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INVESTING OF UKRAINIAN ICT IN MODERN CONDITIONS
В статье представлены результаты анализа современных аспектов инвестирования сферы
ИКТ, обозначены проблемы, препятствующие развитию инвестирования в экономику Украи"
ны, выделено место сферы ИКТ в процессах инвестирования экономики Украины в 2015 году,
проанализировано структуру и динамику по направлениям инвестирования в данный вид дея"
тельности. Охарактеризованы предпосылки дальнейшего увеличения инвестиционной актив"
ности субъектов деятельности в сфере ИКТ, которое будет связано с техническим развитием
производственных мощностей телекоммуникационных операторов. Показано, что сегодня де"
ятельность в сфере ИКТ в Украине является одной из наиболее инвестиционно"привлекатель"
ных в экономике Украины, оказывает немаловажное влияние на развитие инвестиционных про"
цессов в стране.
The article are analysed the modern investment aspects in Ukraine's sphere of information and
communication technologies. The place of the information and communication technologies sphere
in the processes of investment in Ukrainian economy in 2015 is examined. It is shown, today an activity
in the field of Ukrainian information and communication technologies is one of the most attractive
investment in Ukrainian economy. In 2015, this activity showed the highest growth rate of capital
investment and profitability when we compared the main branches are invested in Ukrainian economy.
We analysed the structure and dynamics in areas of investment in the type of activity "Information
and telecommunications". We characterized the preconditions for a further increase of investment
activity of stakeholders in the field of information and communication technologies. It will be
connected with the technical development of production capacities operators.
Ключевые слова: инвестиции, развитие, ИКТ, информация и телекоммуникации.
Key words: іnvestments, development, ICT, information and telecommunication.

ПРОБЛЕМА И ЕЕ СВЯЗЬ С НАУЧНО=
ПРАКТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ

сов экономических свобод и инвестиционной при
влекательности. В 2016 году по индексу экономичес
Сегодня инвестиционная привлекательность эко ких свобод Украина заняла 162 позицию из 178, ухуд
номики Украины находится на недостаточном уров шив за год значение на 7 позиций. При этом за 25 лет
не. Подтверждением этому является динамика индек с 1995 года Украина улучшила свою позицию на 6,9
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Рис. 1. Динамика объемов капитального
инвестирования в процентах к 2014 году
по видам экономической деятельности,
занимающих наибольшую долю
в общем его объеме за 2015 год

пунктов с 39,9 до 46,8 пунктов, однако, постоянно
находилась в зоне "несвободной экономики", за ис
ключением периода 2003—2007 гг., когда значение
индекса было максимальным и находилось в зоне
"преимущественно несвободной экономики". Важно
отметить, как наиболее проблемные при подсчете
индекса экономических свобод выделены такие су
биндексы, как инвестиционная и финансовая свобо
да, находящиеся по достигнутому уровню ниже сред
ней позиции по стране, а также свобода от корруп
ции [1]. Согласно международному индексу инвести
ционной привлекательности, который определяет
международная консалтинговая компания BDO, в
2016 году Украина заняла 130 позицию из 174 стран,
потеряв за последний год 41 пункт, и получив низший
рейтинг среди стран восточной Европы по рыночно
му потенциалу и привлекательности производствен
ной сферы [2].
Перечисленные результаты являются следствием
комплекса проблем, препятствующих развитию инве
стирования в нашу экономику, из которых как основ
ные специалисты [3—5] выделяют следующие: поли
тический и экономический кризис последних 2 лет,
включая военные действия; невозможность бизнес
планирования ввиду сильной изменчивости макроэко
номических показателей, нестабильности гривны;
коррупция, непрозрачность правовых аспектов и вы
сокая бюрократизация. Таким образом, за довольно
длительный период в Украине так и не удалось дос
тигнуть значительных результатов в улучшении эко
номической ситуации. Поэтому сегодня остро стоит
вопрос о проведении конструктивных экономических
реформ, среди которых важную роль играет разви
тие инвестиционных процессов, в том числе решение
проблемы инвестирования сферы ИКТ, признанной на
государственном уровне. В парламентских слушани
ях на тему "Реформы области информационноком
муникационных технологий и развитие информацион
ного пространства Украины", одобренных Поста
новлением Верховной Рады Украины в марте 2016 [6],
даны рекомендации улучшить имидж Украины как
ИКТ страны, привлекательной для размещения инве
стиций.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ, ВЫДЕЛЕНИЕ
НЕ РЕШЕННЫХ РАНЕЕ ЧАСТЕЙ
ОБЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ
Состояние и развитие инвестиционных процессов в
экономике Украины находится под пристальным внима
нием ученых Украины. Среди последних работ посвя
щенных данной тематике необходимо выделить статьи
В. Голяна, А.О. Гуры, Л.В. Лешанич, М.И. Сокач, В.Л. Те
рщенко [7—9]. Работы ученых сосредоточены на ана
лизе существующих проблем инвестирования экономи
ки Украины, важности привлечения прямых иностран
ных инвестиций, разработке рекомендаций по усовер
шенствованию государственной политики и долгосроч
ных программ инвестирования экономики. Тем не ме
нее, на наш взгляд, не достаточно внимания уделяется
такому аспекту инвестирования экономики Украины,
как развитие инвестиционных процессов в сфере ИКТ.
Значение и проблемы этого вопроса затронуты в рабо
тах П.П. Воробиенко, В.М. Гранатурова, Л.А. Захарчен
ко [10—11]. При этом современные реалии и динамизм
экономических процессов вызывают необходимость
отслеживания состояния и выявления тенденций в про
цессах инвестирования сферы ИКТ Украины.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Исходя из вышесказанного, целью статьи является
проведение исследования современных аспектов инве
стирования сферы ИКТ Украины на основании анализа
объема, динамики и структуры капитальных инвестиций.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализируем ситуацию, сложившуюся на сегод
няшний день в инвестировании сферы ИКТ Украины,
обозначим место сферы ИКТ в процессах инвестирова
ния национальной экономики. Следует отметить, что
деятельность субъектов сферы ИКТ Украины отража
ется в статистических данных по виду экономической
деятельности "Информация и телекоммуникации".
По данным государственной службы статистики [12]
объем капитального инвестирования в экономику за год
сократился на 1,7%. Наибольшую долю в общем объе
ме капитального инвестирования по видам экономичес
кой деятельности занимают промышленность (33,5%),
строительство (16,3%), сельское, лесное и рыбное хо
зяйство (11,1%), информация и телекоммуникации
(8,7%). Необходимо отметить, что промышленность и
строительство, занимающие почти половину от всего
объема инвестирования показали снижение его объе
мов (рис.1), что и обусловило общее падение объемов
капитального инвестирования в экономику Украины.
При этом капитальные инвестиции в вид деятельности
"Информация и телекоммуникации" имеет наибольший
прирост (221,8%).
В таблице 1 представлены показатели по видам эко
номической деятельности, занимающих наибольшую
долю инвестирования в экономику Украины за 2015 год.
Данные таблицы 1 и рисунка 1 показывают, что из
четырех выделенных видов экономической деятельно
сти — "Информация и телекоммуникации" имеет наи
высший уровень рентабельности экономической дея
тельности и прирост инвестиций. Таким образом, сегод

Інвестиції: практика та досвід № 14/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблица 1. Показатели по видам экономической деятельности, занимающих наибольшую
долю инвестирования в экономику Украины за 2015 год
Показатели
Результат операционной
деятельности, млн грн.
Инвестиции, млн грн.
Рентабельность
операционной
деятельности, %
Доля в ВВП, %

Информация и
телекоммуникации

Промышленность

Сельское хозяйство

Строительство

5 320,5

47 740,4

-9,5

-2 657,2

21 848,4

84 168

27 899,9

40 931,5

8,8

3,4

-0,1

-4,3

3,4

16,9

11,9

2,3

ня "Информация и телекоммуникации", яв
Таблица 2. Объем и динамика капитального
ляются привлекательным видом экономичес
инвестирования
за 2015 год в Украине по виду
кой деятельности, активно инвестируемым
экономической деятельности "Информация
несмотря на общую тенденцию снижения его
и телекоммуникации"
объемов в стране. Наименьший размер ин
Объем
вестиций в сравнении с другими инвестици
Прирост к
капитального
оннообразующими видами деятельности, а
Вид экономической деятельности
предыдущему
инвестирования в
году, %
также доля в ВВП на уровне 3,4%, учитывая
2015 г., тыс. грн.
перспективные планы увеличить ее до 8%, Издательская деятельность, радиовещание,
2 040 940
100,4
при сохранении устойчивой динамики роста телевидение
Телекоммуникации (электросвязь)
18 866 658
261,6
доходов данного сектора на протяжении Компьютерное программирование,
последних лет в условиях экономического и консультирование и связанная с ними
540 561
121
политического кризиса свидетельствует о деятельность
Предоставление информационных услуг
400 254
174,9
значительном потенциале дальнейшего ро
Всего по «Информация и
21 848 413
221,8
ста объемов инвестирования в данный вид телекоммуникации»
деятельности. Также необходимо отметить,
что предприятия, работавшие по виду экономической
Надання
Комп`ютерне
Видавнича
інформаційних
деятельности "Информация и телекоммуникации", в
програмування,
діяльність,
послуг
2015 году по динамике годового прироста привлечен
консультування
радіомовлення,
2%
та пов`язана з
ных прямых иностранных инвестиций (акционерный ка
телебачення
ними діяльність
питал) вышли на первое место. Объем привлеченных
9%
3%
прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал)
на конец 2015 года составил 2308,7 млн долларов США,
достигнув 5,3% общего объема иностранных инвести
ций [6]. Основными странами инвесторами выступили
Нидерланды (71,3% от общего объема), Российская
федерация (11,7%), Кипр (6,7%) [13].
Дополнительным подтверждением потенциального
наращивания объемов капитального инвестирования в
сферу ИКТ Украины является отставание в последние
годы по развитию и распространению ИКТ в нашей стра
не. Об этом свидетельствуют данные МСЭ относитель
но уровня и динамики индекса развития ИКТ, по кото
рому Украина в 2015 году заняла 79 позицию, ухудшив
свое положение на 10 пунктов с 2010 года. При этом
наша страна единственная из стран СНГ, которая ухуд
Телекомунікації
шила, а не улучшила свои позиции [14], то есть необхо
(електрозв`язок)
димость наращивания мощностей субъектов, работаю
86 %
Рис. 2. Структура инвестирования
щих в сфере ИКТ является очевидной.
Для характеристики процессов инвестирования
по виду деятельности "Информация
внутри сферы ИКТ рассмотрим показатели, характери
и телекоммуникации" в 2015 году
зующие объем, динамику и структуру капитальных ин
Таблица 3. Объем и динамика капитального
вестиций по виду деятельности "Информация и телеком
инвестирования
крупнейшими мобильными
муникации" в 2015 году (табл. 2, рис. 2).
операторами
Украины
в 3G сеть в 2015 году
Данные таблицы 2 и рисунка 2 показывают, что зна
Капитальные
Цена
чительный прирост инвестирования по виду деятельнос
инвестиции
лицензии
ти "Информация и телекоммуникации" обеспечен за счет
3-G, млрд
Объем,
Прирост к
сектора телекоммуникаций, так как он занимает наиболь
грн.
млрд грн.
2014 году
Киевстар
6,74
> 400%
2,7
шую долю в структуре инвестирования (86%) и имеет
МТС-Украина
7,3
> 300%
2,715
наивысшую динамику 261,6% по приросту объемов ин
Астелит
1,85*
> 50%
3,355
вестирования. Такие показатели сектора телекоммуни
* данные без учета 4 квартала 2015 года.
каций обусловлены значительными капитальными вло
Источник: составлено на основе данных [16—18].
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жениями операторов мобильной связи (табл. 3), которые
в развитие 3G сетей вложили почти 16 млрд грн.
Как и по объему инвестиционных вложений, сегмент
мобильной связи является основным по доходам теле
коммуникационного сектора, занимая 65,3%, при 5,2%
росте доходов за 2015 год [15]. Известно, что данный
сегмент рынка связи на сегодняшний день является наи
более насыщенным, с телефонной плотность 142
пользователя на 100 человек [15]. Однако, несмотря на
его насыщение, в перспективе сектор телекоммуника
ций сохранит свои позиции при формировании как до
ходов, так и направлений вложения инвестиций в ры
нок ИКТ. Это обусловлено тем что, значительный по
тенциал заложен в дальнейшем развитии сетей связи,
их перехода на 4G уже к 2017—2018 году [15], что тре
бует дальнейших крупномасштабных капитальных вло
жений. При этом более полное освоение 3G сетей со
здаст возможности увеличения количества пользовате
лей мобильным интернетом, предпосылки к чему уже
существуют, так как спрос на смартфоны в Украине на
конец 2015 и в начале 2016 года сместился в сторону
более дорогих устройств с большей диагональю [19],
что конечно же обусловлено ориентацией пользовате
лей на удобство пользования интернетом и мультиме
дийными функциями. Безусловно, такие изменения по
ложительно отразятся на динамике доходов операто
ров связи, и, в свою очередь, создадут основу дальней
шего инвестирования развития сектора ИКТ, потенци
ал которого на сегодняшний день значителен.

ВЫВОДЫ
В 2015 году среди инвестиционнообразующих от
раслей экономики Украины сфера ИКТ показала наи
высшие темп прироста по объемам инвестирования и
уровень рентабельности деятельности.
Возрастающее значение инвестирования сферы
ИКТ для развития социальноэкономических процессов
в Украине на фоне снижение индекса развития ИКТ с
2010 года на 10 пунктов, но при этом, учитывая значи
тельное доверие иностранных инвесторов к данному
виду деятельности, свидетельствует о предпосылках
повышения инвестиционной активности субъектов дея
тельности в сфере ИКТ, которое будет связано с техни
ческим развитием производственных мощностей опе
раторов, а также о наличии значительного инвести
ционного потенциала данного вида деятельности.
Основным инвестиционноактивным сегментом сфе
ры ИКТ в 2015 году был сектор телекоммуникаций, ко
торый обеспечил 86% от общих объемов инвестирова
ния ИКТ и показал динамику роста 261,6%. Такие по
казатели сектора телекоммуникаций обусловлены зна
чительными капитальными вложениями операторов
мобильной связи в развитие 3G сетей. Планы на бли
жайшую перспективу к 2017—2018 году обеспечить вне
дрение 4G на территории Украины позволяют предпо
лагать, что данный сектор сохранит свои лидирующие
позиции по объемам капитального инвестирования в
сфере ИКТ в ближайшем будущем.
Таким образом, анализ современных аспектов ин
вестирования сферы ИКТ Украины показал, что сегод
ня данный вид деятельности является одним из наи
более инвестиционнопривлекательных в экономике
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Украины, а также свидетельствует о том, что процессы
инвестирования сферы ИКТ оказывают немаловажное
влияние на развитие инвестиционных процессов в стра
не.
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ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: BASIC TENDENCIES AT
THE MARKET OF LABOUR
Стаття присвячена розгляду теоретико"практичних аспектів забезпечення економічної без"
пеки ВНЗ з урахуванням дослідження ролі ринку праці, його взаємозв'язку з вищою освітою у
контексті забезпечення економічного розвитку держави, її економічної безпеки й національ"
ної безпеки загалом. Запропоновано заходи підвищення рівня економічної безпеки ВНЗ.
The article is devoted to the theoretical and practical aspects of economic security higher
educational institutions considering research on the role of labor market and its interrelation with
higher education in the context of state economic development, its economic security and national
security in general. Been developed measures increase of level economic security of higher
educational institutions.

Ключові слова: економічна безпека ВНЗ, вища освіта, вищі навчальні заклади, економічна безпека дер#
жави, національна безпека, ринок праці.
Key words: economic security of higher educational institutions, higher education, higher educational institutions,
state economic security, national security, labor market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах реалізації євроінтеграційних пріори
тетів України важливе значення має забезпечення
сталого зростання вітчизняної економіки, що справ
ляє позитивний вплив на підвищення конкурентосп
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роможності як окремих суб'єктів господарювання,
так і держави в цілому. В цьому контексті особливої
актуальності набувають питання, пов'язані з необхі
дністю підвищення якості української вищої освіти,
адже від рівня підготовки випускників, які можуть
бути конкурентоспроможними на вітчизняному та
міжнародних ринках праці багато в чому залежить
майбутнє економічне благополуччя держави, рівень
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Таблиця 1. Зміст та характеристика категорії "ринок праці"
Автор
Завіновська Г. Т.

Зміст та характеристика категорії «ринок праці»
Ринок праці – це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару «робоча
сила». Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу.
Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і
найманими працівниками. Особливість ринку праці полягає в тому, що він охоплює не тільки сферу обігу
товару «робоча сила», а й сферу виробництва, де найманий працівник працює. Відносини, що тут виникають,
торкаються важливих соціально-економічних проблем, а тому потребують особливої уваги з боку держави
Єсінова Н.І.
Ринок праці як складова ринкової економіки є системою суспільних відносин з погодженими інтересами
роботодавців і тими, кого наймають як робочу силу. Ринку праці властиві такі характеристики. Ринок праці –
це: по-перше, сукупність економічних відносин між попитом та пропозицією робочої сили; по-друге – місце
перетинання різних економічних та соціальних інтересів і функцій; по-третє, позиції підприємств – поле
взаємин окремого підприємства і його співробітників, які думають про перехід на нове місце роботи в межах
фірми
Мочерний С.
Із політекономічної точи зору, як економічна категорія, ринок праці представляє собою одну з найбільш
важливих підсистем виробничих, взагалі економічних відносин. Її трактують як «сукупність ... відносин
власності між найманими працівниками, капіталістами і державою (опосередковано) щодо умов праці та
часткової оплати її результатів»
Загородній А., Вознюк Г.
Ринок праці – сукупність установ працевлаштування, підготовки кадрів, сприяння зайнятості, матеріальної
підтримки непрацюючих. До ринку праці належать: біржі праці, центри підготовки кадрів, служби зайнятості,
комерційні центри бізнесу, фонди сприяння підприємництву, пенсійний фонд тощо
Дідківська Л.
Ринок праці – сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу. Через ринок праці здійснюється продаж
робочої сили на визначений термін. Ринок впливає на всі сфери економіки
Енциклопедія
Ринок праці – ринок одного з факторів виробництва, де домогосподарства в ролі найманих робітників
пропонують свою працю, а фірми – виробники товарів та послуг (працедавці) – потребують її. На ринку праці
встановлюється ціна праці – ставка заробітної плати – та обсяг використання праці
Швайка Л.
Ринок праці – це частина економічної системи, її елемент і характеристика, в межах яких відбувається
залучення праці як економічного ресурсу до сфери національного виробництва. Ринок праці передбачає
сукупність механізмів, які забезпечують координацію попиту і пропозиції праці, купівлю-продаж робочої сили,
визначення її вартості, організацію оплати праці, соціальну опіку через підприємницькі структури. Отже,
ринком праці називається система відносин між роботодавцем і працездатним населенням з укладання
трудових договорів (контрактів) щодо кількості, умов та оплати праці; між населенням і органами державного
управління з забезпечення права здійснювати будь-яку економічну діяльність, захисту від дискримінації в сфері
праці, допомоги і компенсацій при безробітті
Богиня Д., Грішнова О.
Ринок праці – це система суспільних відносин, пов’язаних з наймом і пропозицією праці, тобто з її купівлею і
продажем; це також економічний простір – сфера працевлаштування, в якій взаємодіють покупці і продавці
праці; і це механізм, що забезпечує узгодження ціни і умов праці між роботодавцями і найманими
працівниками та регулює її попит та пропозицію
Мочерний С.В., Єрохін С.А., Ринок праці – система економічних механізмів, норм та інститутів, які забезпечують відтворення робочої сили
Каніщенко Л.О. та ін.
та її використання

Джерело: сформовано за даними [1; 2].

її економічної безпеки та національної безпеки в урахуванням дослідження ролі ринку праці, його взає
цілому.
мозв'язку з вищою освітою у контексті забезпечення
економічного розвитку держави, її економічної та на
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ціональної безпеки загалом, а також розробленні за
І ПУБЛІКАЦІЙ
ходів підвищення рівня економічної безпеки ВНЗ.
У контексті дослідження основні наукові результа
ти оприлюднені в працях багатьох науковців, серед яких ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
доцільним вбачається виділити таких: Антонова О., Бо ДОСЛІДЖЕННЯ
гиня Д., Боголіб Т., Грищенко І., Вознюк Г., Грішнова
У сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки
О., Дідківська Л., Єрохін С., Єсінова Н., Завіновська Г., спостерігається поглиблення диспропорцій на вітчизня
Загородній А., Каніщенко Л., Мартинюк В., Мочерний ному ринку праці. Вони полягають, зокрема, у поши
С., Швайка Л. Враховуючи значні напрацювання нау ренні тенденцій невідповідності рівня підготовки випус
ковців з значеної проблематики дослідження, деталь кників вищих навчальних закладів (ВНЗ) потребам еко
ного розгляду потребують аспекти, пов'язані з забез номіки, держави та вимогам роботодавців. За таких
печенням економічної безпеки вищих навчальних зак обставин відбувається:
ладів. Таким чином, виникає нагальна необхідність виз
— погіршення фінансовоекономічного становища
начення теоретикопрактичних аспектів забезпечення ВНЗ (які мають багато спільного з підприємствами, у
економічної безпеки вищих навчальних закладів з ура зв'язку з чим виші можна розглядати і як важливі еле
хуванням як основних тенденцій ринку праці, так і взає менти соціальноекономічної системи, і як суб'єкти гос
модії держави, ВНЗ та роботодавців на ньому. Зазна подарювання) та зниження рівня їх економічної безпе
чене, у свою чергу, потребує детального розгляду питань, ки;
пов'язаних з функціонуванням ВНЗ, їх фінансовоеконо
— зниження рівня розвитку секторів промисловості,
мічним становищем та рівнем економічної безпеки.
для яких здійснюється підготовка фахівців вищими на
вчальними закладами України;
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
— погіршення економічного розвитку держави у ре
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
зультаті зниження макроекономічних показників;
Мета статті полягає у розгляді теоретикопрактич
— зниження конкурентоспроможності України на
них аспектів забезпечення економічної безпеки ВНЗ з світовій арені та, у загальному підсумку, зниження рівня
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Таблиця 2. Безробітне населення (за методологією МОП) за причинами незайнятості
у 2010—2015 рр. (у середньому за період)
2010 рік1
2011 рік1
2012 рік1
1. Безробітне населення у віці 15-70 років, усього, тис. осіб
1713,9
1661,9
1589,8
2. Темп зміни безробітного населення у віці 15-70 років, % до попереднього року
Х
-3,03
-4,34
3. За причинами незайнятості, відсотків:
- вивільнені з економічних причин
33,0
27,7
23,5
- звільнені за власним бажанням, за угодою сторін
27,2
30,1
34,0
- звільнені у зв'язку з закінченням строку контракту або договору найму
10,0
9,2
8,4
- сезонний характер роботи
6,3
6,9
8,8
- не працевлаштовані після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів
15,5
18,1
16,9
- виконують домашні (сімейні) обов’язки тощо
2,4
2,5
2,5
- стан здоров’я, оформлення пенсії
0,9
0,9
1,5
- демобілізовані з військової строкової служби
1,3
1,2
1,4
- студенти, учні денної форми навчання
0,2
0,2
0,1
- інші причини
3,2
3,2
2,9

2013 рік1

2014 рік1

2015 рік1

1510,4

1847,6

1654,7

-4,99

22,33

-10,44

21,9

22,3

27,8

34,6

31,8

28,9

8,1

7,8

7,5

8,4

9,3

9,9

16,8

16,7

16,4

3,8

4,6

3,7

1,2

1,4

0,9

1,0

0,3

0,3

0,2

0,6

0,1

4,0

5,2

4,5

1

Дані за 2010—2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, за 2015 рік
— також без частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: сформовано за даними [5].

економічної безпеки держави й національної безпеки в
цілому.
У цьому контексті як перед ВНЗ, так і перед держа
вою постає важливе завдання забезпечення економіч
ної безпеки, сприяти чому може підготовка висококва
ліфікованих випускників, які будуть затребувані і на
вітчизняному, і на міжнародних ринках праці з ураху
ванням нарощування процесів глобалізації, що відбу
вається на всіх рівнях (економічному, політичному, со
ціокультурному, освітньому тощо), реалізації євроінтег
раційних пріоритетів України та переходу до економіки
знань.
В умовах сьогодення не простежується роль та ме
ханізм взаємодії держави на ринку з вишами і, як зво
ротній ефект, вплив елементів ринку праці на забезпе
чення економічної безпеки ВНЗ, економічний розвиток
країни, забезпечення економічної безпеки держави й
національної безпеки в цілому.
Існує велика кількість визначень поняття "ринок
праці", сформованих, класифікованих та обгрунтованих
науковцями, серед яких найрозповсюдженішими в еко
номічній науці є визначення, наведені в таблиці 1.
Таким чином, з урахуванням наведених в таблиці 1
визначень та характеристик ринку праці, слід зазначи
ти, що в цих трактуваннях категорії "ринок праці" відсут
ня "характеристика ринку праці освітньої сфери" і, у ре
зультаті, не відображений зв'язок та взаємодія на ньо
му вищих навчальних закладів, що сприяють формуван
ню пропозиції кваліфікованої робочої сили та робото
давців, які здійснюють формування попиту на неї. Інши
ми словами, є недосконалим механізм, завдяки реалі
зації якого відбувається взаємодія випускників вищих
навчальних закладів та роботодавців шляхом узгоджен
ня ціни на інтелектуальний капітал та умов праці між
ними з урахуванням іміджу вишів, що сприяє залучен
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ню інтелектуального капіталу нації до сфери національ
ного виробництва та забезпечення економічної безпе
ки ВНЗ та держави. Таким чином, слід зауважити, що
лише за умови підготовки фахівців світового рівня може
стати реальністю сталий тренд економічного зростан
ня держави.
Тому таким, що найбільш повно відображає наве
дене вище можна вважати таке визначення ринку праці:
"Ринок праці — це частина економічної системи, її еле
мент і характеристика, в межах яких відбувається залу
чення праці як економічного ресурсу до сфери націо
нального виробництва" [2].
З урахуванням наведеного поняття "ринок праці"
можна сформулювати таке визначення ринку праці ос
вітньої сфери: "Ринок праці освітньої сфери — це еле
мент і характеристика економічної системи, а також
механізм (інститут), на якому відбувається взаємодія
випускників ВНЗ та роботодавців шляхом узгодження
ціни на інтелектуальний капітал та умов праці між ними
з урахуванням іміджу ВНЗ, що сприяє залученню інте
лектуального капіталу нації до сфери національного
виробництва та забезпечення економічної безпеки ВНЗ
та держави".
Згідно з Методичними рекомендаціями щодо роз
рахунку рівня економічної безпеки України, затвердже
них Міністерством економічного розвитку і торгівлі Ук
раїни, від 29.10.13 № 1277 [3] економічна безпека — це
стан національної економіки, який дає змогу зберігати
стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечу
вати високу конкурентоспроможність у світовому еко
номічному середовищі і характеризує здатність націо
нальної економіки до сталого та збалансованого зрос
тання.
За сучасних реалій розвитку економіки України у
наукових працях немає сталості у трактуванні поняття
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"економічна безпека ВНЗ". Вона найчастіше характе
ризується як стан ВНЗ, в якому наявних ресурсів до
статньо для запобігання, послаблення або захисту від
загроз діяльності вишу [4].
У цьому контексті доцільно зазначити, що поглиб
лення диспропорцій, що існують на вітчизняному ринку
праці з урахуванням невідповідності потреб ринку праці,
економіки та вимог роботодавців обсягам та якості
підготовки випускників ВНЗ, у свою чергу, призводить
до збільшення рівня безробіття, зокрема, серед випус
кників вишів.
У результаті відбувається нарощування негативних
тенденцій розвитку вітчизняної вищої освіти, у резуль
таті дії яких відбувається поглиблення розриву якості
підготовки фахівців для потреб економіки, зниження
рівня матеріальнотехнічного забезпечення ВНЗ, що
здійснюють підготовку фахівців та збільшення частки
непрацевлаштованих випускників загальноосвітніх та
вищих навчальних закладів (ЗОНЗ та ВНЗ). Дані про
кількість прийнятих студентів та випускників ВНЗ Украї
ни наведено у таблиці 2. Так, за даними цієї таблиці про
тягом 2010—2015 років відбувалось щорічне зменшен
ня кількості безробітного населення у віці 15—70 років
проте у 2014 році порівняно з 2013 роком їх кількість
збільшилась на 22,33%, а у 2015 році відносно 2014
року — зменшилась на 10,44%. Загалом у 2015 році
відносно 2010 року кількість безробітного населення
зменшилась на 3,45%.
Також досить значною, за даними таблиці 2, є част
ка непрацевлаштованих випускників ЗОНЗ та ВНЗ, яка
у 2015 році становила 16,4%, у 2010 році — 15,5%, ча
стка безробітних за іншими причинами незайнятості є
набагато меншою протягом 2010—2015 років (переваж
ною є тільки частка вивільнених з економічних причин,
вона становила у 2010 році 33,0%, у 2015 році була
дещо меншою і складала 27,8%, незважаючи на
збільшення кількості безробітного населення, а також
частка звільнених за власним бажанням, за угодою
сторін, яка, навпаки, збільшилась з 27,2% у 2010 році
до 28,9% у 2015 році).
Важливим фактором, що впливає на такий стан
справ, є збільшення кількості абітурієнтів, які вступа
ють на популярні, однак не затребувані в сучасних умо
вах спеціальності і не віддають перевагу при вступі
вкрай дефіцитним з точки зору забезпечення потреб
промисловості і економіки в цілому спеціальностям,
подальше працевлаштування за якими не є пріоритет
ним для них через низький рівень оплати праці на
підприємствах та скорочення їх кількості в сучасних
умовах. У результаті дії зазначеного фактору відбу
вається зменшення мобільності робочої сили, подаль
ша локалізація випускників ВНЗ у великих містах. Про
те в сучасних умовах розвитку економіки України ба
гато вітчизняних організацій відчувають дефіцит ква
ліфікованих бухгалтерів, фінансових аналітиків, подат
кових консультантів, юристів і інших фахівців при їх
надлишку на ринку праці. Однією з причин цього є
недостатність практичного досвіду більшості випуск
ників ВНЗ та низький рівень їх підготовки (не обсяг от
риманих знань, а здатність ефективно працювати у
швидкоплинному професійному середовищі та гнучко
реагувати на його вимоги) [6].

