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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Господарська діяльність підприємства, що функціо"

нує в умовах ринкової економіки, знаходиться в умовах

постійних змін зовнішнього середовища. Такі зміни ха"

рактеризуються різними ступенями швидкості, динаміки,

складності та глибини. У сучасних умовах організаційно"

господарських перетворень, що безперервно відбувають"

УДК 330.46
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A. Roskladka,
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THE STRATEGIC ANALYSIS OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE UNDER COMPETITIVE
ENVIRONMENT

Стаття присвячена дослідженню методів та засобів практичної реалізації планування стра�
тегії підприємства в умовах конкуренції. Для вирішення поставленої мети наводиться еконо�
міко�математичний апарат формалізації та розв'язання задачі протидії підприємств, яка є уні�
версальною і може бути використана для конкуруючих об'єктів будь�якої галузі. Підходи, прин�
ципи і методи розв'язування даної задачі грунтуються на основних принципах системного ана�
лізу. Алгоритм розв'язування даної задачі враховує фактори ризику трьох типів — непрогнозо�
ваних ситуацій, інформаційного та форс�мажорного ризиків для підприємства в умовах неви�
значеності. Метою розв'язування є розкриття невизначеностей та оптимізації цілей підприєм�
ства. На основі отриманих результатів можна зробити висновки про стратегію майбутніх дій
досліджуваного підприємства, зокрема, доцільність прийняття управлінського рішення про вве�
дення нового виду товару в умовах протидії конкуруючої сторони.

The article is devoted to the research of methods of practical implementation of the planning
strategy of the enterprise in a competitive environment. To address this goal given the economic and
mathematical tools formalizing and solving the problem of anti�business, which is universal and can
be used to competing sites in any areas. Approaches, principles and methods for solving this problem
based on the basic principles of system analysis. Algorithm for solving this problem into account the
risk factors of 3 types — unpredictable situations, information and force majeure risks for the
enterprise under uncertainty. The purpose of the solution is disclosure of uncertainties and optimize
business objectives. On the basis of the results can be concluded about the strategy for future action
the enterprises, in particular, the feasibility of making managerial decisions on the introduction of a
new kind of product in anti�competitive side.

Ключові слова: стратегія, конкуренція, конкурентне середовище, невизначеність, системний аналіз,

задача конкуренції підприємств.

Key words: strategy, competition, competitive environment, uncertainty, system analysis, problem

competitiveness of enterprises.

ся в економіці, та факторів зовнішнього середовища, се"

ред яких значне місце посідає і вплив підприємств"конку"

рентів, що функціонують у тій же галузі, важливе значен"

ня мають прийняття й реалізація управлінських рішень

щодо формування стратегії діяльності підприємства,

підвищення її ефективності з урахуванням впливу даних

факторів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанню вибору оптимальної стратегії для підприєм"

ства в умовах невизначеності останнім часом приділяєть"

ся значна увага провідних вчених у сфері стратегічного

управління та аналізу [1—5]. Зокрема в цьому напрямі

працювали такі науковці, як X. Кортні, Д. Керкленд,

П. Дигері [5], які приділяли увагу обгрунтуванню стратегії

в умовах невизначеності, К. Ейзенхард, Ш. Браун [2], які

досліджували питання конкуренції на мінливих ринках,

Р. Екклз, Р. Каплан, Д. Нортон [3], що займалися питан"

нями оцінки результативності бізнесу в умовах невизна"

ченості тощо.

Моделюванню та використанню системних характе"

ристик в умовах ринкової економіки присвячені, зокрема,

наукові праці [6—10].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

За умов постійних змін навколишнього середовища не"

достатнім є застосування лише традиційних аналітичних

методів дослідження. Необхідні цілісні, комплексні та

всебічні підходи, що акцентують увагу не тільки власне на

економічному об'єкті, а й на дослідженні навколишнього

середовища, в якому він функціонує. Тому практичний інте"

рес представляє дослідження і розробка методів вирішен"

ня системних задач конкуренції підприємств з урахуванням

факторів ризику, оскільки їх вплив може змінити внутрішні

напрями діяльності фірми та подальшу стратегію поведінки

її на ринку збуту.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження методів та засобів практич"

ної реалізації планування стратегії підприємства в умовах

конкуренції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Об'єктом проведеного дослідження є комерційна

діяльність підприємств ВАТ "Полтававтормет" і TOB "Метс"

плав", що працюють у сфері збуту металобрухту.

Сутність поставленої задачі конкуренції підприємств

полягає у виборі раціональної стратегії для досягнення ус"

піху підприємницької діяльності у сфері збуту металобрухту

з урахуванням факторів ризику. Формулювання і розв'язу"

вання задачі відбувається з погляду досягнення цілей

підприємством І (ВАТ "Полтававтормет") за умов невизна"

ченості щодо дій у відповідь підприємства ІІ (ТОВ "Метсп"

лав").

Збутом товару, що розглядається, а саме: брухтом

чорних металів, займаються обидва підприємства.

Вони діють на ринку в умовах доуполії, тобто не по"

в'язані між собою ніякими угодами щодо цін, видів

товару, сфер впливу тощо. ТОВ "Метсплав" є основ"

ним конкурентом ВАТ "Полтававтормет" на ринку збу"

ту, тому в рамках даної задачі дії інших конкуруючих

об'єктів не розглядаються. ВАТ "Полтававтормет" вво"

дить новий товар (брухт кольорових металів) та фор"

мує мету діяльності — досягнення довгострокового

комерційного успіху після введення нового товару.

Стратегічні дії ТОВ "Метсплав" спрямовані на залучен"

ня нових клієнтів шляхом покращення якості їх обслу"

говування. На стадії введення нового товару ВАТ "Пол"

тававтормет" виявляються дії і протидії підприємств,

а на стадії початкового зростання попиту на нього —

вони коригуються.

Ступені досягнення поставлених підприємствами цілей

характеризуються інтервальними оцінками:

( ) ( )
−+

−

−

−
=′

1212

122112
2112

~,~,
FF

FxxFxxI ;

( ) ( )
−+

−

−

−
=′

2121

211221
1221

~,~,
FF

FxxFxxI ,  (1),

де +
12F , −

12F  і +
21F , −

21F  — границі очікуваних результатів

діяльності відповідно підприємств ВАТ "Полтававтормет" і

ТОВ "Метсплав", сформовані без урахування факторів ри"

зику. Вектори 21
~, xx  і 12

~, xx  підприємств складаються з по"

казників, що характеризують основні результати і перспек"

тиви їх практичної діяльності.

Відомими є числові значення основних показників діяль"

ності ВАТ "Полтававтормет" і, відповідно, ТОВ "Метсплав"

до введення ВАТ "Полтававтормет" нового товару — брух"

ту кольорових металів. ВАТ "Полтававтормет" встановлює

інтервали прогнозованих показників валових доходів 11B  і

12B  відповідно товару 1 (брухту чорних металів) і товару 2

(брухту кольорових металів), а також складає прогноз інтер"

валів зміни показників валових доходів 21
~B  і 22

~B  ТОВ "Метс"

плав" завдяки переорієнтації частини попиту на товар 2

(брухт кольорових металів) ВАТ "Полтававтормет" і змен"

шенню обсягу попиту споживачам, що придбають брухт чор"

них металів у ТОВ "Метсплав".

Інтервали прогнозованих показників валових доходів

ВАТ "Полтававтормет" та ТОВ "Метсплав" визначаються на

основі даних з таблиць 1 та 2.

Для кожного з підприємств визначаються можливі

ситуації ризику та основні граничні значення показників

ризику на основі експертного оцінювання. Необхідно

встановити функціональні залежності взаємного впливу

своїх дій та дій конкурента на доходи діяльності у те"

перішніх умовах ринку. Оскільки підприємства діють у

доупольних умовах, а саме: не володіють інформацією

про наміри і подальші дії конкурента — підприємства

ijk для 1x  ijk~ для 2
~x  

   
−
11k   

+
11k  

−
12k  

+
12k  

−
21

~k  
+

21
~k  

−
22

~k  
+
22

~k  

0,23 0,34 0,09 0,13 0,65 0,85 0,61 0,71 

Таблиця 1. Інтервали прогнозованих показників валових доходів
ВАТ "Полтававтормет"

ijk для 2x  ijk~ для 1
~x  

   
−
21k   

+
21k  

−
22k  

+
22k  

−
11

~k  
+

11
~k  

−
12

~k  
+

12
~k  

0,67 0,86 0,63 0,76 0,17 0,26 0,06 0,09 

Таблиця 2. Інтервали прогнозованих показників валових доходів
ТОВ "Метсплав"
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задають вихідні і прогнозовані значення основних по"

казників діяльності.

Основною метою тут є визначення раціональних фун"

кціональних залежностей взаємного впливу конкурента

і власних дій підприємства на результати своєї діяльності

в умовах доуполії; виявлення та оцінка умов і факторів

ризику, що спричинюють найбільший вплив на досягнен"

ня ВАТ "Полтававтормет" довгострокового комерційно"

го успіху; прогноз і оцінка можливих відповідних дій ТОВ

"Метсплав", які за умов впливу факторів ризику негатив"

но впливають на досягнення цілей ВАТ "Полтававтор"

мет".

При розв'язуванні задач даного типу доцільно звертати

увагу на такі групи факторів ризику:

1) фактори ризику непрогнозованої ситуації конкуренції

підприємств (імовірність виникнення ризику даної ситуації

позначається nsη );

2) фактори інформаційного ризику, обумовлені не"

повнотою, неточністю вихідної інформації (позначається

inη );

3) фактори форс"мажорного ризику (позначається
 fmη ).

 Алгоритм виконання поставленої задачі можна пред"

ставити наступним чином:

Крок 1. На основі показників діяльності конкурентних

фірм формують аналітичні залежності цільових функцій

 ( )2112
~, xxF  і ( )1221

~, xxF , та вихідні граничні значення +
12F , −

12F
і +

21F , −
21F .

Крок 2. Визначають інтервальні оцінки  ( )2112
~, xxI ′  і

 ( )1221
~, xxI ′  валових доходів діяльності підприємств на

підставі отриманих залежностей цільових функцій

 ( )2112
~, xxF ,  ( )1221

~, xxF  і вихідних граничних значень +
12F , −

12F
і  +

21F  , −
21F .

Крок 3. Визначають функціональні залежності

 ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 1221∑  і  ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 2112∑  для

обох підприємств.

К ро к  4.  Ро з р ах о ву ю т ь з н ач е нн я  по к аз н и кі в
 ( )2112

~, xxI ′  і  ( )1221
~, xxI ′  у штатних умовах для ВАТ "Пол"

тававтормет" і ТОВ "Метсплав" відповідно, щоб по"

рівняти ступені досягнення підприємствами постав"

л е н их  ц і л е й ,  т а  з н а че н н я  ц і ль о в и х  ф ун к ц і й

 ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 1221∑  і  ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 2112∑   для по"

рівняння ступеня досягнення підприємствами постав"

лених стратегічних цілей.

Здійснемо розв'язання поставленої задачі за описаним

алгоритмом:

1. Формуємо аналітичні залежності цільових функцій

 ( )2112
~, xxF  і  ( )1221

~, xxF  та вихідні граничні значення +
12F , −

12F
і  +

21F ,  −
21F , на основі показників діяльності і прогнозів дій

конкурента. Отримані аналітичні залежності мають такий

вигляд:
 ( ) −− −++= 2222222121211212121111112112

~~~~~, xkTxkTxkTxkTxxF (2)

 
222221211212111112

~~~~ xkxkxkxkF +++++ −++=

  222221211212111112
~~~~ xkxkxkxkF −−−−− −++=

 ( ) −− −−+= 1212121111112222222121211221
~~~~, xkTxkTxkTxkTxxF  (3)

 
121211112222212121

~~~~ xkxkxkxkF +++++ −−+=
 

1212111122222112121
~~~~ xkxkxkxkF −−−−− −−+=  ,

де  11T ,  12T  — періоди формування валових доходів

 11B  і 12B завдяки збуту відповідно брухту чорних металів і

брухту кольорових металів ВАТ "Полтававтормет"; 21
~T ,

22
~T  прогнозують тривалість періодів формування валово"

го доходу 21B   через переорієнтацію частини попиту спо"

живачів, що придбають брухт чорних металів у ТОВ "Мет"

сплав" на брухт кольорових металів ВАТ "Полтававтор"

мет" і формування валового доходу 22B  ТОВ "Метсплав"

через переорієнтацію частини попиту з брухту чорних

металів ВАТ "Полтававтормет" на брухт кольорових ме"

талів ТОВ "Метсплав".

Для ТОВ "Метсплав" показники  2221, TT  визначають три"

валість періодів формування валових доходів 21B  і 22B .

Дохід 21B  формується завдяки звичайному збуту брухту чор"

них металів, а дохід 22B  визначає збільшення його збуту

завдяки розповсюдженню реклами.

11
~T  і 12

~T  відображають тривалість періоду негатив"

ного впливу ВАТ "Полтававтормет", прогнозований

ТОВ "Метсплав" через переорієнтацію частини попиту

споживачів з брухту чорних металів ТОВ "Метсплав"

на брухт кольорових металів ВАТ "Полтававтормет" і

через зменшення попиту на брухт чорних металів ТОВ

"Метсплав" як такого, що не відповідає вимогам спо"

живача.

У цільовій функції ВАТ "Полтававтормет" ( )2112
~, xxF

визначається загальний планований валовий дохід, що вклю"

чає доходи 1111xk  за період 11T  і  1212 xk  за період 12T , а та"

кож прогнозований дохід −
2121

~~ xk  за період  21
~T  і прогнозо"

ваний збиток 
−
2222

~~ xk  за період  22
~T .

Цільова функція ТОВ "Метсплав"  ( )1221
~, xxF  визначає

загальний планований дохід підприємства, куди включають"

ся доходи 2121xk  за період 21
~T  і 

 −
2222

~xk  за період 22T , а та"

кож прогнозовані збитки −
1111

~~ xk  за період  11
~T  та −

1212
~~ xk  за

період −
1212

~~ xk .

ВАТ "Полтававтормет" для цільової функції ( )2112
~, xxF

визначає такі значення періодів (у місяцях) та інших показ"

ників:

11T =12; 11k  =0,2912; 12T  =5;  12k  =0,1129;  21
~T  =9; 21

~k
=0,6571; 22

~T  =3; 22
~k  =0,6117.

 Таким же чином, ТОВ "Метсплав" для своєї цільової

функції   визначає такі значення і показники:

21T  =9; 21k  =0,7679; 22T  =5;  22k  =0,4188;  
11

~T  =9;

11
~k =0,2162; 12T  =1,5; 12k  =0,1622.

Обчисливши значення цільових функцій з урахуван"

ням визначених показників, вони набувають такого ви"

гляду:

( ) −− −++= 222112112112
~8351.1~9139.55645.04944.3~, xxxxxxF (4)

2221121112
~7123.0~851.0133.03472.0 xxxxF −++=+

 2221121112
~611.0~656.00925.02352.0 xxxxF −++=−

( ) −− −−+= 121122211221
~2433.0~9458.05645.09111.6~, xxxxxxF (5)

1211222121
~0944.0~2625.07623.08611.0 xxxxF −−+=+

1211222121
~0678.0~1712.06324.06745.0 xxxxF −−+=− .

2.  Визначаємо інт ервальні  оцінки  ( )2112
~, xxI ′  і

 ( )1221
~, xxI ′  валових доходів діяльності підприємств на

підставі (1). Результатом є функціональні залежності
 ( )2112

~, xxI ′  і ( )1221
~, xxI ′ , що додатково враховують взаємні

впливи підприємств за умов одночасного введення на

ринок брухту чорних металів обома підприємствами

ВАТ "Полтававтормет" і ТОВ "Метсплав", і нового то"

вару — брухту кольорових металів ВАТ "Полтававтор"

мет":
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( )

22211211

22211211
2112 ~1013.0~195.00405.0112.0

~2241.1~2579.54315.02592.3~,
xxxx
xxxxxxI

−++
−++

=′  (6)

 12111 ; xxx =  ;  22212
~;~~ xxx = .

 
( )

12112221

12112221
1221 ~0266.0~0913.01299.01866.0

~1755.0~7656.14616.12366.6~,
xxxx
xxxxxxI

−−+
−−+

=′  (7)

 12111
~;~~ xxx =  ;   22212 ; xxx =

Показники  ( )2112
~, xxI ′  і  ( )1221

~, xxI ′  визначають відносну

різницю внесків періодів  11T , 12T ,  21
~T ,  22

~T  і  21T , 22T , 11
~T ,

 
12

~T  у загальний валовий дохід діяльності ВАТ "Полтавав"

тормет" і ТОВ "Метсплав" відповідно.

Показники 
 11x ,  12x  ВАТ "Полтававтормет" і 21x  22x

ТОВ "Метсплав" визначають валовий дохід відповідних

компонентів практичної діяльності, а показники  2221
~,~ xx  і

 1211
~,~ xx — рівень впливу протидії підприємства"конкурен"

та.

Зокрема показник  11
~x  означає прогнозований ТОВ

"Метсплав" рівень свого збитку від введення ВАТ "Полта"

вавтормет" нового товару — брухту кольорових металів, а

показник  21
~x  — прогнозоване зростання доходу ВАТ "Пол"

тававтормет" від продажу брухту кольорових металів через

зменшення попиту на брухт чорних металів у ТОВ "Метсп"

лав".

 Необхідно визначити функціональні залежності
 ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 1221∑  взаємного впливу ТОВ "Метсплав"

і власних дій  ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 2112∑  ВАТ "Полтававтор"

мет" на результати своєї діяльності в позаштатних ситуаціях

за умов дії різних груп факторів ризику без урахування си"

туаційної невизначеності.

3. Значення функціональних залежностей визначають"

ся таким чином:

 ( ) ( )( )( ) ( )
( ),

~,111,,,~,

121212

21122112

ininfmfmnsns

infmnsfminns

JJJ

xxIxxF

ηηη

ηηηηηη

++−

−′⋅−−−=∑
(8)

 ( ) ( )( )( ) ( )
( ),

~,111,,,~,

212121

12211221

ininfmfmnsns

infmnsfminns

JJJ

xxIxxF

ηηη

ηηηηηη

++−

−′⋅−−−=∑
 (9)

де  12I ′ ,  21I ′  — інтервальні оцінки, що характеризують

ступінь досягнення інтересів ВАТ "Полтававтормет" і ТОВ

"Метсплав" відповідно;

 infmns JJJ 121212 ,,  — рівні ризику як розмір можливо"

го прямого збитку від впливу факторів усіх груп ризику для

ВАТ "Полтававтормет";

 infmns JJJ 212121 ,,  — рівні ризику як розмір можливо"

го прямого збитку від впливу факторів усіх груп ризику для

ТОВ "Метсплав".

Прямим збитком є безпосереднє зменшення рівня до"

сягнення мети. У даному випадку це може бути скорочення

збуту товару, на відміну від непрямого збитку, що полягає у

погіршенні умов діяльності підприємства, через що зменшу"

ються значення цільових функцій відносно їх значень у штат"

них ситуаціях.

Для виявлення впливу факторів ризику позаштатних

ситуацій та оцінювання їхнього внеску до загального вало"

вого доходу діяльності підприємств методом експертного

оцінювання були складені матриці  21, RR .

1S 2S 3S  4S   

 0,19 0,19 0,07 0,17 nsη  

=1R  0,02 0,14 0,18 0,3 inη  

 0,08 0,2 0,15 0,25 fmη  

 12
~x  22

~x  32
~x  42

~x   

1S 2S 3S  4S   

 0,2 0,13 0,22 0,25 nsη  

=2R  0,01 0,05 0,27 0,27 inη  

 0,27 0,14 0,23 0,3 fmη

 11
~x  21

~x  31
~x  41

~x   

Рис. 1. Обчислення функціональних залежностей
 ( )2112

~, xxI ′  і  ( )1221
~, xxI ′
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Матриці  21, RR  ілюструють ймовірності виникнен"

ня ризиків  трьох розглянутих типів  для чотирьох

різних ситуацій. Маємо наступні значення зміни ко"

ефіцієнтів:

[ ]15.0;05.012 ∈′α , [ ]25.0;05.012 ∈′′α , [ ]35.0;05.012 ∈′′′α

[ ]15.0;05.021∈′α , [ ]25.0;05.022 ∈′′α , [ ]3.0;05.021∈′′′α ,.

 Для спрощення розрахунків знайдемо середні значен"

ня коефіцієнтів. Обчислюємо значення прямих збитків від

впливу факторів груп ризику  inns JJ 2112 ...;;  у такому виг"

ляді:

 ( ) ( ) 7285.5~,~, 2112122112 =′= xxIxxJ ns α ;

 ( ) ( ) 5927.8~,~, 2112122112 =′′= xxIxxJ fm α ;

 ( ) ( ) 457.11~,~, 2112122112 =′′′= xxIxxJ in α ;

 ( ) ( ) 9869.1,~,~
2121212121 =′= xxIxxJ ns α ;

  ( ) ( ) 9803.2,~,~
2121212121 =′′= xxIxxJ fm α ;

 ( ) ( ) 4770.3,~,~
2121212121 =′′′= xxIxxJ in α .

Обчислення виконуються з використанням наступних

даних:

1609211 =x , 5424812 =x , 1523421 =x , 5123522 =x ,

16092~
21 =x , 54248~

22 =x , 15234~
11 =x , 51235~

12 =x .
Тобто, валовий дохід з товару одного виду в обох

підприємствах (брухту чорного або кольорового металу)
очікується приблизно однаковий, що спостерігається і при
формуванні прогнозних значень збитків, спричинених

підприємством"конкурентом та доходів через зменшення

попиту на аналогічну продукцію підприємства"конкурента.

Показники виражені у тис. грн.

4. Обчислимо значення показників  ( )2112
~, xxI ′  і  ( )1221

~, xxI ′
для штатних умов для ВАТ "Полтававтормет" і ТОВ "Метсплав"

відповідно, щоб порівняти ступені досягнення підприємствами

поставлених цілей, та значення функціональних залежностей

 ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 1221∑  та  ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 2112∑ ,  що

враховують протидію підприємств та значення факторів ри"

зику. Обчислення проводяться за допомогою MS Excel, як

показано на рисунках 1 і 2.

Отримали такі результати:  ( )2112
~, xxI ′  = 57,3;  ( )1221

~, xxI ′
= 19,9.

 Для чотирьох ситуацій, що можуть скластися на

ринку, обчислюємо значення функціональних залежно"

стей ВАТ "Полтававтормет" і ТОВ "Метсплав", корис"

туючись формулами (8) і (9), щоб проаналізувати сту"

пені досягнення підприємствами поставлених цілей та

співставити їх між собою. Результати зображені в таб"

лиці 3.

 З виконаних обчислень можна зробити висновок, що

за умов конкуренції між підприємствами без урахування

факторів ризику значення  ( )2112
~, xxI ′  ВАТ "Полтававтормет"

перевищують значення  ( )1221
~, xxI ′  ТОВ "Метсплав". Графіч"

на ілюстрація отриманих значень із заданими інтервалами

отримана за допомогою системи Maple і зображена на ри"

сунку 3.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Проаналізувавши отримані значення, можна зробити

висновок, що у будь"якій з розглянутих ситуацій, врахо"

Рис. 2. Обчислення функціональних

 залежностей  ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 2112∑  та  ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 1221∑
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Типи ситуацій ( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 2112∑   

(ВАТ «Полтававтормет») 

( )fminnsxxF ηηη ,,,~, 1221∑  

(ТОВ «Метсплав») 

S1 39,8301 10,2506 

S2 27,5129 13,2733 

S3 33,3806 6,6499 

S4 18,4028 5,2851 

Таблиця 3. Значення функціональних залежностей ВАТ
"Полтававтормет" і ТОВ "Метсплав" для ситуацій

чотирьох типів

Рис. 3. Відображення функціональних залежностей
 ( )2112

~, xxI ′  і  ( )1221
~, xxI ′

вуючи значення факторів ризику, значення

функціональних залежностей ВАТ "Полтавав"

тормет" сутєво перевищують значення функ"

ціональних залежностей ТОВ "Метсплав", що

підтверджує правильність обраної стратегії

для ВАТ "Полтававтормет", а саме: введення

нового виду товару — брухту кольорових ме"

талів.

