва, відновленням

інвестиційних процесів та активізацією попиту. Вироб%

ництво, зайнятість та споживання зростають. Коли ви%

робництво досягає передкризового рівня, економіка

входить до фази піднесення.

Піднесення — найвища точка зростання циклу. В

економіці спостерігається повна зайнятість, а виробниц%

тво працює на повну потужність. Відбувається масове

оновлення капіталу та розширення виробництва, що

веде до зростання заробітної плати і прибутків. Водно%

час спостерігається зростання цін, відчувається недо%

статність ресурсів, зростання ділової активності припи%

няється. Такі процеси призводять до виникнення дис%

пропорцій та створення передумов для входження еко%

номіки в новий економічний цикл [5, с. 137].

Спад 

Депресія 

Пожвавлення 

Піднесення 
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A 
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Рис. 1. Класична чотирифазна структура економічного циклу

Джерело: складено на основі [4].
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Однак, серед причин виникнення циклічних коли%

вань не лише "перегрів" економіки. Науковці, що до%

сліджували питання циклічності в економічних та інших

суспільних процесах сформували досить різноманітні

погляди на причини циклічних коливань (рис. 2).

Циклічність як об'єктивна закономірність економі%

чного розвитку за своїм змістом багатогранна, тому

науковці виділяють значну кількість різних циклів.

Якщо в основу критерію класифікації покласти три%

валість, то можна виділити наступні види циклів:

1. Аграрні надмалі цикли (до 1 року) — сезонні ко%

роткострокові коливання в сільському господарстві.

2. Фінансово%економічні малі цикли Джона Кітчина

строком 3—5 років (усередньому 4 роки) — коротко%

строкові коливання фінансово%ділової активності.

3. Промислові (ділові) середні цикли Клемента

Жюгляра строком 7—11 років (усередньому 9 років)

— середньострокові коливання, пов'язані 3 поновлен%

ням активноїчастини основного капіталу в промисло%

вості.

4. Будівельні середні цикли Семена Кузнеця стро%

ком 16—20 років (у середньому 18 років) — середньо%

строкові коливання, пов'язані 3 поновленнямпасивної

частини основного капіталу, перш за все житла.

5. Демографічні великі цикли зміни поколінь Велі%

мира Хлєбнікова строком 25—30 років (у середньому

27%28 років) — довгострокові коливання народження%

раціональних та ірраціональних людей.

6. Великі цикли кон'юнктури Миколи Кондратьєва

строком 50—60 років (у середньому 54—55 років) —

довгострокові "довгі хвилі" зміни технологічних укладів.

7. Надвеликі вікові цикли зміни

економічного та політичного лідерства

Фернана Броделя та Джорджа Мо%

дельскі — довгострокові коливання

строком100—120 років (у середньому

108—112 років) [7].

8. Надвеликі цикли Дж. Форесте%

ра пов'язані з появою нових видів

енергії та матеріалів — довгострокові

коливання строком у середньому 200

років.

9. Надвеликі цикли появи і розвит%

ку цивілізацій Е. Тофлера, тривалість

коливається в діапазоні 1000—2000

років [4].

Окрім того, К. В. Тремасов у своїй

статті "Теорія економічних коливань"

висунув гіпотезу існування у світовій

економіці, як мінімум, двох видів ве%

ликих циклів: євро%американський

(про нього говорив Кондратьєв, і він

зберігся до сьогоднішніх днів) і

азіатський (не досліджувався Конд%

ратьєвим); останній зміщений віднос%

но євро%американського приблизно 10

років вліво (євро%американський ру%

хається за азіатським з відставанням

у 10 років). Дослідник також висуну

припущення, що країни, які розвива%

ються, займають проміжне положен%

ня між двома типами циклів [8]. Таким

чином, окрім тривалості економічні цикли також можна

класифікувати за територіальним критерієм, адже еко%

номіка різних країн має власні особливості. Проаналі%

зувавши цні дослідження, варто зазначити, що Україну

можна віднести до країн з проміжним становищем, при%

чому вона намагається синхронізувати свою економіку

з євро%американським циклом.

На сьогоднішній день, незважаючи на значний спектр

поглядів на причини циклічних коливань, в цілому можна

виділити два напрями їх регулювання, що грунтуються

на неокейнсіанстві і неоконсерватизмі. Дані напрями роз%

винулися на базі класичної школи політичної економії.

Перший орієнтується на регулювання сукупного попиту,

другий — на регулювання сукупного пропозиції.

Так, прихильники кейнсіанських рецептів більшу

увагу приділяють бюджетній і податковій політиці. Тоб%

то зосереджують свою увагу на збільшенні або змен%

шенні витрат держави, а також маніпуляції з податко%

вими ставками залежно від стану економіки.

Прихильники неоконсервативних рецептів приділя%

ють велику увагу проблемі грошово кредитного обігу.

В основному це питання регулювання обсягу грошової

маси і його впливу на встановлення рівноваги на грошо%

во кредитному ринку.

Серед особливостей використання державних

фінансів задля згладжування циклічних коливань є те,

що в період спаду держава проводить політику активі%

зації всіх господарських процесів, а в період "перегріву"

економіки прагне стримувати ділову активність, вико%

ристовуючи при цьому інструментарій державних

фінансів [9].

Рис. 2. Основні підходи до причин циклічних коливань

Джерело: складено на основі [6].

Автори  Причини циклічних коливань 

У. С. Джевонс, Х. М. Мор, 
С. Озді 

вплив сонячної активності 

Ж. Сісмонді, Т. Мальтус, 
Д. Гобсон, М. Туган-
Барановський, Дж. Кейнс 

скорочення витрат на споживання;  
зростання накопичень;  
зниження інвестицій 

К. Маркс, Ф. Енгельс часовий лаг між виробництвом і споживанням 
товарів 

Л. Мізес, Ф. Хайєк, 
Л. Роббінс, К. Вікселль 

диспропорція між нижчими та вищими стадіями 
виробництва викликана обсягом грошової маси в 
обігу 

М.Туган-Барановський,  
Й. Шумпетер, Г. Кассель  
та ін. 

диспропорції у структурі перенагромадження 
капіталу: скорочення обсягів виробництва 
основного капіталу в результатівиснаження 
позичкового капіталу 

У. Джевонс, В. Парето,  
А. Пігу, Р. Лукас 

настрій населення, що проявляється у схильності 
до споживання або до заощадження 

Дж. Кейнс брак споживчого попиту 

Е. Даунс, Р. Барро, 
Г. Крамер 

діяльність суб'єктів, які приймають політичні 
рішення 

Н. Д. Кондратьєв значні зміни в способі виробництва; 
інтенсивність відновлення капітальних благ 
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Таким чином, необхідність регулювання циклічних

коливань стимулює пошук шляхів розвитку економіки.

Стабілізація економічної ситуації в країні потребує знач%

них зусиль управлінського апарату, оскільки передба%

чає не лише розробку заходів оперативного реагуван%

ня, а й прогнозування економічного стану на довгост%

рокові періоди.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, циклічність є важливим економічним явищем,

що носить динамічний характер, тому розвиток теорії

циклічності є цілком закономірним процесом. Розвиток

економіки спричинює необхідність нагромадження

знань про нові циклічні процеси, їх синхронізацію та

"накладання" циклів.

На основі проведеного огляду економічної літера%

тури, нам вдалось узагальнити підходи до поняття цик%

лічності та з'ясували, що циклічність проявляється че%

рез повторення коливань сукупного випуску навколо

тренду. Дослідивши структуру економічного циклу, було

виявлено особливості перебігу кожної з фаз економіч%

ного циклу. Визначено підходи до причин циклічних

коливань з точки зору провідних науковців, більшість

яких причиною циклічних коливань називають еко%

номічні та політичні процеси.

Здійснено систематизацію циклів за ознаками їх

тривалості та територіального розміщення. За резуль%

татами систематизації виявлено існування значної різно%

манітності циклів, що досить поверхнево розглянуті в

економічній літературі і потребують глибшого дослід%

ження.

Оскільки циклічність економіки є насідком її дина%

мічного розвитку, виникає потреба регулювання циклі%

чних коливань. Ми з'ясували, що на державному рівні

використовують два напрями регулювання циклічних

коливань, що грунтуються на регулюванні сукупного

попиту та позиції.
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Экономика страны как динамическая система функ%

ционирует свойственным ей механизмом на основе принци%

пов самоорганизации и саморегулирование. Под механиз%

мом функционирования экономической системы понимает%

ся совокупность существующих правил связей и отношений

между элементами системы. Государство, изучая механизм

функционирование экономической системы страны, в це%

лях достижение поставленной цели и решение определен%

ных задач, вмешивается в механизм функционирования эко%
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В научной статье рассмотрены теоретические и методологические вопросы влияния стиму�
лирующей σ функции налогов на развитие экономики страны и ее отраслей. На основе модели
экономического развития страны и концепции механизма образования, распределения и пе�
рераспределения доходов определена стимулирующая σ функция налогов. Эффект стимули�
рующей σ функции налогов определен как отношение нормы прибыли на общую норму амор�
тизации. Также установлено взаимосвязь показателя стимулирующего эффекта σ функции
налогов, показателями средней склонности инвестированию и прибыли. На основе разрабо�
танной автором статьи, произведена оценка эффекта стимулирующей σ функции в промыш�
ленности Азербайджанской экономики.

 In the scientific work has looked throught the theoretical and methodological issues of influence
of stimulation σ function of taxes to the development of indfustrial spheres of the country economy.
On the base of economic development model and conceptual mechanisms of the creation and
distribution of incomes defined the stimulation σ function of taxes. Also determined that stimulation
effect of σ function of taxes determine with the norm's proportion of general amortization of income
norms of economic subjects. Including, determined that stimulation effect of σ function of taxes
creates under the condition of the value of the capital relation to the product indicators' average
propensity to invest profits. On the base of worked out methodic by an author has evaluated the
stimulation effect of σ function of taxes in the indfustrial spheres of the Azerbaijan economy.
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номической системы, введя в систему новые правила отно%

шений, или изменяя существующие правила отношений, в

законодательном порядке. Совокупность мер осуществля%

емые государством, направленные на изменение механиз%

ма функционирование экономической системы страны в

законодательном порядке, мы называем государственным

регулированием экономики.

 Одним из множеств функций государственного регу%

лирования функционирования экономики страны является
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проводимая политика по налоговому законодательству.

Сущность налогов проявляется в их функциях. Среди функ%

ций налогов можно выделить: 1) фискальную функцию про%

водимую государством, в целях обеспечения государствен%

ного бюджета финансовыми средствами; 2) регулирующую

функцию, используемую государством, в целях обеспече%

ния устойчивого функционирования и сбалансированного

развития экономики страны и ее отраслей; 3) социальную

функцию, используемую государством, в целях сохранения

справедливого баланса уровней жизни граждан страны, а

также поддержания минимального уровня жизни малоиму%

щей части населения страны, путем перераспределение до%

ходов через государственный бюджет. На ряду этими, так%

же выделяется стимулирующая функция налогов [11].

 I. Стимулирующая σ функция налогов. Одним из регу%

лирующих функций государство экономикой страны явля%

ется получение части доходов экономических субъектов (на%

селение, домашние хозяйство, предприятии и организации,

предприниматели и пр.) в государственный бюджет, путем

процесса налогообложение. Государство, используя регу%

лирующую функцию налогообложения, стремится обеспе%

чить устойчивое функционирование и сбалансированного

развития экономики страны и ее отраслей. Для достижения

данной цели государством создается стимулирующая сис%

тема налогообложения, путем назначение льгот на некото%

рые виды налогов, а также освобождение от некоторых ви%

дов налогов [12].

Ясно, что при применении стимулирующей системы на%

логообложения, сумма налогов поступающих в госбюджет

уменьшается. В экономической литературе нет однознач%

ного мнения о применении стимулирующей системы нало%

гообложения.

 Одни ученые считают, что при применении стимулиру%

ющей системы налогообложения, путем назначение нало%

говых льгот, а также освобождения от некоторых видов на%

логов, потери госбюджета восполнятся, с одной стороны,

расширением базы налогового обложения, путем создания

рациональной среды налогового обложения. С другой сто%

роны, в связи уменьшением налоговой нагрузки, уменьшат%

ся случаи уклонения от налогов и результате этого увели%

чится налоговые поступлении в госбюджет. В конечном ито%

ге, в долгосрочном периоде постепенно произойдет увели%

чение поступлений в госбюджет.

 Другие, по применению стимулирующей системы на%

логообложения, считают что, в краткосрочном периоде по

причине увеличения потребительских доходов, уменьшит%

ся национальное сбережение. Уменьшение сбережения ста%

нет причиной уменьшения инвестиционных резервов и уве%

личения банковской процентной ставки. Увеличение банков%

ской кредитной ставки будет способствовать, с одной сто%

роны, увеличению притоков капитала из рубежных стран, а

также, увеличится курс валютного обмена. Увеличение кур%

са валютного обмена приведет росту цен производимой

продукции внутри страны, и в результате этого уменьшится

конкурентоспособность отечественной продукций в между%

народной торговле. А в долгосрочном периоде, в результа%

те уменьшения сбережения, уменьшатся внутренние источ%

ники инвестиций. Эта причина приведет к уменьшению час%

ти основных производственных фондов отечественных про%

изводителей. В результате, уменьшится производство про%

дукции отечественных производителей, уменьшатся их до%

ходы. А это соответственно, приведет к ухудшению эконо%

мического уровня их жизни [4].

По нашему мнению, не только применение системы

льгот и освобождение от налогов является стимулируюшей

функцией налогообложения. Считаем, что увеличение не%

которых налоговых ставок, также может выполнить стиму%

лирующую функцию. Например, увеличение налоговых ста%

вок на имущество производителей, в части основных про%

изводственных фондов, сможет способствовать экономи%

ческому стимулированию. Так, часто многие производите%

ли продукции часть основных производственных фондов

фактически не используют. Причиной тому является не толь%

ко изношенность оборудований, но и отсутствие потребно%

сти на виды продукции, для производства которой исполь%

зуется эти оборудование. В случае недоамортизации этих

оборудования, сумму амортизационных отчислений отно%

сят на затраты производства продукции. При этом, не толь%

ко увеличиваются затраты на единицу производимой про%

дукции и уменьшается прибыль экономических субъектов,

но и уменьшается облагаемая часть прибыли налогоплатель%

щика. В результате уменьшается поступление в госбюджет.

 При назначении высокой ставки налогов на имущество,

в части основных производственных фондов у производи%

телей возникает экономический стимул избавления от не%

потребной техники и технологического оборудования. Так,

в целях уменьшения платежей за имущество, производите%

ли будут избавляться от непотребной части техники и тех%

нологического оборудования. Таким образом, уменьшая

затраты на единицу выпускаемой продукции, можно увели%

чить рентабельность производимой продукции, а также уве%

личить прибыль. Кроме того, заменив не используемую часть

основных фондов, на потребную технику, производители

начнут обеспечивать рынок продукцией, имеющей спрос на

потребительском рынке, и тем самым увеличив общий вы%

пуск продукций, а также собственных доходов в целом.

 Считаем, что стимулирующую функцию налогов на рост

экономики страны и ее отраслей необходимо изучить в двух

направлениях. Первое направление связано изучением вли%

яния стимулирующей функции налогов на рост производ%

ства производимой продукции. А второе направление свя%

зано с влиянием стимулирующей функции налогов на по%

вышения конкурентоспособности продукций отечественных

производителей.

 II. Методология определения стимулирующей σ фун%

кции налогов на рост производства продукций. По нашему

мнению, методология определения влияния стимулирую%

щей функции налогов на рост выпуска продукции должна

основываться на модели экономического роста страны и

ее отраслей, а также на концепции механизма образова%

ния, распределение и перераспределение доходов от дея%

тельности экономических субъектов экономики страны и

ее отраслей.