Розірваний зв'язок між освітою, наукою та вироб
ництвом можна вважати однією з причин відірваності
знань, отриманих у вітчизняних вишах від вимог робо
тодавців. Керівники багатьох бізнесструктур не заці
кавлені (не мають матеріальних стимулів) в участі у
підготовці фахівців для потреб власних підприємств: для
них придбання готових закордонних розробок є менш
ризикованим і менш витратним [7].
З урахуванням вищезазначеної необхідності врегу
лювання ринку праці з точки зору встановлення відпо
відності вимог ринку праці, економіки та роботодавців
виникає необхідність розробки і реалізації комплексу
заходів, котрі повинні передбачати наряду з іншим вдос
коналення механізму управління сферою вищої освіти на
усіх рівнях задля приведення у відповідність освітніх про
грам підготовки фахівців відповідно зі складовими еко
номічної безпеки з урахуванням вимог часу, сучасних
умов та перспектив розвитку економіки, у тому числі з
проведенням обов'язкового моніторингу усіх зацікавле
них у цьому процесі сторін (держави, роботодавців тощо).
Об'єктивною підставою для цього є те, що сучас
ний стан економіки характеризується значними темпа
ми інфляції, наявністю розбіжності між фінансовою
звітністю підприємств країн ЄС і США та вітчизняною.
У результаті здійснення відбору методів оцінки інвес
тиційних проектів виникає низка проблемних питань, які
характеризуються існуванням розбіжності в методах
відбору й оцінки інвестиційних проектів на рівні держа
ви, регіону, підприємства й встановленням критеріїв
ефективності інвестиційних проектів; визначенням ролі
і місця соціальних чинників під час відбору інвестицій
них проектів та потреби у їх врахуванні при обгрунту
ванні доцільності реалізації інвестиційних проектів на
різних рівнях (держави, регіону, підприємства).
У цьому контексті зростає роль вищих навчальних
закладів як провідників інновацій і центрів знань, що
збільшує їх відповідальність за результати підготовки
фахівців у сфері оцінки проектів, управління проектним
портфелем, інвестування тощо. У зв'язку з зазначеним
виникає потреба підготовки фахівців відповідного рівня
кваліфікації за освітніми програмами, що передбачають
вивчення навчальних дисциплін: "Проектний аналіз",
"Обгрунтування та розроблення проектів розвитку ком
панії", "Інвестиційний аналіз", "Управління проектним
портфелем", Економіка та організація інноваційної
діяльності", "Інвестиційна діяльність підприємства",
"Стратегічний аналіз", "Провайдинг інновацій", "Еконо
мічне прогнозування розвитку підприємства" тощо.
Враховуючи вищенаведене, можна констатувати, що
направлення зусиль ВНЗ у сучасних умовах розвитку еко
номіки України на підвищення рівня підготовки студентів у
результаті вивчення ними зазначених навчальних дисциплін,
враховуючи при цьому, необхідність забезпечення сталого
тренду економічного зростання держави, повинно відпові
дати вимогам ринку праці, економіки та роботодавців та
сприятиме, зокрема: акумулюванню фінансових ресурсів та
подальшому їх спрямуванню у реальний сектор економіки;
зменшенню рівня безробіття серед випускників вітчизняних
вишів; покращанню показників фінансовоекономічного
стану вищих навчальних закладів; забезпеченню економіч
ної безпеки ВНЗ та підвищенню її рівня; забезпеченню еко
номічної безпеки держави та національної безпеки загалом.
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Задля нівелювання чи зменшення негативного впливу
загроз в умовах реалізації євроінтеграційних пріоритетів
України доцільно використовувати досвід країн ЄС, зок
рема в частині: зменшення навчального навантаження вче
них ВНЗ, що служило б стимулом для більш якісної їх ре
алізації як науковців; збільшення обсягів фінансування
вишів як з державного бюджету, так і з різних фондів та
за рахунок надходження коштів від приватних осіб в якості
благодійних внесків та в якості сплати за навчання;
здійснення підготовки вітчизняними ВНЗ фахівців з ура
хуванням вимог роботодавців та потреб ринку праці і еко
номіки; реалізація заходів, спрямованих на запроваджен
ня програм перекваліфікації фахівців, зокрема, безпосе
редньо на підприємствах (шляхом активізації співпраці
ВНЗ та роботодавців); здійснення фінансової підтримки
на державному рівні та за допомогою різноманітних
фондів молодіжних, так званих, "Startupпроектів" та
різноманітних організаційних форм підприємств шляхом
надання субсидій, пільгових кредитів, консультацій тощо;
за сприяння держави за допомогою різноманітних фондів
розширення мережі центрів перекваліфікації при ВНЗ.
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IDENTIFICATION OF INTANGIBLE ASSETS IN THE FORM OF GOODWILL
У статті розглянуто нематеріальні активи у формі гудвілу. Проаналізовано теоретичні підходи
до визначення змісту гудвілу, а також його визначення згідно з національними та міжнародними
стандартами обліку. Узагальнено точки зору вітчизняних та зарубіжних авторів стосовно обгрун"
тування гудвілу як форми нематеріального активу, ідентифікації його специфічних характерис"
тик та можливостей практичного застосування. Критичний аналіз фахової літератури та норма"
тивно"правових джерел дозволив стверджувати, що в умовах сучасності існують три основні
підходи до розуміння поняття "гудвіл". З огляду на проведене дослідження виокремлено еконо"
мічний, юридичний та бухгалтерський підходи, які дають змогу окреслити зміст гудвілу з огляду
на усю різноманітність його проявів. Звернуто увагу на класифікацію гудвілу за етапами транс"
формації результатів інтелектуальної діяльності в інтелектуальний продукт.
The intangible assets in the form of goodwill are investigated in the article. The theoretical approaches
to the differentiation of goodwill's essence and its definition according to the domestic and international
standards of accounting are analyzed. The points of views of domestic and foreign authors concerning
justification of goodwill as a form of intangible asset, identifying its specific characteristics and
opportunities for practical application are overviewed. Critical analysis of professional literature and
regulatory sources create the possibility to concern that there are three main approaches to
understanding the concept of "goodwill" nowadays. According to this study economic, legal and
accounting approaches are differentiated, which create the possibility to understand the essence of
goodwill due to the diversity of all its manifestations. The attention is paid to the classification of goodwill
according to the phases of results' of innovative activity into intellectual product transformation.
Ключові слова: гудвіл, нематеріальні активи, знання, інтелектуальний капітал, облік.
Key words: goodwill, intangible assets, knowledge, intellectual capital, accounting.
Всі сучасні концепції економічного зростання схо
дяться в одному: саме інтелектуальні ресурси набува
ють все більш велику значущість в умовах розвитку еко
номіки, заснованої на знаннях. Серед найбільш харак
терних особливостей сучасного етапу розвитку еконо
міки, які визначають принципову значущість інтелек
туальних ресурсів та інших близьких за значенням ка
тегорій (інтелектуальний або людський капітал), дослі
дники відзначають наступні: значно вищу порівняно з
попередніми етапами розвитку економіки швидкість
формування знань; розвиток інструментів зберігання і
поширення знань, що забезпечують можливість авто
матизованої систематизації і оперативного доступу до
інформації; посилення потреби в інноваціях, які стають
основним шансом виживання підприємства в конкурен
тних умовах сучасної економіки.
Ще засновник сучасної економічної теорії Адам
Сміт розглядав знання як різновид майна, особливого

роду запасу, елемент, який входить до складу основно
го капіталу та забезпечує дохід і прибутковість поза за
лученням до обігу та зміни власника [1, с. 57].
В умовах постіндустріальної економіки, що грун
тується на використанні інтелектуального капіталу, пи
тання сутності, оцінки та визнання в обліку інтелек
туальних ресурсів є актуальними. Про це свідчать дослі
дження А. Чухна, О. Кендюхова, І. Журавльової, С. Го
лова, В. Ковальова, І. Просвіріної, Л. Плотникової,
Е. Хендріксена, Г. Вінеса та ін. Деякі автори, грунтую
чись на вивченні міжнародного досвіду [2; 3], вважають,
що невизнання в обліку нематеріальних активів, які
втілюють у собі потенційні економічні вигоди, призво
дить до втрати релевантності бухгалтерської інфор
мації, ознакою якої є постійно зростаюча різниця між
балансовою і ринковою вартістю підприємства.
В умовах розвитку економіки знань ефективність
діяльності підприємства залежить більшою мірою не від
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Таблиця 1. Перелік визначень поняття "гудвіл" у наукових працях
Визначення
Гудвіл - певні активи (кваліфікація персоналу, високий рівень менеджменту
тощо), які відрізняються від звичайних активів тим, що не існує способів
відокремити їх від інших активів та достовірно оцінити. Тобто з цієї точки зору
під гудвілом розуміються переваги, які отримує покупець при купівлі
існуючого суб'єкта господарювання порівняно зі створенням нового [4, с. 528]
Гудвіл – це сукупність ідентифікованих та неідентифікованих нематеріальних
об’єктів, створених завдяки використанню інтелектуальних ресурсів
підприємства [5, с. 47]
Гудвіл – один з видів нематеріальних активів, вартість якого визначається як
різниця між ринковою вартістю підприємства як цілісного майнового
комплексу і його балансовою вартістю (сумою чистих активів). Це
перевищення вартості підприємства пов’язане з можливістю отримання більш
високого рівня прибутку (у порівнянні з середньо ринковим рівнем
ефективності інвестування) за рахунок використання більш ефективної системи
управління, домінуючих позицій на товарному ринку, використанням нових
технологій [6]
Гудвіл, його вартість, відтворює узагальнені наслідки впливу об’єктів
нематеріальних активів, які не мають можливості якось оцінити та видати
відповідні документи про їх реєстрацію [7]
Гудвіл – сукупність тих елементів бізнесу, які стимулюють клієнтів
продовжувати користуватися послугами даного підприємства або даної особи
та які приносять фірмі прибуток більш того, який потрібен для розумного
доходу на всі активи підприємства, враховуючи дохід на всі ті нематеріальні
активи, які можуть бути ідентифіковані та оцінені окремо [8]
Гудвіл - частина вартості діючого підприємства, що визначається діловими
зв’язками, відомістю фірмового найменування, торгової марки та інших
елементів [9]
Гудвіл – частина нематеріальних активів підприємства, що визначається
доброю репутацією, діловими зв’язками, відомістю фірмового найменування,
марки. Гудвіл виникає, коли підприємство отримує стабільно високі прибутки,
що перевищують середній рівень у галузі [10]
Гудвіл – це нематеріальний актив компанії, який дозволяє отримувати у
майбутньому більше прибутку, ніж в середньому по галузі, і який
відображається у фінансовій звітності тільки у випадку повного придбання
компанії за ціною, що перевищує справедливу ринкову вартість сукупних
інших активів [11]
Гудвіл - перевищення ціни покупки підприємства над справедливою ринковою
вартістю його активів [12]

матеріальних активів, а від нематеріальних переваг.
Загалом зазначені нематеріальні переваги у фаховій
літературі описуються таким поняттям, як гудвіл. Тому
актуальності набуває ідентифікація нематеріальних ак
тивів у формі гудвілу, що є метою нашого дослідження.
Аналіз робіт вчених з питань визначення гудвілу,
дозволяє стверджувати, що в літературі немає загаль
ноприйнятого його розуміння (табл. 1).
Якщо розглянути гудвіл у широкому розумінні, вра
ховуючи зазначені визначення у таблиці 1, то гудвіл
представляє собою нематеріальні переваги підприєм
ства у порівнянні з аналогічними підприємствами. Ви
ходить, що нематеріальні переваги підприємства існу
ють незалежно від того, чи була проведена оцінка гудв
ілу. Можна говорити про те, що гудвіл формується
підприємством протягом певного періоду часу, а факт
оцінки є підтвердженням (спростуванням) нематеріаль
них переваг підприємства на конкретний момент. Таким
чином, гудвіл народжується в процесі функціонування
підприємства і про його наявність або відсутність мож
на судити лише з практики роботи підприємства.
Це підтверджує й Міжнародне правило оцінки 4
"Оцінка нематеріальних активів" [13], яке визначає
гудвіл як будьякі майбутні економічні вигоди, які не
можливо відокремити від бізнесу або групи активів в їх
цілісності. При цьому вартість гудвілу визначається як
сума, що залишається після того, як з вартості бізнесу
вирахувати вартість всіх матеріальних, нематеріальних
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та фінансових активів, які можна ідентифікувати, та які
зменшені на суму зобов'язань та забезпечення наступ
них витрат та платежів. Прикладами компонентів гудві
лу наведено: здатність розробляти в майбутньому нові
нематеріальні активи, які можна ідентифікувати (такі,
як технології, зв'язок із споживачами, тощо); специфіч
на синергія компанії (така, як зменшення операційних
витрат, раціональність структури, динаміка асортимен
ту продукції, тощо); можливості зростання (такі, як вихід
на різні ринки, тощо); організаційний капітал (такий, як
створена мережа, тощо).
Визначення поняття "гудвіл" також наводиться у
вітчизняному Порядку експертної оцінки нематеріаль
них активів [14], в якому гудвіл (ділова репутація) роз
глядається як комплекс заходів, спрямованих на
збільшення прибутку підприємств без відповідного
збільшення активних операцій, включаючи використан
ня кращих управлінських здібностей, домінуючу пози
цію на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології.
У МСФЗ 3 "Об'єднання бізнесу" [15] про гудвіл заз
начено, що покупець визнає гудвіл станом на дату прид
бання, оцінений як перевищення сукупної суми: пере
даної компенсації, оціненої за справедливою вартістю
на дату придбання; суми будьякої неконтрольованої
частки в об'єкті придбання; справедливої вартості на
дату придбання частки участі в капіталі, раніше утриму
ваної покупцем в об'єкті придбання (під час поетапного
об'єднання бізнесу) над сальдо сум на дату придбання
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ідентифікованих придбаних активів
ЕТАПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
і прийнятих зобов'язань.
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Рис. 1. Класифікація гудвілу за етапами трансформації
редбачає здійснення інтеграції всіх
результатів інтелектуальної діяльності в інтелектуальний
існуючих підходів до розуміння сут
продукт
ності гудвілу. За цим підходом
гудвіл в широкому розумінні — це сукупність певних ності гудвілу як з класів поділу, запропоновано нову кла
активів та ресурсів нематеріальної природи, які ще не сифікацію гудвілу (рис. 1), з якої видно, що відповідно
були ідентифіковані та оцінені. Виходячи з такого ро до етапів трансформації результатів інтелектуальної
зуміння гудвілу конкретного суб'єкта, він існує протя діяльності підприємства відбувається зміна класифіка
гом всього періоду його існування, а не лише під час його ційних ознак гудвілу в напрямку оцінки його вартості.
об'єднання з іншим суб'єктом. Як наслідок, у поточній При цьому з рисунка 1 видно, що в існуючій практиці з
діяльності суб'єкта може виникати внутрішній гудвіл, облікового процесу випадає блок "Створений гудвіл".
тобто сукупність нематеріальних активів підприємства,
Слід відмітити, що у науковій бухгалтерській літе
які створюють йому можливість для одержання май ратурі виділяють два види гудвілу — внутрішньо ство
бутніх економічних вигод. Загалом економічний підхід рений і придбаний. Розподілення гудвілу на придбаний
до розуміння гудвілу дозволяє створити передумови для та внутрішньо створений частково пов'язано з тим, що
відображення гудвілу в якості сукупності окремих іден у відповідності до міжнародних та українських норм він
тифікованих активів не лише під час об'єднання під може бути відображений у фінансовій звітності (балансі)
приємств, а й під час його поточної діяльності;
підприємства тільки у випадку купівлі (приватизації)/
— бухгалтерський підхід, який є достатньо звуже продажу підприємства, тобто як придбаний, а визначен
ним у порівнянні з економічним підходом, оскільки пе ня внутрішньо створеного гудвілу взагалі відсутнє.
редбачає розуміння гудвілу лише при придбанні або
Виникнення гудвілу при придбанні або приватизації
приватизації (корпоратизації). Згідно П(С)БО 19 "Об'єд свідчить про наявність певних проблем з адекватністю
нання підприємств" гудвіл — це перевищення вартості бухгалтерської оцінки нематеріальних активів, її відпо
придбання над часткою покупця у справедливій вартості відністю потребам користувачів бухгалтерської інфор
придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і не мації. Відомі дослідники в сфері бухгалтерського об
передбачених зобов'язань на дату придбання [16], що ліку С.А.Діпіаза та Р.Дж.Екклз відмічають, що бухгал
свідчить про те, що гудвіл може виникати лише при прид терський баланс, побудований за ціною придбання,
банні (об'єднанні) або приватизації (корпоратизації) відображає близько 20 % ринкової вартості компанії,
підприємств. Таким чином, бухгалтерський облік демон інші 80 % обумовлені нематеріальними активами чи
струє найбільш консервативне ставлення до гудвілу.
нефінансовими факторами вартості [17, с. 127].
Необхідно підкреслити, що в теорії інформації ве
У п.51 МСФЗ 38 зазначено: "Внутрішньо генеровані
лике значення має наукова класифікація як метод до торгові марки, заголовки, назви видань, переліки
слідження безлічі явищ або об'єктів шляхом їхнього клієнтів та інші подібні своєю сутністю об'єкти не слід
поділу на класи за визначеною загальною ознакою та визнавати нематеріальними активами" [18]. Такий підхід
ким чином, що класи безлічі становлять систему. Вихо не витримує критики, адже внутрішньо створений гудвіл
дячи з вищенаведених трьох підходів до розуміння сут є роками накопиченими знаннями конкретного
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підприємства, що дозволяють мати відчутні конкурентні
переваги, які у майбутньому здатні приносити дохід.
Провідними вченими розглядаються чотири варіан
ти визнання гудвілу в бухгалтерському обліку суб'єкта
господарювання:
1. Капіталізація гудвілу без амортизації, але з пе
ріодичним тестуванням по відношенню до можливого
знецінення. У цьому підході передбачено періодичний
перегляд вартості гудвілу та його переоцінка. Тобто
гудвіл вважається інвестицією і не підлягає амортизації.
Основним аргументом прихильників цього підходу є те,
що з плином часу вартість гудвілу не тільки не знижуєть
ся, а навіть може зростати, тому амортизація, класичне
розуміння якої передбачає накопичення засобів для
відновлення у майбутньому зношених активів, втрачає
свій сенс. Такий підхід дозволяє отримати найбільш
"привабливу" звітність. Підприємство відображає актив,
замість того, щоб зменшувати акціонерний капітал. При
цьому дохід підприємства не зменшується.
Щодо внутрішнього гудвілу, то вважаємо, що його
елементи напряму не можна вважати інвестицією, адже
у майбутньому підприємству знову буде необхідно по
нести витрати для оновлення елементів внутрішнього
гудвілу (економічні та інші привілеї, ділова репутація,
імідж, створений персоналом, ділові зв'язки потребу
ють періодичних капіталовкладень з метою актуалізації,
підвищення ефективності тощо).
2. Капіталізація гудвілу з амортизацією. Прихиль
ники цього підходу свої докази будують на принципі
співвідношення доходів і витрат, та пропорційного спи
сання вартості активів на поточні витрати. Як пояснює
В.В.Ковальов [19, с. 56], будьякій актив відображаєть
ся в балансі тільки в тому випадку, якщо він передбачає
генерування доходів у майбутньому. Слід зазначити, що
нарахування амортизації на гудвіл дозволяє підприєм
ствам скласти баланс, який максимально відповідає
дійсності (у частині нематеріальних актів з урахуванням
періоду від дати придбання підприємства). Основними
аргументами на користь такого методу є: менше зловжи
вань, ніж під час не нарахування амортизації, урахуван
ня часового впливу на об'єкт бухгалтерського обліку.
3. Одноразове списання гудвілу на витрати поточ
ного періоду.
4. Одноразове списання гудвілу за рахунок змен
шення капіталу власників. За такого підходу гудвіл спи
сується за рахунок акціонерного капіталу. Аргумен
тується це тим, що гудвіл не має жодних характерис
тик, які визначають можливість отримання в майбутнь
ому економічних вигід. Цей метод набув найбільшого
поширення, оскільки він є найбільш простим, проте він
призводить до недооцінки реальної вартості об'єкта
придбання.
В Україні на сьогодні найбільш розповсюджені
другий та четвертий підходи до відображення гудвілу
в системі бухгалтерського обліку. Зазначені підходи
використовуються для обліку гудвілу, виділеного при
придбанні підприємства, що за економічною сутністю
не відповідає особливостям внутрішнього гудвілу. Вва
жаємо за доцільне до складових внутрішнього гудвілу
щодо порядку відображення його в бухгалтерському
обліку застосовувати перший підхід, який передбачає
капіталізацію гудвілу без амортизації, тому що попе
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редником капіталізації гудвілу обов'язково повинна
стати комерціалізація гудвілу у статусі товару, а як
відомо на групи вибуття, утримуванні для продажу,
згідно з ПСБО 27 "Необортні активи, утримувані для
продажу та припинена діяльність", амортизація не на
раховується.
Необхідно підкреслити, що головними особливос
тями, які характеризують тенденції розвитку обліку в
сучасній економіці знань відповідно до нових потреб
користувачів інформації є: пріоритет балансу, оцінка за
ринковою вартістю, заміна концепції власності концеп
цією контролю, перехід від обліку майна до обліку ре
сурсів, регулювання звітності, а не обліку [20, с. 46].
Тому якщо розглядати природу гудвілу, її необхідно
пов'язувати з двома групами інтелектуальних ресурсів,
які контролює підприємство:
— інтелектуальних ресурсів, пов'язаних із внут
рішнім середовищем, що створюють інтелектуальний
потенціал підприємства;
— інтелектуальних ресурсів, пов'язаних із зовнішнім
середовищем, що формують ділову репутацію підприє
мства.
Отже, розвиток інноваційної складової конкурент
них переваг у вітчизняній практиці господарювання зу
мовлює потребу нового розуміння гудвілу. Адже гудвіл
є складною категорією, пов'язаною з інтелектуальни
ми ресурсами, які здатні до зростання через інтенсивне
відтворення знань, інформації, кваліфікації персоналу
та інтелектуального потенціалу підприємства. З огляду
на вищезазначене, пропонується авторське визначення
терміну "гудвіл" як економічної категорії, а саме під гуд
вілом пропонується вважати додану вартість підприєм
ства, яка генерується внаслідок синергії нематеріаль
них факторів виробництва у формі знань, інформації та
інтелектуальної праці.
Трансформація індустріальної економіки в еконо
міку знань призвела до зростання ролі елементів внут
рішнього гудвілу як форми інтелектуальних ресурсів, що
набувають рис основного фактору виробництва, витис
нувши на другий план матеріальноречові ресурси. В
таких умовах конкурентні переваги підприємств все
більше залежать від інтелектуального потенціалу, який
обумовлюється освітньопрофесійним рівнем та креа
тивними можливостями персоналу, використанням про
гресивних форм та методів управління господарською
діяльністю, підвищенням ділової репутації суб'єкта гос
подарювання.
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CURRENT STATUS AND TRENDS OF FINANCIAL SERVICES MARKETS IN UKRAINE
У статті розглянуто основи організації та функціонування недержавних пенсійних фондів та
надано практичні рекомендації щодо удосконалення системи недержавного пенсійного стра"
хування в Україні.
The article deals with the basics of functioning institutions and pension funds and provided practical
recommendations for improving the system of private pension insurance in Ukraine.
Ключові слова: ринок фінансових послуг, пенсійне забезпечення, недержавні пенсійні фонди.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх декількох років фінансовий ри
нок України динамічно розвивається. Сукупні активи
фінансових посередників збільшилися за останні 5 років
у 5 разів приблизно до 50% від ВВП, а обсяги торгів на
організованому фондовому ринку — більше ніж вдвічі
і складають 4,2% від ВВП.
Проте загальний рівень розвитку фінансового
ринку залишається досить низьким. Найрозвинутішою
складовою ринку залишаються комерційні банки при
тому, що інші інститути та ринки дуже сильно відста
ють у своєму розвитку. Така ситуація типова для країн
із перехідною економікою і є результатом незавер
шеності законодавчого регулювання діяльності
фінансових інститутів та ринків, а також непродума
ності економічної політики, щодо приватизації, валют
ного регулювання, підтримання низької інфляції
тощо.
Як наслідок, невеликий та фрагментований фінан
совий ринок не виконує притаманних йому функцій, зок
рема мобілізації капіталу для розвитку реального сек
тору, ефективного розподілу ресурсів, диверсифікації
інвестиційного портфелю, хеджування ризиків та ін.
Саме через виконання цих функцій фінансовий ринок
сприяє реальному зростанню економіки в країнах з роз
виненою економікою.

20

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДДЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні питання розгляду особливостей діяль
ності системи недержавного пенсійного забезпечення
в Україні набуває надзвичайної актуальності. Дослід
женням цього питання займаються такі вітчизняні вче
ніекономісти, як П.Г. Іжевський [4], О.В. Неліпович [5],
А. Рибальченко [6], Е.М. Лібанова [7] та ін. Вони дослі
джують досвід іноземних держав, аналізують норматив
ноправову базу створення недержавних пенсійних
фондів. Проте ці питання, які охоплюють усе населення
нашої країни, потребують подальшого детального до
слідження.

МЕТА СТАТТІ
Дотепер фінансовий ринок відігравав мізерну роль у
реальному зростанні вітчизняної економіки. Проте із по
дальшою лібералізацією економічної політики та глиб
шою світовою інтеграцією потреба у розвинутому фінан
совому ринку ставатиме все більш відчутною. За таких
умов низький рівень фінансового сектору може стати на
заваді довгостроковому економічному зростанню.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Очевидно, що майбутній розвиток фінансового сек
тору України фактично неможливий без реформування
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— низькі стандарти розкриття
інформації страховими компаніями, не
розвиненість системи пруденційного
нагляду за страховими компаніями.
Тенденції останнього року — ско
рочення активів страхових компаній
може бути наслідком більш суворих
вимог до страхових компаній. Скоро
чення активів відбулося за рахунок
зменшення отриманих страхових
премій: обсяг отриманих страхових
премій скоротився майже на третину
порівняно з попереднім роком. Це
92%
відбулося, в основному, за рахунок сут
кредитні союзи інвестиційні фонди страхові компанії
НПФ тєвого скорочення страхування фінан
сових ризиків (більше, ніж вдвічі) та
Рис. 1. Структура активів небанківських фінансових
відповідальності (більше, ніж втричі).
посередників України на 01.01.2016 р., у %
Кредитні союзи є наступними за
Джерело: ДКРРФПУ, ДКЦПФР.
розмірами небанківськими посередни
кам, проте їх загальні активи є досить
більшості складових ринку. Це мають бути суттєві кро малими — 0,3% від ВВП.
Недержавні пенсійні фонди, хоча і представлені на
ки, спрямовані на розвиток інституційної структури рин
ку, збільшення його прозорості та впровадження ефек ринку, проте також є дуже малими із загальною
кількістю учасників близько 69 тисяч — 0,3% працез
тивної та відкритої регуляторної політики та нагляду.
Банківський сектор є найбільшою складовою датного населення України. Недержавні пенсійні фон
фінансового ринку України з активами, що складають ди, схоже, протягом найближчого часу будуть розвива
майже 90% активів усіх фінансових посередників. тися повільно через відсутність послідовної пенсійної
Протягом останніх п'яти років загальні банківський реформи та низьку довіру населення до системи пен
сектор збільшилися в п'ять разів і став співрозмірни сійного накопичення в цілому
Скромні розміри страхового ринку і рудимен
ми з банківськими секторами більш успішних пере
тарність пенсійних фондів є суттєвою перешкодою
хідних економік [5].
Небанківські фінансові посередники займають знач для розвитку фондового ринку. У всіх країнах з роз
но меншу частину ринку. Найбільш розвинуті — стра виненою економікою попит з боку інсититуційних
хові компанії, займають 7% від всього ринку фінансо інвесторів є основним джерелом попиту на фондових
вих послуг та 89% від небанківського ринку фінансо ринках.
Метою реформування ринків капіталу має бути
вих посередників (рис. 1).
Протягом останніх кілька років страхові компанії створення ліквідного та конкурентноздатного ринку,
розвиваються стрімкими темпами, проте про якість цьо що виконуватиме економічні функції, притаманні
го розвитку важко робити висновки, бо значна частина фінансовим посередникам країн з розвиненою еконо
страхових угод укладаються підприємствами для уник мікою, а саме [3]:
1. Мобілізація капіталу інвесторів.
нення оподаткування прибутку.
2. Диверсифікація капіталу та забезпечення інстру
Свідченням цього може бути, наприклад, дуже низь
ке співвідношення страхових виплат до зібраних стра ментів для ефективного управління ризиками.
3. Надання учасникам ринку інформації про ціни
хових премій, що зараз складає близько 20,75%
(14,08% — I кв. 2016). Окрім того, поширеними були і фінансових інструментів, що сприятиме більш ефектив
схеми виведення коштів за кордон через операції пере ному розподілу ресурсів.
4. Сприяння кращому корпоративному управлінню.
страхування. Після введення вимог до компаніїпере
5. Забезпечення ефективної системи розрахунків та
страхувальника практикування таких схем змешилося,
клірингу.
хоча таке рішення не є вирішує фундаментальних про
6. Зменшення проблеми несиметричності інфор
блем, що породжують стимули використовувати стра
хові компаніїї для транзакцій, що по суті не є страхови мації між учасниками ринку.
Зараз фінансовий ринок України (включаючи фон
ми.
довий ринок) не виконує більшість із цих функцій. Окрім
Такими проблемами є [6]:
— обтяжливість норм і високі ставки податку на при цього нерозвиненість українського фондового ринку
буток підприємств, що створюють стимули укладати створює ряд перешкод для проведення економічної
псевдострахові угоди з афілійованими страховими ком політики і є фактором стримування подальшого еконо
мічного розвитку. Через практичну відсутність високо
паніями і зменшувати податкові зобовязання;
— проблеми в оподаткуванні самих страхових ком ліквідних інструментів з низькими ризиками, суттєво
паній — ефективна ставка оподаткування є низькою, по обмежені наявні інструменти монетарної політики. Цен
рівнюючи, наприклад з оподаткуванням прибутку під тральний банк здебільшого покладається на викорис
приємства. Знову ж таки, стимул для угод з псевдостра тання резервних вимог, що не є гнучким і ефективним
інструментом.
хування;