Розв'язання задачі протидії підприємств

для двох конкуруючих об'єктів допомогло

проаналізувати доцільність прийняття управ"

лінського рішення про введення нового виду

товару в умовах протидії конкуруючої сторо"

ни.

Головним результатом такого ефективного

стратегічного планування є визначення цілей, стра"

тегій і програм, а також розподіл ресурсів, що дозво"

лять підприємству успішніше реагувати на зміни у май"

бутньому.
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MODERN PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL MOVEMENT OF HUMAN RESOURCES,
MIGRATION, TOURISM, TRANSIT@TRADE MOVEMENT, VIRTUAL INTERNATIONAL
MOVEMENT

У статті концептуалізована сучасна проблематика міжнародного руху людських ресурсів.
Ідентифіковано чотири форми міжнародного руху людських ресурсів: міграційний рух, турис�
тичний рух, транзитно�професійний рух, віртуальний рух. Підтверджено, що основою міжна�
родного міграційного руху людських ресурсів є усі види міжнародної міграції населення. За�
значено, що основою міжнародного туристичного руху людських ресурсів є усі види міжнарод�
ного туризму населення. Уточнено, що міжнародний транзитно�професійний рух є тимчасо�
вим переміщенням персоналу з країни свого проживання, що викликано виробничими вимога�
ми їх професійної діяльності. Зазначено, що міжнародний віртуальний рух людських ресурсів
здійснюється шляхом тимчасового використання працівників і результатів їх праці за допомо�
гою використання інформаційно�комунікаційних технологій. Наведено характеристику, визна�
чено роль і проблеми розвитку кожної з чотирьох форм міжнародного руху людських ресурсів.
Визначено позитивні та негативні наслідки міжнародного руху людських ресурсів для світу,
країн�експортерів, країн�імпортерів, особистостей.

In the article it is conceptualized the modern problems of the international movement of human
resources. It is identified four forms of the international movement of human resources: migration,
tourist movement, transit�trade movement, the virtual movement. It is confirmed that the basis of
international migration of human resources are all kinds of international migration. It is noted that
the basis of international tourist movement of human resources are all kinds of international tourism
population. It is clarified that international transit�trade movement is a temporary movement of
personnel from the country of residence, owing to the production requirements of their professional
activities. It is indicated that a virtual international movement of human resources is carried out by
using temporary workers and the results of their work through the use of information and
communication technologies. It is direct characterization, the role and problems of each of the four
forms of the international movement of human resources. It was determined positive and negative
effects of the international movement of human resources for the world, exporting countries,
importing countries, personalities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Збільшення чисельності наявних людських ресурсів і

підвищення їх мобільності у планетарному масштабі спри"

чинює зміну характеру соціально"економічних відносин у

Ключові слова: міжнародний рух, людські ресурси, міжнародна міграція, міжнародний туризм, тран!

зитно!професійні переміщення, віртуальний міжнародний рух.

Key words: international movement, human resources, international migration, international tourism, transit!

trade movement, virtual international movement.

суспільстві, що вимагає розробки нових механізмів вирішен"

ня глобальних цивілізаційних проблем: перенаселення ре"

гіонів, нестачі ресурсів, забруднення навколишнього при"

родного середовища, загострення конфліктів, поширення
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злочинності, тероризму, дискримінації, безробіття та злиднів

тощо. У цьому контексті міжнародний рух людських ресурсів

є актуальним аспектом міжнародних економічних відносин

і його регулювання є дієвим інструментом координації світо"

господарського розвитку [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання міжнародного руху людських ресурсів є поши"

реним напрямом фундаментальних досліджень відомих ук"

раїнських вчених І.І. Кукурудзи [2], Е.М. Лібанової [3], О.А.

Малиновської [4], О.В. Позняка [3], Т.І. Ромащенка [2], Т.І.

Ткаченко [5] і за умовчанням розглядається у контексті

міжнародної міграції трудових ресурсів і міжнародного ту"

ризму. Але слід зазначити, що зараз, у доступній науковій

літературі відсутні публікації, окрім автора та А. О. Самой"

ленко [6], у яких досліджуються інші форми міжнародного

руху людських ресурсів. Ця обставина викликає необхідність

дискурсу та поглиблення наукових досліджень у сферах

трансформації форм міжнародного руху людських ресурсів,

розгляду причин, наслідків, масштабу та механізмів уп"

равлінсько"регуляторного впливу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є концептуалізація сучасної пробле"

матики міжнародного руху людських ресурсів. Цілями статті

є характеристика, визначення ознак і проблем досліджен"

ня чотирьох форм міжнародного руху людських ресурсів, а

також ідентифікація позитивних та негативних наслідків

міжнародного руху людських ресурсів для різнорівневих

суб'єктів. Для досягнення поставленої мети застосовано за"

гальнонаукові методи теоретичного узагальнення, абстра"

гування, порівняння, методи комплексного та структурного

аналізу, синтезу, групування, уявного експерименту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Міжнародний рух людських ресурсів як процес пере"

міщення людей між державними кордонами країн є склад"

ним явищем (процесом, причиною і наслідком, впливовим

фактором і показником) у міжнародних відносинах і має

різні прояви — за характером, рівнями управління, струк"

турою економіки, часом та територіальною ознакою. Тра"

диційно він ототожнюється з міграцією та туризмом, але

зміни в соціально"економічних відносинах, особливості

організації праці у глобальному масштабі й застосування

нових технологій і технічних засобів детермінують переос"

мислення класичного підходу. Тому під час дослідження

системних аспектів глобального розвитку людських ресурсів

автором приділено значної уваги міжнародній мобільності

населення й ідентифіковано чотири форми міжнародного

руху людських ресурсів [7].

Перша форма міжнародного руху людських ресурсів —

міграція, зазвичай розуміється як явище переміщення на"

селення з місця свого проживання в інше, що супровод"

жується опануванням ресурсів нової території та їх спожи"

ванням у цьому ж місці протягом тривалого часу. До міграц"

ійних процесів залучаються мігранти, біженці, переміщені

особи та інші. Класифікаційними ознаками поділу видів

міграції постають: причини, дії мігранта у країні, характер

прийняття мігрантом рішення про міграцію, перетинання

адміністративно"територіальних меж регіону або держави,

відстань, яку долає мігрант, тривалість міграції у часі, ха"

рактер довгострокової міждержавної міграції відносно

місця виїзду або в'їзду мігранта, отримання дозволу від

органів державної влади на здійснення міграції, очікування

мігранта країною"реципієнтом, кількість мігрантів, чи"

сельність міграцій, відповідність очікувань результату від

міграції, сфера міграції [7].

У світовій економіці зростає загальний обсяг міжнарод"

ної міграції. Враховуючи, що у світі в 2009 р. кількість міжна"

родних мігрантів становила 214 млн осіб, а обсяг внутріш"

ньодержавних мігрантів дорівнював 740 млн осіб, можна

припустити, що вже сьогодні сучасна загальна кількість

мігрантів по усьому світу складає 1 млрд осіб, тобто кожна

сьома людина у Світі — є мігрантом [8]. Разом з цим поши"

рюється трудова, інтелектуальна і нелегальна міграція, ак"

тивізується рух міграційного фінансового капіталу, посту"

пово розмиваються грані між країнами, які приймають і по"

стачають робочу силу.

Проте при дослідженні міжнародної міграції й досі за"

лишаються невирішеними проблемні питання, які не дають

можливості розробити ефективні управлінсько"регуляторні

інструменти та подолати виникаючі деструктивні наслідки:

відсутність уніфікованого визначення терміну "міжнародний

мігрант", існування розбіжностей у визначенні статусу

міжнародного мігранту, різне трактування видів міграції,

застосування різних методик обліку міжнародних міграцій"

них процесів тощо.

Друга форма міжнародного руху людських ресурсів —

туризм є тимчасовим переміщенням населення з місця сво"

го проживання з метою ознайомлення та споживання ре"

сурсів нової території. Традиційними класифікаційними оз"

наками поділу видів туризму є: територіальний фактор, на"

прям потоку, мета туру, джерело фінансування, спосіб пе"

ресування, засоби розміщення, кількість учасників, термін

туру, розташування туристичного місця, інтенсивність пото"

ку, організаційна форма регламентації, розроблення й уз"

годження із стороною приймання, характер мотивації по"

дорожей, віковий склад туристів, етнічний склад туристів,

форма туристичних послуг [9].

За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО) на

початку 2012 р. у світі нараховувалося 980 млн міжнарод"

них туристів, а за прогнозами, до 2020 р. міжнародні турис"

тичні прибуття досягнуть 1,6 млрд осіб [10]. Туристична

діяльність прямо або опосередковано зумовлює створення

робочих місць, стимулює приватну ініціативу, служить точ"

кою опори для розвитку ринкової економіки, сприятливої

для малих і середніх підприємств. При цьому туристичний

сектор суттєво впливає на довкілля, робить свій внесок у

вирішення проблем кліматичних змін і боротьби з бідністю.

Його значення особливо велике для місцевого сільського

господарства, рибальства, ремесел, будівельної індустрії,

транспорту, виробництва продуктів харчування, дрібного

бізнесу тощо.

Турсектор постає засобом забезпечення стійкого роз"

витку національної економіки, що допомагає досягти балан"

су екологічних, економічних і соціальних аспектів на зако"

нодавчому й управлінському підгрунті [10]. Найважливіши"

ми завданнями у сфері розвитку туризму є: зниження се"

зонної залежності попиту, підтримка і зміцнення добробуту

регіональних общин, збереження та пропаганда природної

і культурної спадщини, планування землекористування і

контроль за девелоперською діяльністю, застосування стан"

дартів і сертифікатів якості, моніторинг, досягнення еколо"

гічних компромісів, підвищення кваліфікації персоналу.

Третя форма міжнародного руху людських ресурсів —

транзитно"професійні переміщення персоналу (компаній,

установ, організацій), виникають внаслідок тимчасової те"

риторіальної мобільності реальних людських ресурсів з

місця і країни свого проживання, що викликано виробничи"

ми вимогами їх професійної діяльності: державні службовці,

які здійснюють офіційні візити до інших країн, працівники

дипломатичних відомств і консульських служб, журналісти,

військові, моряки, водії, пілоти, космонавти, ремонтники,

охоронці й інші особи.

Такі переміщення працюючих осіб (транзитерів) у ста"

тистичному обліку країн відносять до трудової міграції, ту"
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ризму або взагалі не враховують і не розглядають як окре"

му форму міжнародного руху людських ресурсів. Але, на

думку автора, у ХХІ ст. кількість міжнародних переміщень

людських ресурсів, що здійснюється внаслідок транзитно"

професійної діяльності осіб, які за умовами своєї праці суто

технічно тимчасово перетинають межі державних кордонів

і які за типовими ознаками не є ані мігрантами, ані туриста"

ми, зросла настільки, що вимагає її занесення в окрему

форму міжнародного руху людських ресурсів [7]. Наприк"

лад, на початку 2012 р. понад 140 тис. військовослужбовців

виконували завдання під егідою НАТО на трьох континен"

тах, проводячи складні сухопутні, військово"повітряні та

військово"морські операції за різних обставин [11]. Особ"

ливістю міжнародного руху цих людських ресурсів є

здійснення професійної діяльності на основі професійної

діяльності та інтелектуальної праці. Відповідно у процесі

міжнародного руху ця категорія осіб набуває нових профе"

сійних знань, є розповсюджувачем і приймачем інформації,

збагачує свій людський капітал, підвищує свою конкурен"

тоспроможність на ринку праці.

Можливими класифікаційними ознаками поділу видів

транзитно"професійних переміщень персоналу можуть бути:

професійна належність, частота переміщення, тривалість

перебування за кордоном, причина переміщення, ініціатива

переміщення, джерело фінансування, мотиваційна основа

переміщення працівника, вимушеність переміщень, сфера

переміщення. Але у світовому масштабі кількісно визначи"

ти обсяг цього сегмента міжнародного руху людських ре"

сурсів є завданням дещо ускладненим через обмеженість

статистичної звітності держав (державна безпека, комерц"

ійна таємниця, локальність обліку тощо).

Четверта форма міжнародного руху людських ресурсів

— віртуальний міжнародний рух почав набувати своїх оз"

нак і масштабу у ХХІ ст. Цю окрему, нову й "приховану"

форму міжнародного руху людських ресурсів у вигляді тим"

часового використання працівників і результатів їх праці

автор ідентифікував разом з А.О. Самойленко [6] і вважає,

що на відміну від трьох попередніх реальних форм міжна"

родного руху (міграції, туризму та транзитно"профессійних

переміщень), віртуальний міжнародний рух є реалізацією

дистанційної присутності, комунікаційного процесу та

здійснення віддаленої праці за допомогою використання

інформаційно"комунікаційних технологій. Підтвердженням

значних обсягів поширення даної форми міжнародного руху

людських ресурсів є міжнародний аутсорсинг персоналу,

господарська діяльність глобальних компаній, колл"центрів,

віртуальних офісів, спільних підприємств, наукових колек"

тивів тощо, коли людина"працівник, фізично находячись в

одній країні обслуговує мешканців, бере участь у вироб"

ництві та збагачує ВВП іншої країни [12].

Суб’єкт 
міжнародного 

руху 

Наслідки

Позитивні Негативні 

Світ у цілому Поширення можливості реалізації світоцивілізаційного
потенціалу, збагачення суспільного життя, збільшення 
обсягу наукових досягнень, поліпшення комунікацій 

Зростання середовища системи людської 
життєдіяльності, збільшення обсягу відходів, 
формування нових та загострення існуючих глобальних 
загроз і проблем, поширення хвороб 

Країна – 
експортер 
людських 
ресурсів 

Набуття особами, що здійснюють міжнародний рух 
нових знань і досвіду; здійснення обміну досвідом та 
безкоштовне для країни-експортера навчання робочої 
сили, ознайомлення з передовими технологіями і 
організацією праці тощо; повернення досвідчених 
кваліфікованих працівників після роботи за кордоном 
сприяє розвитку національної економіки; поліпшення 
умов життя емігрантів, транзитерів і віртуальшиків; 
зниження рівня безробіття і, як наслідок, соціального 
напруження у країні; притік працездатного населення 
для забезпечення трудовими ресурсами непрестижних 
галузей економіки та непрестижних робочих місць або 
вторинного ринку праці; отримання країною-
експортером додаткового джерела валютних доходів у 
формі грошових переказів; отримання грошей, засобів 
виробництва, заощаджень та товарів, які люди при 
поверненні на батьківщину привозять із собою; 
отримання валютних доходів від виїзду емігрантів за 
кордон у вигляді податків із прибутку фірм-
посередників; отримання валютних доходів від 
особистого інвестування мігрантів і капіталовкладення 
країн-імпортерів робочої сили, що надходять у країни-
експортери міждержавними каналами; отримання валют-
них доходів від субсидії благодійних фондів і 
міжнародних організацій 

Скорочення податкових надходжень через зменшення 
числа платників податків; опосередковане зниження 
ціни національної робочої сили; старіння структури 
трудових ресурсів; результатом масової еміграції може 
стати депопуляція населення; виникає проблема 
реадаптації працівників, які повертаються після 
перебування за кордоном і відвикли від місцевих умов 
праці та життя; послаблення класової солідарності 
трудящих; відтік кваліфікованих та ініціативних 
працівників, так званий «відтік інтелекту», викликає 
уповільнення темпів зростання науково-технічного та 
культурного рівня країни, зниження кваліфікації її 
працівників та втрати наукового потенціалу; ослаблення 
інтелектуального потенціалу країни-донора внаслідок 
відбору науковців, викладачів, аспірантів і студентів 
зарубіжними університетами, які пропонують вражаючі 
перспективи наукової діяльності за кордоном;  
запрошення досвідчених спеціалістів для роботи у 
відділи міжнародних компаній, розташованих у цій 
країні або за її межами, збільшує вірогідність втрати 
людського капіталу та територіального переміщення; 
відбувається зміна ментальності та культурно-духовних 
цінностей місцевого населення; зникають населені 
пункти та руйнується національна інфраструктура 

Країна – 
імпортер 
людських 
ресурсів 

Прискорення темпів зростання національної економіки; 
розвиток економічно відсталих та непривабливих для 
місцевого населення галузей; переміщення національної 
робочої сили у високотехнологічні галузі; зростання 
попиту на товари та послуги, потрібні іммігрантам; 
зменшення витрат виробництва; трансферт знань із 
країни еміграції; іноземні працівники розглядаються як 
певний амортизатор на випадок зростання безробіття; 
іммігранти поліпшують демографічну ситуацію; 
відбувається розширення реалізації товарів країн 
партнерів за кордоном; іноземні працівники не 
забезпечуються пенсіями та соціальними програмами 

Зміна густоти населення; посилення конкуренції на 
ринку некваліфікованої робочої сили, що спричиняє 
зниження реальної заробітної плати відповідних 
категорій місцевих працівників; зростання безробіття, 
що, у свою чергу, погіршує економічні характеристики 
держави, дестабілізуючи її внутрішні ринки, пов’язані з 
ринком праці; посилюється відтік валютних коштів за 
кордон; зростає злочинність; притік іноземців 
спричинює підвищення цін у регіоні; поряд з 
економічними, виникають соціальні, екологічні, 
культурні, міжрелігійні, правові, політичні та інші 
проблеми 

Людина як 
особистість 

Збагачення людського капіталу та потенціалу, 
розширення світогляду, відпочинок, розваги, рекреація, 
отримання зисків 

Збільшення соціально-економічних ризиків, конфлікти, 
напруження, втома, розірвання звичних зв’язків, зміна 
ритму життя, нещасні випадки 

Таблиця 1. Наслідки міжнародного руху людських ресурсів

Джерело: складено автором [7].
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Можна припустити, що в умовах подальшого розвитку

НТП та інформатизації глобального простору усе більше

людських ресурсів буде приймати участь у віртуальному

міжнародному русі. У свою чергу, це суттєво вплине на інші

форми міжнародного руху. Наприклад, якщо у середині ХХ

ст. міжнародні міграції часто були безповернені й охоплю"

вали родини то у ХХІ ст. віртуальний міжнародний рух доз"

волить у деяких сферах господарювання відсторонити місця

проживання працівників, місця праці, місця виробництва,

місця споживання. Тому характер міжнародної трудової

міграції суттєво зміниться і трудові міграції стануть повер"

неними, короткостроковими, різноспрямованими, підготов"

леними, вдалими. Удосконалення інформаційно"комунікаій"

них технологій приведе до зростання інформаційно"реклам"

них матеріалів, оптимізації наявних і появи нових технологій

віртуального туризму. А розвиток науково"виробничих тех"

нологій сприятиме зростанню обсягу дистанційно віддале"

ної праці й зменшатиме чисельність транзитно"професійних

переміщень персоналу за рахунок автоматизації праці.

Аналізуючи усі чотири форми міжнародного руху людсь"

ких ресурсів, необхідно зазначити, що в умовах глобалізації

світової економіки він має позитивні та негативні наслідки для

суб'єктів і може спричинити як економічне зростання, так і

масштабні кризові явища, що зображено у таблиці 1.

Відповідно можна констатувати, що сучасні наслідки

міжнародного руху людських ресурсів зараз не є однознач"

ними для усіх суб'єктів різних управлінських рівнів. А на"

далі, в умовах глобалізації, при постійному зростанні обся"

гу міжнародного руху людських ресурсів, його наслідки

почнуть усе більш урізноманітнюватися й стануть багатова"

ріантними, що ще більш ускладнить досліджену проблема"

тику.

ВИСНОВКИ
Під час проведеного дослідження визначено, що на по"

чатку ХХІ століття сформовано чотири форми міжнародно"

го руху людських ресурсів: міграційний рух, туристичний

рух, транзитно"професійний рух, віртуальний рух. Головни"

ми питаннями сучасної проблематики міжнародного руху

людських ресурсів є: міжнародна концептуалізація та уніф"

ікація термінологічної бази, оптимізація методології обліку,

а також розробка принципово нових різнорівневих систем

управлінсько"регуляторного впливу. Враховуючи наявні

масштаби поширення, роль, проблематику та наслідки

міжнародного руху людських ресурсів у світовій економіці,

можна припустити, що перспективним напрямом подальших

досліджень у цій сфері є визначення прикладних форм оп"

тимізації міжнародного руху людських ресурсів.
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Надано перелік органів, до компетенції яких належить питання забезпечення економічної
безпеки держави. Встановлено перелік державних органів, що можуть мати вплив на стан еко�
номічної безпеки саме фінансових установ. Виявлено, що на економічну безпеку фінансових
установ найбільший вплив мають такі структури, як Рада Національної безпеки і оборони
України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, Національна комісія з цінних папері та фондового ринку України та Національний банк
України. Конкретизовано функції, які нині виконують органи національної безпеки у напрямі
сприяння забезпеченню високого рівня економічної безпеки вітчизняних фінансових установ.
Запропоновано перспективні напрями регуляторної діяльності державних структур, реаліза�
ція яких дозволить зміцнити стан економічної безпеки професійних учасників фінансової сис�
теми України.

The number of agencies competent to issues of economic security in general is given. Established
a list of state agencies that may have an impact on economic security is financial institutions. It was
found out that on economic security of financial institutions the most impact have such structures as
National Security and Defense Council of Ukraine, the National Commission for State Regulation of
Financial Services Markets, National Commission for Securities and Stock Market of Ukraine and the
National Bank of Ukraine. The functions that currently performed organs of national security towards
promoting a high level of economic security of domestic financial institutions are concretized. The
areas of regulatory activity of state structures, implementation of which will strengthen the economic
security of professional participants of the financial system of Ukraine are offered.

Ключові слова: фінансові установи, національна безпека, органи національної безпеки, забезпечення

економічної безпеки.

Key words: financial institutions, national security, national security agencies, economic security management.

ною турботою приватного капіталу. Це пов'язано з праг"

ненням максимально звільнити підприємницьку

діяльність від державної опіки. Проте наразі в Україні

склалися такі політичні і економічні обставини, що вима"

гають державного контролю стану економічної безпеки

суб'єктів господарювання, особливо фінансових установ,
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діяльність яких опинилась під впливом цілого ряду не"

безпек та загроз. Без втручання державних регуляторів

фінансові установи не стануть витрачати власні обмежені

корпоративні ресурси на організацію систем економіч"

ної безпеки, хоча безперечно, їх власники та менеджмент

усвідомлюють важливість та необхідність цього проце"

су. З іншого боку, навіть найбільш стійким та стабільним

сучасним фінансовим установам нині не завадить держав"

на допомога у захисті їх інтересів та підтримці рівня еко"

номічної безпеки. Лише за таких умов Україна отримає

міцну фінансову систему, здатну протистояти сучасним

економічним викликам та стати основою для побудови

систем економічної та національної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання державного регулювання економічної без"

пеки як на макро, так і на мікрорівні знаходять своє відоб"

раження у працях вітчизняних дослідників останніх років.