В соответствии с институциональной экономической

теорией, экономические субъекты от полученных доходов:

1) в первую очередь забирают амортизационные расходы

(или арендную плату) в размере норм установленной в за%

конодательном порядке; 2) оплачивают работникам зара%

ботную плату; 3) возмещают расходы на производство, в

части сырья и материалов, услуг оказанных в процессе про%

изводства, а также другие нематериальные расходы, в том

числе, расходы на налоги и пошлины разрешенны законо%

дательством. Отставшая часть доходов является прибылью

экономического субъекта [5; 7; 8; 10].

В современной экономической литературе, в экономи%

ческих исследованиях часть прибыли в качестве инвестиций

направляемых на накопления капитала объясняют как ка%

питализацию прибыли и исследуются с научно%практичес%

кой точки зрении [1; 2; 3; 9; 10].

 Исследование факторов обеспечивающих экономичес%

кий рост показывает, что изменение выпуска продукций ΔY

функционально зависит от средней производительности

основных производственных фондов f
K
 и от изменения объе%

ма основных производственных фондов ΔK
K
:

ΔY = F(f
K
,ΔK

K
) (1).

При росте средней производительности основных про%

зводственных фондов (фондоотдача) выпуск продукции

увеличивается.
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 Изменение основных производственных фондов

ΔKK функционально зависит: 1) от объема инвестиций İ на%

правляемых на расширение масштаба основных произ%

водственных фондов; 2) от выбывающей (амортизирован%

ной) части основных производственных фондов αKK; 3) от

средней вооруженности работников основными производ%

ственными фондами nKK ; 4) от изменения производитель%

ности техники и технологического оборудования, в резуль%

тате научно%технического прогресса δKK ; 5) от повышения

производительности процесса труда в связи ростом уровня

человеческого капитала hKK [3]:

ΔKK = F(İ, αKK, nKK, δ KK, hKK) (2).

При нейтральности средней вооруженности работников

основными производственными фондами n, уровня научно%

технического прогресса δ, уровня человеческого капитала

h модель роста экономики страны и ее отраслей превраща%

ется в двухфакторную модель экономического роста. В этом

случае изменение основного капитала рассматривается как

функция ΔKK = F(İ, αKK), где: показатель İ является объе%

мом инвестиций, направляемых на основные фонды, а по%

казатель α является среднегодовой нормой амортизацион%

ных отчислений. Тогда изменение основных производствен%

ных фондов можем записать, как

ΔKK = (İ – αKK) (3).

В соответствии с уравнением (3) можем рассмотреть три

условия.

 Первое условие: если уровень инвестиций İ меньше,

чем уровень амортизируемой части основных производ%

ственных фондов αKK, то есть, İ < αKK , тогда уровень ос%

новных производственных фондов уменьшается: ΔKK < 0.

В этом случае, по причине уменьшение уровня основных

производственных фондов KK , уменьшается объемы про%

изводимой продукции: ΔY<0, при неизменности средней

производительности основных производственных фондов

fK .
 Второе условие: если уровень инвестиций İ равен уров%

ню амортизируемой части основных производственных

фондов αKK , то есть, İ = αKK , тогда уровень основных про%

изводственных фондов останется неизменным, то есть

ΔKK = 0. В этом случая, объемы производимой продукции

Y не меняется при неизменности средней производитель%

ности основных производственных фондов fK . Считаем, что

при İ = αKK, условия ΔKK = 0 является условием, опреде%

ляющим оптимальный уровень основных производственных

фондов KK.

Третье условие: если уровень инвестиций İ больше, чем

уровень амортизируемой части основных производственных

фондов αKK , то есть İ > αKK , тогда уровень основных про%

изводственных фондов увеличится: ΔKK > 0 . В этом случае,

по причине увеличение уровня основных производственных

фондов K
K
, увеличиваются объемы производимой продук%

ции: ΔY > 0 , при неизменности средней производительнос%

ти основных производственных фондов fK.

Считаем, что влияние стимулирующей σ  функции нало%

гов на рост экономики страны и ее отраслей можно опреде%

лить на основе модели экономического роста, связанной с

изменением основных производственных фондов и меха%

низмом образования, распределения, использования дохо%

дов экономических субъектов, функционирующих в эконо%

мике страны.

III. Механизм влияния стимулирующей σ  функции на%

логов на рост производимой продукции. Основой концеп%

ции механизма влияния стимулирующей σ  функции на рост

производства продукции в экономике страны и ее отрас%

лей, являются нижеперечисленные положения и тожде%

ства.

 1. Экономические субъекты, в целях получения дохо%

дов, привлекая рабочих в процесс производства продукций,

используя основные фонды, сырье и материалы в процессе

производства, производят новую продукцию в объеме Y.

Объем произведенной продукции Y, с учетом затрат на про%

изводство, выражается структурным тождеством

Y =  AR + AF + Z + P (4).

В тождестве (4): A
R
 выражает расходы на сырье и мате%

риалы, расходы на нематериальные затраты, включаемые

затраты на производства, в том числе прочих налогов и по%

шлин на производство и на продукцию, не относящиеся к

прибыли (промежуточная продукция); A
F
 выражает амор%

тизируемую часть основных производственных фондов;

Z — показатель заработной платы оплаченой работникам;

P показатель прибыли экономических субъектов, от произ%

водственно%хозяйственной деятельности. В тождестве сум%

ма всех расходов, а также амортизируемая часть основных

производственных фондов, составляет общую затрату на

производство

W = AR + AF + Z (5).
 2. Считается, что вся произведенная продукция прода%

на и экономические субъекты получили доходы, равные

произведенной продукции Y. Если вычесть от полученных

доходов Y все затраты, то оставшаяся часть будет выражать

прибыль экономических субъектов от производственно%хо%

зяйственной деятельности P:

P = Y – (AR + AF + Ə) (6),

или

P = Y – W (7).

 3. Экономические субъекты по налоговой ставке t на

прибыль от полученной прибыли Р в государственный бюд%

жет оплачивают налоги на прибыль: VM = tP. Здесь t выра%

жает норму налога и определяется как: t = VM/P. Норма на%

лога на прибыль t показывает, какая часть единицы прибы%

ли оплачиваются в государственный бюжет. Норма прибы%

ли τ остающиеся в распоряжении экономических субъектов

определяется как: τ = (1 – t). Норма прибыли τ показывает

ту часть единицы прибыли, которая остается в распоряже%

нии экономических субъектов.

 4. После уплаты налогов на прибыль в госбюджет, ос%

тавшаяся часть прибыли остается в распоряжении эконо%

мических субъектов, то есть чистую прибыль экономичес%

ких субъектов P
Q
 можем выразить зависимостью:

PQ =P – t P = (1 – t) P = τP (8).

В полученной зависимости (8) норма налогообложения

прибыли t связана обратной зависимостью с чистой прибы%

лью P
Q
 экономических субъектов. То есть, при увеличении

нормы налога на прибыль P, чистая прибыль экономичес%

ких субъектов P
Q
 уменьшается, и наоборот. При уменьше%

нии нормы налога t на прибыль P, чистая прибыль экономи%

ческих субъектов P
Q
 увеличивается. В этом и проявляется

суть стимулирующего влияния налогов на производствен%

но%хозяйственную деятельность экономических субъектов.

 5. Экономические субъекты чистую прибыль P
Q
 исполь%

зуют в двух направлениях.

 В целях расширение воспроизводственного процесса

часть чистой прибыли İP в качестве инвестиций направляют

не только на восстановления выбывшей части основных про%

изводственных фондов, но и для ввода в процесс производ%

ства дополнительных основных производственных фондов

(процесс накопление капитала).

Другую часть чистой прибыли C
P
 экономические субъек%

ты направляют на расходы потребительских социальных

нужд (предпринимательские дивиденды, доплаты к заработ%

ной плате работникам, расходы социальной направленнос%

ти коллектива и т.п.).
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 Таким образом, структурное тождество чистой прибы%

ли экономических субъектов PQ имеет вид:

PQ = İP + CP (9).

 6. Накопление капитала зависит от средней склоннос%

ти экономических субъектов к расширению воспроизвод%

ственного процесса. Средняя склонность экономических

субъектов к расширенному воспроизводству i, определяет%

ся, как отношение инвестиций İ , направляемая от чистой

прибыли, к самой чистой прибыли P
Q
:

i = İP / PQ (10).

Соотношение (10) показывает, что экономические

субьекты какую%то долю от единицы чистой прибыли

склонны направить на расширение воспроизводственно%

го процесса, путем инвестирование от собственных ре%

сурсов.

 Также существует предел склонности экономических

субъектов ρİ , показывающий какую часть прироста чистой

прибыли экономические субъекты готовы направит, на при%

рост инвестиционных средств ΔİP , направляемой к расши%

ренному воспроизводству:

ρİ = ΔİP / ΔPQ (11).

 Исходя из зависимостей (10) и (11), можем сделать вы%

вод, что инвестиции от чистой прибыли İP , направляемые на

увеличение основных производственных фондов, опреде%

ляется средней склонностью к накоплению капитала i (рас%

ширение воспроизводственного процесса), а также чистой

прибылью экономических субъектов:

İP = iPQ (12).

В соотношении (8) чистая прибыль определена как

PQ = τP . Учитывая данное значение чистой прибыли в соот%
ношении (12), инвестиции направляемые на увеличение

основных производственных фондов можем выразить со%

отношением:

İP = iτP (13).

Таким образом, на основе теоре%

тического и методологического анали%

за факторов, обеспечивающих эконо%

мический рост страны, так же на осно%

ве предложенных положений и зависи%

мостей параметров механизма концеп%

ции образование, распределение и пе%

рераспределение доходов экономи%

ческих субъектов получены основные

нижеперечисленные положения меха%

низма влияния налогооблажение на

инвестиции, направляемые на основ%

ные производственные фонды (на на%

копление капитала) и тем самым на

рост производства продукций.

Первое. Объемы инвестиций İP,

направляемые на основные производ%

ственные фонды, зависят от средней

склонности к инвестированию i, нормы

прибыли τ и общей прибыли P эконо%

мических субъектов и измеряются со%

отношением

İP = i(1-t)P = iτP (14).

 Второе. Изменение масштаба ос%

новных производственных фондов

ΔKK , зависит от объема инвестиций

направляемых на основные производ%

ственные фонды İР , а также от выбы%

вающей (амортизируемой) части ос%

новных производственных фондов

αKK  и измеряется соотношением

ΔKK = (İР – αKK) (3).

 Если в соотношении (3), в место значения İР поставить

ее значение определяемое соотношением (14), İP = iτP , то

изменение основных производственных фондов ΔKK можем

записать в виде

ΔKK = (iτP – αKK) (15).

 Третье. Исходя из условий оптимальности изменение

основных производственных фондов ΔKK = 0  и полученной

соотношении (15), можем записать

ΔKK = (iτP – αKK) = 0
iτP = αKK

τ / α = KK / iP (16).

 По нашему мнению, в тождестве соотношения (16) от%

ношение нормы прибыли τ , К норме амортизации основ%

ных производственных фондов α  выражает стимулирующую

σ  функцию налогов:

σ = τ/α (17),

то есть, стимулирующая σ  функция определяется отно%

шением нормы прибыли τ  норме амортизации основных

производственных фондов α .
 Четвертое. Как было отмечено, прирост основных про%

изводственных фондов происходит в условиях

ΔKK = (iτP – αKK) > 0.

 Исходя из условий прироста основных производствен%

ных фондов, можем записать

(iτP – αKK) > 0,

iτP > αKK,

σ = τ/α > KK / iP (18),

или,

σ > KK / iP,

 Таким образом, в результате проведенных исследова%

ний пришли к выводу о том, что полученное условие (18)

показывает, что стимулирующий эффект σ функций нало%

* Данные таблицы №1 рассчитаны и таблица составлена на основе 
информации: 1) Azərbayan Sənayesi. Statistik məcmuə, Bakı – 1997, səh.30, 36-
37; 2) Azərbaycan Sənayesi. Statistik məcmuə - 2005, səh.50; 3) Azərbayca 
Sənayesi. Statistik məcmuə - 2010, cəd. 17.4; 4) Azərbaycan Sənayesi. Statistik 
məcmuə - 2015, c. 2, 17.1, 17.4, 5) Azərbaycanda Tikinti. Statistik məcmuə - 2015, 
c.11, 12; 6) Azərbaycanın statistik göstəricəliri – 2001. Statistik məcmuə, c.19.7; 7) 
Azərbaycanın statistik göstəricəliri – 2010. Statistik məcmuə, c.14.1; 8) 
Azərbaycanın statistik göstəricəliri – 2015. Statistik məcmuə, c.14,1; 9) 
Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi, maddə 114.  

Таблица 1. Показатели оценки эффекта стимулирующей σ
функции налогов на развития отрасли промышленности

Азербайджана за период 2009—2014Cгоды.*

Годы 

Норма 
прибыли 
эконом. 
субъектов 

Норма 
амортизации 
эконом. 
субъектов 

Основные 
произ. 
фонды, 
млрд $ 

Прибыль
эконом. 

субъектов, 
млрд $ 

Чистая прибыль
экономических 
субъектов, 
млрд $ 

Инвестиции, 
млрд. $ 

 τ α KK P PQ İ
1 2 3 4 5 6 7

2009 0,8 0,073 43,3 19,4 15,6 4,0
2010 0,8 0,073 46,3 24,9 19,9 5,4
2011 0,8 0,076 53,2 32,7 26,1 6,8
2012 0,8 0,094 59,6 31,1 24,8 7,6
2013 0,8 0,085 68,2 30,1 24,0 9,6
2014 0,8 0,078 78,8 27,5 22,1 9,7

…продолжение таблицы №1 

Годы Инвестиции, 
млрд $ 

Средняя 
склонность 
инвестициям 

Показатель 
i*P 

Показатель 
(KK/i*P) 

Норматив σN
стимулирующей

функции 
налогов 

Эффект σF 
налогового 

стимулирования 

 İ i i*P KK /i*P σN = τ /α σF = (τ /α)> (KK/i*P)
8 9 10 11 12 13 14

2009 4,0 0,256 4,969 8,714 10,959 1,258
2010 5,4 0,269 6,697 6,921 10,959 1,583
2011 6,8 0,262 8,564 6,210 10,526 1,695
2012 7,6 0,308 9,557 6,234 8,511 1,365
2013 9,6 0,399 12,001 5,682 9,412 1,656
2014 9,7 0,439 12,097 6,513 10,256 1,575
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гов, проявляется при условии, если значение стимулирую%

щей σ функции налогов σ = τ/α  больше, чем значение отно%

шение капитала, на произведение средней склонности к

инвестициям i и прибыли Р.

 IV. Оценка влияния стимулирующей σ функции на раз%

витие отрасли промышленности Азербайджана за период

2009—2014 годы.

На основе разработанной автором статьи методики,

оценено эффект влияния стимулирующей σ функции нало%

гов на развитие отрасли промышленности Азербайджана за

период 2009—2014 годы. Оценочные показатели приведе%

ны в таблице № 1.

 1. В соответствии с налоговым Кодеком Азербайджан%

ской Республики, норма налога на прибыль t составляет 20,0

%, или 0,2 единицы, а норма прибыли τ  составляет 80,0

%, или 0,8 единиц от получаемой прибыли экономических

субъектов.