1%
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Проблема ще більше загостриться на початку пе
реходу до таргетування інфляції. Середньо і дов
гострокова бюджетна політика також сильно зале
жить від розвитку фондового ринку — пенсійна ре
форма неможлива без розвинених пенсійних фондів
як приватних, так і державних. Уже зараз нестача
надійних інструментів на внутрішньому фондовому
ринку є серйозним стримуюючим фактором для роз
витку пенсійних фондів (а недорозвиненість пенсій
них фондів і інших інституційних учасників гальмує
розвиток фондового ринку через недостатність по
питу). Рудиментарність фондового ринку стримує
можливості інвестиційної і інноваційної діяльності в
Україні — при тому, що спостерігається ріст у про
мисловості, виникає попит на фінансування інвес
тицій та інновацій.
Банкіський сектор, навіть у високорозвинених
фінансових системах має обмежені можливості кре
дитувати великі та/ або довготермінові капіталовк
ладення. Тому попри успішну динаміку у банківсько
му секторі, значна потреба у довготермінових інвес
тиціях залишатиметься нереалізованою, якщо інсти
туційні вади і перешкоди для розвитку фондового
ринку триватимуть. Наведені вище системні наслідки
нерозвиненого фондового ринку є серйозними аргу
ментами на користь того, що активна політика роз
витку ринків капіталу має бути пріоритетом на найб
лижчі кілька років і на середньострокову перспекти
ву.
Виходячи з досвіду країн, де фондовий ринок успі
шно розвивається, уже в короткотерміновому періоді
(1—2 роки) можна здійснити ряд заходів, що можуть
дати поштовх до швидкого зростання фондового рин
ку. Такими є заходи, що спрямовані на підвищення
ліквідності ринку і зростання пропозиції і попиту на рин
ку. Зокрема проведення точкової приватизації через
первинне розміщення великих пакетів акцій на органі
зованому ринку, спрямування іпотечних сертифікатів на
організований ринок, початок лібералізації руху капі
талу.
Однак згадані кроки, навіть даючи певний пози
тивний імпульс в короткостроковій перспективі, не
здатні забезпечити ефективний фінансовий ринок та
його стабільний розвиток у середньо та довгостро
ковій перспективі. Одночасно потрібно готувати
рішення для прийняття у середньостроковій перспек
тиві, що зменшать більш системні перешкоди і забез
печать захист прав акціонерів, принципи і стандарти
розкриття інформації, реформування регулювання і
нагляду за учасниками ринку, розвиток інфраструк
тури ринку [7].
За такої схеми встановлення стратегічних цілей ре
форм є ключовим моментом і має стати певним орієн
тиром для учасників ринку. Одночасно досягнення та
ких цілей є середньо та довгостроковою перспективою.
Поперше, реалізація певних заходів за даних зовнішніх
(по відношення до фінансового сектору) умов не може
бути здійснена миттєво. З одної сторони, це просто не
можливо через відсутність відповідних для цього умов
(наприклад, це стосується інтеграції до міжнародних
фінансових структур чи повномасштабної пенсійної ре
форми). З іншої ж сторони, форсування деяких кроків
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(наприклад, повної лібералізація капітального рахунку,
перехід до регулювання за функціональною ознакою,
та ін.) може мати більше негативних аніж позитивних
наслідків.
Окремим компонентом розвитку інституційних
інвесторів є активізації дій щодо впровадження пен
сійної реформи. Це дозволить більш швидко розви
ватися недержавним пенсійним фондам, які можуть
стати активними учасниками фінансового ринку Ук
раїни. Проте необхідно враховувати декілька фак
торів [1].
Поперше, ефективний розвиток недержавних
пенсійних фондів (НПФ) неможливо досягнути без
розвинутих інших складових фінансового сектору,
в т.ч. організованого фондового ринку, розширен
ня набору доступних фінансових інструментів та
ін.
Подруге, не можна очікувати, що НПФ стануть сут
тєвими гравцями на фондовому ринку за короткий про
міжок часу. Це пояснюється тим, що сам по собі процес
створення НПФ та процес залучення клієнтів є досить
тривалим. Ситуація при цьому ускладнюється можливи
ми труднощами при залученні клієнтів через недовіру
населення та його необізнаність із фінансовим секто
ром [1].
У цілому, розвиток інституційних інвесторів може
мати позитивний вплив на економіку України через
сприяння ефективнішому перерозподілу капіталу та роз
ширення пропозиції інвестиційних ресурсів. Також це
має розширити можливості економічних агентів щодо
залучення додаткових коштів для розвитку, з однієї сто
рони, та посилити стимули для їх ефективного викорис
тання — з іншої.
Через реформування системи пенсійного забезпе
чення пройшли більшість розвинених країн світу [2].
Угорщина почала реформування своєї системи не
державного пенсійного забезпечення в 1997 році.
Нині в Угорщині діє змішана система пенсійного за
безпечення. При настанні пенсійних підстав людина
отримує пенсію із солідарної системи та додатково
ануїтетні виплати з приватної пенсійної системи. Гроші
до цієї системи відраховуються майбутнім пенсіоне
ром, зараховуються на приватний рахунок. Другим
рівнем пенсійної системи Угорщини (НПЗ) не перед
бачається достроковий вихід на пенсію, тож пенсій
ними підставами для отримання недержавної пенсії є
вік 62 роки для чоловіків та жінок. Ставки внесків до
першого рівня (державне соціальне страхування)
складають 8,5% зарплати до оподаткування і 18% з
работодавців.
У системі пенсійного забезпечення Угорщини існує
дві групи учасників:
1) громадяни, які перебували в системі станом на
30 червня 1998 р. та громадяни віком до 42 років, які
вступили до пенсійної системи пізніше, можуть брати
участь як у солідарній, так і у накопичувальній пенсій
них системах;
2) всі інщі громадяни залишаются в солідарній сис
темі.
Польща. Система пенсійного забезпеченння
Польщі практично аналогічна українській і теж має
три рівні — 1 — обов'язкова солідарна система, 2 —
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обов'язкова накопичувальна система, в яку відрахо
вується 7,3% заробітної плати, 3 — добровільна
участь працюючих у пенсійних фондах для праців
ників, угоди зі страховою компанією або інвестицій
ним фондом.
Але є деякі відмінності. Поперше, пенсійні програ
ми для працівників в Україні не передбачають колектив
ної участі в пенсійних програмах страхових компаній, і
в Україні страхові компанії займаються лише страхуван
ням пожиттевої пенсії, а не страхуванням життя, як у
Польщі. Подруге, в Україні кошти працівника не можуть
бути вилучені з недержавного пенсійного фонду до на
стання пенсійних підстав, а в Польщі ці кошти можуть
бути передані за згодою працівника до інвестиційного
фонду.
Модель пенсійної системи, що склалася у Німеччині,
характерна для Австрії, Італії, Франції й більшості інших
країн Західної Європи. У цілому система захисту ста
рості у Німеччині характеризується співіснуванням ряду
різних окремих систем. У цей час ці окремі системи знач
но відрізняються друг від друга, наприклад, по колу
застрахованих осіб, по принципах фінансування й на
дання послуг і посібників, по організаційних структурах,
а також за рівнем захисту, до якої прагнуть ці структу
ри. Незважаючи на існуючі значні розходження, вся
система надання захисту старості у Федеративній Рес
публіці Німеччини характеризується як "система трьох
рівнів". У цілому у ФРН існують чотири "обов'язкові
системи" такого типу:
— установлене законом пенсійне страхування, що є
обов'язковою системою для робітників та службовців, а
також для деяких особливих категорій саме зайнятого
населення (наприклад, діячі мистецтв і публіцисти; осо
би, що мають ремісничі спеціальності; надомники й т.д.);
— пенсійне забезпечення чиновників, що є обов'яз
ковою системою для держапарату;
— допомога по старості для фермерів, що представ
ляє собою обов'язкову систему для всіх фермерів, а
також для членів їхніх родин;
— пенсійне забезпечення за професійними група
ми, що являє собою обов'язкову систему для т.зв. "осіб
вільних процесій" (лікарі, аптекарі, ветеринари, архітек
тори, адвокати, нотаріуси й інші).

ВИСНОВКИ
Основними причинами повільного розвитку систе
ми недержавного пенсійного забезпечення є:
— низький рівень дохідності пенсійних активів;
— законодавча неврегульованість окремих питань
діяльності ринку недержавного пенсійного забезпечен
ня;
— низький рівень довіри населення до недержав
ного пенсійного забезпечення, банківської системи та
інших фінансових установ;
— недостатня заінтересованість роботодавців у
фінансуванні недержавних пенсійних програм для пра
цівників;
— низький фінансовий рівень спроможності грома
дян для участі у системі недержавного пенсійного за
безпечення;
— обмежений вибір фінансових інструментів, при
датних для інвестування в них пенсійних коштів, внас

лідок відставання розвитку ринку капіталу від потреб
інституційних інвесторів;
— низький рівень роз'яснювальної роботи щодо
змісту та ролі системи накопичувального пенсійного
забезпечення в суспільстві та недостатність її фінансу
вання.
Слід зазначити, що можливості системи недержав
ного пенсійного забезпечення для розв'язання проблем
пенсійного забезпечення населення ще не вдалося реа
лізувати повною мірою.
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FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCIAL REGULATION OF INNOVATION AND DIRECTIONS
OF ITS IMPLEMENTATION IN NATIONAL PRACTICE
Метою статті є визначення оптимальних шляхів стимулювання інноваційної діяльності в Україні
на прикладі досвіду зарубіжних держав. Для забезпечення інноваційного розвитку обгрунтовано
необхідність поєднання застосування прямих і непрямих інструментів фінансового регулювання
в Україні таких, як податкові пільги, пряма підтримка, державно"приватне партнерство. Доведе"
но, що у процесі розвитку національної економіки потрібно враховувати досвід розвинених країн,
зокрема тих, що близькі Україні, зважаючи на економічні та історичні фактори. Проаналізовано
позитивний ефект від застосування податкових пільг для підвищення рівня інвестування в науко"
во"дослідні та дослідно"конструкторські роботи, які активно застосовуються у країнах Європи і
США. Обгрунтовано, що зважаючи на сучасні реалії функціонування української економіки уряду
необхідно підтримувати та заохочувати інноваторів, застосовуючи податкові стимулів, ефек"
тивність яких підтверджена досвідом іноземних країн.
The objective of this paper is to identify the best ways of innovation development in Ukraine by the
example of foreign countries. To support an innovative activity in the private sector Ukrainian government
has to implement an appropriate mix of direct and indirect instruments such as tax credits, direct support
and public"private partnerships. In Ukraine, we have a lot to learn by the example of the developed
countries, but we should also pay attention to the experience of countries that are close to us for
economic and historical factors. We find positive effects of R&D tax incentives on the probability to
invest in R&D,. This trend is evident in European countries and the USA. In order to the current realities
of the Ukrainian economy, the government should support and encourage innovators. The experience
of foreign countries shows that there is a positive effect of the use of tax incentives.
Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, фіскальне регулювання, податкові стимули, бюджет#
не фінансування.
Key words: innovations, innovative development, fiscal regulation, tax stimulation, budgetary funding.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі спостерігається прискорення
темпів науковотехнологічного прогресу, скорочення
життєвих циклів продукції, високий ступінь інформати
зації підприємств та швидке впровадження інновацій.
Безсумнівно, в умовах глобалізації визначальним фак
тором розвитку економіки будьякої держави, його ос
новою та двигуном є інноваційна активність ділових
одиниць. Стимулювання останньої на засадах активі
зації використання фінансових інструментів особливо
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актуально в Україні, зважаючи на необхідність подолан
ня суттєвого відставання від передових держав, що за
дають сучасні тренди технологічного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти іноземного досвіду фінансового, зок
рема бюджетного та податкового, регулювання іннова
ційної діяльності висвітлені у працях таких вітчизняних
вчених як: Вишневский В., Гришко В., Дементьев В., Же
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1800
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Витрати на НДДКР

На цьому етапі розвитку світової
економіки
втручання держави шля
1200
хом регулювання інноваційної актив
1000
ності стає вирішальним при виборі
800
стратегії діяльності компаній. Зокре
600
ма, відстежується тенденція, що з
400
кожним роком витрати держав на
науководослідні та дослідноконст
200
рукторські роботи (НДДКР) також
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 зростають (рис. 1).
У 2000 р. загальна кількість
Рис. 1. Витрати на НДДКР країн світу у 2000—2013 рр.,
витрат країн на інновації становила
млрд дол. США
713 млрд дол. США, а у 2013 р. —
Джерело: складено на основі: OECD Science. Technology and Industry Outlook 2013 1671 млрд дол. США. При цьому
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.oecd.org/sti/scoreboard лідерами у витратах на інноваційну
2013.pdf
діяльність є США та Китай (рис. 2).
лізняк Р., Жилінська О., Захарін С., Коваленко В., Коле
Водночас НДДКР є основною рушійною силою інно
щук О., Крет Н., Мельник М., Онишко С., Скиба Г., Шма вацій. Витрати на НДДКР вказують на пріоритетність
тенко Р. та ін. Однак перехід від переважно відтворю розвитку науки і техніки в порівнянні з іншими націо
вального до інноваційного типу розвитку, що має місце нальними цілями, оскільки інновації дають перспективи
у світовій економіці, обумовлює зростає роль держави для стимулювання економічного зростання в країнах,
у підтримці інноваційної діяльності підприємств, а відтак що відстають у розвитку. Зазначимо, що у розрізі регі
необхідність удосконалення науковопрактичних засад онів світу спостерігається збільшення витрат на науко
здійснення такого регулюючого впливу.
водослідні та дослідноконструкторські роботи в азій
ських країнах таких, як: Південна Корея, Індія, Сінга
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
пур, Китай, Японія. Це є фактором швидкого зростання
У цьому контексті підвищується роль фінансових виробничих потужностей та конкурентоспроможності
інструментів, адже світовий досвід засвідчує, що підтрим цих країн на світовому ринку.
ка інноваційної діяльності, особливо на початкових ета
У світовій практиці підтримка інновацій з боку дер
пах, потребує втручання держави за рахунок, зокрема, жави здійснюється за допомогою прямих та непрямих
використання бюджетноподаткових методів регулюван (фіскальних) методів впливу. Окрім безпосереднього
ня. Тому в умовах низького рівня інноваційної активності державного фінансування, на сьогодні відомий ряд аль
та нестабільності економічного розвитку України зрос тернативних методів та інструментів фінансової підтрим
тає необхідність вивчення досвіду зарубіжних країн у ки та стимулювання інноваційної діяльності, що вико
частині фінансового регулювання інноваційної діяльності ристовуються в розвинутих країнах і які, здебільшого,
та обгрунтування напрямів його імплементації у реаліях реалізуються через податкову систему. Зауважимо, що
національної економіки, що і є метою статті.
сукупність бюджетних та податкових інструментів доц
ільно розглядати у взаємозв'язку як скла
45
дову системи фінансового регулювання,
інноваційної діяльності зокрема.
40
Так, вітчизняні вчені Трофименко О.О.
35
та Войтко С.В. виділяють наступні фіскальні
пільги для інноваторів:
30
— зниження ставок податку на прибу
25
ток підприємств;
20
— податковий кредит інноваційним
підприємствам;
15
— зменшення суми прибутку до опо
10
даткування шляхом виключення з нього
вартості досліджень чи освоєння нової тех
5
нології;
0
— звільнення від деяких відрахувань до
Азія
Північна Америка
Європа
Решта світу
бюджету;
2000
2013
— звільнення від сплати податку на
прибуток, який отримано власниками май
Рис. 2. Витрати на НДДКР за регіонами світу,
нових прав інноваційних та венчурних фірм;
млрд дол. США
— відстрочка сплати імпортного мита
Джерело: складено на основі: Change in government support for business чи звільнення від його сплати в разі ввезен
R&D through direct funding and tax incentives // OECD Science, Technology and
Industry Scoreboard 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// ня товарів для реалізації інноваційного про
екту;
www.oecd.org/sti/scoreboard2013.pdf
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— пільгова амортизація для фірм, 1
0,03
визначених як інноваційні [10].
0,9
0,1
Значення фінансових інструментів у 0,8
0,19
0,18
регулюванні інноваційної активності по 0,7
0,19
стійно зростає. У порівнянні з прямим 0,6
0,04
0,39
бюджетним фінансуванням інноваційної 0,5
0,18
0,18
діяльності, фіскальні методи краще по 0,4
0,2
єднуються з ринковим середовищем, а 0,3
0,26
0,24
також не спотворюють конкурентні заса 0,2
0,0075
0,07
ди функціонування ринку.
0,1
0,02
Зауважимо, що у 2015 р. 28 з 34 0
0
урядів Організації економічного співроб
Південна Росія Франція СШ А Бельгія Канада Ізраїль Польща
ітництва та розвитку (ОЕСР) використову
Корея
вали фіскальні стимули для заохочення
Непряма підтримка
Пряме фінансування
бізнесвитрат на інновації, в порівнянні з
Рис. 3. Прямі та непрямі інструменти регулювання
12 — у 1995 р. і 18 — у 2004 р. [13]. Так,
інноваційної активності, у % до ВВП, 2013 р.
серед країн, які фактично не використо
вують таких стимулів є Німеччина, Фінлян
Джерело: складено на основі: Change in government support for business R&D
дія, Швеція, хоча окремі країни з пере through direct funding and tax incentives // OECD Science, Technology and Industry
лічених
постійно
обговорюють Scoreboard 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
доцільність їх введення. Бразилія, Китай, www.oecd.org/sti/scoreboard2013.pdf
Дослідник Желізняк Р.Й. зазначає, що країни Євро
Індія, Росія, Сінгапур і Південна Африка також пропо
нують фіскальні механізми регулювання інноваційної пи активно проводять податкове стимулювання іннова
діяльності. Цікавим є той факт, що Південна Корея, ційної діяльності підприємств. Австрія використовує ви
Росія та Франція забезпечують підтримку інноваційної рахування з оподатковуваної бази витрат на НДДКР в
активності підприємств за системою найширшої комбі розмірі від 125% до 135%, Бельгія, Чехія, Угорщина
аналогічно використовують зазначену податкову пре
нації інструментів (рис. 3).
Водночас Сполучені Штати Америки і Іспанія ференцію, причому в двох останніх країнах вирахуван
більшою мірою покладаються на пряму підтримку, в той ня складають 200% від величини витрат на НДДКР [1].
Загалом значна кількість країн використовують по
час як в Канаді, Нідерландах, Португалії та Японії в ос
новному використовують непрямі податки на підтрим даткове стимулювання інноваційної діяльності. Зазна
чене стосується як вже розвинутих країн, так і країн, що
ку розвитку промислових інновацій.
Відтак, співвідношення використання прямих та тільки розвиваються, проте і перші, і другі прагнуть до
фіскальних механізмів регулювання інноваційної актив переходу їхніх економік на інноваційний тип розвитку,
ності є диверсифікованим. Вибір тих чи інших механізмів процес чого намагаються інтенсифікувати через подат
залежить від галузевої структури, історичного та еко кове стимулювання інноваційної діяльності своїх
номічного розвитку певної країни. Проте сьогодні у роз підприємств. На рисунку 4 представлено рівень викори
винутих державах відстежується збільшення частки стання податкових стимулів у різних країна, зважаючи
фіскальних методів, особливо інструментів податково на розміри підприємств.
го регулювання. Тому доцільно розглянути перспек 0,7
тиви використання цих інструментів в Україні з ура
0,6
хуванням зарубіжного досвіду.
Так, Шматенко Р. М. зазначає, що такі держави, 0,5
як Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Данія та
Франція входять до групи країн, "схильних до іно 0,4
земного втручання в інноваційний процес" — рівень 0,3
фінансування іноземними фондами інноваційної
діяльності складає 10—19% всіх витрат. У цій групі 0,2
державна підтримка інновацій найбільше просте 0,1
жується у Франції та Новій Зеландії — відповідно
0
11% та 10%. До групи "державних інноваторів"
відносяться Словаччина, Польща, Чехія, Угорщина, -0,1
Іспанія та Норвегія. Державне інвестування цих країн
більше 10%, а в Словаччині та Польщі сягає навіть
22% та 15% відповідно, при чому частка іноземних
Великі компанії
Малі та середні компанії
інвесторів у цих країнах — 12%. Групу "відносно
самостійних інноваторів" складають Фінляндія,
Рис. 4. Індекс податкового стимулювання
Німеччина, Австралія, Португалія, Люксембург, Гре
інноваційної діяльності (BDindex) в окремих
ція, Ірландія та Швеція. Майже 90% фінансування
країнах світу у 2013 р.
інноваційної діяльності підприємства цих держав за
Джерело: складено на основі: OECD Science. Technology and
безпечують самостійно, а іншу частину розділяють Industry Outlook 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
між державою та іноземними інвесторами [11].
http://www.oecd.org/sti/scoreboard2013.pdf
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З рисунка 4 видно, що в Португалії, Франції та Нідер
ландах пріоритет надається саме малим та середнім
компаніям. Водночас індекс податкового стимулюван
ня порівняно низький у США та Словаччині. Податкові
стимули є основною формою фіскальної підтримки
інноваційної діяльності підприємств в Австралії (81,8%
загальних обсягів державної фінансової підтримки),
Канаді (85%), Нідерландах (87%) [12].
У Бельгії, Норвегії, Австрії, Португалії, США, Італії
та Іспанії функціонують податкові знижки, які визнача
ються в залежності від понесених витрат підприємства
на НДДКР за рік. При цьому в Австрії ця норма дорів
нює 200%, до того ж, оподатковуваний прибуток під
приємства додатково зменшується ще на 35% від об
сягу витрат на НДДКР, які перевищують середній рівень
таких витрат за три попередні роки [2, с. 77].
Крім того, податкові пільги можуть надаватись
суб'єктам інноваційного бізнесу у формі податкового
списання (зменшення оподатковуваного доходу) та по
даткового кредиту (зменшення суми податкового зобо
в'язання). В Канаді, Великій Британії, Ірландії, Туреч
чині та Франції розмір податкового кредиту залежить
від обсягів витрат на НДДКР. Так, у Великій Британії
розмір податкового кредиту становить 150% для ма
лих та середніх підприємств та 100% для великих, в
Канаді цей показник становить 10—25%, в Ірландії —
20% [5, c. 305].
Імплементація досвіду розвинутих країн дасть мож
ливість не допустити тих помилок, що мали місце у про
цесі їхньої апробації. При цьому у вітчизняних умовах
доцільно використовувати елементи досвіду тих країн,
що є близькими Україні за соціальноекономічним ха
рактером розвитку та історичними аспектами формуван
ня ринкової економіки. На наш погляд, з точки зору інно
ваційного розвитку Україна дещо "нагадує" Польщу,
Румунію, Хорватію в період їх вступу до ЄС та Туреччи
ну, відтак доцільно розглянути досвід фінансового ре
гулювання інноваційної активності зокрема в цих краї
нах.
Так, у Польщі, Словаччині та Чехії визначальну
роль у розвитку інновацій займає державне регулю
вання. Ефективність цього регулювання демонструють
дослідження інноваційної активності Європейського
Союзу. Так, згідно з інноваційним таблом країнчленів
ЄС 2013 року, Словаччина, Чехія, Угорщина займають
лідируючі позиції, а Польща та Румунія отримали ре
зультат нижче середнього. Дослідники вказують, що
в Чехії змінюється структура доходів бюджету, зокре
ма зменшується податковий тягар корпоративного сек
тора. Ефективна ставка оподаткування доходів капі
талу в Чехії відчутно нижча, ніж в Україні. За інших
рівних умов, цей фактор має заохочувати інвестиції.
Для виконання фіскальних функцій Україна може ком
пенсувати скорочення надходжень корпоративних по
датків зростанням доходів від акцизів, частка яких в
українському державному бюджеті значно нижча, ніж
у чеському [12, с. 526].
У Хорватії компанії, які здійснюють лише НДДКР,
не повинні сплачувати корпоративний податок. Усі інші
компанії, що інвестують у НДДКР, можуть у по двійно
му розмірі відносити витрати на такі інвестиції на ва
лові витрати при розрахунку бази оподаткування.

Відповідні витрати (на заробітну плату, на матеріали,
необхідні для проведення НДДКР, на ліцензування,
амортизацію), можуть також відніматися від бази опо
даткування.
У Туреччині сума податок з доходу сплачується без
нарахування відсотків. Ще одним інструментом фінан
сової підтримки інноваційної діяльності є встановлення
пільгового режиму амортизаційних відрахувань, що пе
редбачає визначення спеціальних норм таких відраху
вань, що дозволяє суб'єктам інноваційного бізнесу
здійснювати модернізацію виробництва з метою підви
щення його ефективності [6].
Республіка Польща — країна з близьким рівнем
розвитком до України та історією становлення держав
ності й відновлення економічного потенціалу. Щодо
фіскального регулювання у Польщі, то відзначимо, що
підприємці можуть в даний час скористатися двома ви
дами податкових стимулів інноваційної діяльності. По
перше, податкові пільги на придбання нових технологій,
що дозволяє віднімати до 50% витрат, понесених на
придбання інноваційних технологій. Подруге, існують
стимули для суб'єктів, що мають статус науководослі
дницького центру: зменшення бази оподаткування по
датку на прибуток на 20% та звільнення від сільського
і лісового податку на суму до 200000 євро протягом 3
років поспіль.
Також у Польщі як дієвий фінансовий інструмент
використовують пільгове кредитування для інноваторів.
Сума кредиту не може перевищувати 75% від прийнят
них витрат, або суму в розмірі 2 млн злотих (0,5 мільйо
на євро). Такий кредит видається на термін не більше
10 років. Проте значення витрат на інновації по відно
шенню до ВВП у Польщі становить лише 0,9%. Це най
нижчий показник у Європейському Союзі, а 27,8% ком
паній Польщі станом на 2014 рік зовсім не проявляють
інноваційної активності. У Польщі найпоширенішим
інструментом регулювання інноваційної діяльності за
лишаються гранти від Європейського Союзу. Більше
40% компаній знають про наявність державних суб
сидій, але тільки 4,2% використовували їх для прове
дення НДДКР і лише 1,5%, зробили це для інновацій
ного виробництва [16].
У Польщі тільки 6,9% опитаних компаній викорис
товували наявні податкові стимули для підтримки інно
ваційної діяльності (у формі податкових пільг на прид
бання нових технологій). Тому можна стверджувати,
що уряд Польщі приділяє недостатньо уваги новим роз
робкам та дослідженням, зважаючи на це у довгост
роковій перспективі конкурентоспроможність поль
ської економіки може знижуватись. Невисока ак
тивність компаній у використанні податкових стимулів
зумовлена недостатнім інформаційним забезпеченням
щодо можливостей застосування фіскальних інстру
ментів регулювання інноваційної діяльності [16]. Та
кож, економічні суб'єкти вважають ризиковим викори
стання податкових пільг через недовіру до діяльності
податкових органів.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Для підвищення інноваційною активності вітчизня
них підприємств Україні доцільно застосовувати елемен
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ти досвіду окремих зарубіжних країн. Держави близькі
за рівнем економічного розвитку активно використову
ють саме податкові пільги для стимулювання інновацій
ної активності, зокрема прикладом є Чехія, Румунія та
Хорватія, де роль таких інструментів у системі фінансо
вого регулювання є ключовою. Це пов'язано із браком
потенціалу для застосування бюджетних інструментів,
що характерно і для України.
Загалом аналіз іноземного досвіду фінансового сти
мулювання інноваційної діяльності дає змогу визначи
ти такі ключові, на наш погляд, напрями його імплемен
тації у вітчизняну практику:
1. Досягнення оптимального балансу між прямими
та непрямими методами стимулювання, що спостері
гається у Франції, Сполучених Штатах Америки та Ка
наді.
2. Зосередження особливої уваги на стимулюванні
інноваційної діяльності малих та середніх підприємств,
враховуючи досвід Нідерландів та Португалії.
3. Державі доцільно диверсифікувати методи регу
лювання інноваційної діяльності, запроваджувати у
практику створення резервних фондів інвестиції та по
пуляризувати амортизаційні пільги, зокрема у Австралії
варто перейняти досвід транспарентності та прозорості
діяльності державних органів щодо застосування
фіскальних інструментів.
4. Для України, на наш погляд, становить значний
інтерес подальше вивчення досвіду Хорватії з питань
запровадження повного звільнення від податку на при
буток для підприємств, які займаються виключно нау
ководослідними і дослідницькоконструкторськими
роботами. Це дасть змогу на цьому етапі розвитку
збільшити кількість нововведень та наукових розробок,
що в довготривалій перспективі дозволить покращити
технологічну оснащеність виробництва, збільшити об
сяги прибутків, продуктивність та рентабельність
підприємств.
5. Зважаючи на вітчизняні економічні реалії, вва
жаємо доцільним покращення ефективності функціону
вання вільних економічних зон за прикладом Польщі,
як утворень, що передбачають звільнення від податків
на певний термін для підприємств, та які працюють там
і створюють інноваційну продукцію. Цей досвід уже за
стосовувався в Україні, проте не зовсім ефективно, тому
варто стабілізувати законодавство, що регулюватиме
діяльність вільних економічних зон та повторно вико
ристати їх як апробаційний механізм для різних ново
введень.
Отже, причинами значного відставання України в
інноваційному розвитку є економічна й політична не
стабільність, відтік кваліфікованих кадрів закордон
відсутність розвиненої фінансової системи, прорахун
ки у бюджетноподатковій політиці. У цьому контексті
необхідно досягти стабільності нормативноправової
бази, що регулюватиме діяльність інноваторів та під
приємств, які займаються науководослідними і дос
лідноконструкторськими роботами, сприяти підви
щенню рівня обізнаності щодо можливості отриман
ня пільг та грантів. Держава повинна створити спри
ятливі умови для реалізації інновацій та залучення
інвестиції зза кордону, зокрема у пріоритеті з точки
зору розвитку інноваційного потенціалу галузі еко
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номіки. При цьому однією із передумов успіху є імпле
ментація у вітчизняну практику окреслених вище еле
ментів успішно апробованого зарубіжного досвіду,
що у перспективі повинно дати змогу сформувати
дієву систему фінансового регулювання інноваційної
діяльності в Україні.
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THE ORGANIZATION OF COMBATING RISKS FOR INTERFACE SECURITY IN THE SYSTEM
OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTITIES
Обгрунтовується доцільність організації протидії ризикам у системі економічної безпеки суб'єктів
господарювання. Встановлено існування ризиків, які можна контролювати, і таких, що не можна мінімізу"
вати зусиллями компанії. Запропоновано визначення поняття інтерфейсної підсистеми системи еко"
номічної безпеки. Конкретизовано перелік ризиків, що можуть мати вплив на ефективність функціону"
вання інтерфейсної підсистеми економічної безпеки суб'єкта господарювання. Узагальнено основні
елементи роботи із організації протидії ризикам у системі економічної безпеки суб'єктів господарю"
вання. Виокремлено специфічні інструменти ризик"менеджменту у кожному з напрямів роботи із орган"
ізації протидії ризикам інтерфейсній безпеці. Визначено, що організація протидії ризикам економічній
безпеці суб'єктів господарювання може відбуватись поступово, у кілька етапів. Розкрито особливості
кожного етапу у процесі забезпечення інтерфейсної безпеки у системі економічної безпеки.
The necessity of combating the risks in the system of economic security of the entities is grounded. The
existence of the risks that you can control and those that can not minimize the efforts of the company is proved.
A definition of the interface security subsystem in the system of economic security is offered. The list of risks
that may affect the efficiency of the interface subsystem of economic security of the entity is concretized.
Author overview the main elements of a counter risks in the system of economic security of the entities. The
specific risk management tools in each area of the organization of counter risks for interface security are
determined. It is also determined that the organization of counter risks for economic security of the entities
can take place gradually, in stages. The features of each stage in the process of organization of counter risks
for interface security subsystem in the system of economic security are found out.

Ключові слова: ризик, протидія, уникнення, економічна безпека, інтерфейсна безпека, ризик#менеджмент.
Key words: risk, resistance, avoidance, economic security, interface security, risk management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На сучасному етапі розвитку економічної науки все
більша значимість надається питанням дослідження
ефективності діяльності суб'єктів господарювання в
умовах як внутрішньої, так і зовнішньої невизначеності
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середовища їх функціонування. На цьому тлі все часті
ше на перший план висуваються питання забезпечення
економічної безпеки господарюючого суб'єкта. Удос
коналення методів організації протидії ризикам, що чи
нять вплив на діяльність суб'єктів господарювання, є
найважливішою складовою поточного етапу реформу
вання економіки і забезпечення економічної безпеки
господарських структур.