Так, Т.Г. Васильців розглядає проблеми взаємоузгодже"

ності державного регулювання та економічної безпеки

підприємницької діяльності [1, c.159—184], С.В. Василь"

чак, М.Р. Маланчук займаються проблемою діагностики

впливу державного регулювання на економічну безпеку

підприємницької діяльності [2], В.Р. Котковський, не об"

межуючи предмет свого дослідження якоюсь однією про"

блемою, вивчає державне регулювання економічної без"

пеки в Україні загалом [3]. Досить цікавими з позицій

безпекознавства є роботи Є.М. Рудніченка, у яких про"

понується грунтовний та якісний аналіз нормативного за"

безпечення системи економічної безпеки підприємств [4].

У монографічній праці за редакцією таких знаних вче"

них, як О.В. Козьменко, С.М. Козьменко, Т.А. Васильє"

ва, міститься цілий розділ, присвячений державному ре"

гулюванню та забезпеченню фінансової безпеки страхо"

вого та перестрахового ринків, у якому розглянуто пи"

тання державних важелів впливу на фінансову безпеку

страхового та перестрахового ринків (автори О.М. Дер"

кач, І.В. Зленко, О.О. Рубан), імплементації міжнарод"

них стандартів в системі забезпечення фінансової без"

пеки страхового та перестрахового ринків SOLVENCY II

(автори О.М. Деркач, Л.С. Остапенко), пропонуються кон"

цептуальні засади державного регулювання страхового

та перестрахового ринків в Україні (автори В.П. Левчен"

ко, О.О. Рубан) та визначаються перспективи становлен"

ня та діяльності мегарегуляторів на фінансовому ринку

(автор І.О. Школьник) [5]. Остання із згаданих робіт є

особливо цікавою у контексті даного дослідження, оск"

ільки стосується регулювання економічної безпеки саме

фінансових установ, хоча і присвячується лише її фінан"

совій складовій. Окремі питання суто державного регу"

лювання фінансових установ без виокремлення пробле"

ми забезпечення їх економічної безпеки знаходимо у

працях С.З. Мошенського [6], Г.В. Дмитренка [7], Т.Я. Ан"

дрейків, В. Б. Шморгай [8], А.О. Горбачової [9], С.А. Бут"

кевича [10].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Аналіз фахової літератури та інших наукових дже"

рел дозволив виявити відсутність досліджень, які б роз"

кривали питання регулювання на державному рівні ста"

ну економічної безпеки фінансових установ як основних

учасників фінансового ринку та важливих елементів

фінансової системи України і її національної безпеки.

Крім того, поза увагою дослідників залишились перспек"

тивні напрями діяльності органів національної безпеки

щодо підтримки рівня економічної безпеки фінансових

установ. Розкриттю цих важливих в умовах тотальної еко"

номічної нестабільності питань і планується присвятити

розпочате дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є визначення сучасних векторів діяль"

ності органів національної безпеки щодо підтримки рівня

економічної безпеки фінансових установ. Для реалі"

зації поставленої мети необхідно виконати ряд важли"

вих завдань: по"перше, встановити перелік державних

органів, що можуть мати вплив на стан економічної без"

пеки саме фінансових установ; по"друге, виявити функції,

які нині виконують ці органи у напрямку сприяння забез"

печенню високого рівня економічної безпеки вітчизняних

фінансових установ і по"трете, визначити перспективні на"

прямки їх регуляторної діяльності, реалізація яких доз"

волить зміцнити стан економічної безпеки професійних

учасників фінансової системи України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існує думка, що забезпечення економічної безпеки

країни не є прерогативою якого"небудь одного держав"

ного відомства, служби. Вона повинна підтримуватися

всією системою державних органів, всіма ланками і струк"

турами економіки [11]. Із цим важко не погодитись, зва"

жаючи на складну будову системи економічної безпеки

як на макро, так і на мікрорівні. Суб'єктами забезпечення

національної безпеки відповідно до закону України

"Про основи національної безпеки України" є: Президент

України; Верховна Рада України; Кабінет Міністрів Ук"

раїни; Рада національної безпеки і оборони України;

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

Національний банк України; суди загальної юрисдикції;

прокуратура України; місцеві державні адміністрації та

органи місцевого самоврядування; Збройні Сили Украї"

ни, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвід"

ки України, Державна прикордонна служба України та

інші військові формування, утворені відповідно до законів

України; органи і підрозділи цивільного захисту; грома"

дяни України, об'єднання громадян [12]. Економічна без"

пека є елементом національної безпеки, а тому усі заз"

начені структури можуть чинити вплив на її стан, а також

здійснювати регулювання у більшій чи меншій мірі і рівня

економічної безпеки суб'єктів підприємницької діяль"

ності. Їх вплив може бути прямим або непрямим, але його

наслідки для економічної безпеки суб'єктів підприємниц"

тва бувають досить відчутними. Проте, існують і інші

структури, дії яких відіграють не останню роль у форму"

ванні економічної безпеки підприємств, установ та орган"

ізацій в Україні.

Як зазначає С.І. Лекарь, забезпечення саме економ"

ічної безпеки держави здійснюється складним комплек"

сом органів. До них належать органи загальної компе"

тенції (Кабінет Міністрів України), спеціальної галузевої

компетенції (Міністерство фінансів України, Міністерство

економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство

закордонних справ України, Міністерство внутрішніх

справ України, Міністерство інфраструктури України,

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та жит"

лово"комунального господарства України, Міністерство

юстиції України, Міністерство промислової політики Ук"

раїни, Міністерство доходів і зборів України), спеціаль"

ної функціональної компетенції (Рада Національної без"
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пеки і оборони України, Фонд державного майна Украї"

ни, Антимонопольний комітет України, Національний

банк України, Національна комісія, що здійснює держав"

не регулювання у сфері ринків фінансових послуг, На"

ціональна комісія з цінних папері та фондового ринку

України, Державна податкова служба України, Держав"

на казначейська служба, Державна митна служба Украї"

ни, Прокуратура України, судові органи України, Держав"

на служба статистики України), органи територіального

управління й самоврядні органи [13].

На економічну безпеку саме фінансових установ най"

більший вплив мають такі структури, як Рада Національ"

ної безпеки і оборони України, Національна комісія, що

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан"

сових послуг, Національна комісія з цінних паперів та

фондового ринку України та Національний банк Ук"

раїни. Інші державні органи можуть частково виконува"

ти функції регулювання економічної безпеки професій"

них учасників фінансового ринку (Міністерство фінансів

України, Антимонопольний комітет України, Державна

служба фінансового моніторингу України).

Розглянемо вектори діяльності основних регуляторів

функціонування фінансових установ щодо підтримки

рівня їх економічної безпеки більш детально.

Рада національної безпеки і оборони України є ко"

ординаційним органом з питань національної безпеки і

оборони при Президентові України. Рада національної

безпеки і оборони України координує і контролює

діяльність органів виконавчої влади у сфері національ"

ної безпеки і оборони [14]. Таким чином, ця структура є

основоположним органом у системі національної, а отже,

і економічної безпеки, у тому числі і усіх учасників рин"

кових відносин. Для регулювання стану економічної без"

пеки на мікро і макрорівнях у структурі апарату Ради пе"

редбачено існування Служби з питань економічної, соц"

іальної та енергетичної безпеки.

Національна комісія з цінних паперів та фондового

ринку (НКЦПФР) впливає на стан економічної безпеки

фінансових установ одразу з двох позицій. По"перше,

вона безпосередньо регулює діяльність тих із них, що

створені у формі акціонерних товариств. По"друге,

здійснюючи контроль діяльності учасників фондового

ринку, НКЦПФР у певній мірі захищає фінансові устано"

ви від ризиків інвестування активів у об'єкти або бізнес"

структури, які не заслуговують довіри та можуть стати

причиною втрати фінансовими установами власних ре"

сурсів.

Метою регуляторної діяльності НКЦПФР є вдоско"

налення та підвищення ефективності державного регу"

лювання на фондовому ринку, сприяння реалізації єдиної

державної політики з питань емісії та обігу цінних паперів,

захист прав інвесторів та інших учасників фондового рин"

ку, а отже, підтримка високого рівня економічної безпе"

ки фінансових установ перебуває в числі інтересів

НКЦПФР.

Векторами діяльності НКЦПФР, що сприяють меті

досягнення фінансовими установами високого рівня

економічної безпеки, є наступні: регуляторна діяль"

ність, ліцензійна діяльність, підготовка і сертифікація

спеціалістів, реєстрація емісій цінних паперів, моніто"

ринг учасників фондового ринку, аналіз річної звітності

учасників фондового ринку, фінансовий моніторинг,

слідкування за правозастосуванням на ринку цінних

паперів, надання розпоряджень стосовно випусків

цінних паперів, контрольно"ревізійна діяльність, кон"

троль стану корпоративного управління, пруденційний

нагляд тощо.

Розглянемо основні напрями діяльності НКЦПФР, що

мають найбільший вплив на рівень економічної безпеки

фінансових установ більш детально. НКЦПФР здійснює

державне регулювання і нагляд у сфері запобігання і про"

тидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочин"

ним шляхом, або фінансуванню тероризму відносно фон"

дових бірж, компаній з управління активами та інших

фінансових установ — професійних учасників фондово"

го ринку (окрім банків). Контрольно"ревізійна діяльність

НКЦПФР полягає у проведенні перевірок учасників фон"

дового ринку та застосуванні санкцій, передбачених за"

конодавством у разі виявлення порушень. Позитивною

тенденцією в роботі НКЦПФР при здійсненні контрольно"

ревізійної діяльності є виявлення прогалин в законо"

давстві про цінні папери, колізій норм права, практичних

ситуацій щодо негативних дій учасників ринку цінних па"

перів, які потребують їх усунення шляхом прийняття

відповідних норм, законодавчого врегулювання та/або

внесення змін та доповнень відповідно. Таким чином, чи"

ниться позитивний вплив на правову або юридичну скла"

дову економічної безпеки фінансових установ.

Моніторинг учасників фондового ринку здійснюєть"

ся з метою забезпечення функцій НКЦПФР щодо конт"

ролю за учасниками фондового ринку. Моніторинг доз"

воляє виявити фінансові установи, діяльність яких є не"

стабільною або порушує вимоги існуючого законодав"

ства.

НКЦПФР здійснюється взаємообмін інформацією з

органами державної влади відповідно до укладених з

ними угод. Зокрема, у сфері моніторингу НКЦПФР

співпрацює з рештою органів національної безпеки, пе"

релік яких було подано нами вище.

Корпоративне управління є одним з ключових еле"

ментів і передумовою успішної діяльності товариства,

підвищення довіри інвесторів. Наявність ефективної си"

стеми корпоративного управління збільшує вартість кап"

італу, компанії заохочуються до більш ефективного ви"

користання ресурсів, що створює базу для зростання та

покращення стану економічної безпеки. Таким чином, цей

напрям діяльності НКЦПФР також має важливе значен"

ня для підтримки нормального стану економічної безпе"

ки фінансових установ, що діють на фондовому ринку

або є акціонерними товариствами.

Національна комісія, що здійснює державне регулю"

вання у сфері ринків фінансових послуг (Нацком"

фінпослуг) може впливати на економічну безпеку фінан"

сових установ у рамках своєї стратегічної діяльності, зок"

рема, шляхом конкретизації інтересів та загроз фінан"

сових установ у стратегіях розвитку України. Крім того,

Нацкомфінпослуг здійснює регуляторну діяльність, і під

неї підпадають усі фінансові установи, а не лише акціо"

нерні товариства та учасники фондового ринку, як у ви"

падку з НКЦПФР. Річні звіти комісії досить детальні та

інформативні, місять багато даних про діяльність фінан"

сових установ, а тому можуть бути інформаційним

підгрунтям для прийняття фінансовими посередниками

рішень щодо забезпечення їх економічної безпеки. Од"

ним із напрямів роботи комісії, що може мати позитивні

результати для рівня економічної безпеки фінансових

установ, є впровадження МСФЗ та сприяння підвищен"

ню рівня фінансової грамотності населення України, що

у перспективі спонукатиме громадян до більш активного

використання фінансових послуг, на яких спеціалізують"

ся фінансові установи, а це, в свою чергу, суттєво розши"

рить їх клієнтську та ресурсну бази.

Національний банк України є основним регулятором

діяльності такого виду вітчизняних фінансових установ,
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як державні та комерційні банки. Проте його зусилля

спрямовані на підтримку рівня економічної безпеки бан"

ківських інституцій, стабілізують стан усієї банківської си"

стеми, у якій у різні моменти часу та з різною метою обер"

таються капітали усіх інших видів фінансових уста"

нов, суб'єктів господарювання, переважної більшості

фізичних осіб. До інструментів або процедур, що за"

стосовуються НБУ з метою оптимізації рівня економіч"

ної безпеки банків, належать: економічні нормативи бан"

ківської діяльності (регулятивний капітал, норматив дос"

татності (адекватності) регулятивного капіталу, норматив

(коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до

зобов'язань, норматив миттєвої ліквідності, норматив

поточної ліквідності, норматив короткострокової

ліквідності, норматив максимального розміру кредитно"

го ризику на одного контрагента, норматив великих кре"

дитних ризиків, норматив максимального сукупного роз"

міру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсай"

дерам, норматив інвестування в цінні папери окремо за

кожною установою, норматив загальної суми інвестуван"

ня), ліцензування банківських операцій, процентні став"

ки, за якими Національний банк надає кредити комерц"

ійним банкам (офіційна облікова ставка, ставка рефінан"

сування, ломбардна ставка); норма обов'язкових ре"

зервів банків, пряме обмеження розмірів банківських

кредитів, регламентація умов видачі конкретних видів

кредитів, кредитна рестрикція, кредитна експансія, пер"

іодичні перевірки банків, введення тимчасових адмініст"

рацій до проблемних банків з метою відновлення їх пла"

тоспроможності, тощо.

Доцільність використання цих інструментів та конк"

ретний напрям їх застосування залежать від того, у яких

конкретно умовах функціонують банківські установи та

які види ризиків є для них притаманними. Деякі з них,

наприклад, контроль за дотриманням економічних нор"

мативів, здійснюється постійно і не залежно від стану бан"

ківської системи та характерних для неї ознак.

На міжнародному рівні питаннями економічної без"

пеки суб'єктів господарювання загалом та фінансових

установ зокрема опікуються такі структури: Рада з

фінансової стабільності, МВФ, Світовий банк, Базельсь"

кий комітет з питань банківського нагляду, Рада з міжна"

родних стандартів фінансової звітності [9, c.7]. Співро"

бітництво вітчизняних органів національної безпеки з

міжнародними організаціями вважаємо необхідним ета"

пом побудови міцної системи національної, економіч"

ної безпеки держави та безпеки усіх учасників ринко"

вих відносин.

Розглянувши вектори діяльності органів національ"

ної безпеки щодо підтримки рівня економічної безпеки

фінансових установ, пропонуємо перспективні напрями

їх функціонування з метою захисту сучасних фінансових

інституцій від численних загроз та стабілізації їх госпо"

дарського стану:

— виділення у структурі органів національної безпе"

ки підрозділів, що займатимуться вирішенням проблем

саме економічної безпеки фінансових установ;

— розробка методичних рекомендацій для оцінки

рівня економічної безпеки різних видів фінансових ус"

танов із урахуванням специфіки їх діяльності;

— збільшення частоти перевірок економічних пара"

метрів діяльності фінансових установ;

— формування єдиної бази даних недобросовісних

продавців та споживачів фінансових послуг;

— розробка нормативно"правового забезпечення

регулювання рівня економічної безпеки фінансових

установ;

— підвищення рівня професійних вимог до вищого

менеджменту фінансових установ;

— стимулювання довіри фізичних і юридичних осіб

до сучасних фінансових продуктів і послуг;

— розробка стратегії забезпечення економічної без"

пеки фінансових установ до 2020 року.

Даний перелік можна розширити у відповідності до

конкретних ризиків і небезпек, що будуть характерними

для діяльності фінансових установ у той чи інший період

часу.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Проведене з метою виявлення векторів діяльності

органів національної безпеки щодо підтримки рівня еко"

номічної безпеки фінансових установ дослідження дало

змогу зробити наступні важливі висновки.

1. На економічну безпеку саме фінансових установ

найбільший вплив мають такі структури, як Рада Націо"

нальної безпеки і оборони України, Національна комісія,

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан"

сових послуг, Національна комісія з цінних паперів та

фондового ринку України та Національний банк Ук"

раїни. Інші державні органи можуть частково виконува"

ти функції регулювання економічної безпеки професій"

них учасників фінансового ринку (Міністерство фінансів

України, Антимонопольний комітет України, Державна

служба фінансового моніторингу України).

2. Традиційно, для забезпечення нормального фун"

кціонування та високого рівня економічної безпеки

фінансових установ, органи національної безпеки до"

тримуються таких основних напрямів діяльності: регуля"

торна діяльність, ліцензування діяльності фінансових ус"

танов, підготовка і сертифікація спеціалістів, моніторинг

учасників фондового та фінансового ринку, аналіз річної

звітності фінансових установ, фінансовий моніторинг,

слідкування за правозастосуванням на фінансових рин"

ках, контроль стану корпоративного управління, пруден"

ційний нагляд, контроль стану економічних нормативів

банків, вплив на їх фінансовий стан за допомогою різних

інструментів та процедур, підвищення рівня фінансової

грамотності населення.

3. Серед перспективних векторів діяльності органів на"

ціональної безпеки щодо підтримки рівня економічної без"

пеки фінансових установ можна назвати наступні: виділен"

ня у структурі органів національної безпеки підрозділів,

що займатимуться вирішенням проблем саме економічної

безпеки фінансових установ; розробка методичних реко"

мендацій для оцінки рівня економічної безпеки різних

видів фінансових установ із урахуванням специфіки їх

діяльності; збільшення частоти перевірок економічних па"

раметрів діяльності фінансових установ; формування

єдиної бази даних недобросовісних продавців та спожи"

вачів фінансових послуг; розробка нормативно"правово"

го забезпечення регулювання рівня економічної безпеки

фінансових установ; підвищення рівня професійних вимог

до вищого менеджменту фінансових установ; стимулюван"

ня довіри фізичних і юридичних осіб до сучасних фінан"

сових продуктів і послуг, розробка стратегії забезпечен"

ня економічної безпеки фінансових установ до 2020 року.

Перспектива подальших досліджень вбачається нами

у вивченні досвіду провідних країн світу у питанні дер"

жавного регулювання та підтримки рівня економічної

безпеки фінансових установ з метою імплементації його

кращих рис до практики діяльності фінансових установ

у сучасних вітчизняних реаліях.



19

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Література:

1. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприєм"

ництва України: стратегія та механізми зміцнення: мо"

нографія / Т.Г. Васильців. — Львів: Арал, 2008. —

384 с.

2. Васильчак С.В. Діагностика впливу держав"

ного регулювання на економічну безпеку підприє"

мницької діяльності / С.В. Васильчак, М.Р. Малан"

чук // Науковий вісник Національного лісотехніч"

ного університету України: зб. наук."техн. пр. —

Львів : НЛТУ України,  2009. — Вип. 19.12.  — С.

197—202.

3. Котковський В.Р. Державне регулювання економ"

ічної безпеки в Україні: автореф. дис. ... канд. наук з

держ. упр.: 25.00.02 — Механізми державного управлін"

ня / В.Р. Котковський; Запорізький інститут державного

та муніципального управління. — Запоріжжя, 2007. —

24 с.

4. Рудніченко Є.М. Аналіз нормативного забез"

печення системи економічної безпеки підприємств / Є.М.

Рудніченко // Вісник Хмельницького національного ун"

іверситету. Економічні науки. — 2013. — № 5. Т. 1. — С.

133—140.

5. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалі"

зації: монографія / Козьменко О.В., Козьменко С.М., Ва"

сильєва Т. А. та ін. — Суми: Університетська книга, 2011.

— 388 с.

6. Мошенський С.З. Моделі державного регулю"

вання діяльності фінансових установ / С.З. Мошенсь"

кий // Фінанси України. — 2008. — № 6. — С. 90—

91.

7. Дмитренко Г.В. Державне регулювання ринку

фінансових послуг [Електронний ресурс] / Г.В. Дмитрен"

ко // Публічне адміністрування: теорія та практика. —

2013. — Вип. 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

j"pdf/Patp_2013_1_10.pdf

8. Андрейків Т.Я., Шморгай В.Б. / Т.Я. Андрейків,

В.Б. Шморгай // Технологический аудит и резервы про"

изводства. — 2015. — Выпуск № 7 (21). — Том 1. — С.

60—64.

9. Горбачова А.О. Формування ризик"орієнтованої

системи регулювання фінансового ринку України: авто"

реф. дис. ... канд. ек. наук: 08.00.08 — Гроші, фінанси і

кредит / Горбачова А.О.а; Національний університет

державної податкової служби України. — Ірпінь, 2014.

— 22 с.

 10. Буткевич С.А. Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

як суб'єкт державного фінансового моніторингу / С.А.

Буткевич // Адміністративне право і процес. — 2013.

— № 1. — С. 34—43.

11. Цветкова А.Ю. Проблемы обеспечения эко"

номической безопасности России в период эконо"

мического кризиса [Электронный ресурс] / А.Ю.

Цветкова // Cборник научных статей "Глобальный

экономический кризис: реалии и пути преодоле"

ния", СПб.: Институт бизнеса и права, 2009. — Ре"

жим доступа: http://www.ibl. ru/konf/031209/

78.html

12. Про основи національної безпеки України: Закон

України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). —

2003. — № 39. — Ст. 351.

13. Лекарь С. І. Місце адміністративно"правового ме"

ханізму забезпечення економічної безпеки держави у си"

стемі державно"правового механізму / С.І. Лекарь //

Адміністративне право і процес. — 2013. — №1 (3). — C.

15—20.

14. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96"

ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1996.

— № 30. — ст. 141.

References:

1. Vasyl'tsiv, T.H. (2008), Ekonomichna bezpeka

pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy

zmitsnennia [The economic security of Ukraine Business:

Strategy and mechanisms for strengthening], Aral, L'viv,

Ukraine.

2. Vasyl'chak, S. V. (2009), "Diagnosis of the impact

of government regulation on the economic security of

business activity", Naukovyj visnyk Natsional'noho

lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 19.12, pp.

197—202.

3.  Kotkovs'ky j, V.R.  (2007), "State regulation

of economic security in Ukraine", Ph.D. Thesis, Pub"

l ic  Administration,  Zaporiz 'ky j instytut derzhav"

noho ta munitsypal'noho upravlinnia, Zaporizhzhia,

Ukraine.

4. Rudnichenko, Ye. M. (2013), "Analysis of the

regulatory system to ensure economic security",  Visnyk

Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni

nauky, vol. 5, no. 1, pp. 133—140.

5. Koz'menko, O. V. Koz'menko, S. M. And Vasyl'ieva,

T. A.  (2011), Strakhovyj i perestrakhovyj rynky v epokhu

hlobalizatsii [The insurance and reinsurance markets in the

era of globalization], Universytets'ka knyha, Sumy,

Ukraine.

6. Moshens'kyj, S.Z. (2008), "Models of state regulation

activities of financial institutions", Finansy Ukrainy, vol. 6,

pp. 90"91.

7. Dmytrenko, H. V. (2013), "State regulation of the

financial services market",  Publichne administruvannia:

teoriia ta praktyka, vol. 1, available at:  http://

nbuv.gov.ua/j"pdf/Patp_2013_1_10.pdf (Accessed 22

July 2015).

8. Andrejkiv, T. Ya. and Shmorhaj, V. B. (2015),

"Technological audit and production reserves", vol. № 7

(21), no 1, pp. 60—64.