 Наряду с действующим налоговым Кодексом Азербай%

джанской Республики, среднегодовая норма амортизации,

в части техники и технологических оборудований, установ%

лена в размере 25,0 % введенной в эксплуатацию основ%

ных фондов. Эта норма означает, что введенные в эксплуа%

тацию техника и технологическое оборудование, должны

эксплуатироваться в течении четырех лет, с условием еже%

годной амортизации в размере не более 25,0 %. Также на%

логовым Кодексом Азербайджанской Республики средне%

годовая норма амортизации на остальные виды основных

производственных фондов установлена 7,0 % введенной в

эксплуатацию. Эта норма означает, что введенные в эксп%

луатацию остальные виды, должны эксплуатироваться в те%

чении 14,3 лет, с условием ежегодной амортизации в раз%

мере не более семи процентов.

 2. В соответствии вышеприведенных норм налогового

Кодекса Азербайджанской Республики, а также на основа%

нии данных Госкомстатистки Азербайджана по структурным

видам основных фондов промышленности, нами рассчита%

на среднегодовая общая норма амортизации α основных

производственных фондов промышленности республики за

период 2009—2014%е годы (табл. 1).

Рассчетами установлено, что в отрасли промышленно%

сти республики среднегодовая общая норма амортизации

α в 2009 году составила 7,3 % или 0,073 единиц; в 2010 году

соответственно 7,3 % или 0,073 единиц; 2011 году — 7,6 %

или 0,076 единиц; 2012 году — 9,4 % или 0,094 единиц; 2013

оду — 8,5 % или 0,085 единиц; а 2014 году 7,8 % или 0,078

единиц.

3. Рассчитаны ежегодные средние склонности к инвес%

тированию за период 2009—2014 гг. Расчётами установле%

но, что средняя склонность к инвестированию экономичес%

ких субъектов промышленности республики, в 2009%ом году

составила 0,256 единиц; в 2010%ом

году, соответственно, 0,269 еди%

ниц; 2011%ом году — 0,262 единиц;

2012%ом году — 0,308 единиц;

2013%ом году — 0,399; а в 2014%ом

году — 0,442 единиц. Так же рас%

считано среднегодовое значение

средней склонности к инвестирова%

нию экономических субъектов за

исследуемый период. Установлено,

что динамика средней склонности

к инвестированию экономических

субъектов промышленности, за пе%

риод 2009—2014%ые годы, соответ%

ствует линейному уравнению

i* = 0,0386 t + 0,1869 (19).

В уравнении (19), множитель

0,0386 означает, что за рассматри%

ваемый период ежегодный прирост

средней склонности инвестированию экономических

субъектов промышленности Азербайджана составил 3,9

процентов. Свободный член 0,1869 уравнение (19) являет%

ся начальной значением выравненного ряда i*.

 4. Определено по годам значение показателя (KK / iP)),
за период 2009—2014 гг.

 5. Определено по годам нормативное значение пока%

зателя σN эффекта, за период 2009—2014 гг.

 6. Проведено сравнение нормативного значения пока%

зателя σN  эффекта и значение показателя (KK / iP), за пе%

риод 2009—2014 гг. для проверки условие:

σN = (τ / α) > (KK / iP).

 Сравнение нормативных значений показателей σN эф%

фекта и показателя (KK / iP), показывает, что соотношение

этих показателей, характеризующие ежегодные эффекты

стимулирующей σ функции: в 2009%ом составил σ = 1,258

единиц; в 2010%ом году σ = 1,583 единиц; 2011%ом году σ =

1,695 единиц; 2012%ом году σ = 1,365 единиц; 2013%ом году

σ = 1,656 единиц; а в 2014%ом году σ = 1,575 единиц. Таким

образом, на основании проведенных расчётов считаем, что

налоговые ставки обложения чистой прибыли, а также еже%

годные нормы амортизации основных производственных

фондов экономический субъектов, создавали достаточно

высокий стимулирующий эффект на рост производства в

промышленности.

 5. Определяя влияние стимулирующей σ функции на

изменение основных производственных фондов, можно

определит влияние стимулирующей σ функции на рост про%

изводства продукции.

 Так, влияние изменение нормативных значений стиму%

лирующей σ функции ΔσN , на изменение основных произ%

водственных фондов ΔKK  отыскивается как линейное урав%

нение

ΔKσ = a + b ΔσN.

В представленном линейном уравнении множитель b по%

казывает изменение основных производственных фондов,

при изменении нормативных значений стимулирующей σ
функции ΔσN на одну единицу. Параметр а показывает сред%

нюю ежегодную величину изменение основных производ%

ственных фондов. Параметры а и b определяются методом

среднеквадратического отклонения, разрешая систему

уравнений

na + bΣ (ΔσN) = Σ(ΔKK)
aΣ(ΔσN)  + bΣ(ΔσN) 2 = Σ(ΔKKΔσN) 
 На основании данных Госкомстатистки Азербайджана

за период 2009—2014 гг. нами установлено, что зависимость

изменения основных производственных фондов ΔKK от из%

менения нормативного значения стимулирующей σ функ%

Таблица 2. Показатели определения влияния изменения
 эффекта стимулирующей σ функции налогов на изменение

основных производственных фондов промышленности
Азербайджана за период 2009—2014 г.

Источник: данные таблицы 2 расчитаны и составлены на основе данных таблицы 1.

Изменение 
основных 

производственных 
фондов, млрд $ 

Изменение 
эффекта 

стимулирующей σ 
функции налогов 

Расчетные показатели 

ΔKK Δσ 

Годы 

y x 
x2 yx y* y*-y 

1 2 3 4 5 6 7 
2010 3,050 0,000 0,000 0,000 7,242 4,192 
2011 6,835 -0,433 0,187 -2,957 6,795 -0,040 
2012 6,388 -2,016 4,063 -12,875 5,160 -1,228 
2013 8,624 0,901 0,812 7,771 8,173 -0,451 
2014 10,590 0,845 0,713 8,945 8,115 -2,476 
 n=5, Σ 35,487 -0,702 5,776 0,884 35,484 -0,002 
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ции налогов ΔσN  определяется разрешением системы урав%

нения (табл. 2).

5a — 0,702 b = 35,487

%0,702 a + 5,776 b =0,884

В результате разрешения системы уравнения опреде%

лены параметры а и b, где: а = 7,242 и b = 1,033. Таким об%

разом, установлено, что в промышленности Азербайджана

за период 2009—2014 гг., зависимость изменения основ%

ных производственных фондов ΔKσ  от изменения норма%

тивного значения стимулирующей σ функции налогов ΔσN с

коэффициентом точностью 0,999 определяется линейным

уравнением

ΔKσ = 7,242 + 1,033 ΔσN (20).
Уравнение (20) показывает, что изменение (увеличение

или уменьшение) нормативного значение стимулирующей

σ функции ΔσN  на одну единицу способствует изменению

основных производственных фондов KK  (увеличивается или

уменьшается) на 1,033 единиц.

 6. В экономике страны и в ее отраслях изменение про%

изводства продукций ΔY функционально зависит от сред%

ней производительности основных производственных фон%

дов fK  и от изменения основных производственных фондов

ΔKK: ΔY = fK ΔKK .
 Проведенные расчеты на основе данных Госкомстати%

стики республики показывают, что средняя производитель%

ность основных производственных фондов f
K
 (показатель

фондоотдачи) в текущих ценах в 2009%ом году составил

0,648 $; в 2010%ом, соответственно, 0,752 $; в 2011%ом году

0,834 $;в 2012%ом году 0,739 $; в 2013%ом году 0,634 $; а в

2014 году 0,520 $ [рассчитаны по данным 6]. Также расчёты

показывают, что за период 2009—2014 гг. среднегодовое

значение f
K
 составило 0,688 $.

 На основе вышеизложенного, считаем что, за период

2009—2014 гг. в промышленности Азербайджана зависи%

мость изменения производства продукций ΔYσ от измене%

ния нормативного значение стимулирующей σ функций ΔσN
можем определить как линейное уравнение

ΔYσ = fK ΔKσ = 0,688 (7,242 + 1,033 ΔσN) , или

ΔYσ = 4.982 + 0,711 ΔσN .
 Таким образом, проведенные исследования на основе

методики разработанной автором статьи показали, что в про%

мышленности Азербайджана при изменении (увеличение,

уменьшение) нормативного значение стимулирующей σ фун%

кции ΔσN  на 1,0 %, изменяется (увеличение, уменьшение)

произведенная продукция ΔYσ в среднем на 0,711 %.

Считаем, что представленная методика определения

влияние стимулирующей σ функции на рост промышленно%

го производства может быть использована для определе%

ние влияния стимулирующей функции налогов на рост про%

изводства продукций как в экономике страны, так и в ее

других отраслях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх років спостерігається активний

розвиток електронного урядування в більшості країн світу

і пошук найбільш ефективних шляхів його впровадження
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SMART CITY OR ELECTRONIC CITY: MODERN APPROACHES TO THE UNDERSTANDING
OF THE IMPLEMENTATION OF E>GOVERNANCE AT THE LOCAL LEVEL

У статті досліджуються сучасні підходи до розуміння сутності понять "смарт�сіті" (розумне
місто) та електронне місто (е�місто) в контексті розвитку електронного урядування на місцево�
му рівні. Зазначається, що існує два основних підходи до вживання поняття "розумне місто":
перший — переважно використовується великими ІТ�компаніями для просування своїх продуктів
на місцевому рівні і має на меті автоматизацію всіх процесів життєдіяльності міста; другий — в
контексті сталого розвитку, застосовується для підкреслення важливості використання ІКТ в
усіх сферах функціонування міста для поліпшення якості життя його мешканців. До загроз над�
мірного захоплення і запровадження різноманітних технологій смарт�сіті належить ризик за�
хисту приватності, тотальний контроль над громадянами і знецінення участі громадян у про�
цесі прийняття управлінських рішень. Наведено приклади сучасного зарубіжного і вітчизняно�
го досвіду розвитку електронного урядування на місцевому рівні. Зроблено висновки щодо ос�
новних проблем, які гальмують розвиток електронного урядування на місцевому рівні в Україні
та зазначаються можливості їх подолання.

The article examines modern approaches to the understanding of the notions of "Smart�City" and
"Electronic City" in the context of the development of e�governance at the local level. Notes that
there are two main approaches to the use of the concept of "Smart City": first�mainly used by large
IT companies to promote their products at the local level and is aimed at automation all processes of
vital activity of the city; the second one — in the context of sustainable development, it is used to
underline the importance of the use of ICT in all spheres of town planning for improving the quality of
life of its inhabitants. To the dangers of excessive admiration and introducing a variety of technologies
in a smart�city belongs the risk of the protection of privacy, total control over citizens and devaluation
of citizen participation in the process of management decisions. Presented examples of modern
foreign and domestic experience of the development of e�governance at the local level. Сonclusions
on the major problems that hinder the development of e�governance at the local level in Ukraine and
indicated the possibility of overcoming them are made.
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на місцевому рівні. Головне гасло 21 сторіччя — "від ло%

кального до загального" або в іншому формулюванні "дій

локально, думай загально" є напрочуд актуальним щодо

ефективного розвитку електронного урядування. Впро%
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вадження електронного урядування протягом останньо%

го десятиліття засвідчило, що розвивати електронне уря%

дування лише "згори" — на центральному, загальнодер%

жавному рівні — не є ефективним. Це марно витрачені

кошти державного бюджету. Як засвідчує досвід країн%

лідерів у сфері е%урядування, для успішного впроваджен%

ня електронних ініціатив необхідно об'єднати зусилля

центральних і місцевих органів влади, органів місцевого

самоврядування, громадян і бізнесу. Без місцевої ініціа%

тиви, підтриманої відповідними нормативно%правовими

актами "згори", не можливий рух вперед щодо розвитку

е%урядування.

Окрім того, без ефективного розвитку електронного

урядування на місцевому рівні, не може бути його ефек%

тивного впровадження на загальнодержавному рівні.

Саме про це свідчить досвід розвитку електронного уря%

дування в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед публікацій щодо аналізу зарубіжного досвіду

впровадження електронного урядування на місцевому

рівні можна віднести збірки праць за редакцією Чукут С.А.

та Загвойської О.В. [1—3]. Серед вітчизняних дослідників

проблемами розвитку електронного урядування на місце%

вому рівні займаються Дрешпак В.М, Куспляк I.С.,

Сeрeнoк A.O. та інші.

Протягом останніх років у контексті розвитку елект%

ронного урядування на місцевому рівні набуває все

більшої популярності поняття смарт%сіті (розумне місто).

Іноді ним підмінюється поняття електронне місто. Серед

вітчизняних дослідників ще не приділялася увага розме%

жуванню сутності цих понять та їх застосування в контексті

розвитку електронного урядування на місцевому рівні. До

найбільш повних і грунтовних зарубіжних досліджень

розуміння сутності смарт%сіті (розумних міст) можна відне%

сти праці Лео Голліса [4], Адама Грінфілда [5], Стівена

Пула [6] та Дена Гілла [7].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз понять "розумне місто" (смарт%

місто) та "електронне місто" в контексті розвитку елект%

ронного урядування на місцевому рівні, розгляд кращих

його практик та проблем, які гальмують впровадження

електронного урядування на місцевому рівні в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Масове поширення застосування сучасних ІКТ в усіх

сферах суспільного життя призводить до виникнення

різноманітних теорій щодо їх впливу на суспільство та за%

кономірності подальшого розвитку. Розпочинаючи з 2000

року, в переважній більшості країн світу застосування ІКТ

на рівні держави отримало назву "електронний уряд", а в

подальшому — "електронне урядування". Якщо електрон%

ний уряд — це взаємодія на рівні держави між урядом і

різноманітними урядовими структурами, урядом та бізне%

сом, урядом і громадянами як споживачами адміністра%

тивних послуг, то електронне урядування, окрім е%уряду,

охоплює собою більш широкий спектр взаємодії — на%

самперед взаємодію уряду й урядових структур з грома%

дянським суспільством, вплив громадян на процес вироб%

лення і прийняття управлінських рішень, все те, що зна%

ходить своє втілення у різноманітних інструментах елек%

тронної демократії.

Місто виступає лакмусовим папірцем для всіх ново%

введень щодо розвитку електронного урядування на за%

гальнодержавному рівні, а надання адміністративних по%

слуг громадянам та бізнесу, а також залучення їх до про%

цесу прийняття управлінських рішень, безпосередньо

знаходить своє втілення саме на місцевому рівні, через

взаємодію громадян і бізнес%структур з місцевими орга%

нами влади і органами місцевого самоврядування.

Існують два основних підходи до розгляду впровад%

ження електронного урядування на місцевому рівні, які

окреслилися у термінах "смарт%сіті" (розумне місто) та "е%

місто". Якщо років 5 тому ці поняття можна було чітко

розмежувати, то наразі відбувається повна трансформа%

ція підходів до розуміння сутності цих понять.

Смарт%сіті (розумне місто) — це поняття, яке безпо%

середньо пов'язують з автоматизацією життєдіяльності

міста, навіть її роботизацією. На думку Адама Грінфілда,

протягом останнього десятиліття завдяки масовому дос%

тупу до мережі інтернет та мініатюризації електроніки,

розвитку нанотехнологій поняття "розумне місто", пере%

важно утвердилося в значенні уявлення про місто як про

ефективного робота [5]. Це уявлення виникло у техноло%

гічних корпораціях IBM, Cisco, Майкрософт, Software AG

тощо, які розраховують отримати значний прибуток від

муніципальних контрактів. Як зазначає дослідник у своїй

книзі "Проти розумного міста": "Поняття розумного міста

в його повній сучасній формі, схоже, походить скоріше

від цих компаній, ніж від будь%якої партії, групи чи особи,

відомої своїм внеском до теорії чи практики містобуду%

вання" [5].