Інвестиції: практика та досвід № 14/2016

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Необхідність мінімізації ризиків суб'єктів господа
рювання для вітчизняних економістів стала особливо
очевидною в останні роки, після низки криз, банкрутств
і переділу приватизованої власності. Однак на цьому
етапі розвитку економічної думки в нашій країні не скла
лася науково обгрунтована структура побудови систе
ми організації протидії ризикам. Було б помилково ви
словлювати думку про те, що діяльність, пов'язана із
оцінкою, аналізом та мінімізацією ризиків взагалі
відсутня у сучасній Україні. Слід підкреслити, що под
ібна діяльність досить давно широко застосовується у
фінансовому секторі вітчизняної економіки, наприклад,
у страхуванні, а також банківській справі при оцінці кре
дитоспроможності позичальника. Проте, майбутній
розвиток цього напряму у вітчизняній практиці полягає
в розробці комплексної системи протидії ризикам, що
чинять вплив на діяльність суб'єктів господарювання.
Необхідно відзначити, що на сьогодні далеко не кож
на велика компанія навіть у країнах із розвиненою рин
ковою економікою має структурний підрозділ, який
займається питаннями протидії ризикам підприєм
ства, установи чи організації. І тим більше не у кожно
му суб'єкті господарювання ця діяльність носить комп
лексний, системний характер, і включає у себе інтер
фейсну підсистему економічної безпеки, значимість
якої у сучасній інформаційній економіці щороку зрос
тає.
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
Численні спроби визначення дієвих векторів запо
бігання та мінімізації наслідків дії ризиків на результа
ти функціонування системи економічної безпеки
суб'єктів господарювання знаходимо у працях таких
сучасних дослідників, як Мігус І.П., Гордієнко О.С. [1],
Доценко І.О. [2], Рудніченко Є.М. [3], Масюк В.М. [4],
Гудзинський О.Д., Судомир С.М. [5]. Однак мінливість
економічного середовища стає каталізатором для ви
никнення усе нових і нових видів ризиків, тому обрана
для дослідження тематика не втрачає своєї актуаль
ності, а відсутність у науковій літературі досліджень,
які б стосувались організації протидії ризикам у підси
стемі інтерфейсної безпеки системи економічної без
пеки, визначила своєчасність написання даної роботи.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою дослідження є конкретизація основ органі
зації протидії ризикам інтерфейсній безпеці в системі
економічної безпеки суб'єктів господарювання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
В умовах економічної та політичної нестабільності,
що спостерігаються нині в Україні, стрімко збільшуєть
ся кількість ризиків, які впливають на інтерфейсну без
пеку вітчизняних суб'єктів господарювання. Завдання
протидії їх негативному впливу належить до компетенції

систем економічної безпеки господарських структур,
що визначає необхідність дослідження питання орган
ізації протидії ризикам в системі економічної безпеки
суб'єктів господарювання в цілому.
Колишній голова Citicorp Уолтер Рістон одного
разу сказав: "Усе життя — це управління ризиками, а
не їх виключення". Саме тому протидія ризикам повин
на виражатись у добре налагодженому ефективному
механізмі управління ризиками, розробляти та керува
ти яким мають фахівці з економічної безпеки суб'єкта
господарювання.
У країнах із розвиненим підприємницьким середо
вищем управління ризиком і економічною безпекою
уже дістало поширення. В останні 2—3 роки цим ак
тивно починають займатися і в Україні. Для суб'єктів
господарювання управління ризиком та протидія йому
ускладняються по ряду наступних причин. Так, вітчиз
няні бізнестехнології знаходяться тільки в стадії фор
мування і переходу до цивілізованих. Ділове середо
вище досить нестабільне, особливо нині, під впливом
політичних ризиків, і обумовлює набагато більший си
стематичний ризик, ніж у західних країнах. Це стосуєть
ся і держави, і виконавчої дисципліни, і звичаїв бізне
су, і особливостей менталітету.
Водночас розуміння того факту, що ефективна
організація протидії ризикам — це потужна внутрішня
конкурентна перевага, що носить не тільки тактичний,
а й стратегічний характер, уже прийшло до вітчизня
них бізнесструктур. Це те, належить роботи не ситуа
ційно, для порятунку, а для забезпечення більш стійко
го і надійного розвитку бізнесу. Це — стратегічні інве
стиції в надійність і якість управління, в економічну без
пеку суб'єкта господарювання.
Під час організації протидії ризикам, фахівцям з
економічної безпеки підприємств, установ та органі
зацій доцільно виділити такі ризики, які можна конт
ролювати, і такі, що не можна мінімізувати зусиллями
компанії, і залишається лише створити резерви на ком
пенсацію їх наслідків. На нашу думку, такими, що пе
ребувають у зоні контролю, можна вважати ризики,
пов'язані із фінансовою діяльністю підприємства або
фінансової установи, їх стратегією і тактикою, техно
логіями, ІТ безпекою, операційною діяльністю, управ
лінням персоналом, репутацією. Поза зоною контро
лю лишаються ризики, що виникають через макроеко
номічні тенденції, політичні обставини; зумовлені тех
нологічним прогресом, бізнессередовищем, у якому
працюють підприємства та фінансові установи; викли
кані змінами у законодавстві та діями регуляторів, ста
ном фінансових ринків, природними явищами тощо.
Під інтерфейсною підсистемою економічної безпе
ки належить розуміти сукупність елементів, що забез
печують формування площини взаємодії суб'єкта гос
подарювання та його стейкхолдерів, і сприяють нала
годженню між ними тривалих та взаємовигідних відно
син. Таким чином, ризиками, що можуть мати вплив на
ефективність функціонування інтерфейсної підсистеми
економічної безпеки можна вважати: конкурентну роз
відку, розповсюдження неправдивої інформації, що
спричиняє зниження рівня ділової репутації, партнер
ство з фірмамиодноденками та фіктивними підприєм
ницькими структурами, недостовірна інформація на
власному сайті, низький рівень інформаційної прозо
рості як власної, так і партнерів та контрагентів, про
мислове шпигунство, помилки у договірних докумен
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тах, недотримання партнерами та клієнтами платіжної
дисципліни, зростання обсягів дебіторської та креди
торської заборгованості тощо.
Основні елементи роботи із організації протидії ри
зикам можна розподілити на чотири напрямки.
1. Механізми уникнення ризику. Передбачають усу
нення, де це можливо, причин виникнення ризику.
2. Інструменти зниження величини ризику. Гаран
тують зниження очікуваної величини ризику за раху
нок зниження ймовірності виникнення самого ризику
або негативного впливу ризику на економічну безпеку
суб'єкта господарювання.
3. Механізми прийняття ризику. Передбачають ак
тивне прийняття наслідків ризику і розробку заходів по
усуненню ризику.
4. Інструменти передачі ризику (наприклад, стра
хування від певного ризику або передача управління
будьяким ризиком третій стороні).
Для протидії ризиками інтерфейсній безпеці та
ефективного управління ними доцільно виокремити
специфічні інструменти ризикменеджменту у кожно
му з названих напрямків. Так, до механізмів уникнення
ризиків інтерфейсній безпеці доцільно віднести ретель
ну перевірку іміджу, ділової репутації та фінансовогос
подарського стану потенційних партнерів суб'єкта гос
подарювання. Необхідним є обов'язкове залучення
юристів до процесу складання та підписання будьяких
договірних документів.
Зниження величини ризиків інтерфейсній безпеці
суб'єкта господарювання можливе за умови підтриман
ня високого рівня власної інформаційної прозорості
компанії. Для цього необхідною є розробка офіційно
го сайту суб'єкта господарювання, належно захищено
го від хакерських атак, з високим коефіцієнтом онов
лення інформації та можливістю доступу до відомос
тей, що характеризують результати діяльності компанії,
але належать виключно до категорії публічної інфор
мації, яка не містить ознак комерційної таємниці.
Механізми прийняття ризику інтерфейсній безпеці
повинні включати існування відділу, відповідальної осо
би або стороннього фахівця, запрошеного на умовах
аутсорсингу, завданням якого буде оцінка наслідків дії
ризику та розробка плану заходів їх компенсації.
Інструменти передачі ризику інтерфейсній безпеці
у системі економічної безпеки можуть передбачати ви
користання суб'єктами господарювання послуг юридич
ного аудиту з метою перевірки правової документації
перед вступом у партнерські відносини, а також пере
дачу завдання створення та обслуговування сайту спе
ціалізованій фірмі або фахівцям із забезпечення інфор
маційної безпеки на договірних засадах.
Організація протидії ризикам економічній безпеці
сучасних суб'єктів господарювання, у тому числі і її
інтерфейсній складовій, може відбуватись поступово,
у кілька етапів.
На першому етапі необхідно провести аудит ризиків
і прийти до висновку щодо того, в чому полягають і на
скільки істотними є ризики. Про них, можливо, вже
відомо, але різним особам, що працюють на
підприємстві, в установі або організації. Об'єднання,
систематизація та обробка цих знань можуть дати по
зитивний ефект і знизити ймовірність прояву негатив
ного впливу ризиків. Мета аудиту ризиків — зрозумі
ти, яким ризикам піддається система економічної без
пеки, її інтерфейсна складова, а також виміряти їх. Під
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час аудиту ризиків узагальнюються знання, якими во
лодіють співробітники суб'єкта господарювання, що
працюють у різних відділах, а також проводиться діаг
ностика ризиків за спеціальними методиками. Виявлені
ризики систематизуються і вимірюються. При цьому
визначаються їх допустимі і граничні значення.
У результаті аудиту ризиків може з'ясуватися, що
реальна "карта ризиків" відрізняється від тієї, яку може
(лише інтуїтивно і несистематизовано) уявити собі на
чальник служби економічної безпеки або інша, відпо
відальна за стан економічної безпеки суб'єкта госпо
дарювання особа. Якщо вести мову про інтерфейсну
безпеку, то найчастіше на цьому етапі встановлюється,
що суб'єкт господарювання ризиковано укладає парт
нерські угоди, не достатньо перевіряє постачальників,
контрагентів, не відстежує терміни погашення дебі
торської заборгованості, веде надто жорстку розрахун
кову політику, або навпаки — поступається своїми інте
ресами у момент виникнення конфлікту; має погану
ділову репутацію та не прагне її виправити, не викорис
товує усі наявні можливості поширення інформації про
себе та свої послуги або продукцію, є інформаційно зак
ритим та характеризується низьким рівнем інформац
ійної прозорості.
Обсяг робіт і напрями дослідження в рамках ауди
ту ризиків можуть бути значними. Вся зібрана інфор
мація — це база для організації протидії ризикам.
На другому етапі потрібно вирішити, як суб'єкт гос
подарювання має реагувати на існування та прояви тих
чи інших ризиків. Протидія ризику має бути економіч
но доцільною. Це означає, що на організацію антири
зикових заходів не можна витратити більше коштів, ніж
сума втрат внаслідок настання ризикових подій. Тому
необхідним є аналіз, що дасть відповідь на запитання,
яким ризикам доцільно протидіяти, а які можна просто
прийняти за даність.
На третьому етапі необхідно розробити заходи
щодо зниження ризиків. Для тих ризиків, яким необхі
дно протидіяти, розробляються антиризикові заходи.
Спектр способів протидії ризикам надзвичайно широ
кий. Можна виділити кілька груп таких заходів:
— відмова від прийняття ризику — це означає відмо
ву від проведення проекту або зміну способу проведен
ня проекту (для інтерфейсної безпеки — відмова від
партнерських відносин, обмеження доступу до власної
інформації з боку стейкхлдерів, обмеження інформації
власне про компанію у ЗМІ та на Інтернетресурсах);
— зниження рівня ризику — цей напрямок перед
бачає розробку конкретних організаційнотехнічних за
ходів на основі розроблених планів і програм (для
інтерфейсної безпеки пропонується розробити план
заходів щодо підвищення рівня інформаційної прозо
рості та відкритості);
— страхування ризику — передбачає формування
страхових запасів зовнішніми організаціями та їх оп
латне використання (для інтерфейсної безпеки можна
рекомендувати використання страхування відповідаль
ності управлінського персоналу — це дозволить підви
щити рівень репутації компанії);
— ухвалення (поглинання) ризику — передбачає
формування страхових запасів самим суб'єктом госпо
дарювання (для інтерфейсної безпеки окремий фонд
створювати не варто, достатньо передбачити можливі
витрати на підтримку її рівня у бюджеті забезпечення
економічної безпеки).
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На четвертому етапі необхідним є створення орга
нізаційного механізму для управління ризиком. Як пра
вило, таким механізмом є система управління ризика
ми (СУР). Під СУР суб'єкта господарювання розумієть
ся управлінська підсистема, що виконує наступні
функції: моніторинг і оцінку ризику; розробку антири
зикових заходів; забезпечення проведення антиризи
кових заходів. Використання такого механізму можна
запропонувати і для ризикменеджменту у сфері забез
печення інтерфейсної безпеки суб'єкта господарюван
ня.
Відразу варто зазначити, що навіть високоефектив
на організація протидії ризикам не усуне всі ризики
інтерфейсній безпеці суб'єкта господарювання, а тим
більше його економічній безпеці. Інакше не було б сен
су вести мову про ризик взагалі. Однак вона дає керів
ництву та професіоналам з фінансовоекономічної без
пеки цілий ряд можливостей:
— дозволить поглянути на власний бізнес з позицій
ризику;
— дозволить передбачити багато несприятливих
подій і заздалегідь прийняти деякі управлінські рішення;
— дозволить зменшити наслідки дії ряду ризиків;
— дозволить повністю уникнути перелік окремих
втрат і скористатися існуючими можливостями.
ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ
Дослідження організації протидії ризикам інтер
фейсній безпеці в системі економічної безпеки суб'єктів
господарювання дало змогу зробити такі висновки.
1. Під інтерфейсною підсистемою економічної без
пеки належить розуміти сукупність елементів, що за
безпечують формування площини взаємодії суб'єкта
господарювання та його стейкхолдерів, і сприяють на
лагодженню між ними тривалих та взаємовигідних
відносин.
2. Ризиками, що можуть мати вплив на ефективність
функціонування інтерфейсної підсистеми економічної
безпеки можна вважати: конкурентну розвідку, розпов
сюдження неправдивої інформації, що спричиняє зни
ження рівня ділової репутації, партнерство з фірмами
одноденками та фіктивними підприємницькими струк
турами, недостовірна інформація на власному сайті,
низький рівень інформаційної прозорості як власної,
так і партнерів та контрагентів, промислове шпигунство,
помилки у договірних документах, недотримання парт
нерами та клієнтами платіжної дисципліни, зростання
обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості
тощо.
3. До механізмів уникнення ризиків інтерфейсній
безпеці доцільно віднести ретельну перевірку іміджу,
ділової репутації та фінансовогосподарського стану
потенційних партнерів суб'єкта господарювання. Необ
хідним є обов'язкове залучення юристів до процесу
складання та підписання будьяких договірних доку
ментів. Зниження величини ризиків інтерфейсній без
пеці суб'єкта господарювання можливе за умови підтри
мання високого рівня власної інформаційної прозорості
компанії. Механізми прийняття ризику інтерфейсній
безпеці повинні включати існування відділу, відпові
дальної особи або стороннього фахівця, запрошеного
на умовах аутсорсингу, завданням якого буде оцінка
наслідків дії ризику та розробка плану заходів їх ком

пенсації. Інструменти передачі ризику інтерфейсній без
пеці у системі економічної безпеки можуть передбача
ти використання суб'єктами господарювання послуг
юридичного аудиту з метою перевірки правової доку
ментації перед вступом у партнерські відносини, а та
кож передачу завдання створення та обслуговування
сайту спеціалізованій фірмі або фахівцям із забезпе
чення інформаційної безпеки на договірних засадах.
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THE EXPERT SYSTEM OF FORMATION OF THE TOURISM PRODUCT PRICE

Стаття присвячена побудові експертної системи прогнозування, моніторингу та контролю ціни
на туристичний продукт. В основу створення експертної системи покладено розроблену авто"
ром методологію контролювання ціни на туристичний продукт та економіко"математичну мо"
дель формування номінального значення ціни на туристичний продукт в умовах різнотипної не"
визначеності факторів ціноутворення. Експертна система заснована на комплексному викори"
станні методів штучного інтелекту, системного аналізу та економіко"математичного моделю"
вання і на підставі аналізу вартості складових туристичного продукту та інформації про поточ"
ний стан метасистеми туристичного підприємства надає рекомендації щодо оптимального рівня
ціни на туристичний продукт.
Article is devoted to creation of expert system of forecasting, monitoring and control of the tourism
product price. The basis for creation of such system it is developed by the author's methodology of
control of the tourism product price and economic"mathematical model of forming of nominal value
of the tourism product price under polytypic uncertainty of the pricing factors. The expert system is
based on complex use of methods of artificial intelligence, the system analysis and economic"
mathematical modeling. Based on the analysis of cost of components of a tourism product and
information on a current status of metasystem of the tourism enterprise makes recommendations of
rather optimum level of the tourism product price.

Ключові слова: ціна, ціноутворення, туристичний продукт, експертна система, невизначеність.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Складність та динамічність процесу ціноутворення,
а також невизначеність його параметрів, зумовлена не
стійким економічним середовищем і значним впливом
людського фактору, практично виключають можливість
ручної обробки даних та аналізу факторів ціноутворен
ня і спонукають до створення спеціалізованої експерт
ної системи формування ціни на туристичний продукт.

Особливості функціонування туристичних підпри
ємств досліджені у працях українських вчених М. Бой
ко [1], М. Босовської [2], Н. Ведмідь [3], С. Мельничен
ко [4], Г. Михайліченко [5], Т. Ткаченко [6]. Загальні
принципи ціноутворення викладені у працях [7; 8]. Зок
рема ціноутворення у сфері туризму стало предметом
дослідження в роботах [9; 10].
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Теоретичні аспекти імітаційного моделювання, які чіткості, а також 3Dінтерфейси, які використовують
є основою створення експертних систем, висвітлені у масштабовану векторну графіку графічного процесора
працях [11; 12].
з програмованою анімацією і апаратними графічними
ефектами, аналогічними ефектам у Photoshop. При ви
НЕВИРІШЕНІ СКЛАДОВІ ЗАГАЛЬНОЇ
користанні Delphi XE2 додатки можуть підключатися до
ПРОБЛЕМИ
всіх популярних баз даних завдяки високопродуктив
Інструментальні засоби, які використовуються для ним вбудованим функціям.
формування ціни на туристичний продукт, є доволі
Нові компоненти LiveBindings в Delphi XE2 дозво
різноманітними. Деякі з них (наприклад, Interactive ляють підключати будьяке джерело даних до будьяко
Tourism Product Pricing [13]) мають достатньо просту го елементу призначеного для користувача інтерфейсу
структуру, у той час як інші програмні продукти (наприк або графічного елементу VCL чи FireMonkey. Компонен
лад, програма "Розрахунок цін" компанії ТіТБіТ [14]) ма ти LiveBindings дають широкі можливості і свободу в
ють розвинений інтерфейс користувача і досить потужні представленні даних користувачам в наочному інтерак
можливості візуалізації даних. Проте всі вони за своєю тивному вигляді. LiveBindings також включає вирази, що
суттю виконують роль звичайного суматора складових забезпечують широкі можливості і гнучкість при побу
частин ціни туристичного продукту.
дові динамічно обчислюваних і оновлюваних зв'язувань.
Однак потрібно не просто врахувати числові значен
У порівнянні з попередніми версіями Delphi XE2 має
ня відомих ціноутворюючих факторів. Для формуван такі нові можливості:
ня оптимальної ціни необхідно визначити саму систему
— повністю 64розрядні компілятор і Framework для
факторів, що здійснюють найбільший вплив на ціну ту Windows;
ристичного продукту у цьому конкретному стані соціаль
— розробка кросплатформ для Windows і Mac (OS
ноекономічного середовища, провести їх ранжування X);
за ступенем впливу на ціну і визначити відповідні вагові
— створення мобільних додатків для iOS;
коефіцієнти. Умови невизначеності соціальноеконом
— повнофункціональна платформа FireMonkey для
ічного середовища і наявність серед ключових ціноут бізнесдодатків;
ворюючих факторів значної кількості якісних показ
— 3Dграфика і графіка високої чіткості, що оброб
ників потребує їх адекватної квантифікації з метою люється вбудованим графічним процесором у призна
ефективного використання в програмному середовищі чених для користувача інтерфейсах;
для розрахунку оптимальної ціни на туристичний про
— більше 50 графічних ефектів, подібних до ефектів
дукт. Природна складність процедури квантифікації Photoshop;
значень невизначених параметрів спонукає до викори
— компоненти LiveBindings для підключення будь
стання експертних методів оцінки факторів впливу на якого векторного або тривимірного елементу інтерфей
ціну туристичного продукту. У зв'язку з цим у практич су користувача до будьякого джерела даних;
ному використанні туристичним підприємством ціна на
— мобільні коннектори DataSnap для Android,
туристичний продукт не може бути простою адитивною Blackberry, iOS та Windows Phone;
величиною. Вона є результатом розв'язування склад
— стилі VCL, для яких доступні користувацькі на
ної оптимізаційної задачі в умовах невизначеності.
лаштування;
— засоби створення звітів FastReport;
МЕТА СТАТТІ
— засіб документування Documentation Insight.
Метою статті є формування принципів розробки ек
Основні можливості середовища Embarcadero
спертної системи прогнозування, моніторингу та конт Delphi XE:
ролю ціни на туристичний продукт.
— інтегроване візуальне середовище RAD з мож
ливістю інтерактивної розробки;
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
— більше 500 візуальних елементів управління;
ДОСЛІДЖЕННЯ
— вбудовані компілятори для створення платфор
Розробка власної експертної системи прогнозуван моорієнтованого коду для Windows і Mac OS;
ня, моніторингу та контролю ціни на туристичний про
— VCLпідтримка управління за допомогою дотиків
дукт вимагає обгрунтованого вибору інструментально і жестів;
го середовища, в якому буде проходити розрахунок оп
— dbExpress з підтримкою усіх основних баз да
тимальної ціни. Таку систему можливо створити тільки них;
у сучасному візуальному середовищі на базі об'єктно
— служби даних і служби додатків DataSnap з мож
орієнтованої мови програмування.
ливістю підключення через JSON, REST, HTTP, HTTPS і
Для створення експертної системи було обрано ві мобільним підключенням;
зуальне середовище Embarcadero Delphi XE2 — один з
— централізоване управління ліцензіями і розгор
найшвидших способів створення об'єктноорієнтованих тання засобів за допомогою Embarcadero AppWave;
— інтеграція хмарних обчислень з Amazon і Azure;
додатків з широкими можливостями для операційних си
— універсальна мова моделювання (UML), аудит і
стем Windows, Mac OS і мобільних пристроїв [15]. Про
екти в Delphi XE2 створюються на основі компонентів у метрики коду;
— доступ до попередніх версій Delphi.
потужному та швидкодіючому візуальному середовищі.
В основі концепції побудови експертної системи
За допомогою нової платформи додатків Fire
Monkey у Delphi легко і зручно створювати проекти, що лежить розроблена автором методологія формування
мають інтерактивний привабливий інтерфейс високої та впровадження системи управління процесом ціноут
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Рис. 1. Ініціалізація туристичного продукту в експертній системі

ворення на туристичних підприємствах [16]. Процес
2) квантифікація невизначених параметрів системи;
функціонування експертної системи можна умовно роз
3) визначення базової (номінальної) ціни на турис
бити на шість етапів:
тичний продукт;
1) формування вхідних даних системи;
4) формування системи надбавок і знижок;

Рис. 2. Варіанти формування туристичного продукту в експертній системі
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Рис. 3. Шаблон ініціалізації факторів ціноутворення

5) корегування номінальної ціни на основі сукуп
На першому етапі відбувається ініціалізація ту
ності розрахованих знижок і надбавок;
ристичного продукту, в ході якої клієнтом само
6) визначення оптимальної ціни на туристичний про стійно або разом із туристичним менеджером виз
дукт.
начаються основні характеристики подорожі: дати

Рис. 4. Зміна кількості факторів ціноутворення у шаблоні
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Рис. 5. Характеристики та значення факторів впливу на ціну туристичного продукту
в умовах невизначеності

відправлення та прибуття, напрямок подорожі (краї
на, місто), умови проживання та харчування, тип
транспортного перевезення, загальна інформація
про туристів (рис. 1).
Підбір можливих варіантів подорожі, які задоволь
няють вимоги клієнта, може бути здійснений шляхом
запиту до бази даних туроператора. Різні варіанти ту
ристичного продукту згідно з вимогами клієнта пода
ються в експертній системі у вигляді, представленому
на рисунку 2.
На наступному етапі після обрання клієнтом конк
ретної пропозиції щодо подорожі починається власне
процес ціноутворення туристичного продукту. Першим
кроком на цьому шляху є визначення множини факторів,
що здійснюють вплив на визначений туристичний про
дукт. Шаблон ініціалізації факторів ціноутворення зоб
ражено на риснку. 3.
Шаблон містить значну кількість факторів ціно
утворення, які визначені за результатами авторських
досліджень [17; 18].
До такої множини можуть бути додані фактори на
основі емпіричних досліджень процесу ціноутворення
на туристичних підприємствах або суджень експертів,
які є фахівцями в галузі формування ціни на туристич
ний продукт. Зміна кількості рядків із факторами та їх
відповідних характеристик у шаблоні відбувається ди
намічно в залежності від уведеного кількісного значен
ня (рис. 4).
Фактори ціноутворення обираються із випадаючо
го комбінованого списку. Це означає, що фактор впли
ву на ціну можна обрати із запропонованої множини,
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яка містить достатню кількість елементів, або ввести
власний фактор у текстовому полі.
В експертній системі типи невизначених параметрів
деталізовано з метою проведення їх якісної квантифі
кації. У цій версії програмного продукту представлено
чотири типи параметрів: детермінований, стохастичний,
нечіткий та інтервальний. Кожному типу невизначеного
фактору ставиться у відповідність формат числового
або лінгвістичного значення. Так, детермінованому типу
фактора відповідає єдине числове значення, нечіткому
— єдиний лінгвістичний параметр у вигляді його якіс
ної характеристики. Інтервальному типу фактора відпо
відають два числа, які є початком та кінцем інтервалу
зміни значення фактора. Значенню фактора в умовах
стохастичної невизначеності, як правило, відповідає
пара чисел — математичне сподівання та середньоквад
ратичне відхилення випадкової змінної (рис. 5).
Номінальна ціна, яка є базовою у формуванні оп
тимальної ціни на туристичний продукт, обчислюєть
ся, як правило, традиційними витратними методами, по
чаткові дані для яких є відомими детермінованими ве
личинами.
Для подальшого використання значень ціноутворю
ючих факторів, які беруть участь у формуванні системи
надбавок і знижок до номінального значення ціни, не
обхідно провести квантифікацію невизначених пара
метрів. Інтервальна невизначеність квантифікується як
середина відрізку між початковим та кінцевим значен
ням інтервалу. Стохастичному значенню з нормальним
законом розподілу відповідає детермінований аналог.
Визначення детермінованого аналога для лінгвістичної
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Рис. 6. Результат формування ціни на туристичний продукт

змінної відбувається у два етапи. Спочатку на основі
лінгвістичного терму складається функція належності
нечіткого числа, а вже потім проводиться процес дефа
зифікації. До основних методів дефазифікації відно
сять:
— метод центру тяжіння;
— метод медіани;
— метод найменшого з максимумів;
— метод найбільшого з максимумів;
— метод центру максимумів.
Квантифікація значень факторів ціноутворення
дає можливість провести ранжування їх значущості.
Для виз нач ення век тору пріорите тів факторів
найбільш ефективним є метод аналізу ієрархій [19].
Очевидно, що фактори з більшим пріоритетом
здійснюють відповідно більший вплив на ціну турис
тичного продукту. Причому величина пріоритету є
нормованим значенням знижки або надбавки до но
мінального значення ціни, яка спричинена впливом
цього фактора на ціну. Результатом роботи експерт
ної системи є деталізована інформація про формуван
ня ціни на окремі послуги, з яких складається турис
тичний продукт (рис. 6).
Що стосується диференціації знижок і надбавок,
то вона визначається знаком коефіцієнта кореляції
кожної пари ціноутворюючих факторів, які також най
частіше визначаються експертними методами. До
датній коефіцієнт кореляції означає надбавку до но
мінальної ціни під дією відповідного фактора ціноут
ворення. Від'ємний коефіцієнт кореляції свідчить про
відповідну знижку.