9. Horbachova, A. O. (2014), "Formation of a risk"

based system of regulation of the financial market of

Ukraine",  Ph.D.  Thesis , Economy,   Nats iona l'nyj

universytet derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy,

Irpin', Ukraine.

 10. Butkevych, S. A. (2013), "The National Commission

for State Regulation of Financial Services Markets, as the

subject of state financial monitoring",  Administratyvne

pravo i protses, vol. 1, pp. 34—43.

11.  Tsvetkova, A.Yu.  (2009),  "Problems Pro"

vis ion эkonomycheskoy  security  of Russia  in the

Economic  crisis period", Cbornyk  nauchnykh statej

"Hloba l'nyj  ekonomycheskyj  kryzys : realyy y puty

p re o do l en y ia " ,  a va i la b le  at :   h tt p :/ / ww w .i b l . "

r u / k o n f / 0 3 1 2 0 9 / 7 8 . h t m l  ( A c c e s s e d  2 2  J u l y

2 0 15 ) .

12. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law "On

National Security of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady

Ukrainy (VVR), vol. 39.

13. Lekar', S. I. (2013), "Place the administrative and

legal framework to ensure the economic security of the state

in the state"legal mechanism", Administratyvne pravo i

protses, vol.1 (3), pp. 15—20.

14. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution

of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), vol.

30.

Стаття надійшла до редакції 24.07.2015 р.



Інвестиції: практика та досвід № 15/201520

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 338.331.5 (045)

Л. В. Бондарчук,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування,
Вінницький торговельноHекономічний інститут КНТЕУ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ІНВЕСТИЦІЙ
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AN INTEGRATED APPROACH TO INVESTMENT IN THE PROCESSES OF RECRUITMENT
AND SELECTION OF PERSONNEL

Стаття містить аналіз процесів набору та відбору кадрів, особливостей і відмінності між ними.
Автор пропонує використовувати комплексний підхід до побудови стратегії розвитку персона�
лу, його навчання і формування бази знань. Результатом стратегічного підходу буде можливість
побудови профілю претендента і працюючих співробітників за ключовими показниками, що
дозволить оптимізувати управління розвитком персоналу на підприємстві.

Мета статті — аналіз існуючих особливостей та сучасних проблем системи управління пер�
соналом; розробка комплексного підходу до побудови стратегії управління та навчанням пер�
соналу як основи відбору кадрів.

Задача ефективного відбору кадрів може бути вирішена на основі організації безперервної
цілеспрямованої роботи кадрової служби, формування кадрового резерву та мобільної орга�
нізації ефективних заходів для забезпечення підприємства необхідними фахівцями.

Серед "швидких методів" моделювання відповідності претендента ми пропонуємо форму�
вання профілю компетенцій персоналу та порівняння з еталонною моделлю за запропонова�
ною схемою. Вважаємо, що дуже складні профілі з врахування особистих якостей та професій�
них якостей не сприяють ефективному прийняттю рішення.

Загальний системний підхід до процесів набору та відбору персоналу повинен базуватись на
стратегії розвитку підприємства та її проекції — розвиток персоналу.

У цій стратегії повинні бути представлені такі напрями, як:
1. Функціональна відповідність персоналу потребам підприємства.
2. Навчання персоналу.
3. Коучинг та поступове омолодження колективу підприємства.
4. Розвиток системи лояльності персоналу підприємства.
5. Розвиток системи мотивації персоналу.
6. Система оцінки та атестації персоналу.
7. Автоматизована система управління персоналом на підприємстві.
Такий підхід передбачає використання визначених проекцій на кожному етапі роботи з пре�

тендентом на визначену посаду.

The article analyzes the processes of recruitment and selection of personnel, features and
differences between them. The author offers a comprehensive approach to building a development
strategy of personnel and training, and building a knowledge base. The result is a strategic approach
is the ability to build the profile of the applicant and the staff working on key indicators that will allow
to optimize the management of personnel development at the company.

The purpose of the article — analysis of existing features and modern problems of personnel
management system; develop an integrated approach to building management strategy and training
of personnel as the basis of selection of personnel.

Task effective selection of personnel can be solved on the basis of continuous purposeful
organization of human resources, Personnel Reserve and mobile organization effective measures to
ensure the company needs specialists.

Among the "fast method" modeling matching candidate we propose the formation of competency
profile of staff and a comparison with the standard model of the proposed scheme. We believe that
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ВСТУП
Ефективне функціонування будь"якої організації

насамперед визначається ступенем розвитку її персо"

налу. Спроможність організації постійно підвищувати

фаховий рівень своїх працівників є одним із найважли"

віших факторів забезпечення конкурентоспроможності

її на ринку. Високих результатів досягає організація,

укомплектована відповідною чисельністю працівників,

які володіють необхідними знаннями та уміннями, мо"

тивовані до узгодженої з цілями організації поведінки,

для яких створено належні умови, тобто сформовано

відповідну культуру організації.

М.В. Виноградський з співавторами дає визначення

управління кадрами як "процес планування, підбору,

підготовки, оцінки і неперервної освіти кадрів, направ"

лений на раціональне їх використання, підвищення

ефективності виробництва і в результаті покращення

життєвого рівня" [1].

Питання теорії і практики персоналу розглядають"

ся в більшості наукових праць, що стосуються менедж"

менту організації. Серед вчених, імена яких вже є кла"

сичними, можна відокремити роботи М.Х. Мескона,

М. Вебера, П. Друкера, Є. Мейо, Ф. Тейлора, А. Файо"

ля. Серед українських вчених — М.Д. Виноградського

[1]; Ф.І. Хміля [2]; О.Є. Кузьміна та інших. Однак питан"

ня оптимізації процесів набору та відбору персоналу за"

лишаються вивченими недостатньо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Набір та підбір кадрів є складовими системи управ"

ління персоналом, ці процеси повинні бути керованими

та узгодженими зі стратегією розвитку персоналу.

Управління персоналом у період кризи має свої особ"

ливості, серед яких — динамічна можливість заміщен"

ня вакансій кваліфікованими працівниками та форму"

вання бази знань для безпеки підприємства та зменшен"

ня ризиків негативних наслідків при зміні персоналу [3].

Вирішення цієї задачі вимагає організації безперервної

цілеспрямованої роботи кадрової служби, формуван"

ня кадрового резерву та мобільної організації ефектив"

них заходів для забезпечення підприємства необхідни"

ми фахівцями.

the very complex profiles take account of merit and professional skills are not conducive to effective
decision making.

The total system approach to the process of recruitment and selection of personnel should be
based on the development strategy and its projection — the development of staff.

This strategy should be submitted to such directions as:
1. Functional compliance personnel needs of the enterprise.
2. Staff Training.
3. Coaching and gradual rejuvenation of the collective enterprise.
4. Development of loyalty personnel.
5. Development of motivation.
6. The system of assessment and certification of personnel.
7. Automated system of personnel management in the enterprise.
This approach involves the use of certain projections at each stage of the contenders for a certain

position.

Ключові слова: набір кадрів, відбір працівників, стратегія управління персоналом, служба персоналу,

профіль претендента, коучинг.

Key words: recruitment, selection, employees, HR strategy, HR, profile of the applicant, coaching.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є аналіз існуючих особливостей та су"

часних проблем системи управління персоналом, зок"

рема набору та відбору кадрів; розробка комплексно"

го підходу до побудови інвестиційної стратегії управ"

ління та навчанням персоналу як основи для його відбо"

ру.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Набір кадрів — процес пошуку потенційних праців"

ників і формування бази даних про них для наступного

залучення на вакантні або на ті, що стануть вакантними,

посади і робочі місця. Набір кадрів полягає у форму"

ванні необхідного їх резерву і за своїм змістом є офер"

тою для потенційних працівників організації [2]. По"

слідовність процесу залучення працівників у системі

управління персоналом організації схематично подано

авторами Зеленков А.В., Кононенко А.В., Налапко М.М.

в статті "Організація набору та відбору персоналу", мо"

дифікована схема представлена на рисунку 1 [4].

Кадровий маркетинг, що повинен здійснюватись

відділом управління персоналом або (для малих

підприємств) спеціальними незалежними кадровими

агентствами передбачає реалізацію заходів щодо вив"

чення в внутрішнього і зовнішнього ринків праці, їх сег"

ментування (виділення різних категорій персоналу й

реалізація стосовно них спеціальних кадрових підходів);

аналіз очікувань співробітників у сфері службових пе"

реміщень; можливостей підвищення їхньої кваліфікації;

пошук і залучення на роботу потрібних фахівців. Бази

даних агентств, центрів зайнятості та бази даних і знань

самого підприємства дозволять сформувати відповідні

таблиці потреб і наявності пропозицій щодо необхідних

категорій фахівців [3].

Інформаційні системи управління кадрами, спец"

іальні бази вакансій, відкрите інформаційне середови"

ще HRM — порталів дозволяє отримати багато інфор"

мації, яку необхідно обробити та оптимізувати віднос"

но потреб та вимог підприємства для визначеної кате"

горії працівників. Окрім накопичення загальної інфор"

мації з обліку кадрів підприємству пропонується

відслідковувати роботу та досягнення кожного співро"



Інвестиції: практика та досвід № 15/201522

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

бітника організації для того, щоб

розуміти з якими завданнями він

зможе впоратися, які очікування

щодо кар'єрного зростання він

має. Така база даних та знань доз"

волить не тільки здійснювати мо"

ніторинг щодо особистих даних,

періоди роботи на певній посаді,

обов'язки, навички, досягнення,

штрафні санкції, дисциплінарні по"

рушення, а і мати інформацію

щодо кризових, нестандартних

ситуацій, інноваційних проектів, в

яких співробітник брав участь.

Комп'ютерна система дозволить

швидко знаходити кандидатів на

заміщення вакансій.

Процес набору кадрів —

представляє собою процес нако"

пичення даних про потенційних

кандидатів.

Процес відбору персоналу —

аналітичний процес вибору праці"

вника у відповідності до виставле"

них вимог. Як правило, на

підприємстві повинна бути сфор"

мована еталонна модель "ідеаль"

ного" працівника на визначену по"

саду. Такий профіль порівнюють з

сформованим профілем реально"

го претендента, враховуючи про"

фесійні та особистісні фактори.

Наступним кроком є визначен"

ня вимог до працівника, від"

повідність яким вважається під"

ставою для зарахування його на

роботу. Оскільки ці вимоги мож"

на класифікувати на необхідні і

бажані, то складають дві моделі:

модель "ідеального працівника"

(такого, який цілком відповідає

всім вимогам) та модель допусти"

мих вимог (рис. 2).

Існує ціла низка економіко"

математичних методів для допо"

моги менеджерам в процесах

відбору персоналу. До них відносяться методи оброб"

ки даних тестування; оцінки персоналу в умовах невиз"

наченої інформації; моделювання образів та профілів

компетенцій [5; 6]. Яким методом користуватись вирі"

шує менеджер з підбору персоналу. Як правило, це ком"

плекс методів — від співбесіди, тестування, викорис"

тання моделюючих та аналітичних модулів інформацій"

ної системи до пропозиції роботи в пілотних проектах і

на випробувальний термін.

Ідеальним здається, на перший погляд, участь в

проекті. Але, тут можуть бути різні варіанти. Зрозумі"

ло, що кваліфікований фахівець, якого підприємство

хоче "переманити" від конкурентів або партнерів, зай"

ме активну і, навіть, лідерську, позицію в проекті та

проявить себе. Але це не завжди відбувається з співро"

бітниками середньої ланки, молодими фахівцями,

людьми, що мали достатньо велику перерву в трудовій

діяльності.

Спеціальні шаблони документів використовуються

для автоматизованого аналізу біографічних даних, ре"

зультатів кваліфікаційних співбесід, обробки тестів,

практичних випробувань, графологічних експертиз.

Перевірки достовірності та рівня довіри, перевірки сер"

тифікатів та дипломів, наданих претендентом.

За твердженнями дослідників, при відборі претен"

дентів на вакантні посади ймовірність недопущення по"

милок становить: при застосуванні тестів — 45%, лише

анкетних даних — 38%, поведінкового інтерв'ю —

61%, неструктурованого інтерв'ю — 9%, даних центрів

оцінювання — 87% [4].

Серед "швидких методів" моделювання відповід"

ності претендента ми пропонуємо формування про"

Рис. 1. Процесу залучення та відбору претендентів
Джерело: модифіковано за [4].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ПОТРЕБИ У ПЕРСОНАЛІ:  
Визначення необхідної кількості працівників. 

Складання балансу трудових ресурсів і визначення додаткової потреби 
в кадрах. Функціональна проекція  

ПРОЦЕС ЗАЛУЧЕННЯ КАНДИДАТІВ 

Формулювання вимог до претендентів та оцінка альтернатив, щодо 
персоналу 

Вибір та конкретизація джерел залучення персоналу та особливості 
 

Ознаки зовнішніх джерел Характеристики внутрішніх джерел 
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філю компетенцій персоналу та порівняння з еталон"

ною моделлю за запропонованою схемою (рис. 2). Вва"

жаємо, що дуже складні профілі [6] з врахування осо"

бистих і професійних якостей не сприяють ефективно"

му прийняттю рішення, а сформовані окремі моделі для

професійної діяльності та необхідних особистих яко"

стей дозволять одержати інформацію за кожним на"

прямом, і, в залежності від ситуації, прийняти рішен"

ня.

Загальний системний підхід до процесів набору

та відбору персоналу повинен базуватись на стратегії

розвитку підприємства та її проекції —

розвиток персоналу та бази знань (рис.

3).

База знань передбачає розвиток ло"

яльності співробітників та активізацію

формування інформаційної бази знань

підприємства.

Запропонований підхід передбачає

наявність на підприємстві динамічної

стратегії розвитку за проекціями аналог"

ічно системи збалансованих показників

та формування балансу між стратегією та

контролем [7].

Запропоновані підпроекції врахову"

ють потреби підприємства в персоналі,

передбачають розвиток бази знань

підприємства, динамічної системи моні"

торингу результативності, лояльності та

мотивації персоналу. Комплексний підхід

дозволить розглянути як претендента,

так і працюючого співробітника з різних

боків, як професійного зростання, так і

особистісних якостей, а також ефективності в корпо"

ративній взаємодії [8].

У цій стратегії повинні бути представлені такі напря"

ми як:

1. Функціональна відповідність персоналу потребам

підприємства.

2. Навчання персоналу.

3. Коучинг та поступове омолодження колективу

підприємства.

4. Розвиток системи лояльності персоналу підприє"

мства.

Рис. 3. Стратегічні проекції розвитку персоналу
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Джерело: сформовано за [4].
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5. Розвиток системи мотивації персоналу.

6. Система оцінки та атестації персоналу.

7. Автоматизована система управління персоналом

на підприємстві.

Модулі автоматизованої системи управління персо"

налом як дзеркало будуть моніторити всі зміни в кар'є"

рному зростанні та інших досягненнях кожного співро"

бітника [9].

Такий підхід дозволяє сформувати комплексну мо"

дель відбору персоналу, що буде охоплювати всі ви"

значені під проекції, та при формуванні тестування, про"

ведення співбесіди, обробки даних щодо претендента,

формування його профілю передбачати охоплення кож"

ного визначеного напряму.

ВИСНОВКИ
Процес набору та відбору різні поняття, тому набір

використовується при залучені нової людини в органі"

зацію або під час створення нового робочого місця.

Відбір персоналу є недоцільним, коли працівник не

може себе реалізувати на даному підприємстві і йому

краще змінити своє місце роботи.

Використання сучасних інформаційних технологій

здатне значно покращити ефективність роботи кадро"

вої служби підприємства під час вирішення завдань на"

бору та відбору співробітників. Накопичення та аналіз

з анкетними даними інформації про період роботи на

посаді, обов'язки, навички, досягнення, нештатні си"

туації, додатковий досвід роботи, проекти, штрафні

санкції, дисциплінарні порушення дозволить точніше

оцінювати відповідність кандидата наявній вакансії,

розробляти моделі кар'єри для працівників та форму"

вати кадровий резерв.

Запропонований комплексний підхід відбору персо"

налу базується на деталізації проекції розвитку персо"

налу та створення бази знань. Охоплення всіх виявле"

них під проекцій при відборі персоналу дозволить ви"

значити позицію відповідності та напрями розвитку кон"

кретного претендента. Ці ж проекції використовуються

для оцінки комплексної оцінки персоналу та формуван"

ня профілей.
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ВСТУП
У традиційних макроекономічних поглядах на кризу не

враховується фактор поведінки суб'єктів господарювання.

Однією з причин кризи, поряд із проблемами перегріву еко"

номік розвинутих країн та накопичення сумнівних боргів,

стала неефективність великих корпорацій, які свідомо бра"

ли на себе надмірні ризики та приховували наслідки від

невдалої реалізації своїх проектів. Така неефективність по"

ширилася на весь світ, в тому числі і на Україну. Тому на

сьогодні є особливо актуальним питання щодо того, на які

моделі корпоративного управління необхідно орієнтувати"

ся при визначені напрямів та механізмів впливу українським

регуляторам та компаніям.

Дослідженню питань розвитку корпоративного сектору

та корпоративного управління в Україні присвячено низку

наукових праць. Аналізу сутності й тенденцій розвитку кор"

поративного сектору та формі методів корпоративного уп"

равління присвячено праці О. Амоші, З. Варналія, О. Вінник,

В. Геєця, В. Євтушевського, Г. Назарова, М. Небави, Л. Пта"

щенка, Н. Супруна, Ю. Уманців, Л. Федулової.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Теоретичне обгрунтування й розробка методичних і

прикладних рекомендацій щодо напрямів розвитку кор"
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AREAS OF CORPORATE GOVERNANCE REAL ECONOMY IN CONDITIONS OF OVERCOMING
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Систематизовано рекомендації щодо напрямів розвитку корпоративного управління реальним секто�
ром економіки в умовах подолання наслідків кризових явищ, серед яких: надання пріоритету контролю�
ючим, регулюючим і правоохоронним органам у забезпеченні функціонування належного корпоративно�
го управління; зміна орієнтації в системі контролю менеджменту — від корпоративного управління до кор�
поративного контролю; застосування диференційованого підходу у впровадженні та застосуванні найк�
ращих практик корпоративного управління; запровадження обов'язкового розкриття суттєвої інформації
щодо прогнозних факторів ризику; визнання інформаційної відкритості ринку капіталів як основи для по�
будови нової глобальної системи корпоративного управління; створення глобальних стандартів (приско�
рення переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності та відображення в ній ключових моментів
стану корпоративного управління).

Systematized recommendations on corporate governance trends of the real economy in terms of overcoming
the consequences of the crisis, including: giving priority to supervisory, regulatory and law enforcement agencies
in ensuring the proper functioning of corporate governance; change the orientation control system management
— from corporate governance to corporate control; use a differentiated approach in the implementation and
application of best practices of corporate governance; introducing mandatory disclosure of material information
regarding the predictive risk factors; recognition of information openness of capital markets, as a basis for
building a new global system of corporate governance; creating global standards (accelerating the transition to
international financial reporting Standards and display it to the status of key corporate governance).
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поративного управління реальним сектором економіки в

умовах подолання наслідків кризових явищ.

РЕЗУЛЬТАТИ
Економічні інститути, які склалися за останнє десятиріччя,

виявилися неадекватними на тлі кризи. Загострилася "агентсь"

ка проблема" сфери корпоративного управління, яка полягає в

приріччі між переважно короткостроковими інтересами менед"

жерів і довгостроковими інтересами власників.

Ще у 1997 році, внаслідок "Азіатської" кризи, було виявле"

но, що перебільшення значущості показника капіталізації та його

використання в якості інтегрального показника успішності кор"

поративного управління стало причиною розвитку кризи. В умо"

вах надмірної взаємодії та персонального схрещування з не"

фінансовими корпораціями банки не можуть самі надавати адек"

ватну оцінку щодо вартості бізнесу та уникати накопичення сум"

нівних боргів. "Азіатська" та нинішня криза дають підстави для

висновку про те, що оцінка вартості корпорацій на підставі лише

ринкової капіталізації є необ'єктивною.

Разом із тим, не дивлячись на недоліки та прогалини у сфері

корпоративного управління, зокрема в реальному секторі еко"

номіки, принципи корпоративного управління, кодифіковані в

документах ОЕСР, та дослідження щодо напрямів удосконален"

ня механізмів корпоративного управління, які здійснювалися за
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останнє десятиріччя в розвинених країнах, на сьогодні залиша"

ються такими ж актуальними.

Так, аналіз законодавства та виявлення тенденцій розвитку

корпоративних відносин за останнє десятиріччя у країнах з роз"

виненою економікою свідчать про те, що форми ведення бізне"

су були, в основному, злагодженими. Держава стимулювала

розвиток середніх та малих форм бізнесу не тільки певними

податковими пільгами, а й наданням серйозної методичної

підтримки. Існувала диференціація підприємств у залежності від

критерію публічного обігу цінних паперів, на підставі чого й

здійснювалось регулювання діяльності компаній. До публічних

компаній висувались більш високі вимоги, пов'язані в першу чер"

гу із прозорістю та звітністю.

Корпоративне управління як найбільш помітна тенденція

державного регулювання у сфері корпоративних відносин вклю"

чає в себе забезпечення добросовісної, відповідальної та про"

зорої корпоративної поведінки й підзвітності. Низка значних

корпоративних скандалів (Maxwell Group, Mirror Group, Enron в

США, Vivendy Universal у Франції, Parmalat в Італії та інші) зу"

мовила підвищену увагу до регулювання цієї сфери корпора"

тивних відносин. Як наслідок, була розроблена та прийнята низ"

ка документів у сфері регулювання корпоративних відносин.

Найбільш важливі з них: Закон Сарбейнса"Окслі, доповідь Лам"

фалуссі, доповідь Вінтера, доповідь Хіггса та Доповідь Депар"

таменту торгівлі й промисловості щодо реформи законодавства

про компанії (Великобританія) [1].

В умовах глобалізації та прагнення до вільного обігу капі"

талів питання реформування корпоративного законодавства та

вирішення проблем взаємозв'язку стандартів корпоративного

управління й конкурентоспроможності ринку капіталів набуває

все більшого значення. Рівень розвитку корпоративного управ"

ління та корпоративного права має позначатися на привабли"

вості фінансових ринків як для можливих емітентів цінних па"

перів, потенційних інвесторів, реального сектору економіки.

З одного боку, регулятори на ринку цінних паперів і корпо"

ративного управління, повинні бути жорсткими в питаннях захи"

сту інтересів інвесторів, з іншого — необхідно розуміння того,

що регулювання, особливо жорстко нормоване, тих чи інших

процесів, не є рушієм розвитку ринків. Воно саме по собі не ви"

рішує всіх питань, це лише засіб, який забезпечує умови для

функціонування ринкових механізмів.

Спостерігається така закономірність: що менше регулюван"

ня, то більшу премію вимагають інвестори за свої високоризи"

ковані інвестиції на ринках з нерозвинутим рівнем законодав"

чого регулювання корпоративних відносин. З іншого боку, над"

мірне регулювання також є неприйнятним, оскільки втрати від

законодавчих та інших регулятивних втручань у ринкові проце"

си перевищують ті премії, що дає ринок. Наслідком такої ситу"

ації є те, що інвестори виводять свої капітали з неефективних

ринків. Причому від цього страждають не тільки самі інвестори,

а й національні економіки, які втрачають інвестиції. Тому основ"

не завдання регулювання полягає в підтримці балансу між не"

дорегульованістю (порушення прав, шахрайство, втрата впев"

неності інвесторів у захищеності свої капіталів) і зарегульова"

ністю ринків.