Інший спосіб використання сучасних ІКТ, у тому числі

й різноманітного програмного забезпечення для розвит%

ку міста — це апробувати рішення міських управлінців у

віртуальній реальності, перш ніж їх буде застосовано до

реальних людей. Ця ідея покладена в основу діяльності

компанії Simudyne (http://simudyne.com/), що займаєть%

ся симуляціями міста у своїх проектах, зокрема в комп'%

ютеризованих моделях організації реагування на земле%

труси чи евакуації лікарень. Як зазначає Джастін Ліон,

виконавчий директор Simudyne: "Скажімо, у Лондоні меш%

кають 30 мільйонів людей: можна зробити симуляцію всіх

30 мільйонів, яка дуже близько відображає Лондон, але

не є його точною копією. У вас буде 30 мільйонів агентів,

і їм усім можна дозволити займатися повсякденними спра%

вами — наприклад, добиратися до роботи. А тоді давай%

те влаштуємо снігову бурю, скасуємо кілька маршрутів

поїздів або організуємо теракт, землетрус тощо" [6]. Зав%

дяки цьому, можна отримати чітке уявлення про те, як

маса людей реагуватиме у подібних надзвичайних обста%

винах.

Кардинально інший підхід у розробників European

Smart Cities (Віденський технологічний університет) до по%

няття "розумне місто". На їх думку, "розумне" місто — це

місто, яке ефективно використовує всю доступну інфор%

мацію для кращого розуміння й контролю своїх функцій

та оптимального використання наявних ресурсів, у тому

числі мешканців [7]. З 2007 року команда розробників

працює над цим проектом, залучаючи кошти усіх зацікав%

лених сторін. Міста вибиралися згідно двох критеріїв:

місто повинно бути середнього розміру, охоплюватися до%

ступними і актуальними базами даних. Найбільш повний

перелік міст Європи забезпечує Espon 1.1.1. — містить

майже 1600 міст. Чисельність населення міст, які відби%

ралися для дослідження, мала становити від 300.000 до

1 мільйона мешканців. Міста повинні мати "бази даних

міського аудиту", які охоплюють понад 80% показників

життєдіяльності міста. Як наслідок, було проаналізовано

90 міст з населенням від 300.000 до 1 мільйона мешканців

з 21 країни Європейського Союзу.
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Отримані результати використовуються для ефек%

тивного навчання процесам міських інновацій у різних

сферах функціонування міста. Наразі доступний 4%й ви%

пуск моделі розумного міста. Оцінювання рівня розвит%

ку "розумного міста" відбувається згідно 6 основних

категорій: "розумне урядування" (показники — політич%

на поінформованість, публічні та соціальних послуги,

дієве та прозоре управління); "розумна економіка" (по%

казники — дух інновацій, підприємництво, імідж міста,

продуктивність праці, ринок праці, міжнародна інтегра%

ція); "розумна мобільність" (показники — місцева транс%

портна система, (між%) національні спеціальні можли%

вості, ІКТ%інфраструктура, сталий розвиток транспорт%

ної системи); "розумне довкілля" (показники — якість

повітря (чистота), екологічна обізнаність, стале управл%

іння ресурсами); "розумні люди" (показники — освіта

протягом життя, навчання, етнічне різноманіття,

відкритість); "розумне життя" (показники — заклади

культури та відпочинку, стан здоров'я, індивідуальна

безпека, якість житла, навчальні заклади, туристична

привабливість, соціальна згуртованість).

Яскравим прикладом впровадження електронного

урядування на місцевому рівні з погляду смарт%сіті (ро%

зумного міста) є досвід великих міст Об'єднаних

Арабських Еміратів, зокрема Абу%Дабі та Дубай. Гро%

мадяни в Абу%Дабі, наприклад, мають можливість зай%

ти в онлайн портал місцевого самоврядування і корис%

туватися різними електронними послугами. Деякі до%

даткові послуги надаються через портал Абу%Дабі, який

включає перегляд і зміну відомостей особистого про%

філю таких, як адрес, номерний знак тощо. Спостері%

гається також підвищення мотивації в державному сек%

торі. Очікується, що в перспективі всі сервіси електрон%

ного уряду будуть передбачати реєстрацію картки%іден%

тифікатора і вводу PIN%коду для доступу до державних

послуг в електронному вигляді. Інтеграція національ%

ної ІД картки проводиться в усіх федеральних і місце%

вих органах влади [8].

В Абу%Дабі діє загальнодержавна CRM платформа,

яка є першою державною системою підприємства для роз%

міщення в ЦОД (центр обробки даних) і використовує за%

гальну державну мережу, яка називається АДНЕТ

(ADNET). Вона сприяє співпраці 60 урядових департа%

ментів; дозволяє жителям Абу%Дабі мати зворотний зв'я%

зок, повідомляти про інциденти та робити запити про

інформацію зручними шляхами за допомогою декількох

каналів таких, як портал Абу%Дабі та Контакт%центр Уря%

ду Абу%Дабі; надає мешканцю міста адміністративні по%

слуги зі стандартизації та інтеграції взаємодії з клієнтами

на всіх каналах, включаючи веб%сайти, телефони, СМС

тощо.

Портал уряду Дубай забезпечує інноваційний канал

комунікації між державою та громадськістю. Він пропо%

нує різноманітні державні електронні послуги (eServices),

орієнтовані на фізичних осіб, підприємців і гостей. Пор%

тал містить інформацію про всі державні відомства Ду%

бай та їх контактні дані. Портал виступає віртуальним

шлюзом для державних відомств та електронних послуг,

які вони надають громадськості та бізнесу. Розпочинаю%

чи з 2001 року, мерія впроваджує електронне урядуван%

ня, зокрема, створює умови для надання електронних

послуг через свій офіційний сайт.

Особлива увага приділяється зворотньому зв'язку з

громадянами. Так, порівняно нещодавно уряд Дубай за%

пустив онлайн%опитування задоволеності клієнтів для

оцінки використання електронного місцевого самовря%

дування. Опитування орієнтується виключно на грома%

дян та мешканців Дубай незалежно від їх віку та рівня

доходу. Перший блок питань стосується якості доступу

до Інтернету, його вартості та швидкості. Другий — ви%

користання інтернету для бізнесу, для оцінки популяр%

ності соціальних мереж, онлайн%банкінг, онлайн квитки

і подорожі, освітні онлайн%курси, онлайн пошук роботи

і використання інтернету для урядових служб. У заключ%

ному блоці — визначаються е%послуги, які є найбільш

популярними, досліджуються причини використання або

не використання доступних послуг. Окремо є розділ, де

клієнти можуть написати свої думки та відгуки. Опиту%

вання проводиться на сайті — Dubai Smart Gov —

www.deg.gov.ae і може здійснюватися англійською або

арабською мовами.

Щодо електронної ініціативи, то Дубай має влас%

ну програму, яка носить назву Dubai Egovernment

Initiative. Місією цієї програми полягає у впровадженні

електронного урядування шляхом надання високояк%

існих орієнтованих на клієнта електронних послуг для

фізичних осіб, підприємств і урядових відомств та їх

просування. Стратегічними цілями і завданнями цієї

програми є:

— збільшення кількості споживачів електронних по%

слуг;

— забезпечення найкращої якості обслуговування

клієнтів;

— заохочення зворотнього зв'язку й отримання про%

позицій щодо покращення послуг;

— спрощення процесів, в яких люди та підприємства

мають справу з урядом.

Дубай має власний портал Е%скарг для клієнтів з ме%

тою покращення обслуговування. Скарги від споживачів

має важливе значення для спрощення процедур, для роз%

робки і підвищення продуктивності. Таким чином, уряд

зацікавлений, щоб відкрити канали зв'язку зі своїми

клієнтами і виявляти їхні потреби, беручи до уваги куль%

турну різноманітність клієнтів.

В Україні у 2014 році Дніпропетровською обласною

радою було започатковано проект "SmartCity. Конкурен%

тоспроможність та сталий розвиток через електронне

урядування" [9]. Цим Проектом передбачена розробка

"дорожньої мапи" та опис моделі підвищення конкурен%

тоспроможності та забезпечення сталого розвитку міст

України "Розумне місто" на базі вищезгадуваної євро%

пейської моделі European Smart Cities [7]. Як вже заз%

началося, Європейська модель передбачає взаємопов'%

язаний розвиток 6 ключових сфер життєдіяльності з

широким використанням технологій е%урядування та е%

демократії: розумне урядування, розумна економіка,

розумна мобільність, розумні люди, розумне довкілля,

розумне життя.

Були визначені такі завдання для України:

"розумне урядування": створення міських порталів ад%

міністративних послуг; надання пілотних е%сервісів та е%

послуг громадянам та бізнесу; формування пріоритетів

міської політики за участю громадськості;

"розумне життя": упровадження типового Проекту е%

лікарні; створення єдиного електронного освітнього про%

стору; "безпечне місто" (відеокамери);

"розумні люди": веб%сайт громадських ініціатив у

міських управліннях області; веб%сайт дистанційного на%

вчання з питань е%урядування;

"розумне довкілля": система онлайн моніторингу ви%

кидів та відходів;

"розумна мобільність": створення вільних зон Wi%Fi,

у т.ч. у школах, ВНЗ; створення пунктів колективного до%

ступу населення до інформації;
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"розумна економіка": створення міської соціально%

економічної ГІС тощо.

У 2016 році в Україні також був розроблений веб%

сервіс "Розумне місто" (www.rozumnemisto.org), що ре%

алізує концепцію "Smart City" в частині ІТ та надає інстру%

менти для оптимізації процесів самоврядування та бо%

ротьби з корупцією. Як зазначають розробники, "Розум%

не місто" створено по принципу "мікросервісів", тому

легко підлаштовується під будь%який населений пункт

[10]. При створенні продукту були визначені наступні

пріоритети:

— зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;

— багатофункціональність;

— консолідованість послуг та інструментів;

— можливість встановлення додаткових модулів;

— розподілення доступу до модулів в залежності від

обраного міста;

— інструмент мотивування користувачів;

— можливість розробки модулів власноруч та дода%

вання їх до меню свого міста.

Окрім того, передбачено наступні інструменти для

міст: зведена інформація, новини, петиції, зауваження по

ЖКГ, опитування, електронні послуги, відкриті фінанси,

відкритий бюджет, електронні закупівлі, донорство крові,

реєстр ліків, черги на житло.

Чітких визначень поняття "електронне місто" наразі

серед дослідників не існує. На нашу думку, електронне

місто — це форма організації життєдіяльності (функ%

ціонування) міста з використанням сучасних інформа%

ційно%комунікаційних технологій, що включає в себе такі

основні складові: електронну адміністрацію, електронну

участь та електронні послуги.

Для ефективного розвитку електронного міста необ%

хідно забезпечити вирішення питань, пов'язаних з:

— нормативно%правовим забезпеченням розвитку

електронного урядування на місцевому рівні;

— розбудовою необхідної інфраструктури електрон%

ного урядування на рівні міста;

— безпечним містом;

— ефективним функціонуванням Центрів надання ад%

міністративних послуг, в тому числі надання е%послуг;

— створенням реєстру територіальної громади;

— налагодженням засобів спільної роботи та систе%

ми е%документообігу;

— належним функціонуванням офіційного веб%сайту

(порталу) міста та його наповнення;

— підтримкою громадських ініціатив;

— участю громадян у вироблені та прийнятті управл%

інських рішень на місцевому рівні (е%петиції, е%консуль%

тації, е%обговорення та інші інструменти електронної де%

мократії);

— запровадженням муніципальної картки;

— забезпеченням доступу до відкритих даних;

— відкритим бюджетом міста;

— використанням соціальних мереж та інших каналів

комунікації з громадянами та бізнесом.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ.

Слід відзначити, що останнім часом у контексті міжна%

родного досвіду розвитку електронного урядування як

на загальнодержавному, так і місцевому рівнях, спосте%

рігається тенденція замість слова "електронне" вживати

слово "розумне". Так, при вході на портал уряду, штатів

та мерій міст Австралії, висвітлюється словосполучення

"Smart Service" (розумні послуги). Більшість країн світу

впевнено впроваджують електронне урядування і наразі

не має потреби, як ще 10 років тому, підкреслювати ці

процеси додаванням слова "електронна". З офіційних

порталів багатьох міст позникали позначки "е".

Електронне урядування — не є майбутнім, до якого

прагнуть, а стало реальністю, яку удосконалюють і на%

ближують до громадян. Однак все ще залишаються про%

блеми, які потребують свого вирішення, особливо в Ук%

раїні.

Отже, при впровадженні електронного урядування на

місцевому рівні, слід враховувати проблеми, які є акту%

альними й для загальнодержавного рівня, а саме [11]:

Залишається досі актуальною проблема сумісності —

всі різноманітні технології електронного урядування, що

впроваджуються як в органах державної влади, так і в

органах місцевого самоврядування, обов'язково мають

бути сумісними одна з одною. Без вирішення цієї пробле%

ми не можлива ефективна взаємодія як між місцевими,

так і центральними органами влади; між органами влади

і органами місцевого самоврядування.

Проблема національної безпеки — чим більш прозо%

рою і відкритою стає діяльність органів державної влади

та органів місцевого самоврядування, завдяки сучасним

системам електронного документообігу та їх взаємодіям

з іншими системами, тим більша ймовірність використан%

ня цієї інформації на шкоду суверенітету нашої країни.

Окремої уваги заслуговують різноманітні кіберзлочини,

зокрема хакерські атаки на сайти органів влади і місце%

вого самоврядування, віруси%шпигуни, які зчитують і пе%

редають інформацію зацікавленим особам з інших країн,

ведення інформаційних війн за допомогою сучасних ІКТ

тощо. Особливо ця проблема проявила себе в умовах про%

тистояння з Росією: доступ до багатьох баз даних став

можливим і був використаний на шкоду інтересам Украї%

ни, збій в енергетичній системі, "зависання" важливих

систем життєзабезпечення тощо.

Проблема захисту приватності — ця проблема за%

слуговує на окрему увагу і дослідження. Особливої ак%

туальності ця проблема набуває в умовах розвитку ро%

зумних міст. Не вирішення цієї проблеми може призвес%

ти до приходу оруелівського "1984", де громадяни втра%

чають право на приватне життя і стають гвинтиками то%

талітарної держави. Формування різноманітних баз да%

них органами державної влади і органами місцевого са%

моврядування, без чіткого визначення умов доступу до

цієї інформації та її використання, неминуче призведе

до втрати довіри громадян до цих органів і не сприйнят%

тя будь%яких нововведень в сфері електронного уряду%

вання. Особливо ця про проблема є актуальної в кон%

тексті розвитку "розумного міста", як його розуміють

великі ІТ%компанії: масова автоматизація, збір даних,

можливість тотального стеження, відслідковування на%

строїв і думок людей — все це легко можна використа%

ти за певних обставин проти людини на користь тоталі%

тарного режиму.

Потребує уваги також проблема посилення відпо%

відальності за збереження і захист інформації персональ%

ного характеру — більшість працівників як органів дер%

жавної влади і місцевого самоврядування, так і сфери об%

слуговування не несуть відповідальності про надання до%

ступу зацікавленим організаціям і громадянам інформації

про персональні дані інших громадян. Особливо це стає

очевидним під час проведення виборчої та рекламної кам%

паній тощо.

Також не втратила своєї актуальності проблема

"форс%мажорних" обставин — переведення всієї докумен%

тації в електронний формат без резервної копії, а також
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перехід на навчання фахівців за допомогою сучасних ІКТ

з різних галузей знань, під дією форс%мажорних обста%

вин може призвести до повного державного колапсу.

Навіть зараз, коли частина процесу спілкування і надан%

ня послуг громадянам органами державної влади і місце%

вого самоврядування переведена в електронний режим,

збій обладнання (відключення електрики, "зависання"

системи електронного документообігу, електронної чер%

ги, е%реєстрації тощо) призводить до паралічу всієї робо%

ти цих органів. Саме тому, слід бути дуже обережним при

переведенні в 100% електронний режим надання

найбільш важливих послуг громадян, захист національ%

ної безпеки, безпеки життєдіяльності тощо. Найбільш

оптимальним співвідношенням має бути в залежності від

їх важливості 70—80% електронного режиму, решта в

звичайному.