ВИСНОВКИ
В основу створення експертної системи прогнозу
вання, моніторингу та контролю ціни покладено розроб
лену автором методологію контролювання ціни на ту
ристичний продукт в умовах різнотипної невизначеності
факторів ціноутворення.
Принципи розробки експертної системи засно
вані на комплексному використанні методів штуч
ного інтелекту, системного аналізу та економіко
математичного моделювання. Практичні рекомен
дації щодо рівня ціни побудовані на аналізі вартості
складових туристичного продукту та інформації про
поточний стан метасистеми туристичного підприє
мства.
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НАПРЯМИ КОНТРОЛІНГУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЕТАПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
A. Kozlovskyy,
postgraduate, Taras Shevchenko National University of Kyiv

AREAS OF INVESTMENT ACTIVITIES CONTROLLING IN ACCORDANCE WITH INVESTMENT
PROJECT STAGES
У статті конкретизовано напрями контролінгу інвестиційної діяльності, беручи до уваги реалії
функціонування суб'єктів підприємницької діяльності. Доповнено напрями контролю, що ви"
никають на кожному з етапів інвестиційної діяльності.
Доведено, що інвестиційний контролінг не обмежується плануванням, реалізацією інвестицій
та перевіряючими розрахунками, але й передбачає низку інших контролюючих напрямів, які в
кінцевому результаті дозволяють не тільки коректно ідентифікувати найбільш пріоритетні на"
прями інвестування, але й якісно аналізувати результат реалізації інвестиційних проектів та
оцінювати їх вплив на прибутковість підприємства.
Надано практичні рекомендації щодо застосування запропонованих напрямів контролінгу
інвестиційної діяльності на практиці, з врахуванням організаційної структури вітчизняних
підприємств.
The article specifies the areas of investment activities controlling taking into account the reality of
the business environment. Areas of controlling that appear on different stages of investment activities
are specified.
It is proved that the investment controlling is not limited to planning, project investments and
verification procedures but also provides a number of other control areas that ultimately not only
help to correctly identify the priority areas of investment, but also qualitatively analyze the result of
investment projects and evaluate their impact on the profitability of the company.
Practical recommendations regarding the application of proposed investment activities controlling
areas with regard to the organizational structure of domestic enterprises are given.
Ключові слова: контролінг, інвестиційна діяльність, проектний аналіз, грошовий потік.
Key words: controlling, investment, project analysis, cash flow.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інвестиційна діяльність підприємства є комплексним
процесом, що здійснює вплив на усі сфери функціонування
підприємства, починаючи від економічних питань і закінчу
ючи соціальними моментами. При цьому контролінг інвес
тиційної діяльності дає змогу повноцінно проаналізувати та
оцінити вплив інвестиційної діяльності на функціонування
підприємства, а тому конкретизація напрямів контролінгу
інвестиційної діяльності дозволить підкреслити роль дано
го процесу для менеджменту вітчизняних підприємств, які
не завжди використовують цей інструмент у ході управлін
ня.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
У вітчизняній літературі [1; 2; 3] питання напрямів конт
ролінгу інвестиційної діяльності розкрито недостатньо по
вно, адже не приділяється увага стратегічним та соціальним
питанням, які знаходять широке застосування у практиці
діяльності підприємств.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у тому, щоб систематизувати напря
ми інвестиційного контролінгу, беручи до уваги усі стадії
реалізації інвестиційних проектів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Досягнення кращих конкурентних позицій на ринку пе
Питання контролінгу розглядалися у працях таких вче редбачає активізацію інноваційної діяльності та оновлення
них, як А. Дайле, Ю. Вебера, Е. Майєра, Д. Хана, П. Хор виробничих потужностей, що в свою чергу спонукає до
вата.
здійснення інвестицій. На сучасному етапі розвитку еконо
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міки актуалізується проблематика соціальних інвестицій —
керівництво все більшої кількості підприємств пріоритезує
питання інвестицій у людський капітал, адже останні дають
змогу реалізовувати оптимізаційні проекти саме завдяки
підвищенню освіченості та професійності персоналу. Питан
ня екологічних інвестицій стає актуальним для переробних
та видобувних підприємств, оскільки такі інвестиції дозво
ляють не тільки зменшити обсяги шкідливих викидів, але й
багато з екологоспрямованих інвестиційних проектів опти
мізують затрати підприємства.
Різноманіття напрямів інвестиційної діяльності та
складність даного процесу призводить до зростання по
треби у контролі за усіма етапами проектів: починаючи
від бюджетування і закінчуючи співставленням фактичних
результатів від реалізації проекту з плановими показни
ками. Ідентифікація та структуризація усіх заходів в рам
ках інвестиційного контролінгу здійснюється задля досяг
нення чіткої організації даного процесу, при цьому важ
ливо визначити сфери відповідальності за кожним бло
ком робіт та проводити безпосередній поточний моніто
ринг й контроль інвестиційних проектів на кожному з
етапів їх реалізації.
Контролінг інвестиційної діяльності — це контролюю
ча система, що забезпечує концентрацію контрольних дій
на найбільш пріоритетних напрямах інвестиційної діяльності
підприємства, вчасне виявлення відхилень її фактичних ре
зультатів від передбачених і прийняття оперативних управ
лінських рішень, що мають забезпечити нормалізацію цієї
діяльності [2, с. 352].
У вітчизняній літературі [1; 2; 3] розрізняють такі на
прями контролінгу інвестиційної діяльності:
1) планування і координацію інвестиційної діяльності в
рамках стратегічного і оперативного планування на
підприємстві;
2) реалізацію інвестицій (проектконтролінг);
3) контроль за реалізацією інвестицій, який включає
поточний моніторинг реалізації проекту, а також контроль
бюджету інвестиційного проекту.
На нашу думку, такий підхід до визначення напрямів
контролінгу інвестиційної діяльності не повною мірою вра
ховує усі заходи, що розглядаються в межах контролю за
інвестиціями. При ідентифікації напрямів контролінгу інве
стиційної діяльності, в першу чергу до уваги необхідно бра
ти послідовність здійснення інвестиційних проектів, а також
необхідно враховувати, яким чином ті чи інші напрями по
точної діяльності підприємства піддаються впливу інвестиц
ійних процесів. Важливим є також вплив інвестиційної діяль
ності на організаційносоціальні аспекти функціонування
підприємства.
На сьогодні інвестиційний процес передбачає здійснен
ня наступних етапів:
1) ідентифікацію напрямів інвестування (капітальне
інвестування, капітальний ремонт обладнання, соціальні
інвестиції, екологоорієнтовані інвестиції і т.д.);
2) бюджетування інвестиційного проекту;
3) аналіз зміни грошових потоків внаслідок проведен
ня інвестиційних активностей;
4) оцінка потенційної віддачі та доцільності реалізації
проекту;
5) інвестиційна фаза (фаза реалізації самого проекту);
6) постінвестиційна фаза (аналіз та порівняння кінце
вих результатів з першочерговим планом, моніторинг фак
тичних грошових потоків у результаті реалізації проекту).
Зважаючи на вищезазначені етапи інвестиційного про
цесу, на нашу думку, напрями інвестиційного контролінгу
повинні базуватися саме на окреслених етапах інвестицій
них проектів, а також враховувати стратегічні та тактичні
аспекти планування та управління інвестиційною діяльністю.
Беручи до уваги господарчу практику та специфіку органі
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зації контролінгової функції на вітчизняних великих підприє
мствах, нами було окреслено напрями контролінгу інвести
ційної діяльності (рис. 1).
Як випливає з проведеної структуризації напрямів кон
тролінгу інвестиційної діяльності, останній не обмежується
лише плануванням та контролем за реалізацією інвестицій,
але й бере до уваги значно ширший спектр заходів, що ви
никають у ході здійснення інвестиційної діяльності.
На етапі визначення напрямів здійснення інвестицій ке
рівництво підприємства повинно взяти до уваги поточну рин
кову ситуацію, інноваційну активність у галузі, ступінь зно
су основних засобів, ситуацію щодо розвитку людського
капіталу на підприємстві, екологічну ситуацію (у порівнянні
з конкурентами) та на основі цього виробити інвестиційну
стратегію на найближчі 3—5 років, а також ідентифікувати
напрями здійснення інвестицій у плановому році (тактичне
планування). Роль інвестиційного контролінгу на даному
етапі полягає у адекватній оцінці тих факторів, які вплива
ють на рішення щодо розподілу інвестицій, а також у зборі
інформації від усіх функцій підприємства (технічний депар
тамент, маркетинг, відділ управління персоналом) щодо
потенційних потреб у фінансуванні інвестиційних проектів
та донесення цієї інформації до керівництва. У оперативно
му плані роль фінансового контролера полягає у оцінюванні
наявності ресурсів для реалізації планових інвестиційних
проектів на поточний рік та формуванні коригуючих дій з
метою дотримання термінів реалізації інвестиційних про
ектів.
Етап бюджетування є однією з ключових стадій у конт
ролінгу інвестиційної діяльності, адже від коректності виз
начення бюджету на реалізацію проекту залежить пра
вильність подальших розрахунків. Виходячи з технічного
завдання, інвестиційний контролер спільно з проектною
командою та технічними працівниками аналізує спектр пла
нових робіт у рамках проекту, проводить грошову оцінку
вартості їх реалізації та відповідним чином формує кінце
вий кошторис для здійснення проекту. При цьому на етапі
проведення тендерів інвестиційний контролер здійснює
моніторинг відповідності кінцевих цін та умов, передбаче
них у плані та фактично законтрактованих параметрів.
Для проведення оцінки доцільності реалізації інвестиц
ійного проекту здійснюється оцінка грошових потоків, що
виникатимуть внаслідок реалізації проекту. Перш за все на
основі бюджету оцінюються інвестиційні грошові потоки, які
включають у себе не тільки бюджет на закупівлю обладнан
ня чи проведення робіт у рамках проекту, але й оплату праці
проектної команди, що буде винайматися під реалізацію
конкретного проекту. Далі необхідно визначитися з фінан
совими джерелами, за рахунок яких проект буде реалізо
вуватися (зазвичай це або кошти власників, або ж банківсь
ке кредитування). Третім важливим блоком є операційні гро
шові потоки, зокрема чистий прибуток, що будуть генеру
ватися у результаті реалізації проекту. При цьому у ході
здійснення оцінки операційних грошових потоків, контро
лер зобов'язаний врахувати потребу в додаткових фінансо
вих ресурсах, що можуть бути необхідними для фінансуван
ня робочого капіталу у зв'язку з реалізацією проекту, адже
зміна дебіторської заборгованості, запасів та кредиторсь
кої заборгованості внаслідок реалізації проекту можуть сут
тєво вплинути на обсяг додаткового фінансування для реа
лізації інвестиційної та подальшої операційної діяльності.
Правильність оцінки параметрів інвестиційного проекту
є ключовим фактором для проведення подальшого аналі
зу. Завищені обсяги реалізації нової продукції, заниження
затрат на обслуговування нового обладнання та інші не
точності можуть в кінцевому результаті призвести до не
ефективності здійснюваного проекту. Саме тому контроль
за правильністю вхідних параметрів є важливим напрямом
інвестиційного контролінгу. Соціальний та екологічний
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ефект також мають бути прискіпли
во проаналізовані, адже невраху
вання потенційних негативних соц
іальних чи екологічних наслідків
можуть мати наслідком навіть при
зупинення реалізації інвестиційно
го проекту.
Інвестиційна фаза реалізації
проекту є ключовим етапом інвести
ційної діяльності в цілому, і від
чіткості проведення контролю зале
жить не тільки вчасне виконання
етапів інвестиційного проекту, але й
економічна безпека підприємства.
Роль інвестиційного контролера по
лягає не тільки у дотриманні за вчас
ним та коректним контрактуванням
товарів, робіт та послуг, але й у іден
тифікації ризиків, які виникають у
ході реалізації проекту, їх грошовій
оцінці, а також у суворому контролі
за дотриманням віднесення затрат
на інвестиційні та операційні скла
дові, і недопущення ситуацій, коли
за рахунок інвестиційного бюджету
фінансуються поточні операційні ак
тивності підприємства, що не мають
жодного зв'язку з конкретним про
ектом.
Протягом постінвестиційної
фази контролінг інвестиційної
діяльності передбачає фіналіза
цію та порівняння фактичних зат
рат на здійснення проекту з пла
новими, а також контроль за до
сягненням планових операційних
грошових потоків від реалізації
проекту.

Етап інвестиційної
діяльності

Стратегічний та
оперативний розподіл
інвестиційних потреб

Бюджетування
інвестиційного
проекту
Аналіз зміни
грошових потоків
внаслідок проведення
інвестиційних
активностей

Оцінка потенційної
віддачі від реалізації
проекту

Напрями інвестиційного контролінгу
Контроль за відповідністю обраних напрямів інвестування
стратегічному курсу підприємства
Контроль за відповідністю обраних інвестиційних проектів
оперативним інвестиційним потребам
Контроль за коректністю оцінки інвестиційних потреб на
реалізацію проекту
Контроль за результатами тендерів на виконання робіт, поставку
обладнання та надання послуг у рамках проекту
Контроль за коректністю оцінки інвестиційних, операційних та
фінансових грошових потоків
Оцінка впливу інвестиційної діяльності на зміну робочого
капіталу підприємства
Контроль за коректністю припущень при оцінці ефективності
інвестиційного проекту
Контроль за коректністю оцінки екологічного та соціального
ефекту внаслідок реалізації проекту
Контроль за контрактуванням товарів, робіт та послуг у
відповідності до проектного технічного завдання та попередньо
проведених тендерів
Контроль за виконанням робіт, поставками товарів та наданням
послуг у межах сум та переліку, передбачених у контракті

Інвестиційна фаза

Контроль за ризиками
Контроль за своєчасною оплатою зобов’язань за контрактами в
межах договірних строків розрахунків
Контроль за коректністю віднесення операційних та капітальних
затрат у відповідності до облікової політики

Фіналізація проведених інвестиційних затрат та порівняння з
ВИСНОВКИ
першочерговим планом
Таким чином, проведений
Постінвестиційна
аналіз свідчить, що інвестиційний
фаза
Контроль за відповідністю фактичного економічного результату
контролінг не обмежується плану
від реалізації проекту у порівнянні з першочерговим планом
ванням, реалізацією інвестицій та
перевіряючими розрахунками, але
й передбачає такі заходи, як конт
Рис. 1. Напрями інвестиційного контролінгу на кожному етапі
роль за відповідністю обраних на
інвестиційного процесу
прямів інвестування стратегічному
4. Про інвестиційну діяльність (із змінами)// Закон
курсу та оперативним потребам підприємства, контроль
за коректністю оцінки затрат у рамках проектів, контроль України від 10.09.1991 № 1560 аХІІ [Електронний ресурс].
за коректністю вхідних параметрів для проведення оцін — Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/156012
5. Шарп Ф., Александер Г., Бейли Д. Инвестиции / Пер.
ки доцільності реалізації інвестиційного проекту, конт
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THE CURRENT STATE OF SMALL AND MEDIUM=SIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN AND THEIR PROSPECTS

За последние 15 лет положение малых и средних предприятий в Республике Азербайджан
считается приоритетным, благодаря проводимой государством социально"экономической по"
литике. В настоящий период для того, чтобы устранить зависимость развития экономики от
институциональной среды одной ее области, которая является основным атрибутом рыночной
экономики и которая формировала ускорению развитие предпринимательской деятельности.
И на основе современных технологий, которая способствует модернизации производствен"
ных мощностей и благодаря открытию новых рабочих мест, а также умножила бы потребности
персонала в соответствие с требованиями рынка труда и роста ненефтяного сектора экономи"
ки.
In the last 15 years the provision of small and medium"sized enterprises in the Republic of Azerbaijan
is considered to be the policy of socio"economic priority carried out by the state. In the respective
period in order to eliminate the dependence of the economy from the development of its single field
the institutional environment that is the main attribute of a market economy and accelerates the
development of the entrepreneurial activity has been formed. And on the basis of modern technologies
it contributes to the modernization of production facilities, by the opening of new jobs the
increasement of need for personnel with the requirements of the labor market and the rise of non"oil
sector as well.

Ключевые слова: малогабаритные предприятия, производства, продукции, ненефтяной сектор, заня#
тость, социально#экономическая политика, экспорт, конкурентоспособность.
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В последние 15 лет обеспечение развития малого и
среднего предпринимательства в Азербайджанской
Республике являлось приоритетом осуществляемой со
стороны государства социальноэкономической поли
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тики. С целью устранения в экономике страны зависи
мости от одной отрасли в соответствующий период была
сформирована институциональная среда, ускоряющая
развитие предпринимательской деятельности, которая
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является главным атрибутом рыночной экономики. А
это, в свою очередь, создало благоприятную почву для
модернизации производственных сфер на основе при
менения современных технологий, увеличения на рын
ке труда потребности в соответствующих требованиям
времени кадрам путем открытия новых рабочих мест и
роста ненефтяного сектора.
Предпринимательство отличается от других видов
экономической деятельности своими специфически
ми экономическими, правовыми, социальными и пси
хологическими особенностями. Изза того, что пред
принимательская деятельность является многогран
ным социальноэкономическим процессом, было выд
винуто много различных мыслей и противоречивых
предположений. В XVIII—XIX веках ученыеэкономи
сты более широко исследовали экономические, орга
низационные и психологические аспекты предприни
мательства. Например, Ричард Кантильон считал
предпринимателя "субъектом хозяйствования, кото
рый ведет свою деятельность в условиях риска" и
принимал его, как готовый к потерям, дальновидный,
способный рисковать и направленный в будущее ин
дивид. Он охарактеризовал риск как неопределен
ность результатов в начале экономической деятель
ности и назвал его основной функцией предпринима
теля [6]. А английский экономист Адам Смит назы
вал предпринимателя "владельцем капитала, осуще
ствляющим какуюлибо идею, связанную с экономи
ческим риском для получения прибыли". Он обуслав
ливал полезность предпринимателя для общества су
ществованием двух основных элементов рыночной
экономики — свободы выбора в экономической дея
тельности и существованием конкуренции. А по мне
нию еще одного представителя экономической тео
рии Йозефа Шумпетера развитие капиталистическо
го общества является произведением культуры пред
принимательства. Он относил предпринимательство
к группе общественных профессий и оценивал его как
один из основных экономических элементов, форми
рующих средний класс.
В современных экономических условиях углубле
ния рыночных отношений можно классифицировать
предпринимательскую деятельность по ее организа
ционноправовой структуре, форме собственности,
объему производства, торговому обороту, количеству
работников и другим таким показателям. Выбор фор
мы предпринимательства определяется больше объек
тивными условиями — сферой деятельности, наличи
ем денежных средств, положительными и отрицатель
ными сторонами учреждения. В этой классификации
было особо подчеркнуто значение малого и среднего
предпринимательства как основного элемента увели
чивающего динамичность и мобильность экономики
развивающихся стран.
Возможности эффективного функционирования
субъектов малого и среднего предпринимательства об
ладают рядом преимуществ по сравнению с крупными
предприятиями. К этим преимуществам можно отнести
следующие:
— возможности выхода на местные рынки;
— способность оперативной оценки потребностей
потребителей;

— наличие такой структуры, которая изза малочис
ленности первичного капитала больше поощряет амби
циозных предпринимателей;
— возможности более быстрого применения реше
ний на практике в связи с наличием простого механиз
ма управления;
— более широкий оборот личного (предпринима
тельского) капитала и т.д.
Расширение малого и среднего предприниматель
ства создает благоприятные условия для оздоровления
экономики. Т.е. формирует конкурентную среду, сег
ментирует потребительский сектор, расширяет возмож
ности экспорта, поощряет эффективное использование
местных сырьевых ресурсов, обеспечивает развитие
трудоемких сфер. По мнению некоторых исследовате
лей в странах, которые перешли на систему рыночной
экономики развитие малого и среднего предпринима
тельства, играя важную роль в устойчивом увеличении
производства валового внутреннего продукта, форми
ровании налоговых доходов бюджета и снижении уров
ня безработицы, ускоряет процесс интеграции в новую
экономику, оказывает положительное влияние на повы
шение уровня жизни населения и роста денежных до
ходов. В нашей республике, где в последние годы мак
роэкономические показатели растут, еще более увели
чилось значение субъектов малого и среднего предпри
нимательства с точки зрения вклада, внесенного в уро
вень занятости. Наряду с социальноэкономическим
значением, в экономике таких развивающихся стран,
как Азербайджан можно оценивать формирование
предприятий, способных вести конкуренцию, как на
внутренних рынках, так и в мировом масштабе, как при
зывы процесса глобализации. Важная роль малого и
среднего предпринимательства в экономике, в основ
ном, связана с его особенностями. Эти учреждения до
стигают большого объема производства и большого
ассортимента продукции за счет минимальных инвес
тиционных затрат, быстрее приспосабливаются к мгно
венному изменению в экономической конъюнктуре,
могут более комфортно адаптироваться к изменениям
и различиям в потребностях, бывают более склонными
к технологическим инновациям и обеспечивают межре
гиональный экономический баланс [1].
Существуют некоторые особенности, отличающие
представителей малого бизнеса, действующих в Азер
байджане, от экономических субъектов зарубежных
стран, находящихся в ведущих позициях в этой отрас
ли. Эти особенности обуславливаются происходящими
в Азербайджане культурноисторическими, политичес
кими, социальноэкономическими процессами. К ним
можно отнести следующие:
— в то время, как за рубежом малые предприятия
отдают предпочтение более эффективному суподряду,
франчайзингу, в Азербайджане имеются тенденции
стремления относящихся к этой категории субъектов к
максимальной независимости;
— концентрация в рамках одного малого пред
приятия нескольких видов деятельности и связанная с
этим слабая специализация;
— обладание принадлежащих малым предпринима
телям производственных сфер в основном технологи
ческим обеспечением низкого технического уровня;
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Таблица 1. Основные макроэкономические показатели субъектов малого
предпринимательства
Годы
Показатели
Созданная добавленная
стоимость, миллион
манатов
Общая прибыль, миллион
манатов
Среднегодовая
численность работников,
тысяча человек
Среднемесячная
номинальная заработная
плата, манат
Инвестиции в основной
капитал, миллион манатов
Оборот, миллион манатов

1120,0

1 227,0

1 346,5

1 466,2

1 437,0

в 2014 году в
%-х по
сравнению с
2010 годом
128,3

78,3

85,3

122,8

165,4

175,4

в 2,2 раза

93,2

90,2

95,5

109,0

115,0

207,0

222,2

263,3

303,5

348,0

168,1

276,3

737,6

531,6

486,5

746,5

в 2,7 раза

3835,5

4 208,5

5 100,6

6 072,6

5 951,7

155,1

2010

2011

2012

2013

2014

123,3

Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджана (www.stat.gov.az)

— малочисленность высококвалифицированных
кадров в сфере малого бизнеса;
— недостаточность уровня управления, недостаток
знаний, опыта и культуры рыночных отношений;
— высокая степень адаптации к сложной экономи
ческой ситуации;
— отсутствие развития системы самоорганизации
и вспомогательной инфраструктуры субъектов малого
предпринимательства;
— попытка успешно функционирующих малых
предприятий не выходить за рамки локальных рынков,
в том числе на международные рынки;
— нахождение взаимоотношений малого бизнеса
с крупными предприятиями не на желаемом уровне;
— внутренние проблемы малого бизнеса: высокая
стоимость и низкое качество образовательных услуг для
предпринимателей; безразличное отношение наемных
работников к работе; факторы неблагоприятной внут
ренней среды;
— отсутствие развития системы работы, информа

ции, консультационных и образовательных услуг в ус
ловиях отсутствия полной и правдивой информации о
рыночной конъюнктуре;
— недостаточность способности субъектов малого
бизнеса исследовать, оценивать и прогнозировать ры
нок и т.д.
Субъекты малого и среднего предпринимательства
обладают общими критериями с крупными предприя
тиями, но было бы неправильно считать их прототипом
крупных предприятий [2]. Согласно соответствующим
законам Азербайджанской Республики, говоря субъек
ты малого предпринимательства, имеются ввиду физи
ческие лица (плательщики упрощенного налога), кото
рые занимаются предпринимательской деятельностью
без создания юридического лица и юридические лица
с небольшим количеством работников и оборотом. Фун
кционирующее в отрасли промышленности и строитель
ства юридическое лицо, считается субъектом малого
предпринимательства в том случае, если количество его
работников не превышает 50 человек, а годовой обо
рот 500 тысяч манатов. В
сельском хозяйстве субъек
Размещение
Сельское
том малого предпринима
туристов и
Промышленность; тельства считается юриди
хозяйство; 1,8%
общественное
3,4%
ческое лицо с количеством
питание; 6,9%
работников меньше 25 чело
Строительство; век и годовым оборотом до
250 тысяч манатов, в сфере
1,2%
оптовой торговли с количе
Транспорт и
ством работников меньше 15
человек и годовым оборотом
амбарное хозяйство;
до 1 миллиона манатов, в
15,1%
сфере розничной продажи,
торговли, транспорта, услуг
и других видов экономичес
кой деятельности с количе
Торговля; ремонт
ством работников до 10 че
транспортных
ловек и годовым оборотом
средств; 49,1 %
до 250 тысяч манатов [5].
Из исследований стано
Рис. 1. Разбивка субъектов малого предпринимательства
вится
ясно, что в 2014 году в
в Азербайджане по видам экономической деятельности в 2014 году
Азербайджанской Республи
ке количество субъектов ма
Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджана (www.stat.gov.az)
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Рис. 2. Уровень представительства малого предпринимательства в экономике страны в %Dх

лого предпринимательства по всем отраслям экономи
ки составило 186 тысяч 898 единиц. Количество субъек
тов малого предпринимательства в 2014 году по срав
нению с 2013 годом выросло приблизительно на 21 ты
сячу 521 единицу. Однако этот показатель на 9,8%
меньше по сравнению с информацией 2010 года.
Исследования показывают, что за последние 5 лет
развитие макроэкономических показателей в Азербай
джане нашло свое отражение и в статистических сведе
ниях субъектов малого предпринимательства. Так, в со
ответствующий период общая прибыль субъектов ма
лого предпринимательства выросла в 2,2 раза, оборот
продукции на 55,1%, количество направленных на ос
новной капитал инвестиций в 2,7 раза. Социальная эф
фективность субъектов малого предпринимательства
тоже заметно выросла. По сравнению с 2010 годом в
2014 году количество работающих в малых предприя
тиях выросло на 21,8 тысяч человек, другим словом на
23,3%, средняя номинальная заработная плата вырос
ла на 141 манат или же 68,1%.
В 2014 году субъектами малого предприниматель
ства была произведена продукция на сумму в 5 милли
ардов 951,7 миллионов манатов, что по сравнению с со
ответствующим показателем 2013 года меньше на 2%,
но больше цифр 2010 года на 52% [7].
Как видно из рисунка 1, в 2014 году большая часть
субъектов малого предпринимательства — 49,1% фун
кционирует в сфере торговли и ремонта транспортных
средств. 15,1% этих субъектов функционировали в сфе
ре транспорта и амбарного хозяйства, 3,4% в промыш
ленности, 1,8% в сельском хозяйстве, 1,2% в строи
тельстве, а 6,9% в сфере размещения туристов и об
щественного питания [7]. Сегодня государство поста
вило перед собой целью обеспечение роста количества
и качества малых предприятий в более наукоемких и
инновационных отраслях промышленности существую
щей структуры. Принадлежность использованных для
анализа сведений лишь к малому предпринимательству
и отсутствие в статистическом учете сведений о сред
нем предпринимательстве делает невозможным комп
лексный анализ существующего положения. Однако
можно отнести выявленные в результате анализа
субъектов малого предпринимательства экономические

тенденции и к среднему предпринимательству. Сегод
ня диверсификация экономики в контексте развития не
нефтяного сектора в нашей стране поставлена в каче
стве важной задачи. Во время этой диверсификации
важное значение имеет определение ведущих секторов
экономики. По нашему мнению, в Азербайджане к ве
дущим секторам, в которых субъекты малого и средне
го предпринимательства смогут эффективно функцио
нировать (более трудоемкий сектор), можно отнести
отрасль сельского хозяйства, строительства и туризма.
В таких условиях вложение транснациональными ком
паниями инвестиций в республику превращается в не
обходимость. Деятельность транснациональных компа
ний в стране создает новые перспективы для развития
малых и средних предприятий. Так, субъекты малого и
среднего предпринимательства более успешно разви
ваются в интеграции с крупными компаниями, а также с
транснациональными компаниями и выступают в роли
их надежного поставщика.
Из исследований становится ясным, что в Азербай
джане уровень представительства субъектов малого
предпринимательства, превратившихся в главный локо
мотив экономики передовых стран мира, является не
очень большим по сравнению с этими странами. Так, за
последние 5 лет доля малых предприятий в производ
стве ВВП страны, можно сказать, что была в диапазоне
10%. По сравнению с 2013 годом в 2014 году направ
ленные со стороны субъектов малого предприниматель
ства на основной капитал инвестиции выросли на 260
миллионов манатов и это в составе соответствующего
общего экономического показателя отражает долю в
4,2%. В период исследования динамика наемных работ
ников на малых предприятиях составляла определен
ную параллель с другими показателями. Так, в 2010 году
работающие на малых предприятиях 93 тысячи 205
наемных работников составляли 2,7% от числа наем
ных работников в экономике страны, то в 2014 году этот
показатель составлял соответственно 115 тысяч 35 че
ловек и 4,2% [7].
Сейчас несмотря на определенные показатели раз
вития влияние ряда факторов на экономическую актив
ность субъектов малого предпринимательства являет
ся бесспорным. На основании общего мнения экономи
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ческих субъектов в республике можно придти к такому
заключению, что большинство предпринимателей, же
лающих начать предпринимательскую деятельность,
отдают предпочтение функционированию в качестве
физических лиц. К основным причинам этого можно
отнести следующие:
— по мнению предпринимателей большая просто
та регистрации физического лица;
— простота учетных и отчетных работ лиц, которые
занимаются индивидуальным предпринимательством;
— отсутствие основательных отличительных осо
бенностей и какоголибо преимущества лиц, которые
занимаются предпринимательством без создания юри
дического лица от юридических лиц;
— простота процедур во время приостановления
деятельности и т.д.
Необходимо отметить, что несмотря на то, что это
не подтверждено нормативными актами, занимающие
ся индивидуальным предпринимательством имеют не
которые недостатки по сравнению с юридическими ли
цами с точки зрения общего экономического подхода.
Так, действующие в форме юридических лиц субъекты
предпринимательства производят более надежное впе
чатление на банки и другие партнерские компании. Сей
час со стороны правительства осуществляются опреде
ленные мероприятия для стимулирования роста коли
чества юридических лиц [3].
Мы считаем, что для обеспечения перспективного
развития малого предпринимательства и формирования
среднего предпринимательства может быть важным
осуществление следующих мероприятий:
— обеспечение сбалансированного развития ма
лого и среднего предпринимательства во всех сферах
деятельности на территории страны;
— уделение большего внимания малым предприя
тиям производственного направления и более эффек
тивному использованию инвестиций в республике;
— создание межрегионального сервисного обслу
живания и еще большее увеличение роли рыночной ин
фраструктуры с целью развития малого и среднего
предпринимательства в стране;
— формирование обеспеченных финансовых орга
низаций, финансирующих и поощряющих связанные с
различными рисками неудачи малых предпринимателей;
— предоставление предпочтения применению
льготной и срочной налоговой системы к субъектам
хозяйства, производящим конкурентоспособную про
дукцию;
— увеличение льготных и долгосрочных банковс
ких кредитов с целью поощрения малого и среднего
предпринимательства в республике;
— развитие предпринимательства на основе здоро
вой конкуренции и на базе методов эффективности;
— специализация отраслей, занимающихся малым
и средним предпринимательством на основе интеграции
и хозяйственных связей;
— более широкое использование деятельности ма
лого и среднего предпринимательства с целью эффек
тивного использования местных трудовых ресурсов в
районах республики;
— формирование инфраструктур, поддерживаю
щих развитие малого и среднего предприниматель