На ринках з розпорошеною системою корпоративної влас"

ності більш детальна увага законотворчих органів і регуляторів

приділяється питанням регулювання аудиторської діяльності та

стандартів професійної придатності аудиторів. Також особливе

значення надається посиленню механізмів внутрішнього фінан"

сового контролю в самій компанії для унеможливлення неза"

конного використання майна компанії з боку менеджменту за

умов, коли в корпорації немає контролюючих акціонерів і ме"

неджмент має в ній повну економічну владу.

При розгляді можливих регуляторів необхідно розуміти

першопричини процесів, які потребують регулятивного втручан"

ня. Приміром, у чому полягає проблема відтоку капіталу з аме"

риканських фондових ринків: внаслідок неефективності самих

ринків через надмірну зарегульованість, особливо після ухва"

лення закону Сарбейнса"Окслі, чи через те, що інші ринки про"

сто стали більш привабливими й конкурентновиграшними?

Під впливом процесів глобалізації ринкові механізми різних

систем почали наближуватись один до одного, тим самим спри"

яючи змінам регулятивних інститутів. Водночас зміни не можуть

відбуватися за однаковим сценарієм. Проте єдине, що повинно

бути забезпечене всіма регуляторами, — це гарантування стану

інформаційної відкритості [5; 6].

Європейські фінансові регулятори поступово вносять зміни

до європейського наднаціонального законодавства у сфері кор"

поративного управління. Ці зміни стосуються, насамперед, Ко"

дексів корпоративного управління — внесення змін в одну з

перших Директив ЄС про надання Кодексам корпоративного

управління обов'язкового характеру. Пропонується зафіксува"

ти цю норму у внутрішньонаціональному законодавстві як відо"

мий принцип "comply or explain" (виконай або поясни). Це озна"

чає, що компанія, яка не прийме і не буде слідувати встановле"

ному кодексу корпоративного управління, повинна пояснити ре"

гулятору чи інвесторам, чому утримується від прийняття й на"

слідування загальнорозповсюдженої практики. Таке регулюван"

ня покликане посилити значення "м'якого права" — норм пове"

дінки, що панують на міжнародному рівні й не мають обов'язко"

вого характеру. За таких умов може стати можливою уніфіка"

ція різних національних стандартів корпоративного управління

[1].

Вже сьогодні можна сказати, що кодекси найкращої прак"

тики корпоративного управління переслідують спільні для бага"

тьох країн інтереси. Розкриття інформації, згідно з кодексами в

різних країнах світу регулюються в таких напрямах: розкриття

інформації за принципом "дотримайся, або поясни причини не"

дотримання"; добровільне розкриття інформації; добровільне

розкриття інформації із заохочувальними стимулами; добро"

вільне розкриття інформації, однак деякі положення носять обо"

в'язкових характер.

Очікуваний результат від дотримання кодексів найкращої

практики для більшості країн багато де в чому спільний: покра"

щення результатів діяльності компаній; покращення якості кор"

поративного управління; підвищення конкурентоспроможності;

розширення можливостей доступу до капіталу; підвищення

якості інформації про корпоративне управління, що надається

фондовому ринку; підтримка довгострокового творення цін"

нісних переваг та стійкого росту; покращення якості управління

ради директорів; підвищення довіри зі сторони інвесторів роз"

витком стандартів корпоративного управління.

Кодекси найкращої практики корпоративного управління

орієнтовані переважно на лістинговані компанії; частково на

приватний сектор, фінансові інститути, державні підприємства;

однак також заохочується участь будь"яких компаній.

Світова фінансово"економічна криза дозволила оголити

реальну картину в сфері корпоративного управління та визнати

недосконалість регулювання корпоративних відносин, а також

недоліки в механізмах корпоративного управління. Виявлена

нездатність цих механізмів у захисті компаній від надмірних ри"

зиків. Більш того, серед причин, що потягли за собою розвиток

світової фінансової кризи вважається також і проблема недо"

сконалості механізмів корпоративного управління. Нинішні про"

блеми заставляють звернути увагу на відповідність кодексів най"

кращої практики корпоративного управління вимогам реаль"

ності. Принципи корпоративного управління ОЄСР мають бути

переглянуті на адекватність по основним ключовим позиціям [2].

Уроки світової фінансової кризи для корпоративного управлін"

ня полягають у розумінні наступних ключових моментів.

Взаємозв'язок глобальних ринків. Криза викрила, що в XXI

ст. національні кордони не можуть стояти на шляху потоків ка"

піталу, і відповідно на шляху розповсюдження фінансових криз.

Порушення на одному з ринків здатні викликати серйозні збої

на інших, навіть дуже віддалених ринках. Сьогодні виникає ро"

зуміння, що всі питання пов'язані з ринками і їх управління, ре"

гулювання, фінансової звітності та аудиту повинні бути глобально
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орієнтованими. Криза також виявила нездатність ринкового са"

морегулювання та реагування в непередбачуваних умовах. За"

гальний стан ринку залежить від стану всіх його структурних

частин і потоку капіталів між ними. На шляху до економічної ста"

більності та уникненні нових криз виникає необхідність в регу"

люванні ринків та регулюванні системно важливих інститутів [3].

Світова криза виявила такий системний недолік механізмів

корпоративного управління, як управління ризиками: недоліки

в методах ризик"менеджменту; високий рівень ризику; прихо"

вування менеджментом інформації про потенційні ризики.

Це та викривлення системи стимулів вказують на недостатній

контроль з боку правління. Недосконала система стимулів і ви"

нагород спонукала менеджмент на ризики в підвищених розмі"

рах, що зіграло ключову роль у впливі на чутливість підприємств

до шоків та породило розвиток нежиттєздатного стану бухгал"

терського балансу.

За оцінкою зарубіжних дослідників, основними недоліка"

ми діючої практики корпоративного управління в кризовий пер"

іод стали такі [4]: єдиний стандарт найкращої практики корпо"

ративного управління; кращі моделі корпоративного управлін"

ня розробляються для крупних, зареєстрованих на біржі фірм

(часто вони не підходять для малих фірм); політика просування

англо"американської моделі як глобального стандарту; "м'які"

закони не завжди виконуються; наявність хороших принципів

корпоративного управління не гарантує їх виконання; нестача

стратегічного напряму в корпоративному управлінні; недоліки в

інтеграції і професіоналізмі членів правління, в їх виборі, оцінці

дій і стимулюванні; нестача ноу"хау в управлінні ризиками на

рівні ради директорів.

При впровадженні найкращої практики корпоративного

управління не враховуються деякі загальні риси і відмінності

корпоративного управління лістингованих компаній і компаній,

що не котуються на біржі; великих та дрібних підприємств;

відкритих акціонерних товариств з розпорошеною власністю і

компаній сімейного бізнесу; національну приналежність ком"

паній.

Напрями розвитку корпоративного управління в посткри"

зовий період мають базуватись на новому баченні побудови си"

стеми корпоративного управління реальним сектором економі"

ки. Новий акцент корпоративного управління полягає в здатності

фірм діяти як далекоглядна і ефективна організація, яка прояв"

ляє і стратегічне лідерство і контроль, а також орієнтація на за"

стосування кращих методів в різних юридичних контекстах і

бізнес"моделях.

Правління як фактор вартості. Головними умовами для ус"

піху і розвитку фірм є стратегічно налаштований склад команди

правління; конструктивна і відкрита структура правління; орієн"

тація і акціонерів і всіх заінтересованих осіб на спільні критерії

успіху. Головним удосконаленням в побудові системи корпора"

тивного управління на рівні правління має стати людський чин"

ник. Має бути розуміння важливості компетенції в управлінні

ризиками. Основна роль Ради директорів компанії полягає в

створенні довгострокової ціннісної перспективи для своїх акці"

онерів, клієнтів, співробітників і суспільства.

Уроки світової фінансово"економічної кризи для корпора"

тивного управління спонукали регуляторів здійснювати зміни у

таких напрямах: контролюючі, регулюючі і правоохоронні орга"

ни мають стати ключовими в забезпеченні функціонування на"

лежного корпоративного управління; нагального вирішення по"

требує проблема в системі контролю менеджменту — правління

повинно змінити орієнтацію від корпоративного управління до

корпоративного контролю; застосування диференційованого

підходу у впровадженні та застосуванні найкращих практик кор"

поративного управління; необхідно запровадити обов'язкове

розкриття суттєвої інформації щодо прогнозних факторів ри"

зику; інформаційна відкритість ринків капіталів має стати осно"

вою побудови нової глобальної моделі корпоративного управ"

ління; створення глобальних стандартів (прискорення процесу

переходу до міжнародних стандартів фінансової звітності та

відображення в ній ключових моментів стану корпоративного

управління).

ВИСНОВКИ
Україні, безперечно, необхідно враховувати міжнародний

досвід та рекомендації міжнародних інститутів, проте не імпор"

туючи прямо правові застосування та рекомендації, оскільки

більшість таких правових норм орієнтована на розпорошену

форму корпоративної власності, тоді як Україна належить до

держав з висококонцентрованою формою власності, а однією

із основ побудови нової системи корпоративного управління

реальним сектором економіки є диференційований підхід.

На основі узагальнення виявлених проблем у контексті світо"

вого досвіду визначено такі основні напрями регулювання кор"

поративних відносин, зокрема в реальному секторі економіки,

які можуть бути запозичені українськими регуляторами: ключо"

ва роль у забезпеченні функціонування належного корпоратив"

ного управління має бути відведена контролюючим, регулюю"

чим і правоохоронним органам; застосування диференційова"

ного підходу у впровадженні та застосуванні належної практи"

ки корпоративного управління; запровадження обов'язкового

розкриття інформації щодо прогнозних факторів ризику.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До основних цілей сталого розвитку України на"

лежать створення нових робочих місць, підвищення

добробуту населення, уповільнення обсягів трудової

міграції, формування конкурентного середовища, по"
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
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DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF THE SIMPLIFIED SYSTEMS
OF TAXATION

У статті досліджено вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем опо�
даткування. З'ясовано організаційно�правові засади функціонування спрощеної системи опо�
даткування, обліку та звітності в Україні. Визначено обмеження щодо застосування спрощеної
системи оподаткування, обліку та звітності в Україні. Встановлено, що спрощені системи опо�
даткування застосовуються у країнах СНД та не використовуються в країнах ЄС. Досліджено
білоруський досвід функціонування спрощених систем оподаткування. Окреслено шляхи вдос�
коналення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні з урахуванням пози�
тивного зарубіжного досвіду.

Domestic and foreign experience of functioning of the simplified systems of taxation is investigated.
The organizational and legal bases of functioning of the simplified system of taxation, accounting
and reporting in Ukraine are ascertained. The restrictions on application of the simplified system of
taxation, accounting and reporting in Ukraine are determined. The simplified systems of taxation
are established to be applied in the CIS countries and not be used in EU countries. The Belarusian
experience of functioning of the simplified systems of taxation is studied. The ways of improvement
of the simplified system of taxation, accounting and reporting in Ukraine are outlined taking into
account positive foreign experience.

Ключові слова: податкове регулювання, податкове законодавство, спрощена система оподаткуван!

ня, обліку та звітності, єдиний податок, альтернативні системи оподаткування, корпоративний пода!

ток, податок на доходи фізичних осіб, податкові ставки.

Key words: tax regulation, tax legislation, simplified system of taxation, simplified system of taxation, accounting

and reporting, single tax, alternative systems of taxation, corporate tax, personal income tax, tax rates.

жвавлення ділової активності та збільшення інвес"

тицій в національну економіку, забезпечення еколог"

ічної безпеки й впровадження інноваційних та енер"

гозберігаючих технологій, досягнення яких є можли"

вим завдяки стимулюванню розвитку малого підприє"
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мництва за рахунок ефективних податкових інстру"

ментів. Відтак, особливої актуальності набуває дослі"

дження спрощеної системи оподаткування, обліку та

звітності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням податкового регулювання загалом та фун"

кціонування спрощеної системи оподаткування, обліку

та звітності зокрема присвячені праці таких вітчизняних

учених: З. Варналія, О. Десятнюк, О. Данілова, Ю. Івано"

ва, О. Квасовського, А. Кізими, А. Крисоватого, Д. Се"

ребрянського, В. Сідляр, В. Федосова. Однак, незва"

жаючи на численні законодавчі ініціативи та ухвалені

нормативно"правові акти, що регулюють дану сферу,

спрощена система оподаткування, обліку та звітності

потребує реформування в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
 Метою статті є дослідження вітчизняного та за"

рубіжного досвіду функціонування спрощених систем

оподаткування й окреслення шляхів вдосконалення

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

в Україні з урахуванням позитивного світового дос"

віду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Спрощена система оподаткування, обліку та

звітності, представлена єдиним податком в Україні,

Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності суб’єктів малого підприємництва»  

від 03.07.1998 № 727/98 

Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України 
від 3 липня 1998 року № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності суб’єктів малого підприємництва»» від 28.06.1999 № 746/99 

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності» від 04.11.2011 № 4014-VI 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної 

реформи в Україні» від 05.07.2012 № 5083-VI 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20.11.2012 № 5503-VI 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII 

Рис. 1. Інституційне забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності в Україні

Джерело: розроблено автором на основі [1; 2].

Групи платників 
єдиного податку 

Граничний 
дохід Кількість найманих працівників 

1 група −  
фізичні особи – 
підприємці (ФОП) 

300 тис. грн. не використовують працю найманих осіб 

2 група –  
фізичні особи – 
підприємці 

1,5 млн грн. 

не використовують працю найманих осіб 
або кількість осіб, які перебувають із 
ними у трудових відносинах, одночасно 
не перевищує 10 осіб 

3 група –  
фізичні особи – 
підприємці та суб’єкти 
господарювання 

20 млн грн. кількість осіб не обмежена 

4 група –
сільськогосподарські 
товаровиробники 

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва 
за попередній звітний рік дорівнює або перевищує 75%  

Таблиця 1. Групи платників єдиного податку станом на 2015 рік

Джерело: складено автором на основі [2].
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пройшла тривалий період становлення та розвитку

(рис. 1).

На даний час податковим законодавством України виз"

начено чотири групи платників єдиного податку (табл. 1).

У свою чергу, для платників першої та другої груп

єдиного податку передбачені фіксовані ставки та для

платників третьої групи — відсоткові ставки (табл. 2).

При цьому для платників єдиного податку четвертої гру"

Таблиця 2. Чинні ставки єдиного податку в Україні у 2015 році

Джерело: складено автором на основі [2]/

Платники податку Основна ставка податку

ФОП 

1 група 
до 10% розміру мінімальної заробітної плати з 
розрахунку на календарний місяць (максимальна 
сума до 01.12.2015 − 121,80 грн.) 

2 група 
до 20% розміру мінімальної заробітної плати з 
розрахунку на календарний місяць (максимальна 
сума до 01.12.2015 − 243,6 грн.)  

ФОП+ 
юридичні 
особи 

3 група 
2% від доходу для платників ПДВ 

4% від доходу для неплатників ПДВ 

Сільсько-
господарськ
і товаро-
виробники 

4 група 

0,45% − для ріллі, сіножатей і пасовищ 
0,27% − для ріллі, сіножатей і пасовищ, 
розташованих у гірських зонах та на поліських 
територіях 
0,27% − для багаторічних насаджень 
0,09% − для багаторічних насаджень, розташованих 
у гірських зонах та на поліських територіях 
1,35% − для земель водного фонду 
3,00% − для ріллі, сіножатей і пасовищ, що 
перебувають у власності сільськогосподарських 
товаровиробників, які спеціалізуються на 
виробництві (вирощуванні) та переробці продукції 
рослинництва на закритому грунті, або надані їм у 
користування, у тому числі на умовах оренди 

Джерело: [2].

Рис. 2. Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності в Україні

Не мають права застосовувати спрощену систему оподаткування 

суб’єкти господарювання (юридичні та фізичні особи – підприємці),  
які здійснюють 

діяльність із організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім 
розповсюдження лотерей), парі  

обмін іноземної валюти

виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім 
роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 

20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної із роздрібним 
продажем пива та столових вин)   

видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і 
дорогоцінного каміння 

видобуток, реалізацію корисних копалин, крім корисних копалин 
місцевого значення 

діяльність у сфері фінансового посередництва 

діяльність із надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та 
зв’язку та іншу діяльність, визначену ПКУ 

фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна 
площа яких перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна 

площа яких перевищує 100 м2, нежитлові приміщення та/або їх частини, 
загальна площа яких перевищує 300 м2 

страхові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, страхові компанії

фізичні та юридичні особи – нерезиденти та інші особи, визначені ПКУ 
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пи розмір ставок податку з одного гектара сіль"

ськогосподарських угідь та/або земель водного фон"

ду залежить від категорії (типу) земель, їх розташуван"

ня.

Зазначимо, що для платників єдиного податку чет"

вертої групи об'єктом оподаткування є площа

сільськогосподарських угідь та/або земель водного

фонду, що перебуває у власності сільськогосподарсь"

кого товаровиробника або надана йому в користуван"

ня та базою оподаткування   нормативна грошова

оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь із

урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за

станом на 1 січня базового податкового року (для

земель водного фонду — нормативна грошова оцін"

ка ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індек"

сації) [2].

Податковим кодексом України встановлені також

додаткові ставки єдиного податку [2]:

1) 15%   для платників єдиного податку першої —

третьої груп (фізичні особи — підприємці):

— до суми перевищення граничного обсягу дохо"

ду, який дає право застосовувати спрощену систему опо"

даткування;

— до доходу, отриманого від провадження діяль"

ності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного подат"

ку, віднесеного до першої або другої групи;

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого

способу розрахунків, ніж грошовий;

— до доходу, отриманого від здійснення видів

діяльності, які не дають права застосовувати спрощену

систему оподаткування (рис. 2);

2) ставки єдиного податку для платників третьої гру"

пи (юридичні особи) встановлюються у подвійному

розмірі ставок:

— до суми перевищення граничного обсягу дохо"

ду, який дає право застосовувати спрощену систему опо"

даткування;

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого

способу розрахунків, ніж грошовий;

Країна-член 
ЄС 

Ставка 
корпоративного 

податку 

Альтернативний 
податок 

Австрія 25% 1 750 євро (ТОВ); 
3 500 євро (АТ) 

Бельгія  33,99% − 
Болгарія 10% − 
Велика 
Британія 20% − 

Греція  26% − 
Данія  23,5% − 
Естонія 20% − 
Ірландія 12,5%/25% − 
Іспанія 28% − 
Італія 31,4% − 
Кіпр 12,5% − 
Латвія 15% − 
Литва 15% − 

Люксембург 29,22% 3 000 євро 
(500 євро) 

Мальта  35% − 
Нідерланди 20%/25% − 
Німеччина 29,65% − 
Польща 19% − 
Португалія 21% − 
Румунія 16% 3% 

Словаччина 22% 480 євро − 
2 880 євро 

Словенія 17% − 
Угорщина 10%/19% н/д 
Фінляндія 20% − 
Франція 33,33% − 
Хорватія 20% − 
Чехія 19% − 
Швеція 22% − 

Таблиця 3. Ставки корпоративного
та альтернативного мінімального податку

в Європейському Союзі у 2015 році

Джерело: складено автором на основі [5; 6].

Країна 

Ставка 
корпора-
тивного 
податку 

Ставка 
індивідуального 
прибуткового 

податку 
(податку на 

доходи фізичних 
осіб) 

Альтернативні системи оподаткування 

Україна 18% 15%/20% спрощена система оподаткування, обліку та звітності (єдиний 
податок) 

Азербайджан 20% 
25% (max) (20% 
− індивідуальні 
підприємці) 

спрощений податок 

Білорусь 18% 

13% (9% − 
резиденти 
високотехнологіч
них парків) 

податок при спрощеній системі оподаткування; 
єдиний податок для виробників сільськогосподарської продукції 

Казахстан 20% 10% 

спеціальний податковий режим на основі патенту; 
спеціальний податковий режим на основі спрощеної декларації; 
спеціальний податковий режим для селянських або фермерських 
господарств; 
спеціальний податковий режим для юридичних осіб - виробників 
сільськогосподарської продукції, продукції аквакультури 
(рибництва) та сільських споживчих кооперативів 

Киргизстан 10% 10% спрощена система оподаткування на основі єдиного податку 

Росія 20% 13% спрощена система оподаткування;
єдиний сільськогосподарський податок 

Таблиця 4. Загальна та альтернативні системи оподаткування в Україні та окремих країнах СНД
у 2015 році

Джерело: складено автором на основі [2; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].
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— до доходу, отриманого від здійснення видів

діяльності, які не дають права застосовувати спрощену

систему оподаткування (рис. 2).

Зазначимо, що відповідно до податкового законо"

давства України з 1 липня 2015 року платники єдиного

податку третьої групи зобов'язані використовувати реє"

стратори розрахункових операцій. Слід відзначити, що

ціни на касові апарати становлять від 5 000 грн. та вище.

Відтак, малий та середній бізнес змушений буде запла"

тити не менше 1,5 млрд грн. одноразово та мільйони гри"

вень щомісяця надалі [3].

На думку О. Продан: "Сьогоднішня система адміні"

стрування касових апаратів громіздка, непрозора і ко"

рупційна. Це монополізована сфера з усіма наслідка"

ми, які витікають звідси (збільшення тіньового сектору;

підвищення цін для споживачів (частину своїх незапла"

нованих витрат підприємці змушені будуть закласти у

вартість своїх товарів і послуг))" [3].

Зазначимо, що у Європейському Союзі (ЄС) відсутні

аналоги вітчизняної спрощеної системи оподаткування,

обліку та звітності, при цьому преференції для малого

та середнього бізнесу існують, але вони функціонують

у межах загальної системи оподаткування [4] (табл. 3).

У свою чергу, аналоги вітчизняної спрощеної сис"

теми оподаткування, обліку та звітності характерні для

країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) (табл.

4). При цьому, для порівняння, ставка корпоративного

податку (загальна система оподаткування, представле"

на податком на прибуток підприємств) в Україні знахо"

диться практично на тому ж рівні, що і в країнах СНД, та

ставка індивідуального прибуткового податку (загаль"

на система оподаткування, представлена податком на

доходи фізичних осіб) в Україні дещо вища порівняно з

більшістю досліджуваних країн СНД.

Розглянемо детальніше досвід Республіки Білорусь

щодо функціонування альтернативних систем оподат"

кування. Так, основні елементи податку при спрощеній

системі оподаткування представлено в таблиці 5.

На нашу думку, доцільним для застосування у вітчиз"

няній практиці є білоруський досвід щодо диференці"

ації ставок податку при спрощеній системі на основі вра"

хування виду населеного пункту (міський чи сільський),

застосування виключно відсоткових ставок та підвищен"

ня їхнього рівня.

У свою чергу, особливості функціонування єдино"

го податку для виробників с/г продукції представлено

Таблиця 5. Особливості функціонування податку при спрощеній системі оподаткування
в Республіці Білорусь

Джерело: складено автором на основі [9].

Елементи податку Характеристика
Платники податку організації та індивідуальні підприємці
Об’єкт оподаткування здійснення підприємницької діяльності

База оподаткування 
визначається, виходячи з валової виручки (суми виручки, отриманої за звітний 
період організаціями та індивідуальними підприємцями від реалізації товарів 
(робіт, послуг), майнових прав та позареалізаційних доходів) 

Ставки податку 

8% − для організацій та підприємців, що не сплачують ПДВ 
6% − для організацій та підприємців, що сплачують ПДВ 
3% − для організацій та підприємців щодо виручки від реалізації товарів і послуг за 
межі Республіки Білорусь 
15% − для організацій та підприємців, що використовують в якості бази 
оподаткування валовий дохід 
5% − для організацій та підприємців (із місцем знаходження (проживання) в 
сільських населених пунктах), що не сплачують ПДВ 
3% − для організацій та підприємців (із місцем знаходження (проживання) в 
сільських населених пунктах), що сплачують ПДВ 

Податковий період /  
звітний період календарний рік / календарний місяць; календарний квартал 

Порядок сплати; 
податкова звітність 

не пізніше 22-го числа місяця, що слідує за звітним періодом, який закінчився; 
податкова декларація 

Таблиця 6. Особливості функціонування єдиного податку для виробників
сільськогосподарської продукції в Республіці Білорусь

Джерело: складено автором на основі [9].