Таким чином, для максимально ефективного викори%

стання переваг від електронного урядування як на загаль%

нодержавному, так і на місцевому рівнях, слід звести до

мінімуму ризики від його впровадження.

З цією метою слід налагодити активний діалог влади

і громадян з метою подальшого розвитку електронної де%

мократії, координацію зусиль органів державної влади і

місцевого самоврядування щодо напрацювання ме%

ханізмів розв'язання окреслених проблем і запобігання

виникнення їх в майбутньому.
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Державна соціальна допомога передбачає надання

малозабезпеченим сім'ям, самотнім громадянам, а та%

кож іншим категоріям громадян соціальної допомоги,
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субсидій, соціальних послуг і життєво необхідних то%

варів. Соціальна допомога безпосередньо пов'язана з

такими інструментами, як соціальна допомога, пенсія та

пільги. Соціальне обслуговування являє собою

діяльність спеціальних служб з підтримки, надання со%

ціально%побутових, соціально%медичних, психолого%пе%

дагогічних, соціально%правових послуг і матеріальної
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допомоги, проведення соціальної адаптації та реа%

білітації громадян, які перебувають у важкій життєвій

ситуації.

У зв'язку з тим, що проблема зайнятості є од%

нією з гострих соціальних проблем, методи та

інструменти регулювання ринку праці займають

особливе місце в системі соціальної політики. Дер%

жава законодавчо визначає умови найму і загальні

умови укладення колективних трудових договорів,

бере на себе організацію системи освіти, профес%

ійно%технічної підготовки і перепідготовки праців%

ників. За рахунок державних субсидій заохочуєть%

ся мобільність працівників, стимулюється розвиток

дрібного і середнього бізнесу, виявляються пільги

підприємцям, які створюють нові робочі місця. У

періоди криз держава вдається до використання

громадських робіт.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Питання дослідження інструментів та моделей дер%

жавної соціальної політики, а також окремих її напрямів

та зарубіжного досвіду висвітлено в працях В.І. Мурав%

йова, Н.М. Мужикової, В.Ф. Пузирного, Л.А. Семиног,

І.А. Грицяка, А. Донця, Н.А. Гнидюка, О.М. Рудіка, П.І. Шев%

чука, М.А. Асжиної, Г.Г. Чибрикова, Л.М. Ентіна,

Ю.С. Кашкіна, В. Кернза, Г.К. Дмітрієвої, С.Ю. Кашкі%

на, М.Л. Ентіна, П. Родієра, Афаг Рамиз кизи Різаєвої,

А.Є. Сергєєва тощо.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація інструментів та мо%

делей державної соціальної політики різних країн.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Істотним методом впливу на ціну праці є визначен%

ня в законодавчому порядку мінімальних розмірів за%

робітної плати. З мінімальною заробітною платою по%

в'язаний і мінімальний розмір пенсії по старості, інва%

лідності та ін. Важливим інструментом у визначенні та

регулюванні доходів населення є здійснення індексації

заробітної плати, збереження її купівельної спромож%

ності.

Забезпечення необхідних житлових умов розгля%

дається в сучасних західних країнах як напрям соціаль%

ної політики, має значення для здійснення структур%

них зрушень, так як легко і швидко вирішуються жит%

лові проблеми сприяють рухливості робочої сили. Цей

напрям реалізується шляхом виділення соціальних

трансфертів для надання допомоги населенню, орен%

дує житло.

Як альтернативу держава заохочує самостійне жит%

лове будівництво. Наприклад, територіальні органи

влади самі створюють відносно дешеві комплекси жит%

ла і здають їх в оренду сім'ям з низькими доходами.

Інший шлях соціальної підтримки в цій галузі передба%

чає використання житла, побудованого приватними бу%
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Рис. 1. Інструментарій державної соціальної політики
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дівельними кооперативами. Роль держави тут прояв%

ляється в наданні землі будівельним організаціям на

вигідних умовах, здійснення їх пільгового кредитуван%

ня або м'якого оподаткування.

На рисунку 1 представлені основні форми, методи

та інструменти державної соціальної політики, які роз%

роблені і застосовуються на цей час у різних країнах.

Побудова певної моделі соціальної політики, як

правило, більшою мірою є прерогативою держави,

тому використання ринкових методів у чистому вигляді

як мінімум важко. При цьому найбільша ефективність

теоретично досягається за рахунок впровадження ква%

зіринкових відносин і механізмів у соціальну сферу [1,

с. 126].

Як показало дослідження, в процесі розвитку

сформувався багатий інструментарій соціальної пол%

ітики, конкретний вибір і ефективність якого є пред%

метом гострих дискусій вчених і практиків. Прихиль%

ники ліберальної доктрини вважають, що занадто ак%

тивне втручання держави і "щедрі" соціальні програ%

ми послаблюють стимули до праці у одержувачів до%

помог, і в той же час зменшують стимули до інвесту%

вання у тих, хто більшою мірою фінансує ці програми

за рахунок прогресивних податків. Навпаки, неокейн%

сіанці і інституціоналісти вважають, що проблема

бідності не вирішена сьогодні до кінця навіть у розви%

нених країнах, що не виправдовує максимального втру%

чання держави в економіку.

Аналіз застосовуваного в різних країнах інстру%

ментарію соціальної політики підтверджує вислов%

лену на початку параграфа ідею про те, що конкрет%

на комбінація використовуваних методів та інстру%

ментів визначається закономірностями соціально%

економічного розвитку тієї чи іншої країни і стано%

вить основу реалізованих національних моделей

соціальної політики, між якими існують значні кон%

цептуальні, національні, культурно%етнічні від%

мінності [2, с. 9]. Історико%логічний та порівняльний

аналіз дозволив виділити два основних види моде%

лей соціальної політики: ліберальний (європейська,

англо%саксонська, східно%азіатська моделі) і егалі%

тарний вид (скандинавська і радянська модель)

(табл. 1).

Критеріями віднесення країн до тієї чи іншої мо%

делі були: концептуальна підстава, в якій відобража%

ються закономірності соціально%економічного розвит%

ку; застосовувані методи і інструменти, особливості

(спосіб) фінансування соціальних програм.

Під теоретичною моделлю соціальної політики в

даному дослідженні розуміється формалізований опис

соціально%економічних явищ і процесів, структура яко%

го визначається як об'єктивними властивостями, зу%

мовленими масштабами виконання державою соціаль%

них функцій і методами соціальної політики, так су%

б'єктивним цільовим характером дослідження.

Європейська модель реалізовувалася в деяких

країнах континентальної Європи: Німеччини, Австрії,

Франції, Бельгії, Нідерландах, Швейцарії; англо%сак%

сонська модель — в США, Канаді, Ірландії, Австралії,

Нової Зеландії, Великобританії; східно%азіатська — в

Японії, Південній Кореї, Гонконгу, Сінгапурі; сканди%

навська — в Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії; ра%

дянська — в СРСР і частково в країнах колишнього "со%

ціалістичного табору" [3, с. 81].

Будь%яке втручання держави в формі матеріальної

підтримки як організацій, так і населення, призводить

до порушення конкурентного порядку. Проте участь

держави в економічному житті суспільства є необхід%

ною умовою нормального функціонування соціальної

ринкової економіки. Масштаби участі держави у вирі%

шенні соціальних проблем визначаються законо%

мірностями соціально%економічного розвитку і різні в

розвинених країнах.

Наприклад, англо%саксонська модель, заснована на

неоліберальної доктрини, орієнтована на ринковий роз%

поділ доходів при мінімальному втручанні держави в їх

регулювання. Підставою такого підходу, що отримало

розповсюдження на початку 80%х років XX століття, ста%

ла необхідність посилення конкурентоспроможності

економіки [4]. З одного боку, це передбачало згортан%

ня державної діяльності щодо вирівнювання доходів, з

іншого боку, зниження податкового тягаря зробило сти%

мулюючий вплив на приватний сектор. У всякому разі,

успішність даної моделі багато в чому спиралася на роз%

винені громадські організації, що захищають інтереси,

в тому числі соціальні, різних громадських груп.

Таблиця 1. Основні моделі державної соціальної політики
різних країн

Види моделей Концепція 
(доктрина) 

Спосіб фінансування соціальних програм; 
основні методи 

ліберальні 
Англо-саксонська (США, Канада, 
Великобританія, Ірландія, 
Австралія, Нова Зеландія) 

Ліберальна 
(неолібералізм) 

Дрібні програми соціальної допомоги 
 

Європейська (Німеччина, Франція, 
Австрія, Нідерланди, Бельгія, 
Швейцарія) 

Соціального 
ринкового 
господарства 

Високорозвинена  система державного і 
приватного соціального страхування, 
програми професійної перепідготовки 

Східно-азіатська (Японія, Південна 
Корея, Гонконг, Сінгапур) 

Лібералізм (його 
різновид 
патерналізм) 

Значна соціальна роль корпорацій; 
високорозвинені системи приватного 
страхування (медичного та пенсійного) 

Егалітарні
Скандинавська (Фінляндія, Швеція, 
Норвегія) 

Егалітаризм Масштабні фінансування програми 
професійної перепідготовки і розвинена 
система соціального страхування 
 

Радянська (колишні соціалістичні 
країни) 
 

Егалітаризм Масштабні загальні державні соціальні 
програми 
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Економічна ефективність, будучи головним пара%

метром в діяльності неоліберальної держави, задає

жорсткі рамки англо%саксонської моделі соціальної

"політики. Великобританія тут є винятком, тому що

після Другої Світової війни зберігає розвинену сис%

тему соціального захисту. Відмінною рисою США є

відсутність єдиної загальнодержавної системи соц%

іального захисту. Є розрізнені дрібні програми соц%

іальної допомоги, націлені на вузьке коло одержу%

вачів, які лише частково охоплюють нужденних: на%

приклад, виплати дітям%утриманцям, які пережили

батьків, допомога особам, які не мають медичної

страховки і деякі інші. Таким чином, держава пере%

орієнтує основну частину населення на приватні сис%

теми страхування, недоступні соціально незахищеним

групам населення.

Європейська модель заснована на ордолібераль%

них принципах. У них визнається необхідність і ба%

жаність державного перерозподілу з метою згладжу%

вання економічної та соціальної нерівності до рівня,

не порушує основу соціального ринкового господар%

ства — ринковий механізм. На відміну від англо%сак%

сонської моделі, де критерій ефективності у вирішенні

питань розподілу доходів відіграє вирішальну роль, в

європейській моделі, як писав А. Мюллер%Армак, "соц%

іальні цілі відіграють таку ж важливу роль, як і еко%

номічні цілі" [5, с. 24]. Що стосується питання розпод%

ілу доходів це означає, що держава, підтримує, гаран%

тує і захищає за допомогою норм, законів та інститутів

ефективну роботу ринкового механізму, створюючи

при цьому умови для зростання добробуту всіх со%

ціальних груп.

У скандинавській моделі ринок є системою, що са%

моорганізується, в якій держава виступає лише одним

з господарюючих суб'єктів. Політика в області пере%

розподілу носить егалітарний характер, і соціальні цілі

мають пріоритет перед економічними, тому через бюд%

жет перерозподіляється до 60% ВВП. Для даної мо%

делі характерна менша ієрархія заробітних плат, ве%

лике податкове навантаження і прогресивний прибут%

ковий податок, який призводить до вирівнювання до%

ходів, одержуваних в якості заробітної плати, ще до

отримання соціальних трансфертів. Пріоритетним ме%

тодом соціальної політики в галузі соціального захис%

ту є програми професійної підготовки і перепідготов%

ки, працевлаштування безробітних, а не трансферти,

хоча їх роль значима в даній моделі. Розвинена систе%

ма соціального страхування забезпечує всіх (в тому

числі імущих) громадян виплатами через хворобу, при

догляді за дітьми, а також компенсує витрати на на%

вчання.

У європейській і скандинавської моделі при ви%

сокому рівні розвитку державного соціального стра%

хування роль приватного страхування (особливо в

скандинавської моделі) невелика. Одночасно держа%

ва створює сприятливі умови для розвитку приват%

ного страхування за допомогою зниження податко%

вого навантаження. "Пропуски" в охопленні держав%

ним соціальним страхуванням (їх одержувачем може

бути тільки той, хто робив внески раніше) на відміну

від англо%саксонської моделі не є підставою для

віднесення людини до категорії бідних, оскільки в

цих країнах (Німеччина, Франція, Нідерланди, Данія

) існує законодавчо закріплене право на отримання

мінімального доходу і право на інші види соціальної

допомоги. За образним висловом М. Альбера,

"злидні майже заборонені федеральним законом

про соціальну допомогу" [6, с. 154]. Німецька дер%

жава зобов'язана за діючими законами забезпечити

потребу у необхідному споживанні: житло, їжу, жит%

тєво важливі лікарські засоби, догляд та тощо. Якщо

в ліберальної моделі сильніше розвинене правове

регулювання, то в моделі "держави добробуту" —

перерозподіл доходів. Застосовуваний критерій

справедливості визначатиме ефективність викорис%

товуваних методів.

У східно%азіатської моделі інституційно закріплені

загальне страхування на право отримання медичної до%

помоги та пенсійне страхування. Наприклад, в Японії є

велика різноманітність систем страхування, пов'язано

це з тривалою еволюцією національної моделі. Соц%

іальне страхування в Японії стало розвиватися в формі

різних видів взаємодопомоги для працівників за місцем

їх роботи з метою розосередження ризиків. Пізніше

ця система була перетворена в систему страхування,

якому підлягають всі особи найманої праці, а потім по%

ширена на громадян, що займаються самостійною

підприємницькою діяльністю.

Моделі держави добробуту, які склалися в різних

країнах, досить переконливо демонструють, що, з од%

ного боку, досягнення одних і тих же цілей соціальної

політики можливо різними методами, а з іншого боку,

це дозволяє виявляти різні аспекти з метою, до яких

країни на різних етапах еволюції прагнуть в своїй соц%

іальній політиці, виявляти загальне і особливе в моде%

лях соціальної політики.

Спосіб фінансування державою соціальних про%

грам є своєрідним критерієм, що дозволяє розріз%

няти моделі між собою, оскільки особливості фінан%

сування соціальних програм в кінцевому підсумку

визначаються кількісними і якісними параметрами

діяльності держави. Немає однозначної відповіді на

питання, яку роль відіграє держава як основний

суб'єкт в соціально%економічному розвитку цих

країн. Якщо розглядати кількісні показники (масш%

таби державної участі визначаються питомою вагою

державних доходів і витрат в національному доході

і ВВП), то ця частка коливається від 30% в США до

62% в Швеції.

Рішення задач соціальної політики і цілеспря%

моване регулювання соціальних процесів на дер%

жавному рівні здійснюється шляхом перерозподі%

лу національного доходу. Ян Тінберген оцінив час%

тку перерозподілу національного доходу на соц%

іальні потреби населення для ряду країн, яку умов%

но можна було б назвати показником соціалізації.

Цей показник для чотирьох країн виглядає наступ%

ним чином: Швеція — 0,299; Нідерланди — 0,28;

США — 0,125; Японія — 0,1 [7, с. 126]. Показники

інших країн Західної Європи знаходяться між екст%

ремальними значеннями Швеції — Японії. Очевид%

но, що вирішальну роль в оцінці впливу і ефектив%

ності перерозподілу і регулювання процесів у соц%

іальній сфері відіграють складно визначаються
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якісні характеристики державної участі в регулю%

вання "соціальних процесів.