48

ства и создание эффективно функционирующей сети
бизнесинкубаторов в субъектах предприниматель
ства и т.д.
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CONCEPT OF "SOCIAL AND POLITICAL STABILITY": SEMANTIC RANGE OF PUBLIC
MANAGEMENT CONTENT
У статті уточнено статус та зміст понять "суспільно"політична стабільність", "система про"
філактики та протидії загрозам суспільно"політичній стабільності", "механізми профілактики
та протидії загрозам суспільно"політичній стабільності" в категоріальній сітці теорії державно"
го управління.
Встановлено взаємозв'язок та ієрархію зазначених понять, що дає змогу визначати головні
структурно"функціональні фактори формування ієрархії: "Доктрина суспільно"політичної ста"
більності — Стратегія суспільно"політичної стабільності — концепція та державна цільова про"
грама" і, відповідно, визначати зміст, призначення та спрямованість вказаних документів. У
разі дотримання запропонованого принципу розробка державної політики національної без"
пеки набуде більш чіткого, логічно обгрунтованого процесу.
The article clarifies the status and meaning of "social and political stability", "system of prevention
and resistance to threats to social and political stability", "mechanisms of prevention and
counteracting threats to social and political stability" in the theory of state management.
There were established the interrelation and hierarchy of these concepts, which allow to define
main structural and functional factors of hierarchy formation: "The doctrine of social and political
stability — Strategy of social and political stability — concept and state target program" and,
therefore, determine the content, purpose and direction of the stated documents. In case of
compliance with the proposed principle, the development of the state policy of national security will
acquire more clear, logically reasoned process.
Ключові слова: суспільно#політична стабільність, система профілактики та протидії загрозам су#
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ють широкомасштабного та поглибленого вивчення, що
Питання методології дослідження державноуправ передбачає: обгрунтування відповідного понятійнока
лінських проблем забезпечення національної безпеки тегоріального апарату, встановлення структурнофунк
в сучасних умовах є надзвичайно актуальними і вимага ціональних зв'язків понять і категорій та розробку на
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цій основі відповідних моделей державного управління
національною безпекою.
Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле
ми з найбільш важливими науковими та практичними
завданнями дослідження питання узгодження у підхо
дах щодо профілактики та протидії загрозам суспіль
нополітичній стабільності України спеціально розроб
лених об'єктноонтологічних схем бачення ситуації за
безпечення суспільнополітичної стабільності з органі
заційнодіяльнісними схемами, на основі яких повинні
розроблятися нормативноправові акти у галузі безпе
ки і оборони України.
На підставі аналізу актуальних досліджень і науко
вих публікацій можна зробити висновок про те, що об
грунтування понятійнокатегоріального апарату пробле
матики національної безпеки, встановлення структур
нофункціональних зв'язків понять і категорій теорії
державного управління, визначення семантичних і
лінгвістичних зв'язків між ключовими термінами для
визначення їх змісту здійснено у працях вітчизняних
науковців, зокрема В. Абрамова, О. Бортнікової, А. Да
цюка, Д. Кучми, В. Кириленка, В. Мандрагелі, Г. Ситни
ка, В. Смолянюка, М. Шевченка [1—3], Л. Шипілової [4]
та ін. У роботах вказаних авторів проведено аналіз ме
тодологічних аспектів визначення основних понять скла
дових національної безпеки, проведено операціоналі
зацію понять проблематики державного управління на
ціональною безпекою, наведено авторські визначення
низки понять.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Незважаючи на значний науковий доробок вітчиз
няних дослідників формування понятійнокатегоріаль
ного апарату основ національної безпеки України, теорії
державного управління, маємо констатувати, що сьо
годні ще обмаль праць, в яких би розглядалися питання
обгрунтування понятійнокатегоріального апарату про
блематики забезпечення суспільнополітичної стабіль
ності.
Саме тому метою статті є окреслення понятійнока
тегоріального апарату проблематики забезпечення су
спільнополітичної стабільності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основні засади державної політики національної
безпеки, спрямованої на захист національних інтересів
і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і
держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах
життєдіяльності визначаються в Законі України "Про
основи національної безпеки України" [5]. Основопо
ложним в цьому Законі України є поняття "національна
безпека", функціональне призначення якого — це за
безпечення конституційних прав, свобод, законних інте
ресів громадян, захист конституційного ладу від впли
ву зовнішніх і внутрішніх чинників, а також функціону
вання системи національної безпеки.
Як с лушно зауважив професор В. Абра мов:
"… умовою успішного розв'язання комплексної про
блеми забезпечення національної безпеки є формуван
ня адекватної наявним та очікуваним загрозам систе
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ми управління у сфері національної безпеки. При цьо
му принципово важливим є те, що створення необхід
них умов (забезпечення належного соціальноеконо
мічного розвитку) та формування й ефективне функц
іонування вказаної системи мають відбуватися одно
часно" [1, с. 13]. Таким вимогам відповідає система за
безпечення національної безпеки креативного типу,
місією якої є захист фундаментального національно
го інтересу виживання народу та незалежності держа
ви, створення необхідної і достатньої сукупності еко
номічних, юридичних, організаційних, політичних, ду
ховних, екологічних та інших умов для оптимізації ста
новища країни на світовій арені, зростання добробуту
її громадян та забезпечення сталого розвитку країни
[6, с. 128—129]. Складовою цієї системи є система
профілактики та протидії загрозам суспільнопол
ітичній стабільності, ефективність якої залежить від уз
годження у підходах спеціально розроблених об
'єктноонтологічних схем бачення ситуації забезпечен
ня суспільнополітичної стабільності з організаційно
діяльнісними схемами. Зазначимо, що об'єктноонто
логічні схеми бачення ситуації забезпечення суспільно
політичної стабільності передбачають утворення ідей,
для чого "…необхідні не лише знання про об'єкт, але й
про суб'єкт, його цілі і устремління, суспільні потреби,
і насамкінець, знання про знання, тобто засоби і шля
хи перетворення світу, втілення знання в життя" [7, с.
292]. П. Копнін писав: "Наукова зрілість, характер ідей
є першою необхідною передумовою для її успішної ре
алізації; наявність необхідних технічних засобів — дру
га умова, її втілення у дійсність. Сукупність того й іншо
го призводить до того, що в практиці суб'єкт створює
об'єкт, який найбільш повно відповідає ідеям, цілям,
людській суспільній природі" [7, с. 296].
У рамках системнодіяльнісного підходу до забез
печення безпеки, запропонованого вітчизняним філо
софом Д. Кучмою [1, с. 58—85], окреслимо понятійно
категоріальний апарат проблематики забезпечення сус
пільнополітичної стабільності.
Попередньо зауважимо, що розглядаючи терміно
логічне поле науки державне управління з проблемати
ки забезпечення суспільнополітичної стабільності, по
стає необхідність у групуванні за певними критеріями
усієї сукупності термінів. У категоріальній сітці теорії
державного управління пропонуємо виокремити кілька
рівнів. До першого рівня належать поняття та категорії
стосовно концептуального ядра дисципліни. До друго
го рівня — поняття та категорії, що відображають про
цеси дестабілізації та стабілізації суспільнополітичної
ситуації. До третього рівня належать поняття та кате
горії практики, що відображають організацію суб'єктом
процесу державного управління системою профілакти
ки та протидії загрозам суспільнополітичній стабіль
ності.
До першого рівня категоріальної сітки теорії дер
жавного управління відносяться поняття стабільність
та нестабільність. За визначенням тлумачного словни
ка Д. Ушакова, стабільність — це міцність, сталість,
постійність [8]. Поняття стабільності у політичній науці
ретельно досліджено О. Литвиненком [9, с. 74]. Він ви
діляє п'ять основних підходів до визначення стабіль
ності. Згідно з цими підходами, стабільність розгля
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дається як наслідок чогось, несамостійне, похідне по
няття:
1. Стабільність як стан відсутності загрози неле
гітимного насильства (Ф. Білі, К. Даудинг, Р. Кімблер,
Д. Яворські).
2. Стабільність як відсутність змін уряду (Е. Циммер
ман).
3. Стабільність як відсутність змін у конституційно
му ладі, правилах гри (С. Хантингтон).
4. Стабільність як відсутність структурних змін
(Д. Сіаринг).
5. Стабільність як стан балансу політичних сил
(Дж. Лівелі).
О. Литвиненко зазначає, що політична стабільність
визначається через певне заперечення (відсутність чо
гось).
На думку професора Г. Ситника, стабільність по
літична — це такий стан системи зв'язків між різними
політичними суб'єктами, який характеризується певною
цілісністю політичної системи і її здатністю ефективно
реалізовувати покладені на неї функції. Розрізняють
внутрішньополітичну, регіональну та міжнародну по
літичну стабільність. Головними суб'єктами, які забез
печують внутрішньополітичну стабільність є суспільно
політичні інститути держави та інститути громадянсько
го суспільства [3, с. 389390].
На думку О. Руденко, стабільність суспільна — це
стан суспільства, для якого характерна певна стійкість,
єдність, цілісність, здатність до ефективних та конструк
тивних дій, який виявляється у відсутності криз та на
сильства. Стабільність суспільна дає змогу ставити й
вирішувати масштабні завдання розвитку, запобігає
непродуктивним витратам ресурсів на подолання кри
зових явищ у суспільстві [3, с. 671].
Важко переоцінити роль суспільнополітичного чин
ника в національній безпеці країни. Саме він виражає
механізм і гостроту протікання політичних процесів у
суспільстві, рівень його стабільності [10, с. 29]. Стан
суспільнополітичної стабільності не можна розгляда
ти як щось незмінне. У сучасних суспільствах соціальні
інститути міняються і розвиваються з різною швидкістю.
На нашу думку, суспільнополітична стабільність —
це стан суспільства та політичної системи, для якого
характерна певна стійкість, єдність, цілісність, здатність
до ефективної та конструктивної взаємодії по досягнен
ню цілей суспільного розвитку, а також мобілізації всьо
го потенціалу держави й суспільства для захисту влас
них інтересів, подолання небезпеки.
Виходячи з наведеного визначення, можна дійти
висновку, що передумовами суспільнополітичної ста
більності є:
— стабільна економіка;
— рівновага між функціонуючими владними струк
турами. Жодна політична група, жоден соціальний інсти
тут не повинні панувати над всіма іншими;
— наявність у суспільстві хоча б елементарної зла
годи. У її формуванні важливу роль відіграють засоби
масової інформації, які здатні відчужувати або об'єдну
вати їх навколо політичного керівництва;
— наявність ефективного державного управління.
Поширення корупції й інших негативних явищ в органах
центральної влади дестабілізують суспільство. Ста

більність центральної влади є одним з найголовніших
показників добробуту громадян та злагоди в суспіль
стві.
Вітчизняний дослідник В. Грубов зазначає, що пад
іння "стандартів життя" — це чинник дестабілізації де
мократичної єдності будьякого суспільства і виклик для
держави. Чим вищий рівень життя, тим глибша прірва
падіння. Отже, державі загального добробуту необхід
но дотриматися формули політичної стабільності (ПС),
яку російський дослідник А. Панарін формулює так [11,
с. 283]:
ПС = зовнішнє забезпечення / внутрішні запити.
В. Грубов на основі аналізу прикладів із життя
західної спільноти робить узагальнення: "Головне ж,
чого так боїться правляча верхівка (в західних краї
нах), це небезпека втрати влади політичною елітою
традиційних політичних сил, до яких ліберали відно
сять себе, консерваторів, демократів (соціалдемок
ратів), на користь сил "спекулятивних" тобто крайніх
лівих (комуністів) чи крайніх правих (неофашистів)"
[11, с. 283].
Варто зазначити, стабільність співвідносять з опе
ративними, тактичними параметрами політичної дина
міки, а стійкість — зі стратегічними. Зокрема Дуглас
Норт виокремлює статичну стабільність, під якою про
понує розуміти діяльність інститутів і стимулів по ство
ренню самопідтримуючого порядку відкритого досту
пу і запобіганню тенденції деградації в природну дер
жаву [12, с. 226].
Реймон Арон в роботі "Демократія і тоталітаризм"
визначив наступні умови стійкості:
— узгодженість конституційних правил із системою
партій;
— гармонія конституційних правил і партійних праг
нень, з одного боку, і соціальної структури і вподобань
суспільства — з іншого [13, с. 123].
Реймон Арон провівши аналіз британської та аме
риканської політичних систем доводить, що стійкість та
ефективність забезпечується не конституційними пра
вилами як таким, а гармонією цих правил і партійної
системи, природою партій, їхніми програмами, політич
ними концепціями. Тобто у випадку коли б партії мали
наприклад діаметрально протилежні погляди на курс
економічного розвитку — це дестабілізувало б ситуа
цію в країні.
Стабільність позитивна у певні періоди як резуль
тат тактичних угод між основними політичними силами,
як баланс, рівновага сил. Після періоду стабільності
може бути модернізаційний ривок до нової стратегіч
ної стійкості чи ж стагнація і дестабілізація, що ведуть
до нестійкості політичної системи.
О. Литвиненко наводить такі визначення нестабіль
ності:
1. Нестабільність є станом наявності цього "чогось"
за умов слабкості, або неефективності компенсуючих
механізмів.
2. Нестабільність — це зміна правил політичної гри,
до якої політична система неспроможна адаптуватися.
3. Нестабільність — це стан невизначеності траєк
торії розвитку, можливість вибору напряму з кількох
можливих. Інакше кажучи, нестабільність — суттєва
характеристика зони біфуркації (!) [9, с. 74—75].
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На думку О. Литвиненка, досить важливим є той факт,
що "за умов затягування часу стану нестабільності у соц
іальнополітичним системах спрацьовує цікава зако
номірність. Система адаптується до постійної зміни пра
вил гри, починає жити фактично без правил, точніше, за
правилами зміни правил. Назвемо цей стан ква
зістабільним. Феномен квазістабільності полягає у тім,
що за умов швидкої зміни правил гри в кожен конкрет
ний момент ці правила є стабільними, тобто має місце
ефект локальної стабільності. Понад те, квазістабільність
має місце виключно за стабільності правил гри на одно
му з можливих рівнів. Ці правила можуть бути не загаль
нозначущими, неофіційними, невизнаними більшістю, але
з ними погоджуються та їх дотримуються основні гравці.
Таким чином, підгрунтям квазістабільності є певна соц
іальна згода (консенсус), а через це — певна стабільна
база. Можна уявити собі систему, що взагалі не має жод
них загальновизнаних правил функціонування, але має
загальновизнаний напрям розвитку та постійну швидкість
змін (стабільну першу похідну за часом). Перехідне (по
стсоціалістичне) суспільство, за визначенням, запропо
нованим вище, є принципово нестабільним чи, у кращо
му разі, квазістабільним" [9, с. 75].
Виходячи з наведених визначень нестабільності,
можна дійти висновку, що передумовами суспільнопо
літичної нестабільності є:
— нестабільна економіка;
— розкол політичної еліти у питанні щодо встанов
лення правил гри;
— порушення рівноваги між функціонуючими влад
ними структурами;
— відсутність у суспільстві злагоди;
— поширення корупції й інших негативних явищ в
органах державної влади.
До другого рівня категоріальної сітки теорії держав
ного управління відносяться поняття "дестабілізація",
"технологія дестабілізації політичної та економічної
систем", "загрози суспільнополітичній стабільності",
"стабілізація".
Під дестабілізацією Ю. Сурмін пропонує розуміти
процес втрати стабільності, рівноваги системи, по
гіршення її функціонування [3, с. 165].
Російська дослідниця В.І. Катагарова під дестабілі
зацією суспільства пропонує розуміти серію дій спря
мованих із зовні і покликаних ініціювати політичну не
стабільність в державі, яка стала об'єктом втручання.
Цілі ініціювання політичної нестабільності можуть по
лягати втому, щоб послабити країну, яка стала об'єктом
втручання, добитися зміни пріоритетів її зовнішньопо
літичного курсу (в тому числі шляхом зміни правлячої
еліти та правлячої верхівки), або забезпечення еконо
мічних поступків або ж відторгнення від неї частини те
риторії [14, с. 6].
Під технологією дестабілізації політичної та еконо
мічної систем пропонуємо розуміти спосіб реалізації
претендентами на владу (груп населення, котрі мають
ресурси для впливу на уряд) конкретного складного
процесу політичної (економічної) дестабілізації шляхом
розчленування його на систему послідовних взаємопо
в'язаних процедур та операцій, які виконуються більш
менш однозначно і мають на меті досягнення високої
ефективності ініціювання політичної нестабільності.
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Під загрозою суспільнополітичній стабільності
пропонуємо розуміти безпосередню можливість виник
нення суспільнополітичної кризи в країні, яка буде суп
роводжуватися делегітимізацією правлячої еліти, тис
ком на владу, її неконституційною зміною, що насамк
інець призведе до руйнування основ державності. За
сферами прояву можна виділити загрози суспільно
політичній стабільності в духовній, інформаційній, соц
іальній, внутрішньополітичній, економічній, еко
логічній, етнічній, конфесійній, військовій і зовнішнь
ополітичній сферах. За джерелами дестабілізації —
зовнішні, внутрішні і трансграничні загрози. За спосо
бами тиску на владу виділяються силові і несилові заг
рози. Суб'єктами загроз суспільнополітичній стабіль
ності можуть бути держави, незаконні збройні форму
вання, терористичні організації, сепаратистські рухи та
ін.
Під стабілізацією вітчизняний дослідник Ю. Бакаєв
пропонує розуміти комплекс заходів державної політи
ки, який спрямований на запобігання кризових явищ в
економічній, політичній та соціальній сферах. Стабілі
зація виступає вирішальною передумовою та першим
етапом подолання кризи в зазначеній галузі. У такому
контексті необхідно мати на увазі, що стабілізація є не
обхідним, але недостатнім елементом більш широкого
державноуправлінського явища — антикризова політи
ка. Антикризова політика, яка зводиться лише до однієї
стабілізації, не може забезпечити тривалий успіх [3, с.
671].
До третього рівня категоріальної сітки теорії дер
жавного управління відносяться поняття "технології
державного реагування на загрози національній без
пеці", "методи державного реагування на загрози на
ціональній безпеці", "профілактика та протидія загро
зам суспільнополітичній стабільності", "система про
філактики та протидії загрозам суспільнополітичній
стабільності", "механізм профілактики загрозам сус
пільнополітичній стабільності", "комплексний ме
ханізм протидії загрозам суспільнополітичній стабіль
ності".
Під технологіями державного реагування на загро
зи національній безпеці пропонуємо розуміти цілеспря
мовану послідовність дій (робочих операцій), яка за
допомогою відповідних методів і засобів за рахунок
впливу на об'єкт національної безпеки дає змогу забез
печити захист національних інтересів [15, с. 218].
Методи державного реагування на загрози націо
нальній безпеці — це сукупність засобів, способів і
прийомів впливу органів державної влади на події, яви
ща, процеси інші чинники, які породжують небезпеки
реалізації національних інтересів. Методи державного
реагування на загрози національній безпеці суттєво за
лежать від вибору концептуального підходу щодо реа
гування на загрози національній безпеці, під яким ро
зуміється система прийнятих на офіційному рівні прин
ципів, підходів та поглядів стосовно механізмів щодо
захисту національних цінностей та реалізації національ
них інтересів [16].
У науковому дискурсі в залежності від стадії фор
мування та реалізації загроз суспільнополітичній ста
більності виокремлюють такі види управлінської діяль
ності, як профілактика та протидія [16, с. 61].
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Під профілактикою розуміють процес впливу сила
ми і засобами системи забезпечення національної без
пеки на причини, що породжують загрози суспільно
політичній стабільності, а також на умови, що сприяють
їх виникненню та реалізації.
Видами протидії загрозам суспільнополітичній ста
більності є:
— попередження, під яким розуміють вплив на про
цес підготовки до реалізації загрози суспільнопо
літичній стабільності з боку її джерела або носія;
— припинення, під яким розуміють безпосередній
вплив на процес дестабілізації суспільнополітичної си
туації;
— локалізація, під якою розуміють процес усунен
ня силами і засобами системи забезпечення національ
ної безпеки шкідливих наслідків дестабілізації суспіль
нополітичної ситуації або зведення їх до мінімального
рівня.
Під системою профілактики та протидії загрозам
суспільнополітичній стабільності пропонуємо розумі
ти організовану державою систему державних і недер
жавних інститутів, які із застосуванням політикоправо
вих, ідеологічних, адміністративних, організаційно
управлінських, соціальнопсихологічних, фінансово
економічних, інформаційнокомунікативних та інших за
ходів забезпечують суспільнополітичну стабільність.
Під механізмом профілактики загроз суспільнопо
літичній стабільності в контексті забезпечення націо
нальної безпеки пропонуємо розуміти сукупність дер
жавних інститутів та інститутів громадянського суспіль
ства, які функціонально об'єднанні єдиним задумом
впливу силами і засобами системи забезпечення націо
нальної безпеки на причини, що породжують загрози
суспільнополітичній стабільності, а також на умови, що
сприяють їх виникненню та реалізації.
Під комплексним механізмом протидії загрозам су
спільнополітичній стабільності в контексті забезпечен
ня національної безпеки пропонуємо розуміти су
купність державних інститутів та інститутів громадянсь
кого суспільства, а також практичних заходів, важелів,
стимулів, способів дій з визначення та організації (за
лучення) необхідних і достатніх матеріальних, духовних,
людських ресурсів, інтеграції різних сфер суспільства
з метою досягнення завдань попередження, припинен
ня та локалізації загроз суспільнополітичній стабіль
ності.
Отже, понятійнокатегоріальний апарат проблема
тики забезпечення суспільнополітичної стабільності
дає змогу в ідеалізованому, абстрактному вигляді уяви
ти собі ті чи інші сторони забезпечення суспільнопо
літичної стабільності як достатньо самостійного явища
об'єктивної реальності, виокремити суттєві елементи та
їх взаємозв'язок.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ
1. Установлено, що з причин глибинних транс
формацій системи забезпечення національної безпеки
України, відсутність чіткого та офіційно визначеного по
нятійнокатегоріального апарату проблематики забез
печення суспільнополітичної стабільності, його супе

речливе застосування в різних документах стримує фор
малізацію державної політики національної безпеки та
державного управління системою профілактики та про
тидії загрозам суспільнополітичній стабільності, а та
кож не сприяє підвищенню її ефективності. За таких
умов, що склалися, доцільно дати законодавче визна
чення понять "суспільнополітична стабільність", "си
стема профілактики та протидії загрозам суспільнопо
літичній стабільності", "механізм профілактики загроз
суспільнополітичній стабільності", "комплексний ме
ханізм протидії загрозам суспільнополітичній стабіль
ності".
2. Взаємозв'язок та ієрархія понять: "суспільнопо
літична стабільність — система профілактики та протидії
загрозам суспільнополітичній стабільності — механіз
ми профілактики та протидії загрозам суспільнопо
літичній стабільності" та їх сутність дає змогу стверджу
вати, що саме вони мають бути головними структурно
функціональними факторами формування ієрархії: "Док
трина суспільнополітичної стабільності — Стратегія сус
пільнополітичної стабільності — концепція та державна
цільова програма" і, відповідно, визначати зміст, призна
чення та спрямованість вказаних документів. У разі дот
римання запропонованого принципу розробка держав
ної політики національної безпеки, формування і функц
іонування системи профілактики та протидії загрозам
суспільнополітичній стабільності, організація державно
го управління вказаною системою набудуть більш чітко
го, логічно обгрунтованого процесу.
Перспективи подальших досліджень убачаємо в
дослідженні еволюції структури та функцій системи
профілактики та протидії загрозам суспільнополітичній
стабільності України.
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CONTEMPORARY APPROACHES TO THE FORMATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC
ADMINISTRATION OF INVESTMENT RESOURCES OF MARINE ECONOMY COMPLEX
OF THE REGION
У статті окреслено основні елементи механізму управління інвестиційними ресурсами море"
господарського комплексу регіону, запропоновано концептуальну модель державного управ"
ління інвестиційним потенціалом морегосподарського комплексу регіону.
The main elements of the mechanism of management of investment resources of marine economy
complex of the region are outlined in the article. The conceptual model of public administration of
investment potential of marine economy complex of the region is proposed by the author.
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ВСТУП
Важливою передумовою розвитку економіки Украї
ни є оптимальне використання її потенціалу, що є мож
ливим за умови ефективного використання потужнос
тей транспортного комплексу. Важливою складовою
транспортної системи України є її морегосподарський
комплекс [1, с. 5]. Багатогранність діяльності підпри
ємств морегосподарського комплексу визначається
багатопрофільністю робіт, послуг, наявністю значної
кількості учасників процесу виробництва, підвищеною
інтенсивністю конкуренції на ринках, розмаїтістю функ
цій тощо та є підгрунтям для забезпечення соціально
економічного розвитку прибережних міст України. В
таких умовах посилюється значення державного уп
равління функціонуванням морегосподарського комп
лексу.
Виявлення, формування та подальше використання
різних інвестиційних ресурсів наповнює новим додат
ковим змістом потенціал державного управління роз
витком морегосподарського комплексу регіону. По
жвавлення інвестиційного середовища і процесів, що
відбуваються всередині нього, безпосередньо пов'яза
но з осмисленням і розвитком позитивних тенденцій в
економіці країни та окремо взятих її регіонів, а також зі
створенням перспектив для стійкого розвитку суб'єктів
господарювання.

регосподарського комплексу регіону та запропонувати
шляхи її удосконалення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Управління інвестиційними ресурсами відбувається
відповідно до певних економічних законів і пов'язане з
дією механізму управління, елементи якого перебува
ють у тісному взаємному зв'язку і становлять основу
процесу розробки і впровадження управлінської стра
тегії у сфері формування, накопичення та ефективного
використання інвестиційних ресурсів морегосподарсь
кого комплексу регіону. Основні складові механізму
управління інвестиційними ресурсами морегосподарсь
кого комплексу регіону наведені на рисунку 1.

Представлений на рисунку 1 механізм складається
з п'яти головних елементів: державне нормативнопра
вове регулювання; ринковий механізм регулювання;
внутрішній механізм управління інвестиційними ресур
сами; система методів управління інвестиційними ресур
сами морегосподарського комплексу регіону та ресур
сне забезпечення управління інвестиційними ресурса
ми морегосподарського комплексу регіону.
Державне нормативноправове регулювання діяль
ності суб'єктів морегосподарського комплексу регіону
реалізовується у вигляді різних законів і нормативних
актів, що регламентують виробничогосподарську,
фінансову та інвестиційну діяльність. За допомогою цієї
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити сучасні підходи до формування системи нормативноправової бази держава здійснює свою внут
державного управління інвестиційними ресурсами мо рішню і зовнішню політику, спрямовану на збільшення
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1
Державне нормативноправове регулювання

3
Внутрішній механізм
управління
інвестиційними
ресурсами

2
Ринковий механізм
регулювання
МЕХАНІЗМ
управління
інвестиційними
ресурсами
морегосподарського
комплексу регіону

4
Система методів
управління
інвестиційними
ресурсами

5
Ресурсне забезпечення
управлі ння інвестиці йними
ресурс ами
морегоспод арського
комплексу регіону

Рис. 1. Основні елементи механізму управління інвестиційними ресурсами
морегосподарського комплексу регіону

інвестиційного потенціалу морегосподарського комп
лексу регіону і, отже, підвищення його конкурентосп
роможності.
Ринковий механізм регулювання фінансовогоспо
дарської діяльності морегосподарського комплексу ре
гіону діє у сфері фрахтового, товарного і фінансового
ринків, беручи до уваги їх окремі сектори і сегменти.
Баланс попиту та пропозиції на названих ринках визна
чає, з поправкою на державне регулювання, розмір та
рифів на портові послуги, рівень цін на ресурси, вола
тильність ринку, ряд інших важливих чинників, що впли
вають на результативність операційної та інвестиційної
діяльності суб'єктів морегосподарського комплексу
регіону. При цьому об'єктивно, що з плином часу ва
гомість ринкового механізму регулювання інвестицій
них ресурсів морегосподарського комплексу регіону
буде тільки зростати.
Внутрішній механізм управління інвестиційними ре
сурсами морегосподарського комплексу регіону регла
ментує всілякі управлінські рішення і спирається на різні
внутрішні нормативні документи (статути, положення,
цільові програми).
Державне регулювання та ринкова саморегуляція
багато в чому визначають особливості і специфіку дер
жавного управління інвестиційними ресурсами морегос
подарського комплексу регіону. Це закладено в об'єк
тивній природі системоутворюючих процесів макроеко
номічного рівня, де кожен суб'єкт господарювання тією
чи іншою мірою залучений в економічний простір більш
розгорнутих, складних систем господарськоекономіч
ної діяльності.
Ресурсне забезпечення управління інвестиційними
ресурсами морегосподарського комплексу регіону орі
єнтоване на ефективну організацію і досягнення такого
рівня спрямованості ресурсних потоків, що давав би
змогу досягти максимального рівня оптимальності
структури і результативності використання ресурсного
потенціалу. Слід зазначити, що поняття "ресурсний по
тенціал" застосовується, як правило, в наукових дослі
дженнях відносно територіальних структур, регіонів і
держави в цілому. Проте, враховуючи, що основними
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складовими їх ресурсного потенціалу є саме підприєм
ства, застосування цієї категорії стосовно конкретних
суб'єктів господарювання видається теж доцільним.
Ресурсний потенціал є не просто сукупністю окремих
видів ресурсів, а системою, яка базується на комп
лексній взаємодії всіх елементів, що дає можливість
досягти позитивного синергетичного ефекту системи
[3].
Зіставлення різних тлумачень поняття "система" дає
підстави для визначення системи як сукупності еле
ментів, пов'язаних між собою інтегральними властиво
стями і закономірностями. Застосовуваний системний
підхід виступає як методологічний засіб вивчення інтег
рації та інтегрованих залежностей і, таким чином, дає
змогу виявити в системі приріст додаткових якостей —
інтегральний ефект.
Центральна методологічна проблема при дослід
женні об'єктів, що підпадають під визначення системи,
полягає в тому, щоб виявити детермінанти, завдяки яким
елементи організовані в систему, виявити специфічні
підстави, відносини і зв'язки, встановити структурні за
кономірності, особливості функціонування та розвитку
даної системи.
Це вимагає від управлінця не тільки встановлення
певних закономірностей функціонування і розвитку
складних систем, але і на розробку методики організації
процесу прийняття рішення, в якій виділяють етапи, ви
значається їх послідовність і пропонуються різні підхо
ди і методи виконання цих етапів у конкретних умовах
[2, с. 19].
Морегосподарський комплекс регіону доцільно роз
глядати як регіональну багаторівневу систему, і безу
мовну важливість у контексті нашого дослідження ста
новить досягнення додаткового (синергетичного) ефек
ту від створення регіональної багаторівневої системи,
спрямованої на забезпечення високої конкурентоспро
можності продукції та послуг за рахунок поліпшення
керованості і підвищення якості організації всієї систе
ми.
Фундамент системного підходу складається з ви
значення цілей функціонування системи і завдань для
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їх досягнення, обгрунтування критеріїв оптимальності
виконання завдань, а також вибору шляхів і методів ви
рішення системної задачі.
Морегосподарський комплекс регіону як багато
рівнева регіональна система передбачає чотири рівні
управління. Кожен рівень — це система або підсистема
взаємопов'язаних елементів, з міцними ієрархічними
зв'язками і взаємозумовлюючим впливом, який функ
ціонує за критеріями інтеграції та територіальної обме
женості процесів, що забезпечують конкурентоспро
можність: перший відповідає рівню власне надання по
слуги або виробництва продукції, другий — рівню кла
стера або конкретного виробничого комплексу, третій
— рівню морегосподарського комплексу регіону і, на
решті, четвертий являє собою рівень всієї держави.
Такий підхід за допомогою ітераційного включення
нижчих рівнів до вищих сприяє досягненню синергетич
ного ефекту (СЕФ), що забезпечує конкурентоспро
можність конкретного суб'єкта господарювання → кла
стера → морегосподарського комплексу регіону → мо
регосподарського комплексу держави.
Кожний рівень можна представити як окрему підси
стему С1, С2, С3, ….Сn. Відповідно, зведену ефективність
системи можна подати як суму ефектів підсистем пев
ного рівня з доданням синергетичного ефекту, досяг
нутого від взаємодії елементів та інноваційності про
цесів:
ЗЕС
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∑
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де ЗЕС — зведена ефективність системи;
Е ( Сi) — ефективність (організованість) підсистем
Сi;
i=n — кількість підсистем у системі;
СЕФЕ — синергетичний ефект(економічний);
СЕФС — синергетичний ефект (соціальний).
Виходячи з цього, процес державного управління
інвестиційними ресурсами включає в себе дію безлічі
підсистем, об'єднаних спільними цілями, які виявляють
себе дією різних напрямів державного менеджменту
інвестиційних ресурсів, дотримуються певних принципів,
застосовують передові методи управління, що створю
ють оптимальні умови функціонування і сповідують
свою управлінську філософію. У цьому контексті до
цільно розглядати процес державного управління інве
стиційними ресурсами морегосподарського комплексу
регіону як складову і невід'ємну частину системи управ
ління конкурентоспроможністю регіону.
Подібна система складається з двох підсистем:
— управління формуванням (акумулювання) інвес
тиційних ресурсів морегосподарського комплексу ре
гіону;
— управління використанням інвестиційних ре
сурсів.
Кожна з двох підсистем може дробитися на ряд
інших підсистем, диференційованих за видом і типом
джерел акумулювання інвестиційних ресурсів.
Комплекс спеціальних методів, покладених в осно
ву ефективного державного управління, класифікуєть
ся залежно від сфери їх застосування, при цьому до
цільно виділити такі групи:
— загальні методи менеджменту виробничоеконо
мічних процесів;

— iндивідуальні методи, що враховують корпора
тивні відмінності й особливість управління інвестицій
ними ресурсами, їх створенням, накопиченням і вико
ристанням.
Сучасний державний менеджмент неможливий без
методу об'єктноорієнтованого моделювання. При по
будові складної багаторівневої системи, виконаної на
основі колективної розробки і запрограмованої на по
дальший активний супровід, для вимірювання інтеграль
ного показника якості реалізації інвестиційного потен
ціалу, з урахуванням співвідношення фіксованих показ
ників до диференційованих, оптимальним вважається
застосування електронних таблиць.
Подавши у вигляді електронної таблиці модель
інтегрального показника, в яку вводяться вихідні дані,
можна з високим ступенем достовірності прогнозувати
результат, який зіставляти з плановими показниками.
Таким чином, вирішується завдання отримання розра
хункових величин використання інвестиційних ресурсів.
Для побудови можливих варіативних моделей вико
ристання інвестиційних ресурсів морегосподарського
комплексу регіону, виявлення потенційно слабких
рішень, оцінювання чутливості системи до різних
зовнішніх впливів застосовується метод сценаріїв. При
цьому задіяння спеціальних програмних продуктів істот
но покращує якість цього аналізу, оскільки обраховуєть
ся значно більша кількість різноманітних сценаріїв, аж
до нескінченності — шляхом введення все нових і но
вих диференційованих показників.
Строго ієрархічні структури рішень, у яких для кож
ного об'єкта існує один єдиний вузол, що дає рішення,
доцільні в тих випадках, коли поточні рішення знахо
дяться у високій залежності від вихідних базових рішень
і разом з тим суттєво впливають на подальший розви
ток сценарію. У практичному плані застосування зазна
ченого методу, який дістав у сучасній науці назву "де
рева рішень", лімітовано тільки необхідністю прорахо
вувати для джерел утворення та напрямів використан
ня інвестиційних ресурсів морегосподарського комплек
су регіону обмежену, доступну прогнозуванню кількість
варіантів.
Вивчення впливу окремих чинників на стан інвести
ційних ресурсів морегосподарського комплексу регіо
ну в зрізі їх парної кореляції з подальшою класифіка
цією цих парних факторів за ступенем значущості дає
можливість вибудувати модель множинної регресії, в
якій порівняно стійкі чинники визначають якийсь один
мiнливий. У результаті планові значення окремо взятих
чинників поміщаються у вибудувану модель, щоб ви
значити величину інвестиційних ресурсів. Описаний
аналіз відповідає першому етапу методу економетрич
ного моделювання.
У ситуації, коли спостерігається дефіцит вихідних
даних, застосовується ймовірнісний метод. Він дає змо
гу спрогнозувати динаміку зміни макроекономічних
факторів. При цьому оцінка можливих величин процесу
створення, накопичення і використання інвестиційних
ресурсів задає настільки широку шкалу факторів, що
по краях цієї шкали розташовані факториантиподи.
Імовірнісний метод дає можливість спрогнозувати діа
пазон коливань досліджуваних величин інвестиційних
ресурсів і вибрати оптимальний, найбільш захищений
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Рис. 2. Концептуальна модель державного управління інвестиційним потенціалом морегосподарського комплексу регіону