Елементи податку Характеристика 

Платники податку 

організації, що виробляють на території Республіки Білорусь 
с/г продукцію (виручка від реалізації виробленої ними с/г 
продукції становить не менше 50% загальної виручки за 
попередній фінансовий рік); організації, які мають філії щодо 
виробництва с/г продукції, що мають окремий баланс і 
банківський рахунок 

Об’єкт оподаткування здійснення діяльності з виробництва с/г продукції 

База оподаткування 
визначається, виходячи з валової виручки, отриманої за 
податковий період (суми виручки від реалізації товарів (робіт, 
послуг), майнових прав та позареалізаційних доходів) 

Ставка податку 2% 
Податковий період / 
звітний період календарний рік / календарний місяць чи календарний квартал 

Порядок сплати; 
податкова звітність 

не пізніше 22-го числа місяця, що слідує за звітним періодом, 
який закінчився; податкова декларація 
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в таблиці 6. Враховуючи білоруський досвід оподатку"

вання сільськогосподарських товаровиробників, для

платників четвертої групи єдиного податку в Україні

базою оподаткування має стати грошове вираження

доходу та відповідно ставка податку має залежати від

доходу як фінансового результату їхньої діяльності, а

не від категорії земель, їхнього розташування та нор"

мативної оцінки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, впровадження окреслених вище про"

позицій щодо адаптації прогресивного зарубіжного

досвіду функціонування спрощених систем оподатку"

вання у вітчизняну практику призведе до підвищення

ефективності спрощеної системи оподаткування, обліку

та звітності в Україні. При цьому слід забезпечити

стабільність нормативно"правової бази оподаткування

суб'єктів малого підприємництва та удосконалити про"

цес адміністрування єдиного податку, головним чином

у частині реформування адміністрування касових апа"

ратів.
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WAYS OF FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE

У статті розглянуто оптимальні форми і методи фінансування сільськогосподарського комплек�
су; зазначено, що у подальшому сільськогосподарський комплекс перетвориться не тільки на ос�
новне джерело валютних надходжень для України, але і стане головним локомотивом розвитку
вітчизняної економіки. Відтак, подальший його успішний розвиток набуває першочергового зна�
чення, зважаючи на те, що сільське господарство є однією з найбільш ризикових галузей, то у вир�
ішенні проблеми зниження рівня ризику здійснення діяльності сільськогосподарськими товарови�
робниками активну участь має брати держава. З'ясовано, що стан бюджетного фінансування ха�
рактеризується суперечливими тенденціями, а обсяг державної фінансової підтримки галузі є не�
достатнім і не враховує реальних потреб розвитку сільськогосподарського комплексу. Запорукою
ефективності державної підтримки сільськогосподарських підприємств України є не лише збільшен�
ня розмірів бюджетного фінансування, а й забезпечення чіткого і зрозумілого порядку використан�
ня таких коштів, необхідно вдосконалити порядок використання коштів, передбачених у державно�
му бюджеті для надання підтримки сільськогосподарського комплексу. Необхідним є створення в
Україні системи земельно�іпотечного кредитування. За відсутності земельної іпотеки в якості кре�
дитної застави запропоновано використовувати складські свідоцтва та інші товаророзпорядчі до�
кументи на сільськогосподарську продукцію. Для більш стабільного та безперебійного забезпечення
сільськогосподарських підприємств банківськими кредитами слід сприяти зміцненню їх фінансо�
вого стану, належному обгрунтуванню обсягів банківських кредитів, бізнес�плануванню виробни�
чої та фінансової діяльності, дотриманню термінів повернення кредитів. Шляхом поліпшення за�
безпечення сільськогосподарських товаровиробників кредитними ресурсами може бути також ши�
роке запровадження в практику вексельних позик.

In the article the optimal forms and methods of financing the agricultural sector; states that in future
agricultural complex will become not only the main source of foreign exchange earnings for Ukraine, but
will be the main engine of the national economy, so its further successful development becomes of
paramount importance, given the fact that agriculture is one of the most risky sectors, then addressing
risk reduction activities agricultural producers must take an active part state; found that the state budget
financing is characterized by contradictory trends, and the amount of public financial support to the sector
is inadequate and ignores the real needs of the agricultural sector; guarantee the effectiveness of state
support of agricultural enterprises in Ukraine are not only increasing the size of funding, but also to ensure
a clear and understandable manner of use of the funds necessary to improve the use of funds provided by
the state budget to support agribusiness, it is necessary to create a system of land Ukraine Mortgage
lending. In the absence of land mortgage credit as collateral suggested to use warehouse receipts or
other documents of title for agricultural products. For a more stable and uninterrupted provision of farm
bank loans should strengthen their financial condition, proper grounding, bank loans, Business Planning
and Financial Performance, loan repayment deadlines. By improving the provision of credit resources
agricultural producers may also broad implementation in practice of borrowing bill.

Ключові слова: сільськогосподарський комплекс, фінансування, кредитування, розвиток, сільськогос!

подарська продукція, сільськогосподарські підприємства.

Key words: agricultural complex, financing, credit, development, agricultural products, agricultural enterprises.

місце серед світових виробників та експортерів сіль"

ськогосподарської продукції. Однак дослідження фак"

тичних досягнень відчизняного сільськогосподарсько"
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го комплексу свідчить, що його продуктивність зали"

шається досить низькою. Серед головних питань підви"

щення конкурентоспроможності українського сільсько"

господарського комплексу слід особливо виділити

підвищення рівня його фінансового забезпечення та

обсягів інвестування.

На сучасному етапі розвитку нашої держави сіль"

ськогосподарський комплекс посів місце одного з пріо"

ритетних напрямів розвитку економіки і джерела валют"

них надходжень, але підприємства, що працюють у даній

сфері постійно стикаються з проблемою фінансування,

яка особливо загострилася саме зараз. Зважаючи на те,

що власних фінансових ресурсів недостатньо для

відтворення і модернізації сільськогосподарського ком"

плексу України, то пошук нових джерел фінансування є

вкрай необхідним.

У працях вітчизняних науковців багато уваги при"

ділено дослідженню оптимальних форм і перспектив"

них методів фінансування сільськогосподарського ком"

плексу з метою удосконалення організаційно"економі"

чного механізму його фінансово"кредитного забез"

печення, зокрема ці питання розглядали Ю.О. Лупенко,

О. Маслак, В.Я. Месель"Веселяк, В.М. Опарін, П.Т. Саб"

лук, М.М. Федоров та ін. Однак в сучасних умовах ди"

намічних змін в економіці і, зокрема, у сільськогоспо"

дарському комплексі, дослідження основних тенденцій

фінансування потреб суб'єктів сільськогосподарського

виробництва України залишаються актуальними і потре"

бують подальшого вивчення.

Зважаючи на євроінтеграційні процеси, що відбу"

ваються, на подальші структурні перебудови, які

досі здійснюються у сільськогосподарському комплексі

України особливої актуальності набуває питання забез"

печення всебічного розвитку й вдосконалення механіз"

му фінансування сільськогосподарського комплексу, як

пріоритетного і стратегічного напряму розвитку еконо"

міки України. Вирішення проблеми продовольчої без"

пеки держави, підвищення конкурентоспроможності

вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників

на міжнародних ринках неможливе без забезпечення

ефективного функціонування дієвого механізму фінан"

сового забезпечення сільськогосподарського комплек"

су України.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розгляд оптимальних форм і методів

фінансування сільськогосподарського комплексу; зап"

ропонувати шляхи поліпшення забезпечення сільсько"

господарських товаровиробників фінансовими ресур"

сами.

РЕЗУЛЬТАТИ
Суттєве збільшення обсягів випуску сільськогос"

подарської продукції та зростання її питомої ваги у

структурі ВВП та зовнішної торгівлі в останні роки

свідчить про те, що сільськогосподарський комплекс

буде займати все більш вагоме місце у структурі

вітчизняної економіки.

Можна прогнозувати, що у подальшому сільсько"

господарський комплекс перетвориться не тільки на

основне джерело валютних надходжень для Украї"

ни, але і стане головним локомотивом розвитку

вітчизняної економіки. В складних умовах світової

фінансової нестабільності, наявності стійкої загаль"

носвітової тенденції до підвищення цін на продо"

вольство та стрімкого збільшення населення плане"

ти, а також зважаючи на унікальні можливості наро"

щення обсягів сільськогосподарського виробницт"

ва в Україні, подальший успішний розвиток вітчиз"

няного сільськогосподарського комплексу набуває

першочергового значення. В той же час, досягти заз"

наченої мети можливо лише в разі раціональної

організації сільськогосподарського виробництва на

основі застосування сучасних методів організації аг"

рарного бізнесу, серед яких важливе місце посіда"

ють ефективні інструменти формування та викорис"

тання фінансових ресурсів [3].

Сільськогосподарський комплекс потребує знач"

ного обсягу коштів для фінансування поточної гос"

подарської діяльності аграрних підприємств, впро"

вадження новітніх технологій, страхування існуючих

ризиків, розбудови торговельної та транспортної

інфраструктури. З цією метою звичайно використо"

вуються власні та залучені фінансові ресурси: кре"

дитування, в тому числі іпотечне, ф'ючерсні механі"

зми, інструменти фондового ринку, можливості

лізингових, факторингових та страхових компаній.

Однак сільськогосподарський комплекс має свої

особливості, що накладає відбиток на інструменти

накопичення та використання фінансових ресурсів.

Специфіку сільськогосподарського виробництва

визначає його залежність від природно"кліматичних

умов, сезонний характер, тривалий інвестиційний пе"

ріод та пов'язані з цим ризики недоотримання при"

бутку на вкладений капітал. В Україні до цього до"

дається ще нерозвиненість ринкових відносин в аг"

рарній сфері, що знаходить свій прояв у відсутності

сучасної біржової торгівлі сільськогосподарською

продукцією, дієвих технологій хеджування аграрних

ризиків , виваженої стратегії  участі держави у

підтримці сільськогосподарських виробників. Крім

того, на успішність аграрного бізнесу в нашій країні

свій негативний вплив справляє недосконалість існу"

ючого законодавства та нестабільність нормативно"

правової бази підприємницької діяльності [1].

Особливості кредитування та фінансування сіль"

ськогосподарського комплексу обумовлені специф"

ічністю самого сільськогосподарського виробницт"

ва.

Джерелами формування фінансових ресурсів мо"

жуть бути як власні, так і залучені кошти. Формуван"

ня власних джерел фінансування здійснюється за ра"

хунок нерозподіленого прибутку, амортизаційних

відрахувань, ліквідації чи продажу частини майна,

т.д.

Позики в сучасних умовах набувають важливого

значення та покривають тимчасову додаткову потребу

підприємства в коштах. Залучення позикових коштів

зумовлено характером виробництва, розрахунково"пла"

тіжними відносинами, необхідністю поповнення нестачі

власних оборотних коштів та іншими об'єктивними при"

чинами. До залучених джерел формування активів

відносять позики та кредити банку, інвестиції, кошти

державної підтримки, тощо. Таким чином, фінансове за"
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безпечення сучасних сільськогосподарських підпри"

ємств здійснюється в трьох формах: самофінансуван"

ня, кредитування та бюджетні асигнування [5].

Зважаючи на те, що сільське господарство є од"

нією з найбільш ризикових галузей, то у вирішенні

проблеми зниження рівня ризику здійснення діяль"

ності сільськогосподарськими товаровиробниками

активну участь має брати держава. Це підтверд"

жується як світовим досвідом державного регулю"

вання сільськогосподарського виробництва, так і си"

стемними структурно"галузевими зрушеннями в еко"

номіці України [1].

Саме тому держава приймає ряд заходів щодо

підтримки сільськогосподарського комплексу, ос"

кільки він є системоутворюючим в національній еко"

номіці, формує економічну, екологічну та енергетич"

ну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов'я"

заних галузей національної економіки та формує

соціально"економічні основи розвитку сільських те"

риторій.

Основним джерелом державного фінансування

аграрних підприємств є асигнування з державного

бюджету України. Інфраструктура сільськогоспо"

дарського комплексу України потребує значних

фінансових ресурсів, у т.ч. для безпосередньої

підтримки самих сільськогосподарських підприємств

через надання їм пільг, субсидій, дотацій та ін [6].

Стан бюджетного фінансування характеризуєть"

ся суперечливими тенденціями, а обсяг державної

фінансової підтримки галузі є недостатнім і не вра"

ховує реальних потреб розвитку сільськогоспо"

дарського комплексу. Чинна система фінансування

зазнає впливу економічної кризи, характеризується

хронічною недостатністю ресурсної бази, виділені

кошти не сприяють вирівнюванню та стабілізації ста"

ну об'єктів, на які вони спрямовані. Програми роз"

витку аграрного виробництва не пов'язані з реаль"

ними показниками, про що свідчать постійні зміни у

виборі об'єктів фінансування та розподілу коштів на

розвиток галузей і видів продукції. Посилюється тен"

денція об'єднання напрямів (програм) підтримки, що

ускладнює контроль за ефективністю фінансування.

Ці недоліки призводять до неефективного викорис"

тання, розпорошення бюджетних коштів; недоступ"

ності бюджетної підтримки для окремої категорії то"

варовиробників [4].

Прагнення підвищити фінансову дисципліну при

використанні бюджетних коштів шляхом ускладнен"

ня порядку надання фінансової підтримки часом при"

зводить до втрати інтересу агропідприємств до такої

допомоги.

Державне фінансування сільськогосподарсько"

го комплексу є досить нестабільним через наявний

бюджетний дефіцит і великі борги держави. До того

ж, на даний час у країні досить напружена політична

і економічна ситуація,  що тягне за собою не"

стабільність валютного курсу, виникненням на фоні

цього інфляційних процесів та інших дисбалансів

макроекономічних показників. Дана ситуація не

лише негативно впливає на сільськогосподарський

комплекс, а й несе небезпеку для всіх економічних

сфер України.

В умовах ринку суб'єкти господарювання мають

у першу чергу розраховувати на внутрішні фінансові

джерела та ресурси, а зовнішні джерела — відігра"

вати регулюючу і допоміжну роль.

Одним з таких джерел є самофінансування, за

яким передбачено здійснення розширеного відтво"

рення за рахунок внутрішніх джерел (прибутку і

амортизаційних відрахувань) та залучення кредитних

ресурсів [2].

Прибутки і амортизаційні відрахування також є

вагомими джерелами фінансування подальшого роз"

витку агропідприємств, але ймовірність використан"

ня даних грошових ресурсів на розширене відтворен"

ня досить низька, оскільки дані кошти зазвичай на"

правляються на покриття основних витрат агро"

підприємства, а на модернізацію обладнання чи за"

купівлю нових основних фондів коштів не залишаєть"

ся. До того ж, враховуючи сезонність агробізнесу,

то є ризик отримання низького прибутку або навіть

отримання збитків у результаті діяльності, для по"

криття яких, знову ж таки потрібно залучати додат"

кові фінансові ресурси через різні канали фінансо"

вого ринку [6].

До кредитних інструментів, що використовують"

ся для фінансового забезпечення діяльності учас"

ників сільськогосподарського комплексу, звичайно

відносять банківські кредити та позики кредитних

спілок, іпотеку, а також різного виду товаророзпо"

рядчі документи, за допомогою яких залучаються

необхідні кошти та інші ресурси.

Якщо говорити про відносно просту та зрозумі"

лу дрібним сільськогосподарським виробникам фор"

му фінансування через кредитні спілки, то, на жаль,

у силу різних причин вона не отримала в Україні ши"

рокого застосування. Так, за даними Нацфінпослуг,

частка кредитів, наданих вітчизняними кредитними

кооперативами виробникам та  переробникам

сільськогосподарської продукції, складала лише 5%

загального обсягу фінансування від кредитних

спілок. В абсолютному виразі це усього близько 125

млн грн [3].

Основними інститутами кредитування служать

комерційні банки.

Можна зазначити, що для українського фінансо"

вого ринку властивою є модель структурної побудо"

ви, за якої в основному, перерозподіл фінансових

ресурсів здійснюється комерційними банками, але

для сільськогосподарського комплексу банківське

кредитування фактично є сферою залучення інвес"

тицій [3].

Слід відмітити, що в зарубіжних країнах ко"

мерційні банки теж відіграють важливу роль у фінан"

суванні розвитку сільськогосподарського комплек"

су. Частка комерційних банків у сільськогосподарсь"

кому кредитуванні, коливається від 32% в США, до

8% у Німеччині і трохи більше 2% у Франції [2].

 Проте, на відміну від України, в розвинених краї"

нах кредитні потреби аграріїв більше обслуговують

не комерційні, а кооперативні банки. У Фінляндії ча"

стка кооперативних банків у кредитуванні сільсько"

го господарства складає 58%, у Нідерландах —

90%, в Японії — 80%, у Франції — 75%, в Австрії
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— 65%, в Португалії — понад 60%, у Бельгії —

50%, у Швеції — 45%, у ФРН — 44%, в Іспанії —

30% [7].

Разом з тим для українських аграрних підприємств

банківське кредитування є досить складною та витрат"

ною процедурою. Переважна частина підприємницьких

структур, що працює в сільськогосподарському комп"

лексі, на сьогодні не мають доступу до банківських кре"

дитів. Це пояснюється як високими відсотковими став"

ками, так і низькою кредитоспроможністю виробників

сільськогосподарської продукції. Більшість з них в

якості застави під позику окрім майбутнього врожаю

нічого надати не можуть, оскільки земля, яку вони ви"

користовують як основний засіб виробництва, є орен"

дованою. В результаті традиційне банківське креди"

тування, що розглядається в інших країнах світу як го"

ловний інструмент фінансування потреб сільгоспви"

робників, в Україні майже не застосовується.

Домінуючою формою фінансування сільськогос"

подарського комплексу в зарубіжних країнах є кре"

дитування сільськогосподарських підприємств під

заставу землі (земельно"іпотечне кредитування) з

подальшим рефінансуванням відповідних кредитних

вимог. Таке кредитування передбачає стабільну пра"

вову базу, відпрацьовані процедури надання банкі"

вських позик та, як правило, сек'юритизацію іпотеч"

них активів [1].

Світова практика знає дві основні форми земель"

но"іпотечного кредитування: однорівневу систему, в

якій кредити підприємцям сільськогосподарського

комплексу надаються земельно"іпотечними банками

і кредитними спілками, та дворівневу, де окрім

банків і кредитних спілок, діють ще спеціалізовані

установи небанківського типу — земельно"іпотечні

агентства, які за підтримки держави рефінансують

банки шляхом викупу у них іпотечних кредитів, офор"

млених цінними паперами.

Однорівнева модель земельної іпотеки пошире"

на в європейських країнах, де фінансування аграр"

ного бізнесу традиційно здійснюється переважно че"

рез грошово"кредитні установи за допомогою спец"

іальних земельних іпотек. Для цієї моделі характер"

ними є наявність замкненого земельно"іпотечного

ринку, головними гравцями на якому виступають

спеціалізовані банки, в тому числі державні та/або

з державною часткою в капіталі. Ресурси таких бан"

ківських установ складаються із власних накопичень

і коштів, залучених ними шляхом випуску облігацій,

забезпечених землею позичальників іпотечних кре"

дитів. Іпотечно"земельні облігації випускаються на

тривалий строк обігу і користуються довірою інвес"

торів. Все це разом з жорсткими процедурами на"

дання позик забезпечує надійність системи та низькі

процентні ставки за іпотечними кредитами. Такі си"

стеми земельно"іпотечного кредитування домінують

у більшості країн Європейського Союзу та в Канаді

[4].

Дворівнева модель земельно"іпотечного креди"

тування склалася в Сполучених Штатах Америки.

Вона базується на рефінансуванні первинних креди"

торів з боку спеціально створених для цього земель"

но"іпотечних агентств та страхуванні ризиків непо"

вернення наданих кредитів. Для цієї системи харак"

терними є обов'язкова наявність розвиненого вто"

ринного ринку цінних паперів, забезпечених земель"

ною іпотекою, та підтримка з боку держави.

У рамках даної моделі іпотечні кредити надають"

ся комерційними банками та кредитними спілками,

потім їх викуповують земельно"іпотечні агентства,

які таким чином рефінансують первинних креди"

торів, надаючи їм кошти для подальшого кредиту"

вання виробників сільськогосподарської продукції.

Довгострокові фінансові ресурси для цього вони

отримують шляхом випуску похідних цінних паперів

широкому колу інвесторів. Надійність і високу

ліквідність цим деривативам забезпечують вторин"

ний ринок та гарантії, що надаються їх емітентам з

боку держави.

Слід наголосити, що кожен вид фінансування має

певні недоліки, кредит не виняток. Є ряд факторів, які

стримують аграрні підприємства у використанні креди"

ту як джерела фінансування. Проблемами кредитуван"

ня сільськогосподарських підприємств банками є: підви"

щення фінансових ризиків, спричинене отриманням кре"

диту, у перспективі може призвести до втрати фінансо"

вої стійкості і навіть платоспроможності; відсутність у

позичальників ліквідного забезпечення кредитів; високі

кредитні відсотки; довга процедура розгляду можли"

вості отримання кредиту; вплив сезону на сільськогос"

подарське виробництво і залежність від природно"

кліматичних умов; катастрофічне падіння родючості

грунтів та зростання їх ерозії; непостійне законодавство,

нестабільність фінансової та політичної системи; немож"

ливість отримання кредиту на створення сільськогоспо"

дарського підприємства "з нуля" [5].

На даному етапі розвитку пріоритетним джере"

лом фінансового забезпечення для України є залу"

чення інвестицій.

Інвестиційний інтерес до України в контексті гло"

бальних тенденцій невпинно зростає, водночас вже

сьогодні вітчизняним агровиробникам потрібно за"

стосовувати ефективне управління, аби досягти

більшої інвестиційної привабливості та залучити інші

шляхи фінансування. Глобальний попит у світі на

продукти харчування, за свідченням експертів, зро"

статиме при суттєвому зменшенні земель, придатних

для сільгоспвиробництва. На цьому фоні Україна

зберігає високу інвестиційну привабливість [7].

На сьогодні існує багато програм для підтримки

сільськогосподарського комплексу України, але для

того, щоб вибрати найефективнішу з них потрібно

зважити всі переваги і недоліки та вибрати оптималь"

ний варіант, який буде максимально придатними для

конкретного аграрного підприємства. Стратегії та

програми розроблені державою надають можливість

агропідприємствам отримувати додаткові фінансові

ресурси на вигідних умовах та розвивати свою

діяльність у напрямку обраному державою. Пріори"

тетним для України залишається використання іно"

земних інвестицій. Дослідивши теоретичні та мето"

дичні основи фінансового забезпечення сільськогос"

подарського комплексу України, можна стверджу"

вати, що лише при комплексному використанні всіх

видів і методів його фінансування, дані підприємства



Інвестиції: практика та досвід № 15/201538

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

будуть забезпечені фінансовими ресурсами в необ"

хідному обсязі, що дасть їм можливість розвивати

та розширювати спектр своєї діяльності.