Країни Азії (Японія, Гонконг, Сінгапур, Південна

Корея і Тайвань) на соціальні потреби витрачають 5—

15% ВВП. Різниця з європейськими країнами істотна.

Але це і є прикладом того окремого випадку, при яко%

му звернення тільки до макроекономічних показників

не найкращий метод дослідження, оскільки в азіатсь%

ких країнах забезпечення високого рівня життя покла%

дено головним чином на роботодавця. Підприємці та

корпорації зобов'язані за законом надати досить ши%

рокий діапазон соціальних заходів щодо забезпечен%

ня працівників і їх сімей, які в європейських країнах

забезпечуються державою. При цьому необхідно вра%

ховувати той факт, що багато азіатські країни реалі%

зують заходи соціальної політики при більш низькому

рівні економічного розвитку, ніж в європейських краї%

нах.

ВИСНОВОК
Всі розглянуті моделі можна умовно об'єднати в

три типи соціальної політики — інституційний (англо%

саксонська і східно%азіатська модель); програмний

(європейська "модель) і структурний (скандинавська,

радянська модель). Інституційний тип має на увазі, що

держава приходить на допомогу людині тільки тоді,

коли не залишається іншої альтернативи в особі рин%

ку, різних інститутів взаємодопомоги та благо%

дійності, сім'ї та близьких, тобто держава по суті стає

останнім інститутом надання підтримки нужденним.

При цьому той факт, що людина опинилася в скрутній

ситуації, розглядається переважно як його особиста

невдача.

У рамках програмного типу соціальної політики

держава бере на себе зобов'язання забезпечити пев%

ний мінімальний стандарт добробуту як право грома%

дянина. Тому соціальні програми розглядаються як

нормальна складова частина життя товариствами такої

держави.

Проте, не дивлячись на успіхи соціальної політи%

ки, розвинені країни стикаються з багатьма соціаль%

ними протиріччями. Ці факти свідчать про те, що не

існує універсальної моделі соціальної політики. Сучас%

ний етап соціального регулювання характеризується

також переміщенням його акцентів на нові методи та

інструменти: поряд з диверсифікацією соціальних про%

грам, вдосконаленням системи посібників з безробіт%

тя і бідності, упор робиться на створення нових робо%

чих місць, розвиток нових форм зайнятості та перенав%

чання.

Підводячи підсумок, необхідно відзначити, що

державна соціальна політика реалізується через три

основні форми: правову, фінансову та виробничу.

Кожна форма включає в себе комплекс методів та

інструментів, комбінація яких визначається націо%

нальною моделлю державної соціальної політики. За

критеріями (концептуальна підстава застосування

методів і інструментів, особливостей (способів)

фінансування соціальних програм) виділено два ос%

новних види моделей соціальної політики: лібераль%

ний (європейська, англо%саксонська, східно%азіатсь%

ка) і егалітарний вид (скандинавська, радянська мо%

делі), які об'єднані за відповідними параметрами в три

типи соціальної політики — інституційний (англо%сак%

сонська і східно%азіатська модель); програмний (євро%

пейська модель) і структурний (скандинавська, ра%

дянська модель).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В економічній науці державу необхідно розглядати

як основний інститут ринкової економіки, який бере

участь у господарській діяльності людини. Головною

особливістю держави як ринкового інституту є наявність

переважного права перед суб'єктами ринку впливу на

соціально%економічні процеси в економіці, захисту інте%

ресів власників і підприємців.

Визначення економічної ролі держави в умовах рин%

кової економіки є фундаментальним питанням в теорії

державного регулювання, тим більше воно стало більш

значущим у сучасних умовах фінансово%економічної

кризи. Під впливом, яких потрібна переоцінка ефектив%

ності прийнятих державних заходів і діяльності уряду

країни. Сформована соціально%економічна ситуація вка%

зує на те, що роль держави не є фіксованою в часі, а

схильна до трансформації та адаптації до макро% і мікро%

економічних змін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження проблем формуван%

ня механізму державного регулювання аграрного сек%

тору національної економіки зробили вітчизняні вчені

такі, як Л.М. Васільєва, А.Д. Діброва, М.Х. Корецький,

Ю.Я. Лузан, О.М. Шпичак та інші науковців. Проте про%

блеми формування ефективного механізму вивчені не%

достатньо глибоко, тому вимагають додаткових науко%

вих досліджень, що і зумовило вибір теми наукової

статті.
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MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Визначено ефективний механізм державного регулювання аграрного сектора. Уточнено еко�
номічну сутність понятійного апарату щодо категорії "механізм державного регулювання аг�
рарного сектору". Сформульовано стратегічні цілі та завдання державного регулювання аграр�
ного сектора. Встановлено, що обов'язковою умовою ефективності функціонування механізму
державного регулювання є дотримання принципів реалізації стратегічного розвитку аграрного
сектору.

It determines the effectiveness of the mechanism of state regulation of agrarian sector. It clarified
the economic substance of the conceptual apparatus of category "mechanism of state regulation of
the agricultural sector." Formulated the strategic goals and objectives of state regulation of agrarian
sector. It was found that the prerequisite for the functioning of the mechanism of state regulation is
the adherence to the principles of the strategic development of the agricultural sector.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення ефективного механізму

державного регулювання аграрного сектора та уточнен%

ня економічної сутності понятійного апарату щодо ка%

тегорії "механізм державного регулювання аграрного

сектору".

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В умовах, що склалися, основною метою держав%

ного регулювання аграрного сектора економіки є ко%

ригування економіки і запобігання кризовим явищам для

ефективного функціонування ринкового механізму, за%

безпечуючи рівноправну конкуренцію, доступ до ре%

сурсів та ринків збуту аграрних товаровиробників. Дер%

жавне регулювання безпосередньо може впливати на

процес відтворення в сільському господарстві, забез%

печуючи умови для економічного зростання в сільсько%

господарських підприємствах, стимулюючи впровад%

ження інноваційних технологій і оновлення матеріаль%

но%технічної бази в АПК, тим самим вирішуючи пробле%

ми не тільки економічного, але й соціального характе%

ру. Напрями аграрної політики і величина впливу дер%

жавних заходів визначаються масштабом соціально%

економічних проблем в умовах кризи в конкретній си%

туації і в певний час.

Незважаючи на ліберальні погляди, в економіці

країн Євросоюзу і США діють ринкові та державні ре%

гулятори, функціонують сільськогосподарські підприє%
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мства та їх об'єднання різних форм власності. Держа%

ва здійснює індикативне планування аграрної економ%

іки і активну соціальну політику. Реалізована в цих краї%

нах аграрна політика є соціально%орієнтованою модел%

лю ринкової економіки. Відповідно, наступним еволю%

ційним етапом національної аграрної політики можли%

во повинен стати етап розвитку соціально%орієнтова%

ного ринкового механізму з розвиненим державним

протекціонізмом.

Васільєва Л.М. зазначає, що основна мета держав%

ного регулювання аграрної сфери полягає в усуненні

або часткової ліквідації притаманних сільському госпо%

дарству як її базового сектору, так званих провалів рин%

ку внаслідок значних коливань обсягів виробництва та

цінової кон'юнктури, що відбуваються під впливом

зовнішніх факторів. Воно є невід'ємним і ефективним

інструментом раціональної організації та розвитку аг%

ропромислового виробництва [1].

У теорії державного регулювання зазвичай виділя%

ють три види економічного регулювання (державне,

ринкове і корпоративне), від оптимального поєднання

яких залежить взаємозв'язок різних рівнів державного

регулювання і стабільне функціонування аграрного сек%

тора економіки. У зв'язку з цим можна класифікувати

за рівнями вертикального впливу державного регулю%

вання на економічну систему АПК країни: макрорівень;

мезорівень, включає регулювання галузей і підгалузей

АПК, в цілому країни і регіонів; мікрорівень (аграрні

підприємства).

В умовах системної кризи в аграрному секторі для

підтримки соціально%економічної стабільності в сфері

впливу держави повинні бути наступні об'єкти: розподіл

капіталу і ресурсів; фінансово%кредитна система; пла%

тіжний і торговельний баланси; ціни і ціноутворення;

ринкова конкуренція; зайнятість населення. Виходячи

з цього, суть державної антикризової аграрної політи%

ки полягає:

— у запобігання кризовим явищам і усунення деп%

ресивної тенденції в аграрному секторі за рахунок роз%

ширення внутрішнього і зовнішнього ринків збуту,

збільшення інвестицій в аграрне виробництво, впровад%

ження нових технологій та оновлення матеріально%тех%

нічної бази;

— регулюванні конкурентних відносин і стримуванні

зростання монополізації вітчизняного аграрного ринку;

— формуванні рівноправного конкурентного сере%

довища на аграрних ринках;

— розвитку агробізнесу на селі і стимулювання його

доступними кредитними ресурсами як на розвиток

бізнесу, так і на поповнення оборотних коштів.

Звичайно, перераховані об'єкти і напрями держав%

ного регулювання відрізняються за своєю суттю, і охоп%

люють різні рівні аграрної політики. Досягнення балан%

су в їх розвитку і функціонуванні забезпечить успішне

функціонування вітчизняного агробізнесу.

Державне регулювання аграрного сектора еконо%

міки є основним напрямом економічної політики дер%

жави, бо регулюється не тільки економіка, а й забезпе%

чується продовольча безпека країни. Це особливо ак%

туально в умовах членства України в СОТ.

Дослідження проблем державного регулювання аг%

рарного сектора економіки дозволило виділити два

підходи в сучасній літературі: перший — регулювання

виробництва (Діброва А.Д  [3], Лузан Ю.Я.  [5]); другий

— регулювання ринку (Шпичак О.М.  [6]; Корецикий

М.Х. [4]). На наш погляд, ці підходи є дещо односто%

ронніми і не мають комплексного вирішення дисбалан%

су в розподілі ресурсів для аграрних підприємств, не%

стабільної кон'юнктури на ринку аграрного сектора і де%

фіциту фінансових ресурсів у сільськогосподарських

підприємствах. Тільки реалізація комплексного підхо%

ду державної підтримки аграрного сектору дозволить

досягти економічного зростання в аграрному вироб%

ництві.

Гайдук В.І. визначає, що "… одним з найважливіших

умов, що забезпечують ефективне функціонування аг%

рарного сектора, є наявність механізму регулювання

процесів, що відбуваються в ньому. Механізм регулю%

вання включає в себе ринковий механізм, а також ме%

ханізм державного регулювання" [2].

На нашу думку, механізм державного регулювання

аграрного сектора економіки — це спосіб дій суб'єкта

регулювання заснований на базових функціях і принци%

пах, що забезпечує за допомогою форм, методів і за%

собів ефективне функціонування системи державного

регулювання для досягнення певної мети і вирішення

протиріч. При цьому економічні функції держави ви%

значають напрями її діяльності, завдання і цілі, а ме%

ханізм державного регулювання забезпечує способи їх

реалізації. До базових функцій органів державного ре%

гулювання розвитку аграрного сектора, на наш погляд,

необхідно віднести: визначення мети, завдань і моделі

розвитку, формування правил економічних взаємин і

ведення агробізнесу, координація та контроль дотри%

мання інтересів економічних суб'єктів, стимулювання і

контроль економічних процесів.

При формуванні функцій державного регулювання

аграрного сектору важливе значення необхідно нада%

вати визначенню цілей, завдань і моделей їх виконан%

ня, бо від цього буде залежати стратегічний розвиток

аграрної економіки та якість ліквідації системних про%

блем, негативних тенденцій накопичених за роки рефор%

мування аграрного сектора. Стратегічні цілі державно%

го регулювання аграрного сектора повинні бути спря%

мовані на:

— розробку та затвердження правового підгрунтя

розвитку аграрного сектора;

— визначення цілей розвитку аграрного сектору,

спрямованих на ефективне використання виробничих

ресурсів у ньому;

— вирівнювання сукупного попиту і сукупної про%

позиції на продовольчому ринку;

— підтримання стабільної економічної ситуації в га%

лузі;

— перерозподіл доходів, спрямованих на згладжу%

вання відмінностей в доходах сільськогосподарських

виробників;

— захист внутрішнього продовольчого ринку;

— забезпечення і підтримання продовольчої безпе%

ки в країні.

Для досягнення цілей та ефективного вирішення

поставлених завдань державі необхідно визначити кон%

кретні індикатори, які повинні відповідати певним кри%

теріям:
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— відображати конкретні бажані досягнення, а не

способи їх реалізації;

— стимулювати розробку конкретних дій і бути до%

сить детальними, щоб бути зрозумілими і вказувати

чіткий напрям;

— бути кількісно вимірними, щоб можна було оці%

нювати ступінь їх досягнення;

— точки зростання повинні бути геометрично про%

гресивними, спрямованими на посилення економічного

зростання;

— враховувати наявні ресурси;

— мати тимчасові обмеження виконання поставле%

них завдань.

Система цілей будується на баченні майбутньо%

го, місії та стратегії. За термінами вони можуть по%

ділятися на короткий термін до 3 років, середній

термін від 3 до 5 років, тривалий термін від 5 років і

більше. Особливо важливо виділити, бачення май%

бутнього — це елемент довгострокового плануван%

ня розвитку і об'єкта регулювання, визначає різнос%

торонній оптимістичний погляд на розвиток аграр%

ного сектора в майбутньому і є основою тих завдань,

виконання яких повинно бути визначено стратегіч%

ним планом. Бачення майбутнього, як і планування,

будується на аналізі соціально%економічної системи

країни і регіонів, науково%практичних розробках і

попередньому досвіді.

Дослідження нормативно%правових документів та

наукової літератури дозволило зробити висновок, що

державне планування має забезпечувати умови для

відкриття нових високотехнологічних виробництв пере%

робних підприємств, конкуренції вітчизняних агротова%

ровиробників на внутрішньому і зовнішніх ринках, ство%

рення агросектора з рівноправним ринком збуту вироб%

леної продукції і продуктів харчування в Україні, екс%

портоорієнтованого і багатоукладного національного

агробізнесу з елементами концентрації, кооперації,

спеціалізації, де держава повинна взяти на себе питан%

ня регулювання на внутрішньому ринку надлишку і де%

фіциту сільськогосподарської продукції за допомогою

державних інтервенцій. Виходячи з цього, визначено

основні завдання державного регулювання аграрного

сектора економіки:

— розвиток сільськогосподарських і переробних

виробництв;

— імпортозаміщення та забезпечення продоволь%

чої безпеки країни;

— збереження балансу і паритету сільського гос%

подарства по відношенню до інших галузей вітчизняної

економіки;

— надання державної підтримки товаровиробникам

на зовнішніх і внутрішніх ринках;

— підвищення рівня зайнятості на селі.