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

58

Інвестиції: практика та досвід № 14/2016

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
від зовнішніх несприятливих впливів варіант реалізації
інвестиційного потенціалу.
Вивчення чутливості дозволяє максимально повно
оцінити вплив деяких вихідних факторів як на обсяг інве
стиційних ресурсів на стадії їх створення й накопичен
ня, так і на ефективність використання ресурсів на стадії
реалізації інвестиційного потенціалу.
До недолікiв цього методу варто віднести уявлення
про ізольовану від інших чинників зміну якогось одно
го фактора. Насправді всi чинники тією чи іншою мірою
взаємно зумовлюють один одного.
У ситуації нестабільності, невизначеності, багато
факторності корисно застосовувати імітаційне моделю
вання, яке допомагає спрогнозувати основні ризики.
Оптимізаційне моделювання оперує безліччю різно
манітних критеріїв на тлі ланки заданих обмежень і про
понує різні альтернативні моделі реалізації інвестицій
ного потенціалу.
Встановлення приписів і правил, обов'язкових для
виконання персоналом, які становлять основу органі
заційної діяльності морегосподарського комплексу ре
гіону, впливають на ефективність формування інвести
ційного потенціалу за допомогою регламентування
діяльності й організаційнорозпорядчих методів.
Вплив на людські ресурси соціальнопсихологічни
ми методами в ході формування інвестиційного потен
ціалу допомагає досягти поставлених цілей за допомо
гою використання соціальних, поведінкових, адаптив
них особливостей найманих працівників.
Описані методи спрямованi на розвиток і виступа
ють базисом теорії і практики управління інвестиційни
ми ресурсами.
Серед них найбільш повно відповідають вимогам
ефективного управління інвестиційними ресурсами ме
тоди оцінювання та обгрунтування інвестиційних про
ектів, розробки інвестиційної стратегії, проведення ма
теріальнофінансової збалансованості, бізнесмоделю
вання, оцінювання вартості капіталу.
Як вирішення завдання, поставленого в цій роботі,
нами запропонована модель державного управління
інвестиційним потенціалом морегосподарського комп
лексу регіону, яка забезпечить не тільки підвищення
його конкурентоспроможності, а і сприятиме покращен
ню інвестиційної привабливості регіону (рис. 2).
Такий науковий підхід забезпечить збалансоване
створення, накопичення та використання інвестиційних
ресурсів, що є дієвою передумовою для розвитку мо
регосподарського комплексу, зростання конкуренто
спроможності його учасників на регіональному, націо
нальному та міжнародному рівнях.
Обгрунтування системи державного управління ство
ренням, накопиченням і використанням інвестиційних
ресурсів можна розглядати як методологічну базу та ме
тодичний інструментарій, необхідні для ефективної роз
робки та впровадження цільових програм щодо забез
печення розвитку морегосподарського комплексу регіо
ну, що є обов'язковою умовою збереження і розвитку
його конкурентних переваг на міжнародному та націо
нальному ринку в умовах зростаючої конкуренції.
У разі реалізації масштабних регіональних соціаль
ноекономічних завдань держава та бізнес можуть і по
винні ефективно співпрацювати, особливо там, де для

такої співпрацi існують історично сформованi переду
мови. Більше того, на сучасному етапі різноманітні нові
форми державноприватного партнерства відкривають
широке поле для успішної взаємодії.
Перевагу в будівництві і розвитку інфраструктури
морегосподарського комплексу, що забезпечує ефек
тивну роботу логістичної системи регіону, доцільно
віддавати бюджетному фінансуванню або співфінансу
ванню у форматі державноприватного партнерства (за
лізничі та автошляхи, канали і пiдходи, гідротехнічні
споруди тощо). Водночас залучення приватних інвес
тицій виправдане на локальному рівні — для поліпшен
ня логістики, модернізації транспортних комплексів,
складських приміщень, сервісної інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Ефективне державне управління інвестиційними ре
сурсами безпосередньо впливає на інвестиційну активність
усіх суб'єктів господарювання морегосподарського ком
плексу, сприяє оновленню та модернізації основних за
собів виробництва, створює стратегічні передумови для
підвищення конкурентоспроможності морегосподарсько
го комплексу регіону і національної економіки в цілому.
Створення привабливого інвестиційного середовища, пол
іпшення інвестиційного клімату, формування потужного
інвестиційного потенціалу морегосподарського комплек
су регіону сприяє залученню додаткових інвестицій, тим
самим знижуючи фінансове навантаження на державний
бюджет і прискорюючи ринкові перетворення, процеси
інтеграції та модернізації в регіонi.
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OBJECTIVE NECESSITY STATE REGULATION OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY
У статті розглядається проблема об'єктивної необхідності та принципи державного регулю"
вання аграрного сектора економіки. Виявлено, що в силу своїх специфічних особливостей,
циклічності виробництва аграрний сектор не може в повній мірі та на рівних умовах брати участь
у міжгалузевій конкуренції. Визначено, що роль аграрного сектора слід розглядати з різних
позицій і, перш за все, з економічної, соціальної, екологічної та політичної. Доведено, що об'єк"
тивна необхідність державного регулювання аграрного сектора економіки зумовлена рядом
причин, які можна умовно розділити на дві групи: специфічні, відмінні від інших галузей особ"
ливості сільськогосподарського виробництва; недосконалість ринкових механізмів в регулю"
ванні окремих аспектів діяльності аграрного ринку. Крім того, уточнено і систематизовано цілі,
функції та принципи державного регулювання аграрного сектора економіки.
In the article considered the problem of objective necessity and principles of state regulation of
agrarian sector of the economy. It was revealed that due to their specific features, cyclicality of
production agricultural sector can not be fully and on equal terms participate in the inter"industry
competition. It was determined that the role of the agricultural sector should be viewed from various
positions and, above all, from an economic, social, environmental and political. It is proved that the
objective necessity of state regulation of the agricultural sector due to a number of reasons, which
can be divided into two groups: specific, distinct from other sectors especially agriculture; imperfect
market mechanisms in the regulation of certain aspects of the agrarian market. In addition, it clarified
and systematized objectives, functions and principles of state regulation of agrarian sector of the
economy.
Ключові слова: аграрний сектор, державне регулювання, ринкова економіка, ринкові важелі, сфери впливу.
Key words: agricultural sector, government regulation, market economy, market leverage, spheres of influence.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Системний вплив держави на виробництво, зберіган
ня, переробку і ринок сільськогосподарської продукції,
сировини і продовольства, а також на матеріальнотех
нічне забезпечення агропромислового виробництва вик
ликано об'єктивною необхідністю підтримки економіч
ної рівноваги, пропорцій і доходів товаровиробників, а
також досягнення найвищої економічної та соціальної
ефективності функціонування аграрного сектора, про
довольчої безпеки країни.
У силу своїх специфічних особливостей, циклічності
виробництва сільське господарство не може в повній
мірі і на рівних умовах брати участь у міжгалузевої кон
куренції. Тому сільське господарство вимагає проведен
ня активної і специфічної аграрної політики для збере
ження і розвитку цього важливого сектора економіки.
Аграрна політика має багатовікову історію, в тому числі
і державного регулювання, але саме зараз як теоретич
но, так і в плані реальної політики усвідомлено, на
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скільки важлива така аграрна політика та її державне
регулювання. Перш за все, слід підкреслити дві основні
тези — аграрний сектор в економічному плані не є са
модостатньою галуззю, а продовольчий ринок — само
регульованим.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Враховуючи, що аграрний сектор є одним з основ
них галузей національної економіки, впровадження його
раціональної підтримки є одним із основних завдань
держави. Основні положення сучасних теорій держав
ного регулювання та необхідності їх здійснення в аграр
ному секторі викладені в працях вітчизняних вчених,
таких, як Л.М. Васільєва, М.Х. Корецький, М.А. Латинін,
С.В. Майстро, П.Т. Саблук та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування об'єктивної необхід
ності державного регулювання аграрного сектора еко
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
реження і розвитку цього важливо
го сектора економіки.
Об'єктивна необхідність дер
жавного регулювання аграрного
сектора економіки зумовлена ря
дом причин, які можна умовно роз
ділити на дві групи:
1. Специфічні, відмінні від інших
Сфери впливу аграрного
галузей
особливості сільськогоспо
сектору
дарського виробництва:
— ризиковий
характер
сільськогосподарського виробниц
Екологія:
Політика:
тва, схильний до безлічі непередба
безпечне харчування;
продовольча безпека; внутрішня
чуваних факторів: посуха, повені
збереження навколишнього
політична стійкість; політична
тощо;
середовища
незалежність
— нееластичність попиту на
сільськогосподарську продукцію;
Рис. 1. Основні сфери впливу аграрного сектора
— швидкий технічний прогрес і
номіки та уточнення й систематизація цілей та функцій необхідність адаптації до нього як умова виживання.
державного регулювання аграрного сектора економі
2. Недосконалість ринкових механізмів у регулю
ки. Важливість цього питання обумовлює актуальність ванні окремих аспектів діяльності аграрного ринку:
теми дослідження, логіку його побудови та зміст.
— нездатність ринку запобігти небажаним на
слідкам для сільськогосподарського виробництва —
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
забруднення навколишнього середовища, деградація
Аграрний сектор — сукупність галузей економіки, природних ресурсів тощо;
включаючи сільське господарство, галузі виробничого
— тенденція до встановлення монопольного конт
обслуговування сільського господарства, і галузі про ролю над ринком [1].
мисловості, які здійснюють переробку, транспортуван
У результаті розвитку сільськогосподарського ви
ня, заготівлю, зберігання сільськогосподарської про робництва, його індустріалізації, спеціалізації та комер
дукції і доведення її до кінцевого споживача. Як галузь ціалізації сільськогосподарське підприємство виробляє
економіки, аграрний сектор забезпечує населення про продукцію за допомогою засобів виробництва, що по
довольством галузі промисловості сільськогосподарсь ставляються різними галузями промисловості, а реалі
кою сировиною та є основою безпеки країни, збережен зує її в харчову промисловість, звідки вона надходить
ня сільського населення, його способу життя, забезпе споживачам в переробленій та упакованій формі. У ролі
чення охорони природного ландшафту і навколишньо постачальника продовольства виступає вже не сільсько
го середовища.
господарське підприємство, не саме сільське господар
Виходячи з цього, роль аграрного сектора слід роз ство, а в цілому продовольче господарство країни або
глядати з різних позицій і, перш за все, з економічної, транснаціональні продовольчі корпорації, що визнача
соціальної, екологічної та політичної (рис. 1).
ють положення на внутрішніх і міжнародних ринках про
Таким чином, аграрний сектор є певною підсистему довольства.
суспільного виробництва, що включає в себе три сфе
Сільськогосподарське виробництво, як біологічний
ри: групу галузей, зайнятих виробництвом промислових процес, пов'язаний зі складними біохімічними перетво
засобів виробництва для всіх галузей АПК і виробничо реннями, з характером господарств — сівозмінами,
технічним обслуговуванням сільського господарства; багаторічними насадженнями, поголів'ям продуктивної
безпосередньо саме сільське господарство; галузі, зай худоби і т.д., є консервативним за своєю сутністю. Тем
няті заготовками, зберіганням, переробкою сільсько пи зростання сільського господарства, навіть у сприят
господарської продукції, доведенням її в перероблено ливі періоди часу, відстають від темпів зростання про
мисловості, тим більше торгівлі або сфери послуг. Се
му або свіжому вигляді до споживача.
Системний вплив держави на виробництво, зберіган редньорічний приріст світового сільського господарства
ня, переробку і ринок сільськогосподарської продукції, оцінюється в 1,7%, а досягнення 2% щорічного зрос
сировини і продовольства, а також на матеріальнотех тання є високим показником. Сільськогосподарське
нічне забезпечення агропромислового виробництва вик виробництво, перебуваючи під постійним і непередба
ликано об'єктивною необхідністю підтримки економіч чуваним впливом навколишнього середовища, є в
ної рівноваги, пропорцій і доходів товаровиробників, а значній мірі ймовірним за своїми наслідками і поведін
також досягнення найвищої економічної та соціальної ки. Такі біологічні системи не можуть досить швидко
ефективності функціонування аграрного сектора, про збільшувати обсяг виробництва і поставок на ринок у
разі підвищення цін, і навпаки. Крім того, значна части
довольчої безпеки країни.
У силу своїх специфічних особливостей, циклічності на продовольства є швидкопсувної.
Слабка реакція сільськогосподарського виробниц
виробництва сільське господарство не може в повній
мірі і на рівних умовах брати участь у міжгалузевій кон тва на зміну попиту і коливання цін називається низь
куренції. Тому сільське господарство вимагає проведен кою еластичністю пропозиції в порівнянні з мінливим
ня активної та специфічної аграрної політики для збе попитом або цінами. При цьому окремі галузі реагують
Економіка:
розвиток продовольчого ринку;
макроекономічна стабільність;
зовнішньоекономічні відносини;
бюджетні відносини

Соціальна сфера:
демографічна ситуація; розвиток
сільських територій; зайнятість;
доходи товаровиробників
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на зміни на ринку не однаковою мірою. Птахівництву,
яке може найбільш швидко пристосовуватися до мінли
вих умов, потрібно близько року; свинарство відреагує
на зміну стану ринку протягом трьох — п'яти років; м'яс
ного скотарства буде потрібно сімдесять років. У рос
линництві ситуація ще складніша, навіть при дотриманні
сівозмін, поліпшення агрофону і технічному озброєнні
господарств. Для збільшення обсягів виробництва цук
рових буряків або соняшнику потрібно досить значний
період часу, не кажучи вже про багаторічні культури.
Тому зростання попиту на 1% не супроводжується зро
станням поставок продовольства також на 1%, і навпа
ки, отже, сільськогосподарське виробництво реагує на
ринок не адекватно. Можлива навіть і така ситуація, коли
при зниженні цін господарства збільшують поставки
продукції на ринок, щоб забезпечити приплив грошо
вих коштів в тому ж обсязі для покриття поточних зобо
в'язань, тобто економічно вони поводяться обернено
пропорційно до зміни цін [2].
Досить складна і економічна поведінка споживача
на продовольчому ринку, оскільки споживання продо
вольства є фізіологічною потребою людини, це спосіб
його існування, крім того продовольство йде і на госпо
дарські або економічні потреби. При досягненні макси
мального і мінімального рівня медичних норм спожи
вання продовольства можливі негативні фізіологічні
наслідки, в ряді випадків незворотні. Тому існують певні
жорсткі рамки дій споживача і вихід за ці рамки супро
воджується різким падінням попиту на продовольство.
Продовольство — найважливіша для життя потреба, яку
населення зобов'язане задовольнити хоча б в мінімаль
ному розмірі. Таким чином, поведінка споживача, як і
виробника продовольства, є досить консервативною.
Попит на продовольство також характеризується
низькою еластичністю, тобто слабкою реакцією на зміну
цін на ринку, пропозиції продовольства і рівня доходів
населення. На кожен відсоток зростання цін, поставок
продовольства і доходів споживача припадає менше
одного відсотка приросту попиту. Ступінь зміни попиту
в результаті зміни ціни або доходу показує коефіцієнт
еластичності, який для більшості видів продовольства
становить менше одиниці, в той час як по товарах три
валого користування (одяг, житло, автомобілі) може
доходити до декількох відсотків. Це і відрізняє продо
вольчий ринок від більшості інших ринків. Звичайно,
еластичність попиту не однакова для всіх видів продо
вольства, залежить від якості продукції, традиційно
сформованих цін на продовольство. Високоякісне м'я
со має більшу еластичність ніж м'ясо птиці, або фрукти
в порівнянні з дешевими овочами.
Поряд зі специфічністю і консерватизмом на про
довольчому ринку — низькою еластичністю попиту і
пропозиції, ціни на продовольство навпаки відрізняють
ся високою еластичністю, різким коливанням на зміну
попиту з боку покупця і обсягу поставок з боку поста
чальників продовольства.
Таким чином, нееластичність попиту і пропозиції,
а також висока еластичність цін характеризують про
довольчий ринок. Функцію балансування попиту і
пропозиції на продовольство ціна може виконувати
тільки у вузьких межах, але частіше різкі коливання
цін супроводжуються деструктивними явищами, що
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руйнують сільське господарство і ринкові відноси
ни. Все вищевикладене підтверджує необхідність
державного регулювання аграрного сектора еконо
міки.
Ідеальний варіант це, коли попит повністю відпові
дає пропозиції, перетин кривої попиту і пропозиції в
певній точці формує ціну рівноваги. Рівноважна ціна
може бути зменшена і більш високе значення внаслідок
втручання держави за допомогою додаткової поставки
або скупки продукції на ринку.
Стримувати коливання цін в певному коридорі, та
ким чином, стабілізуючи ситуацію на ринку, можливо з
використанням різних інструментів в рамках декількох
підходів. Адміністративне обмеження цін, коли ціни
фіксуються на певному рівні, зазвичай застосовується
в надзвичайних обставинах (війни, стихійні лиха, пере
бої в постачанні продовольства, боротьба зі спекуля
цією). В результаті держава переходить на регульова
ний і нормований розподіл продовольства. Приклади
таких систем мають місце в історії з усіма недоліками і
можливими руйнівними наслідками: викривлення товар
ногрошових відносин, дефіцит і непропорційний роз
поділ ресурсів тощо. Тому ці заходи можуть викорис
товуватися в даний час тільки як надзвичайні в надзви
чайних умовах, оскільки явно суперечать принципам і
суті ринкової економіки. У нормальних умовах регулю
вання має здійснюватися виключно ринковими засоба
ми, перш за все, шляхом створення товарних і закупі
вельних інтервенції [4].
Держава також стикається з необхідністю регу
лювання аграрного сектора в зв'язку з тим, що
сільськогосподарське виробництво в період науково
технічної революції, яку зараз переживають або пе
режили більшість західних країн, стає дуже капітало
містким, індустріальним за своїм характером. Ко
лишнє сільське господарство спиралося і використо
вувало, перш за все, природні фактори, з відносно
обмеженим залученням капіталу, але зараз сільське
господарство (мається на увазі в високорозвинених
країнах) — це дуже капіталомістке виробництво, при
чому потрібно також врахувати і достатню дорожне
чу землі. Однак за своїм характером сільськогоспо
дарське виробництво залишається біологічним, за
лежним від природних чинників, з нестабільною вро
жайністю. Чистий прибуток, навіть у найбільш розви
нених країнах, у сільському господарстві відносно
невеликий. У наявності досить серйозне протиріччя
між відносно низькою рентабельністю сільського гос
подарства, все ще невисокою порівняно з промисло
вістю продуктивністю праці, і потребою в капітало
вкладеннях і припливі оборотного капіталу. Частко
во проблема вирішується за рахунок іпотечних кре
дитів, частково за рахунок державної підтримки. З
урахуванням того, що сільське господарство є родо
начальником доданої вартості, створеної по всьому
ланцюгу: сільське господарство, закупівлі, доробка,
переробка, транспортування, оптова і роздрібна тор
гівля. Тому був би справедливим перерозподіл цієї но
воствореної вартості на користь її джерела —
сільського господарства, яке поставлено внаслідок
своєї капіталомісткості і біологічного характеру ви
робництва в найменш сприятливі умови.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION
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У статті доведено, що трактування сутності та змісту поняття "соціальна безпека", які зустр"
ічаються у науковій літературі та офіційних документах, що регламентують діяльність держави
у сфері забезпечення соціальної безпеки України, досить неоднозначні. На основі результатів
аналізу існуючих визначень соціальної безпеки автором виокремлено шість підходів до визна"
чення цього поняття: офіційний, аксіологічний, натуралістичний, системнодіяльнісний, орган"
ізаційний та інституціональний. Порівняльний аналіз зазначених підходів дозволяє зробити
висновок про те, що найбільш універсальним і логічно обгрунтованим варто вважати інституц"
іональний підхід, оскільки саме інституціональне розуміння соціальної безпеки фактично вклю"
чає в себе інші трактування і дозволяє зняти притаманні їм недоліки та протиріччя.
The article proved that the interpretation of the essence and content of the conception "social
security" that are found in the scientific literature and official documents governing the activities of
the State in ensuring social security for Ukraine, rather ambiguous. Based on the results of analysis
of existing definitions of social security the author has singled out six approaches to the definition of
the conception: official, axiological, naturalistic, systemnodiyalnisnyy, organizational and
institutional. The comparative analysis of these approaches leads to the conclusion that the most
universal and logically justified should be considered the institutional approach, just as the
institutional understanding of the social security actually includes inside the other interpretations
and allows removing the inherent flaws and contradictions.

Ключові слова: соціальна безпека, державне управління соціальною безпекою, підходи щодо визначен#
ня поняття "соціальна безпека".
Key words: social security, public administration, to social security, approaches to the definition of the conception
of "social security".

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Сьогодні Україна ввійшла у тривалу і масштабну
соціальну кризу, яка характеризується низьким рівнем
життя населення, високим рівнем соціальної напруже
ності, низьким рівнем довіри до влади. За таких умов,
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що склалися, істотно зростає роль теоретичного обгрун
тування політики національної безпеки України, що й
визначає необхідність осмислення системи понять на
ціональної безпеки, "ревізії" існуючих уявлень віднос
но сутності, змісту, структури, форми прояву, причин
виникнення та шляхів вирішення проблем соціальної

Інвестиції: практика та досвід № 14/2016

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
безпеки. Нині категоріальнопонятійний апарат, що за
стосовується у сфері забезпечення соціальної безпеки,
перебуває на стадії динамічного розвитку разом з роз
витком цієї сфери, теорій національної безпеки та дер
жавного управління. Його розробка, офіційне визнан
ня та наступна імплементація — одна з головних про
блем цього розвитку.
Ця обставина й визначає зв'язок загальної пробле
ми з найбільш важливими науковими та практичними
завданнями дослідження концептуальних засад, сут
ності та змісту державного управління соціальною без
пекою України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
На підставі аналізу актуальних досліджень і нау
кових публікацій [1; 17] можна дійти висновку, що
проблеми забезпечення соціальної безпеки стали об
'єктом досліджень філософів, політологів, соціологів,
фахівців державного управління. Разом з тим зали
шаються не достатньо вивченими актуальні пробле
ми державного управління соціальною безпекою в
умовах трансформацій українського суспільства,
відсутній комплексний аналіз феномену соціальної
безпеки.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
До проблем, що стосуються безпосередньо роз
робки категоріальнопонятійного апарату державно
го управління соціальною безпекою належать: неуз
годженість і в окремих випадках суперечливість фор
мулювань одних і тих самих термінів, понять, визна
чень, викладених у різних документах чинної норма
тивноправової бази з питань національної безпеки; ви
користання офіційно не визначених термінів, понять,
дефініцій; відставання розробки та впровадження ка
тегоріальнопонятійного апарату від потреб системи
забезпечення національної безпеки; нечіткість та нео
днозначність окремих визначень; відсутність систем
ності та координованості дій щодо формулювання та
застосування категоріальнопонятійного апарату в оф
іційних документах та ін. Зазначені проблеми стриму
ють розробку і впровадження сучасних методів, мо
делей, методик управління в державне управління соц
іальною безпекою, не сприяють підвищенню його
ефективності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є порівняльний аналіз сучасних
підходів до визначення поняття соціальної безпеки в
офіційному та науковому дискурсах України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Пізнавальний процес забезпечення соціальної без
пеки не може відбуватися без осмислення системи по
нять зазначеної проблематики державного управління.
Наявні розбіжності у вживанні понять і термінів, їх не
з'ясованість, відсутність їхнього розмежування за об
сягом та значенням як у наукових дослідженнях, так і у
правових актах, свідчать про те, що осмислення соціаль
ного буття з його багатогранними проявами та наслідка

ми не отримало ще належної уваги. Наукова концепція
соціальної безпеки — це понятійна система, яка є від
критою для поступового збагачення термінологічного
змісту та емпіричних даних, впровадження нових нау
кових понять.
Наявна так звана "піраміда концептів" щодо про
цесів забезпечення соціальної безпеки. На вершині піра
міди міститься поняття соціальна сфера, дещо нижче —
соціальні процеси, а внизу, на уявній площині основи
піраміди, розташовуються базисні поняття та терміни,
що стосуються соціальної безпеки. Така піраміда є най
більш вдалою для концептуальної розробки та вивчен
ня поняття "соціальна безпека", оскільки вона є скла
довою частиною явища соціальні процеси.
Впepшe тepмiн "соціальна безпека" задeклаpoванo
у Вcecвiтнiй Coцiальнiй Дeклаpацiї (1995 p.), pати
фiкoванiй на Вcecвiтнiй кoнфepeнцiї з coцiальнoгo
poзвитку (Авcтpiя) [1, с. 6]. В ній cфopмульoванo
ocнoвнi пpинципи coцiальниx аcпeктiв c талoгo
poзвитку, якi тopкаютьcя пpoблeми забeзпeчeння
coцiальнoї бeзпeки в cвiтi (учаcть гpoмадянcькoгo
cуcпiльcтва у визначeннi пpинципiв функцioнування та
дoбpoбуту cуcпiльcтва; iнтeгpацiя дeмoгpафiчнoгo
аcпeкту в eкoнoмiчнi cтpатeгiї cуcпiльнoгo poзвитку та
пiдвищeння якocтi життя; виpoблeння взаємoвигiдниx
пpинципiв coцiальнoгo poзвитку; забeзпeчeння заcад
дepжавнoї пoлiтики щoдo дoтpимання пpав людини та
бeзпeки її життєдiяльнocтi).
Зазначимо, що у наукoвiй лiтepатуpi та пoлiтичнiй
пpактицi катeгopiя "соціальна безпека" пoчала фop
муватиcя з кiнця 90x poкiв XX cтopiччя [2]. Ужe тoдi
цe пoняття вмiщалo у coбi цiлий кoмплeкc фактopiв,
щo визначають гoлoвнi кoмпoнeнти icнування люди
ни (бioлoгiчну, фiзичну, пcиxoлoгiчну, матepiальну),
тим cамим визначаючи пoняття якocтi життя. Однак,
пoпpи icну ва ння низ ки нау к oв иx дocлiджe нь ,
oднoзначнoгo визначeння пoняття "соціальна безпе
ка" нe icнує.
Кoнцeптуальну ocнoву cучаcнoгo poзумiння cутнocтi
coцiальнoї бeзпeки в нopмативнoпpавoвiй базi Украї
ни запoчаткoванo у 1990 poцi Дeклаpацiєю пpo дep
жавний cувepeнiтeт Укpаїни, де вона визначалася як cтан
гаpантoванoї пpавoвoї та iнcтитуцioнальнoї заxищeнocтi
життєвo важливиx coцiальниx iнтepeciв як ocoби, так i
cуcпiльcтва вiд зoвнiшнix та внутpiшнix загpoз [18, с. 7—
10], а також у ст. 13 Конституції України де зазначено
про забезпечення державою соціальної спрямованості
економіки [18, с. 15].
Пpoблeма coцiальнoї бeзпeки цiкавить cьoгoднi
багатьox вчeниx cвiту, cтpiмкo набуває вce бiльшoї
актуальнocтi cepeд пoлiтикiв, eкoнoмicтiв, coцioлoгiв. У
заxiднiй eкoнoмiчнiй лiтepатуpi найбiльшoгo пoшиpeння
oтpимала думка, щo coцiальна бeзпeка — цe найвищий
piвeнь cиcтeми coцiальнoгo заxиcту, яка забeзпeчує її
унiвepcальнicть i загальний дocтуп наceлeнню [1, с. 6].
Пpoтe нe мoжна пoгoдитиcь з таким визначeнням,
ocкiльки цe poбить поняття "соціальна безпека" та
"coцiальний заxиcт" тотожніми.
Багатo людeй щe й нинi нe cпpиймають тepмiн
"coцiальний заxиcт" щoдo наceлeння загалoм, вважаю
чи, щo вiн cтocуєтьcя лишe найбiднiшиx вepcтв
наceлeння. При цьому дeдалi чаcтiшe coцiальний заxиcт
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Дeфiнiцiя "соціальна безпека" у тpактуваннi вітчизняних наукoвцiв
у рамках аксіологічного підходу
Автop
В. Скуратівський [6, с. 654]
М. Шевченко,
В. Єфімова [8, с. 137]
O. Ocaулeнкo, О. Новіков,
О. Амоша та ін. [9, с. 300]
О. Білорус [10, с. 543-544]

Змicт дeфiнiцiї
стан життєдіяльності людини та суспільства, що характеризується сформованою, сталою
соціальною системою забезпечення соціальних умов діяльності особистості, її соціальної
захищеності, стійкістю щодо впливу чинників, які підвищують соціальний ризик
стан життєдіяльності людини в суспільстві, що характризується стійкістю щодо впливу
тих факторів, які створюють загрозу падіння рівня і якості життя
заxиcт пpав i cвoбoд людини, дуxoвниx i матepiальниx цiннocтeй cуcпiльcтва
надійна захищеність життєвоважливих інтересів соціальних суб’єктів макро- та
мікрорівнів, збереження і розвиток людського потенціалу, підтримка ефективного
стимулювання діяльності людей, систем їхньої соціалізації та життєзабезпечення,
невмирущих цінностей, моральності

Таблиця 2. Дeфiнiцiя "соціальна безпека" у тpактуваннi вітчизняних наукoвцiв
у рамках натуралістичного підходу
Автop
O. Пучков [12, с. 38]
С. Бандур,
Т. Заяць,
В. Куценко та ін. [13, с. 30]
I. Гнибiдeнкo, А. Кoлoт, В. Рoгoвий
[4, с. 20]
Л. Шевченко, О. Гриценко,
Т. Камінська та ін. [14, с. 41]
В. Грубов [5, с. 250]