ВИСНОВКИ
В Україні державна фінансова підтримка розвит"

ку сільськогосподарських підприємств поки що не

достатня для забезпечення стабільного розвитку цієї

важливої галузі.

Для нарощування потенціалу в фінансовій сфері

сільськогосподарського комплексу слід удосконали"

ти механізми фінансування і здійснити заходи щодо

покращення інвестиційного клімату для внутрішніх і

зовнішніх інвесторів, що сприятиме підвищенню

ефективності використання ресурсів та енергоефек"

тивності агробізнесу, значно полегшить доступ

сільського господарства та харчової промисловості

до сучасних технологій.

Актуальним залишається удосконалення норма"

тивно"правового забезпечення з питань регулюван"

ня ринків сільськогосподарських ресурсів та сфери

зберігання і переробки сільськогосподарської про"

дукції; з питань безпеки харчової продукції.

Можна також зробити висновок про те, що запо"

рукою ефективності державної підтримки аграрних

підприємств України є не лише збільшення розмірів

бюджетного фінансування, а й забезпечення чітко"

го і зрозумілого порядку використання таких коштів.

Тому слід вдосконалити порядок використання

коштів, передбачених у державному бюджеті для на"

дання підтримки агробізнесу.

Очевидно, що системи земельно"іпотечного кре"

дитування в Україні ще належить створити. Для цьо"

го необхідне функціонування повноцінного ринку

землі, розробка та напрацювання досвіду застосу"

вання відповідних іпотечних механізмів.

За відсутності земельної іпотеки в якості кредит"

ної застави можуть використовуватися складські

свідоцтва та інші товаророзпорядчі документи на

сільськогосподарську продукцію.

Для більш стабільного та безперебійного забез"

печення аграрних під приємств банківськими креди"

тами слід вжити заходів, які стосуються як фінансо"

вих установ, так і товаровиробників, а саме: зміцнен"

ня фінансового стану с ільськогосподарських

підприємств, належне обгрунтування обсягів банкі"

вських кредитів, бізнес"планування виробничої та

фінансової діяльності, дотримання термінів повер"

нення кредитів. Шляхом поліпшення забезпечення

аграрних товаровиробників кредитними ресурсами

може бути також широке запровадження в практику

вексельних позик.
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ВСТУП
Споживання паливно"енергетичних ресурсів є необ"

хідною складовою як життєдіяльності людини, так і еко"

номіки країни. Однак щораз більші обсяги потреб у

суспільстві призводять до виснаження запасів цих ре"

сурсів, і водночас їх споживання здійснює руйнівний

вплив на природне середовище. Зазначені обставини

визначають надзвичайну актуальність питань підвищен"

ня енергоефективності на різних рівнях управління.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка та дослідження кон"

цептуальних підходів, методологічних основ і організа"

ційно"економічних методів формування регіональної

системи стратегічного управління енергоефективністю.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Комплексність проблеми підвищення енергое"

фективності визначає широке коло досліджень у

цьому напрямі. Різні аспекти підвищення енергое"

фективності досліджували такі вчені, як Башмаков

І.О., Безруких П.П., Гнідий М.В., Кулик М.М., Лапко

О.О., Лір В.Е., Маляренко В.А., Микитенко В.В.,

Огурцов А.П., Суходоля О.М., Черепанова В.О.,

Шидловський А.К. та ін. Питаннями формування

стратегії сталого розвитку окремих регіонів та на"

ціональної економіки в цілому займалися Алексан"

дров І.О., Буркинський Б.В., Геєць В.М., Заблодсь"

ка І.В., Кизим М. О., Коваленко М.А., Масловська Л.Ц.,

Сенчагов В.К., Пила В.І., Тищенко О.М., Топіха В.І.,

Шаститко А.Є. та ін.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Розробка якісних, збалан"

сованих за ресурсами, механі"

змами і завданнями комплекс"

них довгострокових державних

і регіональних програм енер"

гозбереження та підвищення

енергоефективності можлива

тільки на основі розвинутої

інформаційної бази та методо"

логії, що включає розробку

єдиних (представляють усі

енергоресурси разом на всіх

стадіях їх виробництва, пере"

робки та використання) палив"

но"енергетичних балансів

(ЄПЕБ), визначення технічного,

економічного і ринкового по"

тенціалів економії енергії, виз"

начення на основі прогнозних

оцінок на комплексі моделей

системи цільових індикаторів

програм з урахуванням впливу

всіх основних факторів і за"

ходів політики підвищення

енергоефективності, а також

визначення необхідних ре"

сурсів для реалізації завдань

програм та вхідних до них інве"

стиційних проектів, розробки

ефективних економічних і нор"

мативних механізмів їх реалі"

зації, управління та моніторин"

гу.

Інтеграція балансів ви"

робництва і споживання всіх

енергоносіїв в ЄПЕБ дозво"

ляє: відобразити всю повно"

ту взаємозв'язків різних сис"

тем енергопостачання та

енергоспоживання, врахува"

ти міру їх взаємної доповню"

ваності і замінності і таким

чином в одній таблиці відоб"

разити вс і найважливіші

енергетичні зв'язки і про"

порції: роль окремих енерго"

ресурсів в енергетичному ба"

лансі, роль окремих секторів

в споживанні окремих енер"

горесурсів. Існують різні ме"

тодологічні підходи до фор"

мування ЄПЕБ. За основу до"

цільно взяти формат Міжна"

родного енергетичного аген"

тства (МЕА), адаптований до

української енергетичної ста"

тистики. ЄПЕБ складається з

трьох блоків: ресурси, пере"

творення ресурсів і кінцеве

споживання. Перший блок —
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ресурси — включає виробництво первинних енерго"

ресурсів, експорт, імпорт (ввізного вивезення) і

зміна в запасах. Другий блок описує перетворення

одних енергоресурсів в інші. Саме в ньому визнача"

ються паливний баланс електро" і теплоенергетики

з урахуванням впливу параметрів технічного прогре"

су на підвищення ефективності виробництва тепла та

електроенергії, параметрів цінової конкуренції

різних видів палива, масштаби сумарного споживан"

ня і виробництва електро" і теплоенергії. Третій блок

описує кінцеве споживання енергоносіїв в різних

секторах і галузях економіки [1].

Особливості взятої за основу моделі ЄПЕБ виз"

начаються як специфікою української енергетичної

статистики, так і завданнями, для вирішення яких

він будується. Агрегування даних офіційної стати"

стики в залежності від завдань може проводитися

різними способами. У моделі ЄПЕБ розглядаються

шість груп первинних енергоресурсів (вугілля, сира

нафта, природний газ, інші види твердого палива,

гідроенергія та інші поновлювані джерела енергії,

атомна енергія) і шість видів енергоносіїв, що ви"

користовуються кінцевими споживачами (вугілля,

нафтопродукти, природний газ, інші види твердого

палива, електроенергія та теплова енергія). Для ви"

рішення окремих завдань перелік енергоносіїв в

ЄПЕБ може бути розширений до 23. У ЄПЕБ облік

непаливних джерел електроенергії  і  теплової

енергії проводиться на основі методу фізичного

змісту енергії.

При розробці програм підвищення енергоефек"

тивності та формування ЄПЕБ слід виділяти витрати

енергії не за видами економічної діяльності, як це в

основному прийнято, а по виробництвам основних

енергоємних товарів, робіт і послуг, що дозволяє

адекватно враховувати еволюцію параметрів техні"

чної ефективності виробництва. Це головна від"

мінність від схем формування енергобалансів МЕА і

ООН, де розбиття ведеться по агрегованих галузях

[2].

ЄПЕБ входить, в результаті інтеграції, в одну

таблицю балансів електричної і теплової енергії,

природного газу, вугілля, рідкого палива, а також

інших видів твердого палива з детальним подан"

ням джерел формування і напрямків споживання

цих ресурсів. Приклад розрахунку наведено в таб"

лиці 1.

Для формування ЄПЕБ використовується про"

цедура ступінчастої інтеграції даних різних форм

статистики на основі наступного алгоритму: збір

інформації; її систематизація по осередках ЄПЕБ

для різних форм звітності; формування динамічних

рядів даних по кожному осередку ЄПЕБ на основі

вибору даних форм звітності з однойменними по"

казниками, що забезпечують динамічну стійкість,

адекватність і мінімальний рівень статистичної не"

ув'язки; формування одно продуктових балансів;

формування ЄПЕБ на їх основі; перевірка адекват"

ності та динамічної стійкості технологічних пара"

метрів ЄПЕБ; внесення при необхідності коректив

в однопродуктові баланси; завершення формуван"

ня ЄПЕБ [3].

ВИСНОВОК
Обраний підхід дозволяє на основі виділених

напрямів споживання енергії сформувати широкий

перелік типових технічних заходів у різних секто"

рах економіки для оцінки потенціалу економії

енергії та для включення в комплексну програму

енергозбереження; розвивати модель попиту на

енергоносії з використанням гіпотез про інтен"

сивність технологічної та продуктової перебудови,

а також впливу інших факторів. Параметри ЄПЕБ

оцінюються з певним ступенем точності. Вона виз"

начається якістю та повнотою статистичних даних,

а також їх непротиріччям.

Систематизація енергетичної інформації дозволяє

сформувати динамічний ЄПЕБ (з тимчасовою коор"

динатою для кожного осередку), враховувати еволю"

цію продуктової та технологічної основи виробницт"

ва, а це дає можливість проводити аналіз як ретрос"

пективної динаміки питомих технологічних ко"

ефіцієнтів по кожному сектору, так і технологічних

перспектив.

Використання даних ЄПЕБ в процесах національної

інвентаризації викидів парникових газів сектором "енер"

гетика" дозволяє істотно підвищити її якість.

Використання ЄПЕБ дозволяє також оцінити

су марн і ви трат и в с іх спож ива чів  Укра їни на

придбання енергоносіїв, а їх відношення до ВВП.

Для утримання цього відношення нижче порого"

вого при істотному підвищенні цін на енергію

ключовою умовою є  зниження енергоємності

ВВП.
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DIRECTIONS OF STATE REGULATION AND EVALUATION OF ECONOMIC INTERESTS IN THE
AGRICULTURAL SECTOR

Розвиток аграрного сектору визнається в Україні одним з пріоритетних напрямів ринкових реформ
і державної регуляторної політики. Його значення та вплив на соціально�економічні перетворення
важко переоцінити. Перш за все, це додаткові надходження до державного бюджету, нові робочі
місця, розширення виробництва товарів і послуг, запровадження ноу�хау та інших досягнень науко�
во�технічного прогресу, що приведе до унормування ситуації, яка пов'язана з системною депопуля�
цією, підвищенням престижності праці на землі, добробуту сільського населення й життя на селі.

Проблема в тому, що в національній економіці й аграрній сфері зокрема все ще продовжується
трансформація економічних інтересів, а також становлення державної регуляторної політики у кон�
тексті їхньої адаптації до ринкового середовища взаємовідносин. Тому, замість безпосереднього
регулювання економічних інтересів, переважна частина енергії витрачається на організацію�
здійснення цього процесу. Для стабільного розвитку недостатньо створення лише відповідних еко�
номічних, правових та організаційних передумов, необхідна також активізація діяльності утворених
інститутів, причетних до формування "рамкових правил" життєздатності суб'єктів господарювання
агросектору, скорочення трансакційних витрат та підвищення його ефективності. Державне регу�
лювання економічних інтересів суб'єктів господарювання у контексті врахування парадоксів украї�
нського аграрного сьогодення повинно бути змінене через дві основних причини, які визначають за�
гальні контури розвитку аграрної сфери — це зокрема: утвердження приватної власності на предме�
ти і засоби праці (землю, майно, худобу тощо); унормування ситуації, яка пов'язана із системною
депопуляцією на селі і падінням престижності праці на землі й життя на селі. Оптимізуючи механіз�
ми регулювання аграрної сфери в контексті врахування цих двох позицій, держава, на наше глибоке
переконання, зможе розраховувати на збереження села й закріплення з агровиробничою системою
статусу високопродуктивного, високодохідного, соціально спрямованого сегменту національної
економіки.

The development of the agricultural sector is recognized in Ukraine as one of priority directions of market
reforms and regulatory policy. Its value and impact on the socio�economic transformation is difficult to
overestimate. First of all, this additional budget revenues, new jobs, expand production of goods and
services, implementation of know�how and other achievements of scientific and technological progress,
leading to normalization of the situation, which is associated with systemic depopulation, increase of
prestige of working the land, rural livelihood and rural life.

The problem is that in the national economy and the agricultural sector in particular is still ongoing
transformation of economic interests, as well as the establishment of the state regulatory policy in the
context of their adaptation to the market environment relationships. Therefore, instead of direct regulation
of economic interests, the vast majority of energy is consumed in the process. For sustainable development
it is not enough creation of appropriate economic, legal and organizational prerequisites also the
revitalization of the reconstituted institutions involved in the formation of the "framework rules" the viability
of economic entities in the agricultural sector, reducing transaction costs and improving its efficiency.
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State regulation of economic interests of business entities in the context of accounting for the paradoxes
of Ukrainian agrarian present should be changed in two main factors that determine the General outline of
the development of the agrarian sector, in particular: approval of private ownership of the objects and
means of labors (land, property, cattle and the like); normalization of the situation, which is associated
with systemic depopulation in rural areas and the decline in the prestige of working the land and life in the
village. Optimizing the mechanisms of regulation of the agrarian sector in the context of these two positions,
the state, in our deep conviction, will be able to rely on the preservation of the village and hold agricultural
industrial system status high�performance, highly profitable, socially directed segment of the national
economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідною умовою функціональності державного ре"

гулювання є взаємодоповнюваність ринкових і державних

регуляцій як основа взаємовигідної імплементації економі"

чних інтересів. У систему державного регулювання еконо"

мічних інтересів суб'єктів аграрної сфери повинен бути вбу"

дований дієвий інституційний механізм і  розроблені

відповідні методичні положення їх оцінки у контексті вра"

хування національних особливостей агрогосподарського

обміну [1]. Механізм має забезпечувати всебічну реаліза"

цію взаємних очікувань учасників агроринкового обміну,

незалежно від форм власності і видів економічної (вироб"

ничо"господарської) діяльності [2]. Тут слід ефективно по"

єднати базисні (власність, влада, вартість, праця) і похідні

(конкуренція, інфраструктура, ціна) інститути й інституції у

контексті їхньої конструктивної взаємодоповнюваності для

забезпечення зокрема справедливого перерозподілу вар"

тостей — це головна, фундаментальна проблема. Усе це

забезпечуватиме створення сприятливих інституційних умов

економічного зростання, а також інвестиційної привабли"

вості галузі [3].

Разом з цим потрібна якісна економічна оцінка еконо"

мічних інтересів суб'єктів аграрної сфери, задля забезпе"

чення прийняття економічно обгрунтованих, справедливих

управлінських рішень у системі державного регулювання [4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На актуальність питання державного регулювання та

оцінки економічних інтересів суб'єктів аграрної сфери на

сучасному етапі вказують численні теоретичні досліджен"

ня і узагальнення як вітчизняних, так і іноземних вчених,

зокрема праці А. Алтухова, В. Амбросова, Ю. Білика,

В. Бойка, В. Власова, В. Галушка, Г. Калетніка, С.Кваші,

М. Кропивка, І. Лукінова, П. Макаренка, М.Маліка, А. Ма"

линовського, Л. Мармуль, В. Маслакова, В. Олійника,

Б. Пасхавера, Е. Румянцевої, В. Рябоконя, П. Саблука,

В. Точиліна, І. Ушачева, Л. Худолій, Г. Черевка, О. Шпи"

куляка, О. Шпичака, О. Шубравської, В. Юрчишина.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Будуючи систему державного регулювання економічних

інтересів суб'єктів господарювання, необхідно звернути ува"

гу на організаційні форми їх створення"функціонування як

інституційну основу власне реалізації мотивацій, а також

формування ефективності бізнесу [5]. Також підприємці

різних форм господарювання й власності мають різні підхо"

ди до наповнення ринку сільськогосподарською продук"

цією. Проте тут є чимало проблем, які власне і позиціону"

ються у площині регулювання економічних інтересів й за"

безпечення доступу безпосередніх виробників продукції до

організованого аграрного ринку. Слід впроваджувати

Ключові слова: економічні інтереси, державне регулювання, аграрний сектор, соціально!економічні відно!

сини, агенти ринку, національна економіка, оцінка економічних інтересів.

Key words: economic interests, government regulation of the economy, agrarian sector, socio!economic

relations, the agents of the market, national economy, assessment of economic interests.

відповідні мотиваціям виробників, елементи державного ре"

гулювання економічних інтересів, зокрема в інфраструктур"

ному забезпеченні виробництва"реалізації.

У заданому контексті пропонуємо застосування концепції

збалансованої системи показників, в основі якої цілісне по"

зиціонування визначень рівня поточних ефектів господарсь"

кої діяльності суб'єктів у зв'язку з можливими перспектива"

ми їх задоволення. Для більшої конкретизації й структури"

зації заданих методичних положень пропонуємо систему по"

казників, за допомогою яких, на наше переконання, можна

здійснювати оцінку ступеня задоволення економічних інте"

ресів та ефекти державного регулювання. Концептуальна

схема пропонованих методичних положень оцінок (дослід"

ження) економічних інтересів суб'єктів господарювання ви"

магає застосування так званого "блокового" підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для конкретизації й структуризації методичних поло"

жень пропонуємо систему показників, за допомогою яких,

на наше переконання, можна здійснювати оцінку ступеня

задоволення економічних інтересів та ефекти державного

регулювання (табл. 1).

Приведені сегменти й показники оцінювання інтересів

суб'єктів господарювання дають можливість шляхом про"

ведення відповідної дослідницької роботи визначити рівень

задоволеності потреб, а також дієвості державної регуля"

торної політики.

Практична значущість даних методичних положень у

тому, що вони дають обгрунтовану можливість забезпечити

багатофакторну оцінку реалізації"регулювання економічних

інтересів в аграрній сфері.

Відтворюючи наше бачення напрямів державного регу"

лювання економічних інтересів суб'єктів господарювання,

вважаємо за необхідне якомога ширше окреслити основні

положення відповідної концепції, яка стосується різних сег"

ментів задоволення потреб учасників ринкового обміну,

серед яких: ринок (внутрішній і глобальний), підприємство,

а також соціально"трудова діяльність окремого індивіда. Усі

названі сегменти наслідують відповідний рівень ефектив"

ності, яка може бути оцінена у контексті аналізу шляхів та

можливостей реалізувати економічний інтерес у результаті

відповідних соціально"господарських взаємодій.

Разом з цим економічні інтереси як економічна субстан"

ція, об'єкт державного регуляторного впливу, зреалізову"

ються у контексті формування ефективності господарюван"

ня, оцінка якої надає вагомі підстави робити відповідні вис"

новки щодо мотивацій підприємців, а також пріоритетів дер"

жави у галузі.

Головним чином, на нашу думку, тут слід сприяти

формуванню сприятливого інституційного середовища

розвитку господарюючих структур, які є головним склад"

ником у механізмі реалізації економічних інтересів
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суб'єктів господарсько"трудо"

вого процесу у будь"якому сег"

менті аграрного ринку. Однією

із критеріальних характерис"

тик необхідності визнання за

важливість цього питання є

соціально"трудова складова,

адже ефективний розвиток аг"

ропродовольчого комплексу у

своїй основі забезпечує робо"

тою значну частину праців"

ників, тому формування спри"

ятливого інституційного сере"

довища регулювання економі"

чних інтересів має неабияке

значення.

ВИСНОВКИ
Аграрна політика як конст"

рукційна схема поведінкових ха"

рактеристик, а також система

взаємодії державних органів й

уповноважених ними інституцій"

них утворень, щодо упорядку"

вання інституційного середови"

ща реалізації економічних інте"

ресів суб'єктів господарювання,

повинна спрямовуватися на за"

безпечення сталого розвитку аг"

росфери. Основу концептуаль"

них засад здійснення галузевої аграрної політики стано"

вить ідейне підгрунтя стосовно необхідності забезпечення

ефективної взаємодії існуючих і обгрунтованого підходу

до створення нових нормативно"регуляторних актів в ца"

рині забезпечення упорядкування господарських взає"

модій учасників ринку. В удосконаленні державної регу"

ляторної політики стосовно економічних інтересів суб'єктів

господарювання в аграрній сфері, держава повинна чітко

виділити основні напрями регулювання, що дозволить

сконцентрувати зусилля і максимально приділити увагу

найбільш "нужденним" в регулюванні галузям, виробницт"

вам, а також функціональним підсистемам агрогосподарсь"

кого комплексу. Також необхідно започаткувати універса"

лізацію механізмів державного регулювання, але поряд з

цим, вони мають забезпечити врахування національної аг"

рогосподарської ідентичності, яка унормовує існування

інституційно"специфічних підприємницьких укладів на селі

(дрібнотоварний, фермерський, крупнотоварний). Мето"

дичні положення оцінки економічних інтересів суб'єктів

господарювання аграрної сфери, визначають засадниче

підгрунтя упорядкування конструкції існуючих методик,

щодо визначення результатів власне реалізації економіч"

них інтересів у контексті задоволення потреб учасників

ринкового обміну.
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Таблиця 1. Сегменти й показники оцінювання економічних інтересів
суб'єктів господарювання аграрної сфери

Сегменти оцінювання Показники оцінювання (визначення)
рівня ефектів 

Інвестиційна й фінансова діяльність: 
- прибутковість й рентабельність; 
- виручка від реалізації виробленого продукту; 
- структура і розмір витрат за статтями 
собівартості; 
- інвестиції в основний капітал 

Співвідношення динаміки зростання 
собівартості продукції і змін в обсягах її 
реалізації на ринку. 
Зміни вартості статей витрат виробництва і 
доходів від продажу сільськогосподарського 
товару. 
Динаміка залучення інвестицій 

Місце на ринку та питома вага його охоплення:
- питома вага ринку сільськогосподарської 
продукції та продовольства; 
- обсяг реалізації продукції; 
- якісні параметри продукції 

 
Частка ринку виробника і обсяги реалізації 
сільгосппродукції на зовнішніх ринках 

Динаміка інноваційного розвитку:
- рівень інноваційності технологій виробництва 
продукції; 
- впровадження організаційних та продуктових 
інновацій; 
- скорочення виробничих та інфраструктурних 
витрат 

Зміни результативності виробництва в частині їх 
обсягів. 
Зміни продуктивності праці. 
Зміни урожайності продукції рослинництва та 
продуктивності тварин 

Розвиток і розширене відтворення виробництва: 
- продуктивність праці; 
- рівень заробітної плати персоналу; 
- динаміка кадрового потенціалу; 
- підвищення кваліфікації працівників; 
- використання інформаційних технологій 

 
Рентабельність інвестицій у розвиток 
підприємств. 
Динаміка змін продуктивності праці. 
Досягнення відповідності освіти працівників 
займаним посадам і виконуваній роботі 

Взаємовідносини з іншими учасниками ринку, 
споживачами сільськогосподарського товару: 
- доступ до виробничих ресурсів і технологій; 
- забезпечення збалансованості взаємовідносин 

Ефективність ресурсного обміну. 
Доступ до ринку та інфраструктурних каналів 
збуту агропродукції й продовольства 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

З 1 січня 2015 року було запроваджено нову подат"

кову реформу. Однак оцінку результативності поперед"

ньої податкової реформи не було проведено. Таким чи"

ном, при розробленні новацій 2015 року не було врахо"

вано недоліки попередньої податкової реформи, що

може негативно позначитися на її результативності.
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ДІАГНОСТИКА ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ
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DIAGNOSIS OF THE INFLUENCE OF THE TAX REFORM IN 2011 IN THE UKRAINIAN ECONOMY

У статті проводиться оцінювання результативності податкової реформи 2011 року. Встанов�
лено результативність податкової реформи щодо досягнення нею поставлених цілей та задач.
Проведено моніторинг впливу податкової реформи 2011 року на загальний економічний роз�
виток у країні, макроекономічну стабільність та інвестиційну і інноваційну діяльність. Визначе�
но ступінь дотримання податковою реформою принципів реалізації податкової реформи, а
саме: принципу доцільності, обгрунтованості, своєчасності, прозорості, комплексності, сис�
темності та послідовності дій та результативності. Доведено низьку результативність податко�
вої реформи 2011 року щодо її впливу на економіку України. Головною причиною низької ре�
зультативності податкової реформи 2011 року щодо її впливу на економіку країни визначено
низький ступінь дотримання принципів реалізації податкової реформи при її проведенні.