Обов'язковою умовою ефективності функціонуван%

ня механізму державного регулювання є дотримання

принципів реалізації стратегічного розвитку аграрного

сектору:

— дотримання загальнонаціональних інтересів;

— систематичний аналіз і контроль результатив%

ності державних заходів;

— нарощування інвестиційного та інноваційного по%

тенціалу;

— розвиток спеціалізації, кооперації, кластеризації

і концентрації виробництва;

— впровадження інноваційних технологій вироб%

ництва та переробки сільськогосподарської продукції;

Рис. 1. Модель механізму державного регулювання аграрного сектору економіки

Місія 
забезпечення необхідною кількістю сільськогосподарської продукції і якістю доступних продуктів харчування населення, 
гарантуючи продовольчу безпеку країни 

Стратегія 
створення конкурентоспроможних високотехнологічних та ефективних аграрних виробників на внутрішньому і зовнішніх 
ринках, сталий розвиток сільських територій 

Ціль 
створення умов для аграрного виробництва і переробних галузей високоефективного виробництва конкурентоспроможної 
продукції, зростання сільської зайнятості та збереження сільського укладу життя на селі, комплексний розвиток сільських 
територій та вирішення соціальних проблем на селі, забезпечення продовольчої безпеки держави 

Задачі 
підвищення ефективності виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, забезпечення якісними доступними 
продуктами харчування населення країни, формування рівноправної кон'юнктури російського аграрного ринку, раціональне 
використання і перерозподіл ресурсів, розвиток інфраструктури, зростання інвестицій та інноваційного потенціалу, 
підвищення зайнятості та активності підприємницької діяльності на селі 

Принципи 
дотримання доступності та адресності державної підтримки сільськогосподарських і переробних організацій, інформаційний 
супровід, рівноправності і конкуренції на аграрних ринках, можливості об'єднання в галузеві союзи і професійні асоціації 

економічні юридичні адміністративні 

за дією за формами підтримки Заходи 
стимулюючі обмежуючі бюджетні позабюджетні 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

Інструменти 
регулювання 

Ресурси  матеріально-технічні трудові земельні фінансові інформаційні 

Результат 

створення інноваційного кластеру високотехнологічних 
конкурентних сільськогосподарських і переробних підприємств Реалізація доктрини 

продовольчої безпеки країни 
розвинена сучасна інфраструктура АПК 
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— нарощування експортного потенціалу галузі;

— відповідності вимогам національних стандартів і

технічних регламентів, правил СОТ та інших міждержав%

них угод;

— екологізація і захист навколишнього середови%

ща сільськогосподарського виробництва і переробних

галузей.

Відмітимо, що саме досягнення стратегічних цілей,

поставлених завдань і дотримання зазначених принципів

дозволить вивести аграрний сектор на якісно новий етап

розвитку, забезпечити соціальний розвиток села, підви%

щити добробут всього населення країни і досягти про%

довольчу безпеку країни.

Відповідно до сучасного законодавства основни%

ми напрямами державної підтримки сільського госпо%

дарства в країні є: забезпечення доступності кредит%

них ресурсів для сільськогосподарських товаровироб%

ників; розвиток системи страхування ризиків в

сільському господарстві; розвиток племінного тварин%

ництва; розвиток елітного насінництва; забезпечення

виробництва продукції тваринництва; забезпечення

закладання багаторічних насаджень і догляд за ними;

забезпечення оновлення основних засобів сільсько%

господарських товаровиробників; забезпечення за%

ходів щодо підвищення родючості грунтів; забезпечен%

ня сталого розвитку сільських територій; надання кон%

сультаційної допомоги аграрним товаровиробникам,

підготовка і перепідготовка кадрів; інформаційне за%

безпечення при реалізації державної аграрної політи%

ки [3].

Перераховані вище цілі, завдання та напрями дер%

жавного регулювання аграрного сектора економіки ба%

зуються на вирішенні проблеми збереження та примно%

ження ресурсного потенціалу аграрного сектору. Для

цього використовується системний підхід державного

регулювання який спрямований на раціональне викори%

стання наявних ресурсів. Відповідно, в сучасних умовах

актуальним є виділення ресурсів в механізмі державно%

го регулювання аграрного сектору, бо за відсутності або

дефіциту ресурсів ефективне функціонування механіз%

му державного регулювання аграрної економіки немож%

ливо.

Відповідно до вищевикладеного та результатів до%

слідження теоретичних аспектів механізму державного

регулювання, модель механізму державного регулюван%

ня аграрного сектора представлена на рисунку 1.

 ВИСНОВКИ
У цілому можна відзначити, що в Україні на цей час

здійснюється процес вдосконалення державного меха%

нізму, в тому числі в частині його фінансування вже діє

механізм фінансування економічних суб'єктів виходя%

чи з площі посівних площ на одну голову сільськогос%

подарських тварин і виходячи з обсягу виконаних

сільськогосподарських робіт. Прийнято державні

цільові програми розвитку АПК і окремих галузей аг%

рарного сектору, що дозволяє комплексно та ефектив%

но реалізовувати державні заходи в аграрному секторі

національної економіки.

Отже, ефективний механізм державного регулюван%

ня повинен бути спрямований на збереження і розви%

ток земельних, матеріально%технічних, фінансових, тру%

дових та інформаційних ресурсів в аграрному секторі.

Наявність цих ресурсів є головною умовою створення

ефективного механізму і одночасно являються елемен%

тами державного регулювання. Основними елементами

механізму державного регулювання, що забезпечують

комплексний підхід вирішення цієї проблеми є: еко%

номічні, юридичні, організаційно%адміністративні, а дер%

жавні заходи можуть здійснювати непрямий або прямий

вплив на економічних учасників або мати стимулюючий

(субсидії, дотації, преференції) або стримуючий (ліцен%

зування, штрафи, заборони) ефект.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційне лідерство припускає багатоварі%

антність типів реалізації стратегій поведінки. Оче%

видно, що багато в чому та чи інша стратегія лідер%

ства визначається фундаментальною особистіс%

ною позицією людини в системі соціально%політич%
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У статті розглянуто становлення інноваційного лідера та вплив на нього соціально�психоло�
гічних та соціально�моральних факторів. Обгрунтовано роль самоздійснення та самореалізації
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них відносин. Це означає, що розуміння іннова%

ційного політичного лідерства вимагає розкриття

специфіки механізму соціалізації особистості в

контексті функціонування політичної системи та

базових стратегій соціальної орієнтації особис%

тості.
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На основі сучасних літературних джерел може%

мо зробити висновок, що інноваційне лідерство в Ук%

раїни вивчене недостатньо. В основному увага

вітчизняних науковців зосереджена на політичному

лідерстві та проблематиці лідерства взагалі, не бе%

ручи до уваги специфіки саме інноваційного лідер%

ства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд ключових моментів соц%

іалізації, соціально%психологічних особливостей та

основних типів самоактуалізації особистості іннова%

ційного політичного лідера.

Для досягнення цілей статті, були виконані на%

ступні завдання:

— дослідити особистість інноваційного лідера як

цілісної системної характеристики;

— з'ясувати вплив соціальної орієнтації на осо%

бистість загалом та інноваційного лідера зокрема;

— розкрити розуміння відчуження як загально%

го критичного поняття, яке акумулює те, що пере%

шкоджає повноті проявів індивідуальності, твор%

чості, самодіяльності та визначити роль інновацій%

ного політичного лідера у подоланні відчуження в

усіх його формах та проявах;

— окреслити різноманіття самоактуалізації інди%

відуальних громадських рис крізь призму категорій

конформізму, тоталітаризму та гуманізму.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
СТАТТІ

Особистість — системна характеристика люди%

ни, що виникає та формується внаслідок залучення

індивіда до системи суспільних зв'язків. Особистості

не може існувати поза конкретними соціальними

спільнотами, тому це — суспільний статус, обумов%

лений місцем, роллю індивіда в суспільстві, який до%

сягається завдяки індивідуальним характеристикам,

які проявляються у мисленні, праці, мові.

Свідомість кожного індивіда підтримує єдність

особистості, внутрішню стійкість різноманітних про%

явів власного "Я". Регулювання комфортності,

гідності, рівноваги перебування особи в людському

співтоваристві здійснюється в результаті самооцін%

ки, яка також виконує функції захисного механізму

особистості. Розглянемо механізм самооцінки док%

ладніше і спробуємо виявити особливості самооцін%

ки політичних лідерів.

Особистість політичного лідера є складною, ба%

гатовимірною та складається з численних взаємопо%

в'язаних структурних елементів, основними з яких є:

уявлення лідера про себе самого; потреби та моти%

ви, що впливають на політичну поведінку; система

найважливіших політичних переконань; стиль прий%

няття політичних рішень; стиль міжособистісних

відносин; психогенна стійкість [6, c. 38].

Теоретичні дослідження свідчать, що уявлення

політичного лідера про самого себе, його самооці%

нка, можуть бути досліджені виключно у контексті

найзагальніших уявлень про природу людини,

структуру людської особистості, самосвідомості.

Загальносвітові наукові традиції демонструють на%

явність різних поглядів як на сутність людини зага%

лом, так і на індивідуальність зокрема. У східних

філософських концепціях переважає думка про те,

що людського "Я" як такого взагалі не існує. Опо%

зицію їм у поглядах на особистість становить захі%

дна індивідуалістична модель людини: розуміння

самореалізації тут засноване на тому, що людина

сама приймає рішення про значущість та гідність

своїх обов'язків.

Важливим нам здається з'ясувати те, що якщо

становлення особистості — це вираження справж%

ньої природи людини, то якою є  ця природа?

Відповідь на питання, на нашу думку, доцільно шу%

кати в досягненні компромісу між протилежними

позиціями. Керуючись аналогічними передумовами,

сучасні дослідники пропонують "не висувати осно%

воположну передумову про природу людини, а прий%

няти робоче положення про те, якими ми є насправді.

І тоді точно головною буде основна тенденція лю%

дини змінюватися" [2, c. 25].

Ми виходимо з того, що людський індивід від на%

родження позбавлений будь%якої фіксованої приро%

ди, що визначає його особистісне буття. Людина

така, якою вона робить себе сама, тобто — ні що

інше, як проект самої себе, і існує лише настільки,

наскільки сама себе здійснює.

Звертаючись до соціально%психологічних та со%

ціально%моральних вимірів лідерства, слід розгля%

нути також роль самореалізації в інституціоналі%

зації інноваційного політичного лідера. Особистість

включає до себе прояви буття всіх суспільних відно%

син, а самореалізація — це, фактично, здійснення

можливостей розвитку "Я". Найвищим кінцевим ре%

зультатом розвитку людини є самоздійснення. У

західній психологічній традиції термін "само%

здійснення" (в оригіналі: self%fulfillment) здебільшо%

го трактується як кінцевий результат самореалі%

зації,  повноцінне втілення можливостей особис%

тості, що може виражатися як прагнення людини до

найбільш повного виявлення своїх здібностей та їх

актуалізації.

За визначенням Л. А. Коростильової, самореа%

лізація — це здійснення можливостей розвитку "Я"

за допомогою власних зусиль,  співтворчості,

співдіяльності з іншими людьми (близьким і дале%

ким оточенням), соціумом і світом в цілому [2, с.

23]. Самореалізація включає також і самопроекту%

вання — уявлення про те, якою людина прагне ба%

чити себе в найближчому та віддаленому майбут%

ньому.

Говорячи про становлення політичного лідера,

маємо зважати на визначальну роль базових прин%

ципів, що формують загальну стратегію поведінки.

Принципи конкретного індивіда не обов'язково по%

винні бути моральними за своєю природою, і свідо%

мий аморалізм також має право вважатися рівноці%

нним принципом. Принципи можуть бути різноманіт%

ними, але у сукупності їх набір відображає людську

ідентичність. З огляду на це, слід ближче розгляну%

ти два види ідентичності: особистісну (персональну)

та соціальну. Якщо особистісна ідентичність являє

собою самовизначення в фізичних, інтелектуальних,
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моральних рисах індивіда, то соціальна ідентичність

— це самовизначення в якості співвіднесення себе з

певною соціальною групою.

Достатньо вищенаведені параметри зливаються

між собою, внаслідок чого характеристики персо%

нальної ідентичності мають нечіткі межі з ідентичні%

стю соціальною. Для самоідентифікації інноваційно%

го лідера важливими нам видаються: фізичні пара%

метри (зовнішні дані, демографічний статус, здоро%

в'я, темперамент), психічні, моральні та етичні якості,

світогляд (інтереси, політичні погляди, особливості

світовідчуття), стиль життя (рівень матеріального

добробуту, освіта, професія).

Що стосується проблематики нашого досліджен%

ня, то до вивчення уявлень лідера про самого себе

прикута увага в роботах 3игмунда Фрейда, Гароль%

да Дуайта Лассвелла та інших відомих психологів.

"Батько" психоаналізу З. Фрейд орієнтувався на

ідею компенсації реальних чи уявних дефектів осо%

бистості, тоді як увага Г. Лассуелла була прикута до

еволюції уявлень людини про саму себе, ступеню

розвитку й якості самооцінки та їх втілення в пол%

ітичній поведінці. Його гіпотеза полягала в тому, що

деякі люди мають надзвичайно сильну потребу у

владі або інших особистісних цінностях, таких, як

прихильність, повага, що є засобами компенсації

травмованої або неадекватної самооцінки. Особисті

цінності чи потреби такого роду слід розглядати як

его%мотиви, оскільки вони є частиною его%системи

особистості. Також не можна залишити поза увагою

слушну думку вітчизняного науковця В.М. Козако%

ва: "досить часто системи цінностей виступають як

самодостатні джерела мотивації, які діють на основі

розподілу людських співтовариств на "своїх" і "чу%

жих"" [4, c. 24].

Лауреат Нобелівської премії з економіки Акер%

лоф Джордж розвинув ідею Г. Лассуелла, згідно з

якою прагнення до влади є спробою компенсації

низької самооцінки. Він детально розглянувши

структуру самооцінки, вважав, що низьку самооцін%

ку можуть формувати п'ять суб'єктивних негативних

почуттів відносно самого себе в різних їх комбінац%

іях: почуття власної неважливості, незначності; по%

чуття моральної неповноцінності; відчуття слабкості;

почуття посередності; почуття інтелектуальної не%

адекватності [10].

Після того, як Г. Лассуелл привернув увагу нау%

ковців до ролі самооцінки в поведінці лідерів, на світ

з'явився цілий ряд досліджень, присвячених уявлен%

ням політиків про себе. Політичний лідер у будь%якій

ситуації, за рідкісним винятком, діє у відповідності

до власної "Я"%концепції, а його поведінка пояс%

нюється тим, ким він себе усвідомлює та яким чи%

ном порівнює себе з оточуючими.

Чим вище самооцінка у політиків, тим спокійні%

ше вони реагують на ситуацію, тим нижче їх реак%

тивність. Лідери з високою самооцінкою менш за%

лежні від зовнішніх обставин, вони мають більш

стабільні внутрішні критерії, на яких засновується

їхня самооцінка. Політичні діячі з низькою самооці%

нкою виявляються більш залежними від інших і, та%

ким чином, більш реактивними. Вони є більш чутли%

вими до зворотного зв'язку та змінюють самооцінку

залежно від схвалення або несхвалення власної по%

ведінки оточуючими.

Самооцінка політичного лідера накладає суттє%

вий відбиток на його діяльність. Лідери з адекват%

ною самооцінкою є найбільш вдалими партнерами

по політичній арені. Їх зовнішня та внутрішня пол%

ітика не мотивована прагненням до самостверджен%

ня, представник такого типу політичного лідера, як

правило, з повагою і високо оцінює інших лідерів,

а його політика дозволяє досягти поставлених

цілей. Відсутність невротичного компонента в са%

мооцінці призводить до його відсутності також і в

політичній поведінці. Саме такий тип особистості,

на наш погляд, є найбільш характерним для інсти%

туціоналізації в якості інноваційного політичного

лідера.

Самооцінка виступає як єдиний контролюючий

механізм, що дозволяє лідеру ідентифікувати влас%

ну модель поведінки та критично оцінити її. Для

інноваційного політичного лідера напрочуд важли%

вими функціями самооцінки є саморозуміння, само%

врядування, самовиправлення, самозбереження,

які реалізуються за допомогою здатності особис%

тості до подолання внутрішніх криз, за рахунок

чого, у підсумку, здійснюється самовдосконален%

ня.

Справжній інноваційний лідер має постійно до%

лати перешкоди на своєму шляху, розширювати

власні можливості, що дозволяє конституюватися

індивідуальності, у результаті чого досягається по%

внота інтеграції власного "Я" з суспільним організ%

мом, прогресує адаптація, однак при негативному

результаті виникає відчуження.