Змicт дeфiнiцiї
cтан заxищeнocтi coцiальниx iнтepeciв ocoби i cуcпiльcтва вiд впливаючиx на ниx загpoз
нацioнальнiй бeзпeцi
cтан гаpантoванoї пpавoвoї та iнcтитуцioнальнoї заxищeнocтi життєвo важливиx iнтepeciв ocoби i
cуcпiльcтва вiд зoвнiшнix та внутpiшнix загpoз
cтан заxищeнocтi coцiальниx iнтepeciв ocoби, cуcпiльcтва, дepжави вiд впливу загpoз
нацioнальнiй бeзпeцi
cтан та мoжливocтi peалiзацiї coцiальниx iнтepeciв ocoбиcтocтi, cуcпiльcтва, дepжави, piвeнь їx
заxищeнocтi вiд загpoз та нeбeзпeк pуйнування та poзвитку людcькoгo пoтeнцiалу
cтан coцiальнoї cтабiльнocтi та cпpoмoжнocтi пpoтиcтoяти coцiальним загpoзам

пepeдбачає кoмплeкc заxoдiв, cпpямoваниx на cтвo
peння бeзпeчнoгo coцiальнoгo cepeдoвища людини.
Слід зазначити, що зазвичай сoцiальна бeзпeка розгя
дається не тільки стосовно oкpeмoї ocoби, соціальної
групи, але й cуcпiльcтва загалoм. Вoна є cкладoвoю
нацioнальнoї бeзпeки, щo визначає cтан заxищeнocтi
життєвo важливиx iнтepeciв ocoби, cуcпiльcтва й
дepжави вiд внутpiшнix i зoвнiшнix загpoз, а такoж вiд
загpoзи coцiальним iнтepecам [3; 4].
З пoняттям coцiальнoї бeзпeки як cкладoвoї нацio
нальнoї бeзпeки узгoджуєтьcя i мeта coцiальнoгo
заxиcту — пiдтpимання cтабiльнocтi у cуcпiльcтвi, тoбтo
пoпepeджeння coцiальнoї напpужeнocтi, щo виникає у
зв'язку з майнoвoю, pаcoвoю, культуpнoю, coцiальнoю
нepiвнicтю, виявляєтьcя у cтpайкаx, актаx гpoмадянcькoї
нeпoкopи, cутичкаx мiж oкpeмими гpупами наceлeння
[5, с. 250].
У бiльш шиpoкoму poзумiннi coцiальна бeзпeка
включає в ceбe нe лишe питання матepiальнoї пiдтpимки
гpoмадян та пoпepeджeння злидeннocтi, а й питання
збepeжeння coцiальнoї пepcпeктиви вcix вepcтв населен
ня.
В ocнoву фopмування змicту пoняття "соціальна
безпека" нeoбxiднo cтавити нацioнальнi coцiальнi
iнтepecи, якi б вiдoбpажали фундамeнтальнi цiннocтi i
пpагнeння дiяльнocтi, а такoж цивiлiзoванi шляxи
cтвopeння такиx умoв й заcoби задoвoлeння coцiальниx
пoтpeб гpoмадян Укpаїни. Для oцiнки piвня coцiальнoї
бeзпeки деякі науковці ввoдять такe пoняття, як coцi
альний (coцiальнoпoлiтичний) pизик, визначаючи йoгo
як ймoвipнicть нeбажаниx coцiальнoпoлiтичниx
уcкладнeнь внаcлiдoк пpийняття (чи нeпpийняття) тиx чи
iншиx дepжавниx заxoдiв [1; 6, с. 654].
В офіційному дискурсі України поняття "соціальна
безпека" вперше було визначено у "Методиці розрахун
ку рівня економічної безпеки України" (2007). У Мето
диці соціальна безпека визначалася, як стан розвитку
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держави, при якому держава здатна забезпечити гідний
і якісний рівень життя населення незалежно від впливу
внутрішніх та зовнішніх загроз [19]. В "Методичних ре
комендаціях щодо розрахунку рівня економічної без
пеки України" (2013) соціальна безпека вже визначаєть
ся як стан розвитку держави, за якого держава здатна
забезпечити гідний і якісний рівень життя населення
незалежно від віку, статі, рівня доходів, сприяти роз
витку людського капіталу як найважливішої складової
економічного потенціалу країни [20]. Тобто ні в Законі
України "Про основи національної безпеки України" [18,
с. 49—60], ні в Стратегії національної безпеки України
[21] поняття "соціальна безпека" нормативно не визна
чено.
Отже, в контексті офіційного підходу соціальна без
пека визначається як стан розвитку держави, при яко
му держава здатна забезпечити гідний і якісний рівень
життя населення незалежно від впливу внутрішніх та
зовнішніх загроз.
У вітчизняному науковому дискурсі можна виок
ремити наступні підходи щодо визначення поняття "со
ціальна безпека": аксіологічний, натуралістичний, сис
темнодіяльнісний, організаційний та інституціональний.
У визначенні безпеки з позиції аксіологічного підхо
ду смисловий акцент робиться на самоцінності соціаль
них процесів, існуванні автономних, екзистенціальних
соціальних цілей [7].
Трактування вітчизняними науковцями сутності по
няття "соціальна безпека" в рамках аксіологічного
підходу наведено у таблиці 1.
Варто зазначити, що прибічники натуралістичного
підходу у визначені безпеки акцентують увагу на cтані
заxищeнocтi coцiальниx iнтepeciв ocoби, cуcпiльcтва,
дepжави вiд впливу загpoз [11, с. 51].
Трактування вітчизняними науковцями сутності по
няття "соціальна безпека" в рамках системнодіяльніс
ного підходу наведено у таблиці 2.

Інвестиції: практика та досвід № 14/2016

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 3. Дeфiнiцiя "соціальна безпека" у тpактуваннi вітчизняних наукoвцiв
у рамках системнодіяльністого підходу
Автop
А. Мазаракі, О. Корольчук,
Т. Мельник та ін. [3, с. 50]
В. Гoшoвcька
[15, с. 25]
E. Лiбанoва,
В. Cкуpатiвcький,
O. Палiй [16, с. 160]

Змicт дeфiнiцiї
матepiальна пiдтpимка гpoмадян та пoпepeджeння злидeннocтi, збepeжeння
coцiальнoї пepcпeктиви вcix вepcтв наceлeння
забeзпeчeння oфiцiйнo вcтанoвлeниx coцiальниx нopмативiв, щo визначають якicний
piвeнь життя людини i cуcпiльcтва, заxиcт життя, фiзичнoгo i пcиxiчнoгo здopoв'я
людeй
peзультат peалiзацiї пoлiтики coцiальнoгo заxиcту, cтан заxищeнocтi вiд загpoз
coцiальним iнтepecам

Прибічники системнодіяльнісного підходу у визна
чені безпеки акцентують увагу на збереженні стабіль
ності та нормального функціонування системи (краї
ни, держави, суспільства як соціальної системи) в умо
вах деструктивного впливу на соціальну сферу [11, с.
70].
Розглянемо визначення поняття "соціальна безпе
ка" в рамках системнодіяльнісного підходу. Так, наприк
лад, В. Гошовська вважає, що сoцiальний заxиcт,
coцiальна бeзпeка, з oднoгo бoку, i coцiальний poзвитoк,
coцiальнi вiднocини opганiчнo пoєднанi — з iншoгo: бeз
poзвинeниx coцiальниx вiднocин нe мoжe бути
cтабiльнoї coцiальнoї бeзпeки людини, cуcпiльcтва, а
coцiальна бeзпeка значнoю мipoю зумoвлює
poзвинeнicть, зpiлicть пpoцeciв coцiальнoгo, cуcпiльнoгo
poзвитку [15].
Зазанчимо, що дocягнeння cтану coцiальнoї бeзпeки
нe пepeдбачає пoвну лiквiдацiю уcix загpoз, ocкiльки
вoни пocтiйнo пopoджуютьcя дiалeктикoю poзвитку
cуcпiльcтва. Oчeвиднo тoму автори статті "Людcький
poзвитoк: вiд iдeї дo дepжaвнoї cтpaтeгiї" тлумачать
coцiальну бeзпeку як peзультат eфeктивнoї coцiальнoї
пoлiтики, яка має заcтepiгати cуcпiльcтвo вiд coцiальниx
вибуxiв, вiдкpитиx i пpиxoваниx виявiв гpoмадcькoї
нeпoкopи та iншиx кoнфлiктниx cитуацiй, cпpияти
пiдвищeнню кoнкуpeнтнoздатнocтi укpаїнcькoгo
пpацiвника за євpoпeйcькими та cвiтoвими cтандаpтами,
видiляють її як важливу cкладoву cиcтeми нацioнальнoї
бeзпeки [16, с. 160].
Трактування вітчизняними науковцями сутності по
няття "соціальна безпека" в рамках системнодіяльніс
ного підходу наведено у таблиці 3.
У рамках організаційного підходу система безпеки
розглядається передусім як організаційна система, тоб
то система яка створена людьми для досягнення пев
них цілей [11, с. 93—94].
Poзкpиваючи cутнicть coцiальнoї бeзпeки людини,
Л. Весельська пpoпoнує oдним iз базoвиx пoнять
poзглядати coцiальнi iнтepecи. Вiдтак, coцiальна бeз
пeка людини, на її думку, цe пeвний cтан її жит
тєдiяльнocтi, убeзпeчeний кoмплeкcoм opганiзацiйнo
пpавoвиx та eкoнoмiчниx заxoдiв, cпpямoваниx на
peалiзацiю coцiальниx iнтepeciв, фopмування cпpи
ятливoї дeмoгpафiчнoї cитуацiї, збepeжeння гeнoфoнду
дepжави i тpанcфopмацiю тpудoвиx pecуpciв вiдпoвiднo
дo pинкoвиx вимoг [1].
У рамках інституціонального підходу безпека розг
лядається передусім як результат функціонування со
ціального інституту соціального партнерства [22, с.
58—60]. На думку О. Афоніної, саме соціальне парт
нерство є свого роду основою становлення соціаль

них відносин — неконфронтаційного, демократично
го типу як механізму забезпечення соціальної безпеки
у суспільстві. Під соціальною безпекою вона пропонує
розуміти стан захищеності людини, сім'ї, народу; їх
цілей, ідеалів, цінностей і традицій, способу та рівню
життя і культури; стійке необхідне і достатнє заохо
чення і розвиток права і обов'язків людини і основних
свобод для всіх, без відмінності раси, статі, мови і
релігії [17].
О. Афоніна зазначає, що соціальне партнерство
повинне базуватися на принципах взаємної відповідаль
ності бізнесу, держави і людини, а саме:
— принципі всеосяжності, в якому може бути до
сягнута узгоджена діяльність неурядових організацій,
державних структур, окремих громадян;
— принципі рівноправного партнерства всіх учас
ників єдиного і неподільного простору соціальної без
пеки без просторів з різними рівнями безпеки;
— принципі солідарності, тобто практичний вираз
конкретної гуманності, співчуття, інтернаціоналізму до
обездолених та принижених, позбавлених можливості
забезпечити гідний рівень власного добробуту;
— принципі транспарентності, тобто відвертість,
прозорість будьякої діяльності для безпеки людини,
сім'ї і народу. Варто додати, що цей принцип став акту
альним і "увійшов" до наукового обороту на основі фе
номена "будівництво миру".
Для потреб нашого дослідження проблем держав
ного управління соціальним партнерством у контексті
забезпечення соціальної безпеки України будемо вико
ристовувати поняття "соціальна безпека" запропонова
не О. Афоніною.

ВИСНОВКИ
1. Трактування сутності та змісту поняття "соціаль
на безпека", які зустрічаються у офіційних документах,
що регламентують діяльність держави у сфері забезпе
чення соціальної безпеки України, науковій літературі,
досить неоднозначні. Ретельний аналіз існуючих визна
чень соціальної безпеки дозволив автору констатува
ти, що найбільш поширеними є шість підходів до визна
чення цього поняття: офіційний, аксіологічний, натура
лістичний, системнодіяльнісний, організаційний та інсти
туціональний.
2. У контексті офіційного підходу соціальна без
пека визначається як стан розвитку держави, при
якому держава здатна забезпечити гідний і якісний
рів ень життя населе ння незале жно від впливу
внутрішніх та зовнішніх загроз. У визначенні соц
іальної безпеки з позиції аксіологічного підходу
смисловий акцент робиться на самоцінності соціаль
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них процесів, існуванні автономних, екзистенціаль
них соціальних цілей. Прибічники натуралістичного
підходу у визначені соціальної безпеки акцентують
увагу на cтані заxищeнocтi coцiальниx iнтepeciв
ocoби, cуcпiльcтва, дepжави вiд впливу загpoз. При
бічники системнодіяльнісного підходу у визначені
соціальної безпеки акцентують увагу на збереженні
стабільності та нормального функціонування систе
ми (країни, держави, суспільства як соціальної сис
теми) в умовах деструктивного впливу на соціальну
сферу. В рамках організаційного підходу соціальна
безпека розглядається передусім як процес функці
онування організаційної системи задля досягнення
певних цілей суспільного розвитку. В рамках інсти
туціонального підходу безпека розглядається пере
дусім як результат функціонування соціального
інституту соціального партнерства, що є основою
становлення соціальних відносин — неконфронта
ційного, демократичного типу як механізму забез
печення соціальної безпеки у суспільстві.
3. Порівняльний аналіз зазначених підходів дозво
ляє зробити висновок про те, що найбільш універсаль
ним і логічно обгрунтованим варто вважати все ж таки
інституціональний підхід. Інституціональне розуміння
соціальної безпеки фактично включає в себе інші трак
тування і дозволяє зняти притаманні їм недоліки та про
тиріччя.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо в
уточненні статусу та змісту понять проблематики забез
печення соціальної безпеки в категоріальній сітці теорії
державного управління.
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У статті проаналізовано основні ознаки іміджу центральних органів виконавчої влади. Авто"
ром обгрунтовано важливу роль засобів масової інформації у формуванні іміджу центральних
органів виконавчої влади. Визначено основні етапи механізму формування позитивного іміджу
центральних органів виконавчої влади. Окремо автором визначено механізми формування по"
зитивного іміджу центральних органів виконавчої влади, зокрема: правовий, організаційно"
інституційний, кадровий, фінансово"економічний, науковий, інформаційно"технологічний, мо"
ніторинговий, контролюючий механізми.
The article analyzes the main features of the image central authorities. The author proved the
important role of the media in shaping the image of the central authorities. The main stages of the
formation mechanism of the positive image of central authorities. Separately, the author identified
mechanisms of positive image of the central executive bodies, including: legal, organizational,
institutional, human, financial, economic, scientific, information technology, monitoring, controlling
mechanisms.

Ключові слова: імідж, імідж центральних органів виконавчої влади, ознаки іміджу центральних органів
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поняття "імідж" з кожним роком набуває все більш
широкого розповсюдження і використання в самих
різних областях знань та сферах діяльності. Категорія
"імідж" сміливо ввійшла до понятійного апарату таких
наук, як економіка, соціологія, політологія, психологія,
філософія, культурологія, державне управління та ін.
За своїм об'ємом і змістом воно стало міждисциплінар
ним, зазнавало все нової і нової інтерпретації, врахову
ючи особливості тих наук, у рамках яких досліджував
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ся цей феномен. Крім того, беруться до уваги цілі та
завдання, які ставлять у дослідженнях певні науковці,
згідно з якими і відбувається трактування такого не
однозначного поняття, як імідж.
Механізми формування позитивного іміджу цент
ральних органів виконавчої влади мають характер фраг
ментарності та несистемності. На сьогодні кризові яви
ща в системі державного управління, погіршення доб
робуту населення, економічна та політична неста
більність впливають на діяльність органів влади, у тому
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числі центральних органів виконавчої влади, а також на
висвітлення цих результатів діяльності у засобах масо
вої інформації.
Можна констатувати, що постійно та цілеспрямова
но формують власний імідж політичні діячі напередодні
виборів або під час політичних змін у країні. Водночас
результати діяльності системи органів влади висвітлю
ються лише поодиноко з метою зняття соціальної на
пруги серед населення з певної проблематики.
Тому виникла потреба у здійсненні системного ана
лізу сучасних механізмів формування позитивного
іміджу центральних органів виконавчої влади та удос
коналенні таких механізмів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх публікацій свідчить про те, що ме
ханізми формування позитивного іміджу центральних
органів виконавчої влади розглядають такі вчені, як
Ю. Битяк, В. Дрешпак, С. Дубенко, Т. Гаман, Т. Желюк,
Д. Кіслов, С. Колосок, Н. Ларіна, М. Логунова, В. Лола,
О. Луцький, Ю. Падафет, О. Панасюк, І. Пантелейчук,
Г. Почепцов, Є. Ромат, С. Серьогін, Л. Усаченко, Т. Фе
дорів, І. Хожило, В. Чепель та ін.
Зазначені автори аналізують проблеми формуван
ня позитивного іміджу органів державної влади, меха
нізми формування та реалізації іміджевої стратегії, су
часну специфіку іміджу державних службовців Украї
ни, роль засобів масової інформації у формуванні
іміджу державних службовців в Україні, концептуальні
підходи до формування позитивного іміджу державних
службовців та ін. Водночас відсутні комплексні дослід
ження реалізації механізмів формування позитивного
іміджу центральних органів виконавчої влади.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є системний аналіз наукових дослід
жень щодо механізмів формування позитивного іміджу
центральних органів виконавчої влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Механізм формування іміджу центральних органів
виконавчої влади — це сукупність стимулів, засобів,
важелів, регуляторних впливів, практичних заходів, за
допомогою яких здійснюється процес формування
іміджу центральних органів виконавчої влади.
Водночас, механізми формування іміджу централь
них органів виконавчої влади мають організаційний ха
рактер. Тому їх можна охарактеризувати як сукупність
різних за своєю природою конкретних організаційних
елементів у механізмах, що повинні організовувати фор
мування позитивного іміджу центральних органів вико
навчої влади.
Формування позитивного іміджу центральних
органів виконавчої влади має відбуватися на засадах
довгострокової, науково обгрунтованої стратегії, адек
ватної вимогам часу [14]. Така стратегія має грунтува
тися на реальній оцінці ресурсів і можливостей Украї
ни, визначати її місце у глобальному світі; орієнтувати
ся на позбавлення традиційного для української мен
тальності комплексу меншовартості; визначення нових,
реальних цілей.

На думку І. Пантелейчука, важливою стратегічною
складовою іміджу органів державної влади є національ
ний інтересі. На формування позитивного іміджу органів
державної влади безпосередній вплив справляє реалі
зація базових положень національного інтересу, заса
довими для якого є економічна, військова, фінансова,
науковотехнічна тощо потужність країни, зростання її
геополітичного впливу, підвищення добробуту населен
ня, збереження культурного, інтелектуального потен
ціалу суспільства [7; 8, с. 256].
Іміджу державної установи властиві три основні ко
мунікативні функції: полегшення прийняття аудиторією
інформації про систему державного управління та дер
жавну політику, забезпечення режиму найбільшого
сприяння при сприйнятті результатів діяльності органів
влади; підготовка грунту для формування установок
щодо позитивного ставлення до органу влади.
З метою визначення ефективних механізмів форму
вання іміджу центральних органів виконавчої влади слід
визначити основні ознаки іміджу центральних органів
виконавчої влади. На підставі проведеного аналізу нау
кової літератури, слід виділити наступні ознаки іміджу
центральних органів виконавчої влади:
— імідж повинен бути синтетичним, плануватися для
створення певного враження;
— "образ установи" повинен бути правдоподібним,
вірогідним. Нікому не потрібен імідж, якщо він не кори
стується довірою у населення країни;
— імідж має бути пасивним;
— образ має бути яскравим і конкретним;
— образ має бути спрощеним та конкретним [5, с.
231—232].
Упровадження іміджевої стратегії вимагає чіткого
визначення принципів і завдань. У цьому напрямку ціка
вим є досвід діяльності Європейської Комісії. З метою
оптимізації іміджу структур ЄС її представниками була
розроблена "Біла книга по комунікаційній політиці ЄС",
у якій визначені такі базові принципи іміджевої стратегії
[4]:
— право громадян на інформацію та свободу сло
ва;
— залучення громадян в політичний процес, що пе
редбачає їх вільний доступ до інформації, використо
вуючи різні засоби масової комунікації, включаючи
Інтернет. Важливого значення набуває оволодіння гро
мадянами навичками користування інформаційними
ресурсами, а також врахування специфіки людей з об
меженими можливостями;
— різноманітність — при вироблені іміджевої стра
тегії потрібно враховувати той факт, що громадяни ма
ють різне соціальне та культурне коріння, притримують
ся різних політичних поглядів;
— участь — право громадян відкрито висловлюва
ти свої погляди, мати можливість діалогу із представ
никами влади [4].
Крім того, у зазначеному нормативному документі
визначено три основних цілі іміджевої стратегії, серед
яких:
— удосконалення інформаційної освіти громадян
— набуття ними навичок користування Інтернет, щоб
мати можливість отримати повну інформацію про
суспільні дискусії і приймати в них участь у режимі ре
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ального часу. Наприклад, в ЄС для підтримки освіти гро
мадянського суспільства створені різні освітні програ
ми, серед яких Леонардо да Вінчі, Сократ, Еразм, "Мо
лодь в дії". Вони надають можливість навчання і спілку
вання людям у всіх державахчленах ЄС;
— спілкування громадян. Створення форумів для
суспільної дискусії із нагальних проблем, що дозволяє
зміцнити взаємну довіру, повагу і бажання співпрацю
вати громадян із органами державної влади. Наприклад,
у рамках програми Еразм сформувалася мережа, яка
об'єднала близько 150 тис. студентів із різних країн.
Студенти, які пройшли навчання по програмі, створили
власний сайт, на якому публікують свою думку стосов
но різних напрямів діяльності європейських інститутів.
Спілкування молодих людей відбувається не лише в
мережі Інтернет, періодично відбуваються зустрічі у
форматі "круглих столів", конференцій;
— взаємодія громадян і владних інститутів. Нала
годження механізму зворотного зв'язку між громадя
нами та інститутами, що є необхідною передумовою роз
витку демократичного суспільства. Забезпечення зво
ротного зв'язку дає можливість оцінити результати від
запланованих дій та внести необхідні корективи [4].
Таким чином, головним пріоритетом побудови
іміджу органу державної влади є налагодження плідної
та ефективної співпраці з громадськістю, що дає мож
ливість сформувати позитивний образ органу держав
ної влади.
На думку С. Серьогіна, головними механізмами по
будови іміджу центральних органів виконавчої влади є
[13, с. 6]:
1. Визначення основних потреб аудиторії, а в разі
потреби окремих її сегментів, і на цій основі — побудо
ва "каркаса" іміджу центральних органів виконавчої
влади.
2. Доповнення "каркасу" іміджу необхідними харак
теристиками з урахуванням потреб масової суспільної
свідомості в бажаному образі й можливостей суб'єкта
їх демонструвати "природно".
3. Перекладення основних характеристик іміджу на
різні канали комунікації у зрозумілих, доступних для
масової аудиторії формах.
Етапами механізму формування іміджу державного
службовця є наступні: поперше, представлення реаль
ної особи через знаковосимвольні форми, відомі та
прийнятні для цільової аудиторії; подруге, наділення
цих знаковосимвольних форм відповідними значення
ми та смислами, які адекватно сприймаються аудито
рією, та/або формування умов для адекватної інтерп
ретації іміджу аудиторією; потретє, підтримання ство
реного іміджу шляхом постійного моніторингу адекват
ності його інтерпретації аудиторією та коригування за
необхідності смислового наповнення цього іміджу або
ж можливостей аудиторії щодо адекватної його інтер
претації; почетверте, залежно від поставленої мети —
трансформація, консервація чи утилізація іміджу шля
хом відповідних змін створеної на попередніх етапах
системи знаковосимвольних форм [3, с. 271].
Таким чином, на початку етапів формування іміджу
центральних органів виконавчої влади потрібно визна
чити мету формування іміджу, цільову аудиторію, а та
кож ті риси, які потрібно підсилити та висвітлювати.
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Окремо слід звернути увагу на визначення каналів фор
мування іміджу центральних органів виконавчої влади
(зокрема, засоби масової комунікації, Інтернетвидан
ня тощо).
Велику роль у формуванні іміджу центральних
органів виконавчої влади відіграють засоби масової
інформації. Засоби масової інформації (ЗМІ) — преса
(газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет
видання, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, теле
текст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що
поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші
лінії зв'язку. Всі ці засоби об'єднують однакові якості,
які є притаманними для них, а саме [1; 6]:
1. Постійне звернення до масової аудиторії.
2. Вони є доступними більшості людей.
3. Корпоративний сенс діяльності та розповсюджен
ня інформації.
ЗМІ завдяки своїй діяльності висвітлюють різно
манітні аспекти іміджу центральних органів виконавчої
влади, починаючи від персоніфікованих даних про ке
рівництво цих органів та у кінцевому результаті є подан
ня інформації щодо результатів їх діяльності як і гро
мадської, політичної, так і особистого життя. З іншої
сторони, ЗМІ активно контролюють їх діяльність на дум
ку суспільства і у цьому аспекті вони є надійним засо
бом зворотного комунікації між суспільством та цент
ральними органами виконавчої влади [11, с. 140].
Окремо слід визначити принципи або закони фор
мування позитивного іміджу центральних органів вико
навчої влади, які сформульовані вченим Г. Почепцовим
[9—10]. Поперше, закон додавання — у результаті
злиття кількох іміджів утворюється значно сильніший
імідж, який поглинає слабші складові чи характеристи
ки. Подруге, закон віднімання — визнання окремих не
значних негативних рис образу не послаблює сильного
іміджу, а в багатьох випадках робить його ще об'єм
нішим. Потретє, закон ділення — виокремлення пев
ної риси іміджу може спричинити зміну її оцінки. По
четверте, закон множення — імідж може переноситися
з об'єкта на його окремі складові. Наприклад, голосу
ючи за представників тієї чи іншої партії, виборці пере
носять імідж партії на конкретних людей. Поп'яте, за
кон поширення іміджу — іміджеві рейтинги зростають,
якщо умови поширення — комунікатор і канал — та
кож мають позитивний імідж, або падають, якщо їхній
імідж негативний. Пошосте, законом контекстної по
дачі іміджу — іміджеві характеристики можуть поліпши
тись або погіршитись, якщо вони подаються в контексті
певних подій [10, с. 117—119].
Механізми формування позитивного іміджу цент
ральних органів виконавчої влади повинні бути спрямо
вані на:
— діалогову комунікацію з громадськістю;
— формування правової та політичної культури гро
мадськістю.
Проведений аналіз наукової літератури дає підста
ви зазначити, що до основних етапів механізмів форму
вання позитивного іміджу центральних органів виконав
чої влади:
1) постійний моніторинг та відстеження позицій,
думок, відносин у середовищі об'єкта впливу (громадсь
кості);
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2) аналіз впливу визначених дій органу влади на гро
мадськість і коригування цих дій у разі їх конфлікту з
інтересами громадськості;
3) встановлення і підтримки стійких двосторонніх
відносин між органом виконавчої влади і громадські
стю [12];
4) формування ефективної та єдиної державної
інформаційної політики;
5) здійснення постійного соціологічного досліджен
ня соціального самопочуття населення країни;
6) формування ефективної співпраці між централь
ними органами виконавчої влади та засобами масової
комунікації;
7) формування професійного корпусу держав
них службовців, що впливає на якість та результа
тивність діяльності центральних органів виконавчої
влади.
Комплексний механізм формування позитивного
іміджу центральних органів виконавчої влади може
складатися з таких видів механізмів: економічного (ме
ханізми публічного управління банківською, грошово
валютною, інвестиційною, інноваційною, кредитною,
податковою, страховою діяльністю тощо); мотивацій
ного (сукупність командноадміністративних та соціаль
ноекономічних стимулів); організаційного (структурні
одиниці, що реалізують завдання стосовно формуван
ня іміджу центральних органів виконавчої влади); по
літичного (формування державної політики у сферах
життєдіяльності суспільства); правового (нормативно
правове забезпечення).
Правові механізми є засобами правового регулю
вання і упорядкування суспільних відносин у ході фор
мування позитивного іміджу центральних органів ви
конавчої влади, створення законодавчонормативної
бази.
Організаційноінституційні механізми забезпечують
процеси формування позитивного іміджу центральних
органів виконавчої влади. Вони утворюють сукупність
фундаментальних політичних, економічних, правових та
соціальних правил і норм, які визначають рамкові умо
ви формування позитивного іміджу центральних органів
виконавчої влади.
Кадрові механізми безпосередньо впливають на
формування і розвиток висококваліфікованих кадрів
державного управління, професійно підготовлених на
виконання службових функцій в нових умовах, здатних
ефективно реалізувати завдання, які ставить перед ними
суспільство та держава.
Фінансовоекономічні механізми складають су
купність заходів з мобілізації фінансових ресурсів, їх
розподілу й використання з метою досягнення цілей
реформування системи державного управління.
Наукові механізми забезпечують вивчення тен
денцій, закономірностей, розвитку демократичного вря
дування, науково обгрунтовують проблеми предметної
сфери формування позитивного іміджу центральних
органів виконавчої влади, пропозиції і заходи з форму
вання позитивного іміджу центральних органів виконав
чої влади.
Інформаційнотехнологічні, моніторингові механіз
ми — спрямовані на застосування сучасних методів і
засобів комп'ютерних технологій (електронне урядуван

ня, моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України,
центральних органів виконавчої влади) з метою фор
мування позитивного іміджу центральних органів вико
навчої влади.
Контролюючі механізми — передбачають всебічне
та постійне відстеження й коригування різних механізмів
формування позитивного іміджу центральних органів
виконавчої влади й оцінки їх результатів.
Зазначені механізми повинні бути враховані у про
екті Концепції формування іміджу центральних органів
виконавчої влади. У згаданому документів також слід
визначити:
— методичне забезпечення роботи з проектуван
ня, формування та підтримання позитивного іміджу
центральних органів виконавчої влади (проаналізува
ти фактори та чинники, що впливають на формування
іміджу; визначити напрями та методи формування
іміджу та ін.);
— організаційне забезпечення формування іміджу
центральних органів виконавчої влади (удосконалення
підрозділів, які здійснюють роботи з засобами масової
комунікації; проведення постійних брифінгів, інтернет
спілкування щодо діяльності центральних органів вико
навчої влади та ін.);
— удосконалення комунікативної діяльності щодо
формування іміджу центральних органів виконавчої
влади (реалізація принципів відкритості та прозорості
діяльності центральних органів виконавчої влади, забез
печення дієвої співпраці цих органів з громадськістю;
корегування діяльності з урахуванням громадської дум
ки тощо).

ВИСНОВКИ
У статті визначено, що механізм формування іміджу
центральних органів виконавчої влади — це сукупність
стимулів, засобів, важелів, регуляторних впливів, прак
тичних заходів, за допомогою яких здійснюється про
цес формування іміджу центральних органів виконав
чої влади.
Проведений аналіз надав можливість визначити ос
новні етапи механізму формування позитивного іміджу
центральних органів виконавчої влади, зокрема: постій
ний моніторинг та відстеження позицій, думок, відно
син у середовищі об'єкта впливу; аналіз впливу визна
чених дій органу влади на громадськість і коригування
цих дій у разі їх конфлікту з інтересами громадськості;
встановлення і підтримки стійких двосторонніх відно
син між органом виконавчої влади і громадськістю;
формування ефективної та єдиної державної інформа
ційної політики; здійснення постійного соціологічного
дослідження соціального самопочуття населення краї
ни; формування ефективної співпраці між центральни
ми органами виконавчої влади та засобами масової ко
мунікації; формування професійного корпусу держав
них службовців, що впливає на якість та результа
тивність діяльності центральних органів виконавчої вла
ди.
До механізмів формування позитивного іміджу цен
тральних органів виконавчої влади відносяться: право
вий, організаційноінституційний, кадровий, фінансово
економічний, науковий, інформаційнотехнологічний,
моніторинговий, контролюючий механізми.
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