У широкому сенсі відчуження — об'єктивний со%

ціальний процес перетворення як діяльності люди%

ни, так і її продуктів в самостійну, ворожу їй силу.

Відчуження розуміється нами як загальне критичне

поняття, яке акумулює те, що перешкоджає повноті

проявів індивідуальності, творчості, самодіяльності.

Подолання відчуження в соціумі загалом стане мож%

ливим лише за умов досягнення такої фази суспіль%

ного розвитку, в якій людина стає вищою цінністю

для суспільства та іншої людини, де в повній мірі

будуть втілені основні принципи гуманізму. Соціаль%

но%політична характеристика таких поглядів має

своїм теоретичним підгрунтям модель комунізму, що

спирається на можливість історичного стрибка з цар%

ства необхідності (матеріальності, частковості) в

царину свободи (творчої універсальності), коли за%

безпечений простір для самореалізації, за рахунок

чого об'єктивні підстави відчуження будуть подо%

лані.

За слушною думкою К. Маркса, за умов класо%

вого суспільства необхідно розрізняти чотири види

відчуження: від результатів власної праці; від про%

цесу виробництва; від себе, тому що людині протис%

тоїть власне я, запрограмоване на виробництво, а не

на творчість; від суспільства, а точніше — від влас%

ної родової соціальної сутності [7, c. 137].

Проблематика подолання відчуження — це про%

блема інституціоналізації таких громадських струк%
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тур, які максимально сприятимуть втіленню опти%

мальних можливостей людського існування. Відчу%

ження — багатовимірне явище: воно виступає істо%

рично закономірним процесом розгортання людсь%

кої діяльності, пов'язане з об'єктивними механізма%

ми суспільного розподілу праці, опредметненням,

кінцевих результатів соціального виробництва тощо.

Витоки відчуження криються в соціально%організо%

ваній діяльності, яка передбачає професіоналізацію

на основі розподілу праці, присвоєння продуктів ви%

робництва в ході виконання індивідами життєво важ%

ливих функцій.

Порушення цілісності сутнісних сил людини внас%

лідок виникнення та  розростання численних

надособистісних утворень (соціальних, ідеологічних

інститутів та інших конструкцій), відштовхує осо%

бистість від безпосереднього використання резуль%

татів своїх творчих зусиль, управління ними, призво%

дить до відсутності або розладу компенсаторних

функцій, покликаних гарантувати цілісність особис%

тості, нейтралізовувати її енергетичні втрати, забез%

печуючи внутрішню гармонію, веде до виникнення

почуття незадоволеності, страждання, що гальмує

власне вдосконалення. В цьому плані відчуження

втілює собою встановлення меж індивідуального

розвитку викликає деградацію особистості. Для

інноваційного політичного лідера важливим завдан%

ням є сприяння подоланню відчуження в усіх його

формах та проявах.

Говорячи про соціально%моральні виміри іннова%

ційного лідерства, ми повинні мати на увазі, з одно%

го боку, особливості конституювання та інституціо%

налізації політичного лідера, а з іншого — харак%

терні ознаки особистісного розвитку кожного чле%

на соціуму. Єдиноможливим шляхом становлення й

успішного розвитку громадянського суспільства нам

видається особистісний розвиток усіх громадян і

визнання ними загальносуспільних цінностей, само%

поваги та поваги до інших. Відбутися ж це може вик%

лючно за рахунок втілення прагнення особистості

самостійно скеровувати свою долю, вільно орієнту%

ватися в соціальному просторі, досягненню чого й

має сприяти інноваційне лідерство, адже не може

бути вільним суспільство в якому не досягнута, —

на достатньому та необхідному рівні, — свобода

кожного його члена.

Соціальна орієнтація як будь%якої особистості

загалом, так і, в нашому випадку, інноваційного ліде%

ра зокрема, — це комплекс типів поведінки, спілку%

вання, взаємодії що виражають роль та місце люди%

ни у соціумі, причетність до суспільних об'єднань та

корпоративні зв'язки. Різноманіття самоактуалізації

індивідуальних громадських рис може бути пред%

ставлено крізь призму категорій конформізму, то%

талітаризму та гуманізму.

Конформізм — пасивна життєва позиція, для

якої характерною є піддатливість, схильність до

прийняття та сповідування зовнішніх установок, на%

в'язаних образів, правил, дій тощо. Конформна інди%

відуальність протилежна особистій неповторності:

для першої характерним є підлаштування під групові

шаблони, для другої — ініціатива незалежного ціле%

покладання. Нам видається принципово неможливим

вести мову про інноваційного лідера, чия позиція

була б конформною або ж схожою на неї. Інновац%

ійне лідерство — це, в першу чергу, яскрава індиві%

дуальність, що не схильна підпорядковутися силам

зовнішніх обставин, а радше прагне формувати влас%

ний порядок денний.

Тоталітаризм — державний тиск, примус щодо

суспільства, особистості, атомізація, уречевлення

людського існування. Адміністративне регулювання

всіх форм участі в суспільному житті, в сукупності з

різноманітними проявами культурної ізоляції, озна%

чають неможливість вільного саморозвитку індиві%

да на основі персонального вибору, покликання, сти%

лю життя.

Гуманізм — забезпечення всебічних передумов

для вільного саморозвитку людини, коли вплив з

боку навколишнього світу стимулює в індивіда по%

зитивні прояви задатків, нахилів, творчих рис. Дот%

римання практичного людинолюбства конституює

визнання особистості найвищою цінністю, тоді як

вищою метою діяльності є підвищення якості життя,

рух до все більш повного задоволення розумних

потреб, створення оптимальних умов для гармоній%

ної самореалізації індивіда. На глобальному міжна%

родному рівні така установка для інноваційних

лідерів означає вияв політичної волі до визнання

рівноправності народів, міжнародного співробітниц%

тва, невтручання у внутрішні справи, поваги до прав

громадян. Нам імпонує визначення, надане українсь%

ким філософом Б.В. Новіковим, відповідно до яко%

го "гуманізм — вільна асоціація всебічно розвине%

них індивідів, які вже не знаходяться один по відно%

шенню до іншого у будь%яких відчужених виробни%

чих відносинах. Їх відношення один до одного — це

суто людські відносини в їх сумісній діяльності по

оволодінню формами суспільної свідомості, по ре%

альному втіленню у життя надхмарних до цього іде%

алів Істини, Блага, Краси" [8, с. 120].

Проекція вищеназваних стратегій особистісної

самоактуалізації в контексті різних загальносуспіль%

них обставин на конкретні приклади політичного

лідерства дає можливість більш глибоко дослідити

специфіку генези інноваційного типу, стратегії пол%

ітичного лідерства.

Розв'язання питання про встановлення дійсної

мотивації політичного лідера вимагає від дослідни%

ка принципового вибору на користь тих чи інших фун%

даментальних уявлень про людську природу, осо%

бистість, мотиви суспільної діяльності. В.М. Козаков

зазначає, що "діюча особа громадянського суспіль%

ства — людина, індивід як особистість з її певною

системою цінностей, потреб, інтересів. Саме мож%

ливість зреалізувати ці цінності й прагнення перетво%

рює цього індивіда на головного учасника суспіль%

ного розвитку".

Сучасна персонологія налічує не менше десятка

підходів до вивчення особистості з різних, а часом,

— протилежних одна одній, — точок зору. Для ана%

лізу мотивів і дій суб'єктів влади в однакових ситуа%

ціях німецький дослідник Хайнц Хекхаузен пропонує

шість основних параметрів:
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1. Оволодіння джерелами влади: між людьми

існують відмінності в силі прагнення до збільшення

власних джерел влади. Володіння ними може бути

кінцевою метою, досягнення якої саме по собі при%

носить задоволення. Бажаними джерелами влади

стають престиж, матеріальне становище, статус, ке%

рівна посада.

2. Здібності. У людей по%різному розвинені здіб%

ності до визначення мотиваційної сфери іншої лю%

дини та співвіднесення її зі своїми джерелами влади

для вибору найбільш ефективних методів отриман%

ня необхідних результатів.

3. Дії влади. Існують індивідуальні особливості

в схильності до здійснення дій для впливу на пове%

дінку іншої людини і відмінності у виборі засобів

впливу, проте всі вони не виходять за рамки комбі%

нації з чотирьох передумов успішної діяльності пол%

ітичного лідера: використання джерел влади,

здібностей, прагнення впливати на поведінку іншої

людини та надання переваги тому чи іншому засо%

бу впливу.

4. Моральність мети. Індивідуальні риси виявля%

ються в цілях, заради яких людина прагне до влади.

Тут виникають питання оцінки, пов'язані з мораль%

ними цінностями, з тим, яким чином лідер буде ви%

користовувати наявний арсенал владних методів.

Політичні лідери є могутніми людьми, адже мають

можливість здійснювати свою волю навіть тоді, коли

інші чинять їй опір. Межі припустимого використан%

ня влади, відповідність цілей і засобів визначають

поняття моральності.

5. Страх перед наслідками дій влади. Владні

відносини, як правило, носять взаємообумовлений

характер. Об'єкт влади може чинити опір, викорис%

товуючи власні джерела влади.

6. Перевага певних сфер використання влади [9,

с. 116—117].

Співвіднесення всіх вищенаведених параметрів

із засобами політики — інтелектуальною експан%

сією, правовим регулюванням, економічним приму%

сом, фізичним придушенням — дає можливість

найбільш точно зрозуміти характер дій суб'єкта

влади, вивчити мотивацію політичних діячів, визна%

чити їх психологічні характеристики та співставити

з уявленнями про сутнісні засади поведінки інно%

ваційних лідерів.

Г. Лассуелл розробив гіпотезу, згідно з якою

деякі люди мають надзвичайно сильну потребу у

владі чи інших особистісних цінностях як засобах

компенсації незадоволених базових потреб: волод%

іння владою психологічно компенсує фрустрацію,

що відчуває особистість. Питання компенсації реаль%

них та уявних дефектів особистості знайшло своє

відображення у дослідженнях австрійського психі%

атра і психолога Альфреда Адлера, у роботах яко%

го центральним пояснювальним принципом стало

вчення про "волю до влади": для реалізації компен%

саторного механізму політичний лідер намагається

відшукати таку сферу діяльності, в якій може про%

демонструвати компетенцію та власну гідність. В

обраній сфері діяльності політичний лідер функціо%

нує продуктивно, автономно (адже відчуває себе

вільним та захищеним від втручання інших), діє аг%

ресивно та самовпевнено за рахунок чого може бути

досягнута особистісна рівновага.

Політиків, що втілюють компенсаторну мотива%

цію в "чистому" вигляді, зазвичай достатньо легко

розпізнати, адже притаманними їм рисами є цинізм,

нерозбірливість у засобах для досягення цілей, жор%

стокість. Вони відносяться до "макіавеллівського"

(схильного до маніпулювання людьми) типу лідерів.

Науковцями навіть був запропонований коефіцієнт

виміру рівня макіавеллізму, заснований на таких по%

казниках, як слабка роль емоцій в міжособистісних

стосунках, нехтування мораллю, відсутність ідеоло%

гічних переконань, насолода від маніпулювання ото%

чуючими. Звичайно, чим вищий даний показник у

конкретної людини, тим важче, на нашу думку, вес%

ти мову про віднесення її до типового інноваційного

політичного лідера.

Прагнення отримання влади може бути пов'яза%

не з бажанням використовувати владу заради неї

самої. В такому випадку мотивуючим є не стільки

відчуття влади, скільки бажання зробити її відчут%

ною для іншої людини та вплинути на її поведінку.

За умови протилежної мотивації саме по собі воло%

діння джерелами влади може бути кінцевою метою,

досягнення якої приносить задоволення та є більш

значущим, ніж вплив за допомогою влади на інших

людей. Прагнення до влади заради неї самої, а не

використання її може бути однією з форм компен%

саторного мотиву.

На нашу думку, на противагу впливу факторів, те%

оретично підкреслених науковцями у вищенаведених

компенсаторних концепціях слід пов'язувати усві%

домлену мотивацію діяльності інноваційного пол%

ітичного лідера з його прагненням за допомогою

політичної діяльності втілювати у дійсність соціальні

ідеали. Багато відомих історичних діячів ставали на

шлях політичної боротьби, слідуючи власним гро%

мадським переконанням, світогляду, ідеології, що

можуть бути зведеними до власних егоїстичних по%

треб. Співвідношення особистих і суспільно%політич%

них мотивів у діяльності політичних лідерів носить

яскраво виражений індивідуальний характер. У пол%

ітичній сфері діють як жорсткі прагматики, так і осо%

бистості, для яких характерним є альтруїстичний тип

поведінки, які не прагнуть домогтися влади будь%

якою ціною та керовані силою власних переконань.

Останні беруть на себе тягар влади заради блага

інших. Очевидним є те, що діяльність лідерів, відне%

сених до кожного з цих типів виходить з принципо%

во різної внутрішньої мотивації.

Кожен політик, а інноваційний лідер — особли%

во, відчуває потребу та вмотивований до продуктив%

ної та творчої самореалізації, виражаючи себе як

індивід, особистість, суб'єкт політики та неповтор%

на індивідуальність. Така його спрямованість забез%

печується завдяки сформованим переконанням, які

визначають характер його саморозвитку та саморе%

алізації в політичній сфері.

Очевидно, що мотивація людини визначається її

потребами, а останні можуть являти собою достат%

ньо широкий спектр того, що сприймається іннова%
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ційним лідером у якості цілей політичної діяльності.

Особливо слід наголосити на важливості зворотно%

го зв'язку для вмотивованої діяльності інноваційно%

го лідера. Адже саме завдяки цьому механізму може

здійснюватися громадський контроль, — звичайно

ж, за умови наявності розвиненого громадянського

суспільства, а не його профанації, — за діяльністю

кожного можновладця, державного діяча, інновац%

ійного політичного лідера.

ВИСНОВКИ
Різностороннє дослідження соціально%психоло%

гічних і соціально%моральних вимірів інноваційного

лідерства демонструє концептуальну складність та

різноманітність підходів до цієї проблематики, які не

можуть бути зведеними до спільних загальноприй%

нятих уявлень про природу політичного лідерства,

мотивацію, особисті якості політичних діячів. Оче%

видно, питання про те, чим є лідерство для особис%

тості політика, може бути вирішене виключно в за%

лежності від вибору дослідником власної соціаль%

но%філософської позиції у розумінні природи люди%

ни взагалі.

Політичне позиціонування та відповідна поведі%

нка інноваційного лідера є цілеспрямованими та

внутрішньо%мотивованими. В кожної особистості є

безліч різноманітних потреб, які прямо чи опосеред%

ковано пов'язані з політичною діяльністю. Серед них

слід виділити основні потреби, які мотивують пол%

ітичну поведінку лідерів: потреба у владі; потреба в

контролі над подіями та людьми; потреба в афіліації

— приналежності до співтовариства та отриманні

його схвалення.

Знання інноваційного лідера про актуальний стан

навколишнього світу та бачення власних можливос%

тей щодо потенційних змін задля його покращення,

організовані в цілісну систему, яка дозволяє чітко

орієнтуватися в навколишній соціально%політичній

реальності, інтерпретувати її та обирати відповідну

стратегію взаємодії з усіма її суб'єктами. Слід зва%

жати на те, що не всі переконання є однаково стаб%

ільними: ті з них, які допомагають інноваційному

лідерові краще розуміти навколишній світ і адапту%

ватися до нього — отримувати нові знання та фор%

мувати світоглядні орієнтири, — є більш відкритими

до змін. Інші, засновані на внутрішніх потребах вста%

новлення та збереження самоідентичності, що захи%

щають проти внутрішніх конфліктів і зовнішньої не%

безпеки, навпаки, є більш стійкими та схильні опи%

ратися будь%яким змінам.
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