The paper assesses the impact of the tax reform 2011. It established the effectiveness of tax reform
to achieve its goals and objectives. Monitoring of the impact of the tax reform of 2011 on the general
economic development in the country, macroeconomic stability and the investment and innovation.
The degree of compliance with the principles of tax reform, the implementation of tax reform, namely
the principle of appropriateness, reasonableness, timeliness, transparency, comprehensiveness,
consistency and workflow and productivity. Proven low effectiveness of the tax reform 2011 and its
impact on the economy of Ukraine. The main reason for the poor performance of the tax reform 2011
and its impact on the economy determined a partial adherence of the principles of tax reform in the
implementation of its conduct.

Ключові слова: податкова реформа, результативність податкових реформ, принципи реалізації по!

даткової реформи, податкове навантаження, макроекономічні показники, економічний розвиток, іннова!

ційна діяльність, інвестиційна діяльність.

Key words: tax reform, the effectiveness of tax reform, the implementation of the principles of tax reform, the

tax burden, macroeconomic indicators, economic development, innovation, investment activity.

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

Дослідженню впливу податкової політики на розви"

ток економіки приділяється увага у працях багатьох

вітчизняних науковців, із яких варто відмітити Ю. Івано"
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ва, Т. Кощук, А. Крисоватого, А. Соколовську [1],

А. Хомутенко, В. Хомутенко [2], Ю. Чередниченко та

інших. Однак, в проведених дослідженнях недостатньо

уваги приділяється результативності проведених подат"

кових реформ в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є проведення комплексного оцінюван"

ня результативності податкової реформи 2011 року щодо

її впливу на економіку країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Не дивлячись на позитивну реакцію економіки на про"

ведення податкової реформи 1999 року, в 2009—2010

роках спостерігалося погіршення більшості макроеконо"

мічних показників. Так, обсяг ВВП в 2009 та 2010 роках

склав 63,3 % та 65,8 % від рівня 1990 року, проти відпо"

відного показника 2008 року — 74,2%. Рівень безробіт"

тя в 2009 та 2010 роках склав 8,8% та 8,1 %, що більше

за відповідний показник 2008 року (6,4 %). Дефіцит дер"

жавного бюджету збільшено з 1,3 % ВВП в 2008 році до

3,9 % та 5,9 % в 2009 та 2010 роках. Так само спостері"

гається зменшення обсягів промислової та сільськогос"

подарської продукції та інших показників [3].

Погіршення економічної ситуації в країні вимагало

здійснення певних кроків щодо її стабілізації. Так, в кінці

2010 року було розроблено програму економічних ре"

форм [4], якою і було визначено нову стратегію економ"

ічного розвитку країни в цілому та податкової політики

зокрема. В результаті з 1 січня 2011 року було розпоча"

то податкову реформу, цілі та задачі якої визначалися

новою стратегією податкової політики.

Виходячи з цього, пропонується провести оцінюван"

ня результативності податкової реформи 2011 року щодо

її впливу на економіку країни.

Перш за все визначимо результативність податкової

реформи щодо досягнення нею стратегічних задач.

Першим завданням податкової реформи 2011 року

було зміцнення позицій вітчизняного бізнесу в міжна"

родній конкурентній боротьбі за рахунок зменшення ча"

стки податків у витратах підприємств і скорочення вит"

рат часу платників на нарахування й сплату податків [4].

Для досягнення цього завдання було зменшено

кількість податків (на 31 грудня 2014 року діяло 22 по"

датки та збори проти 43 податків та зборів, що діяли ста"

ном на 31 грудня 2010 року), ставку податку на прибуток

(з 23 % у 2011 році до 18 % у 2014 році), введено еколо"

гічний податок, запроваджено податкові канікули для

малого бізнесу та систему пільг стимулювання енергоз"

береження та енергоефективності, запроваджено єдиний

соціальний внесок, удосконалено інструменти аморти"

заційної політики. Однак для застосування податко"

вих канікул передбачено складні умови їх отримання, а

ставки ЄСВ так і залишилася високою. Крім того, не відбу"

лося суттєвого перенесення податкового навантаження

з мобільних факторів виробництва (праці та капіталу) на

споживання, ресурсні та екологічні платежі.

Щодо зменшення кількості податків (за період 2010—

2014 роки склад податкових надходжень зменшено на

21 податок), то вона була скорочена за рахунок фактич"

но не діючих податків та зборів, що не позначилося на

фактичному податковому навантаженні платників. Так,

податкове навантаження на 1 січня 2011 року складало

34,2 %, проти 35,1 % на 1 січня 2015 року.

Таким чином, проведені зміни носили точковий, а не

системний та комплексний характер, оскільки не було

створено достатніх умов для стимулювання інвестицій"

ної та інноваційної діяльності, не було змінено наванта"

ження на фонд оплати праці та інше.

У результаті Україна за рейтингом Світового банку

щодо легкості ведення бізнесу піднялася за показником

складності сплати податків у 2014 році на 164 місце про"

ти 181 місця у 2010 році (тобто на 17 пунктів вище), а по

показнику часу, необхідного для розрахунку та сплати

податків з 736 годин за рік у 2010 році до 390 годин у

2014 році (тобто скоротився час на сплату річних податків

на 346 годин) [5].

Тобто перше завдання щодо зміцнення позицій

вітчизняного бізнесу в міжнародній конкурентній бо"

ротьбі за рахунок зменшення частки податків у витратах

підприємств і скорочення витрат часу платників на нара"

хування й сплату податків було виконано податковою

реформою частково.

Друге завдання щодо підвищення ефективності ад"

міністрування податків було досягнуто за рахунок зап"

ровадження таких інструментів реалізації податкової ре"

форми: введення системи ризикоорієнтованого податко"

вого контролю; спрощення порядку реєстрації платників

податків; введення автоматизованої системи роботи по"

даткових органів; визначення вичерпного переліку прав

та обов'язків контролюючих органів та платників по"

датків; проведення реструктуризації контролюючих

органів та створення на базі податкових та митних органів

Міністерства доходів та зборів. Досягнення цього завдан"

ня підтверджується суттєвим скороченням часу на спла"

ту річних податків.

Третє завдання щодо побудови цілісної й всеосяж"

ної законодавчої бази з питань оподаткування і гармоні"

зацію із законодавством ЄС виконано не в повному об"

сязі. В результаті податкової реформи було прийнято По"

датковий Кодекс України, норми якого наближалися до

норм ЄС. Однак багато директив ЄС так і не було вико"

нано. Це стосується в першу чергу директив щодо ПДВ

(а саме: директива Ради ЄС № 2006/113/ЄС про спільну

систему ПДВ; директива № 2007/74/ЄС про звільнення

від ПДВ і мита на товари, що ввозяться особами, які по"

дорожують з третіх країн та ін.) та акцизного податку (а

саме: директива Ради ЄС № 92/83/ЄЕС про гармоніза"

цію структури акцизних зборів на спирт та алкогольні

напої; директива № 2008/118/ЄС стосовно загальних

умов акцизного збору; директива № 2011/64/ЄС про

структуру та ставки акцизного збору та тютюнові вироби

та ін.).

Іншим завданням податкової реформи було встанов"

лення податкової справедливості для відновлення різних

умов конкуренції в економіці України. Для досягнення

цього завдання було скорочено податкові пільги з ПДВ

(на 31 грудня 2014 року налічувалося 135 пільг з ПДВ, в

той час як на 31 грудня 2010 року діяло 151 пільга) та

виключено зі складу застосування спрощеної системи

оподаткування окремих сфер діяльності. Тут варто заз"

начити про тенденцію до збільшення пільг з ПДВ почина"

ючи з 2012 року, не дивлячись на загальне зменшення

кількості пільг з ПДВ за період 2010—2014 роки.

Щодо останнього завдання, а саме: зменшення гли"

бини соціальної нерівності, то податок на нерухомість,

який був закріплений серед податків у Податковому Ко"

дексі і мав би сприяти досягненню цієї задачі, не працю"

вав в повній мірі через проблеми з його адмініструван"

ням. Так, податок на нерухомість було запроваджено для

фізичних осіб лише з 1 січня 2015 року. Однак у напрямі
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зменшення соціальної нерівності було запроваджено по"

чинаючи з 2011 року, крім основної ставки ПДФО 15 %,

також ставку 17 %, що застосовувалася до доходів, що

перевищують десятикратний розмір мінімальної заробі"

тної плати.

Таким чином, можна підвести підсумком, що подат"

ковою реформою 2011 року з п'яти поставлених завдань

лише два було виконано у повному обсязі, два було ви"

конано частково, а одне взагалі залишилося невиріше"

ними.

У результаті проведення податкової реформи 2011

року в структурі податків збільшено частку непрямих по"

датків, які надалі займають провідне місце в структурі по"

даткових платежів (у 2014 році в порівнянні з 2010 ро"

ком частка непрямих податків збільшилася в структурі

податкових надходжень на 2,5 в. п. і склала 35,9 %).

Щодо структури податкових надходжень за економ"

ічною функцією податків, то за роки дії податкової ре"

форми 2011 року, як і в період попередньої реформи,

переважають податки на працю (в 2014 році їх частка

склала 46,8 %). В процесі реалізації податкової рефор"

ми намітилася тенденція до зменшення податків на капі"

тал (їх частка в структурі податків зменшилася з 13,4 % в

2010 році до 12,0 % в 2014 році, тобто на 1,4 в. п.) та

збільшення частки податків на споживання (з 36,3 % в

2010 році до 41,2 % в 2014 році, тоб"

то на 4,9 в. п.).

Щодо рівня податкового наван"

таження, то в 2011 році податковий

коефіцієнт збільшився в порівнянні

з попереднім роком на 3,4 в. п. У

2011—2012 роках відбувалося по"

дальше збільшення його рівня (в

2012 році податкове навантаження

збільшилося в порівнянні з 2011 ро"

ком на 0,7 в. п.) У результаті за весь

період дії податкової реформи по"

даткове навантаження було збільше"

но на 0,9 в. п. (з 34,2 % у 2010 році

до 35,1 % в 2014 році).

Для визначення результатив"

ності податкової реформи щодо її

впливу на економіку проведемо оці"

нювання дієвості податкової рефор"

ми 2011 року щодо її впливу на заль"

ний рівень економічного розвитку.

Так, в таблиці 1 представлено зміну основних показ"

ників макроекономічного розвитку в країни в порівнянні

з попереднім роком.

Тут варто відзначити, що на початку запровадження

податкової реформи в 2011 року простежується покра"

щення всіх з розглянутих макроекономічних показників.

Так, обсяг ВВП в 2011 році збільшився на 5,2 в. п., обсяг

промислової продукції на 7,6 в. п., обсяг сільськогоспо"

дарської продукції на 19,9 в. п., обсяг капітальних інвес"

тицій на 18,8 в. п. та відбулися позитивні зміни і по іншим

показникам. Однак у подальшому відбувається знижен"

ня темпів їх зростання по деяким з них (щодо обсягу роз"

дрібного товарообороту та обсягу ВВП) та зменшення їх

обсягу в загалі по іншим. В результаті в 2014 році було

зафіксовано зменшення по всім розглянутим макроеко"

номічним показникам (виключенням є обсяги сільсько"

господарської продукції, що збільшувалися на протязі

всього періоду дії податкової реформи).

Так, в 2014 році обсяг ВВП зменшився в порівнянні з

2013 роком на 6,8 в. п., промислової продукції на 10,1 в.

п., обсяги капітальних інвестицій на 24,1 в. п., обсяги роз"

дрібного товарообороту на 8,6 в. п., обсяги перевезень

вантажів на 8,8 в. п. Так само відбулося зменшення і по

іншим з розглянутих показників. Взаємозв'язку між

зміною макроекономічних показників та зміною значен"

Показники 2010 2011 2012 2013 2014
Зміна обсягу ВВП, % до попереднього 
року 

4,2 5,2 0,2 0,0 -6,8

Зміна обсягу промислової продукції, % 
до попереднього року 

11,2 7,6 -1,8 -4,3 -10,1

Зміна обсягу продукції сільського 
господарства, % до попереднього року 

-1,5 19,9 4,5 13,7 2,8

Зміна обсягу капітальних інвестицій, % 
до попереднього року 

-0,6 18,8 8,5 -11,1 -24,1

Зміна обсягу роздрібного товарообігу, % 
до попереднього року 

10,1 13,2 12,3 6,1 -8,6

Зміна обсягу перевезень вантажів, % до 
попереднього року 

9,0 7,0 -1,5 -0,9 -8,8

Зміна обсягу перевезення пасажирів, % 
до попереднього року 

-6,0 2,0 -2,0 -2,8 -5,3

Зміна введення в експлуатацію житлових 
будинків, % до попереднього року 

45,9 0,8 14,2 4,4 -2,1

Податкове навантаження 
 (зміна +/-) 

-0,7 3,4 0,7 -0,9 -2,3 

Таблиця 1. Показники результативності податкової реформи
щодо її впливу на економічний розвиток у країні

Джерело: складено за даними [3; 6].

Показники Оптимальне 
значення, % 

Критичне 
значення, 

% 
2010 2011 2012 2013 2014 

1. Відношення обсягу ВВП на одну 
особу в Україні до середнього 
значення по країнам ЄС, % 

90,0 10,0 23,9 24,9 25,2 25,6 25,6 

2. Рівень безробіття, % 5,0 9,0 8,1 7,9 7,5 7,2 9,3 

3. Відношення дефіциту 
Державного бюджету до ВВП, % 

3,0 10,0 5,9 1,8 3,8 4,4 5,0 

4. Рівень споживчих цін, % 2,0 12,0 9,4 4,5 -0,2 0,5 24,9 
Податкове навантаження, % – – 34,2 37,6 38,3 37,4 35,1 

Ефективна ставка податків на 
капітал, % 

– – 16,9 19,0 21,0 20,5 15,4 

Ефективна ставка податків на 
працю, % 

– – 34,8 34,3 34,1 34,7 33,8 

Ефективна ставка податків на 
споживання, % 

– – 19,0 20,6 20,3 17,5 19,6 

Таблиця 2. Показники результативності податкової реформи щодо її впливу
на макроекономічну безпеку країни

Джерело: складено за даними [3; 6; 7].
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ня податкового коефіцієнту не було встановлено. Однак

неправильно обрані інструменти реалізації податкової

реформи 2011 року (що стосується інструментів її реалі"

зації в період 2013—2014 роки, а саме: скорочення на"

даних податкових пільг, збільшення податкових надход"

жень, введення нових податків та ін.) є однією з причин

погіршення економічного стану в країні.

Далі визначимо вплив податкової реформи на рівень

економічної безпеки в країні. Виходячи з чотирьох базо"

вих показників макроекономічної стабільності, що вико"

ристовуються Міністерством економічного розвитку та

торгівлі [5] проведемо оцінку впливу інструментів реалі"

зації податкової реформи 2011 року на зміну цих показ"

ників. З таблиці 2 видно, що за весь час дії податкової

реформи 2011 року простежується незначне збільшення

показнику щодо відношення обсягів ВВП на одну особу

в Україні до середнього значення по країнам ЄС (в 2014

році показник склав 25,6 %, що на 1,7 в. п. більше ніж в

2010 році). Одним із фактором такого збільшення було

зменшення ефективної ставки податків на капітал в 2014

році в порівнянні з 2010 роком на 1,5 в. п. Однак варто

відмітити, що значення цього показника значно нижче ніж

його оптимальний рівень (90 %).

Рівень дефіциту в 2014 рокі склав 5 % ВВП, що мен"

ше за показник 2010 року на 0,9 в. п. По іншим же показ"

никам відбувається суттєве погіршення їх значення. Так,

рівень безробіття в 2014 році збільшено в порівнянні з 2010

роком на 1,2 в. п, а рівень споживчих цін на 15,7 в. п.

Тобто проведена податкова реформа сприяла зни"

женню економічної безпеки країни, про що свідчить пе"

ревищення в 2014 році окремих з розглянутих показників

свого критичного значення. Так, в 2014 році рівень без"

робіття склав 9,3 % при критичній межі 9 %, рівень спо"

живчих цін склав 24,9 %, при критичному значенні 12 %.

Варто відзначити, що обсяг ВВП до середнього значен"

ня по країнам ЄС не був критичний, втім, його розмір хоча

і більший за критичне значення (10 %), однак є далеким

від оптимального рівня (90 %). А обсяг дефіциту бюд"

жету хоч і збільшився, однак у 2014 році був нижчий у 2

рази свого критичного значення (10 %), саме склав 5 %.

Основною ж причиною збільшення дефіциту бюджету

було випереджаюче зростання видатків державного бюд"

жету над його доходами. Однак податковою реформою,

особливо в 2013—2014 роках, застосовувалися фіскальні

інструменти, що були направлені виключно на зменшен"

ня дефіциту бюджету.

Виходячи з цього, податкова реформа 2011 року виз"

начається як така, що знижувала економічну безпеку

країни та не сприяла її економічному розвитку.

Далі проведемо оцінку результативності податкової

реформи 2011 року щодо її впливу на інвестиційний роз"

виток країни. А саме розглянемо, як зміна визначених

інструментів реалізації податкової реформи (зменшення

пільг та ефективної ставки податків на капітал, введення

нових податків, зміна інструментів амортизаційної пол"

ітики та ін.) вплинуло на основні джерела інвестиційного

ресурсу та обсяг капітальних інвестицій взагалі.

Так, при зменшенні ефективної ставки податків на ка"

пітал на 1,5 в. п. та зниженням обсягів податкових пільг

на 3914,1 млн грн. або на 10,5 % відбулося зменшення

чистого прибутку прибуткових підприємств на 50001,8

млн грн. або на 32,2 % (табл. 3). При цьому знос основ"

них засобів збільшився на 2,4 в. п. і склав в 2013 році

77,3 % від вартості всіх основних засобів (це свідчить

про низьку ефективність застосованих податкових пільг).

Обсяг капітальних інвестицій в 2014 році в порівнянні

з 2010 роком збільшився на 30358,9 млн грн. або на 16,1

%, однак у 2013—2014 роках намітилася тенденція до

його зменшення.

Показником, по якому було збільшено його обсяг, є

амортизаційні відрахування, що в 2013 році в порівнянні

з 2010 роком збільшилися на 17650,4 млн грн. або на 14,5

%. Це пов'язано із змінами в амортизаційній політиці, що

сталися з прийняттям Податкового Кодексу. Так, у 2011

році фіскальна амортизація була наближена до бухгал"

терської через зміни методики нарахування амортизації

основних засобів враховуючи механізм її нарахування,

що прописаний у П(С)БО № 7. Так, було поновлено ме"

тоди амортизації та визначено мінімально допустимі тер"

міни їх корисного використання, встановлено 16 груп

об'єктів основних засобів, а також здійснено групування

нематеріальних активів.

Таким чином, у період проведення податкової рефор"

ми 2011 року не було створено умов для зменшення зно"

су основних засобів та оновлення виробництва.

Далі визначимо результативність податкової рефор"

ми 2011 року щодо її впливу на інноваційний розвиток.

Перш за все визначимо, чи створювалися податковою ре"

Показники 

Роки

2010 2011 2012 2013 2014 
Відхилення 2010 року 

до 1999 року 
+/- % 

 Чистий 
прибуток, 
 млн грн. 

155197,6 208896,3 210607,6 179239,6 205199,4 50001,8 32,2 

 Амортизаційні 
відрахування, 
млн грн.  

121927,6 118994,1 128331,0 139578,0 н. д. 17650,4 14,5 

 Капітальні 
інвестиції, млн 
грн. 

189061,0 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 30358,9 16,1 

 Знос основних 
засобів, % 74,9 75,9 76,7 77,3 н. д. 2,4 в. п. 

Податкові 
пільги, млн 
грн. 

37127,4 59166,6 48659,1 35630,9 33213,3 -3914,1 -10,5 

 Ефективна 
ставка податків 
на капітал, % 

16,9 19,0 21,0 20,5 15,4 -1,5 

Таблиця 3. Вплив податкової реформи 2011 року на інвестиційну діяльність підприємств

Джерело: складено за даними [3; 6; 8].
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формою умови для підвищення інноваційної активності

підприємств.

У 2011 році з прийняттям Податкового Кодексу було

закріплено пільги щодо стимулювання енергозбережен"

ня та стимулювання інвестиційно"інноваційної діяльності.

При цьому в 2011 році відбулося збільшення всіх показ"

ників інноваційної активності підприємств. Так, кількість

підприємств, що впроваджують інновації в 2011 році

збільшилась на 9 %, обсяги впровадженої інноваційної

продукції збільшилися на 34,5 %, обсяг впроваджуваних

нових технологічних процесів збільшилися на 22,9 %

(табл. 4).

Однак у подальшому спостерігалась волатильність

показників. Так відбулося погіршення більшості показ"

ників у 2012—2013 роках (темпи падіння кількості

підприємств, що впроваджують інновації склали в 2013

році 4,3 %; темпи приросту обсягу впроваджуваної інно"

ваційної продукції в 2012 році знизилися, а в 2013 році

вже було зафіксовано темпи падіння показника на рівні

7,8 %; по обсягу впроваджуваних нових технологічних

процесів було знижено його розмір на 12,8 % та 28 % в

2012 та 2013 роках відповідно).

Втім, в 2014 році знову відбувається покращення всіх

показників інноваційної активності підприємств (окрім об"

сягу підприємств, що впроваджують інновації, який змен"

шився на 7,9 % в порівнянні з 2013 роком). Темпи приро"

сту впровадженої інноваційної продукції (16,7 %), впро"

ваджених нових технологічних процесів (10 %) та

збільшення частки нових видів техніки у загальній

кількості інноваційних видів техніки супроводжувалося

суттєвим зниженням в 2014 році ефективної ставки по"

датків на капітал (на 5,1 в. п. в порівнянні з 2013 роком).

Крім того, простежується взаємозв'язок між обсягом на"

даних податкових пільг та розмірами показників іннова"

ційної діяльності підприємств.

Таким чином, можна зробити висновок, що вперше за

роки застосування пільг інноваційного характеру просте"

жується взаємозв'язок їх обсягів та показниками іннова"

ційного розвитку. Втім, зменшення їх обсягу у подальшому

не сприяло покращенню інноваційної діяльності в країні.

Результативність податкової реформи щодо її впливу

на інноваційну активність промислових підприємств за весь

період проведення податкової рефор"

ми була не висока. Так, у 2014 році в

порівнянні з 2010 роком відбулося

зменшення кількості підприємств, що

впроваджують інновації на 9 одиниць

або на 0,7 % та обсягу впроваджува"

них нових технологічних процесів на

300 одиниць або на 14,7 % (в тому

числі за рахунок зменшення мало"

відходних ресурсозберігаючих техно"

логічних процесів на 32 одиниць або на

6,7 %). Втім, виробництво інноваційної

продукції збільшилося на 300 одиниці

або на 14,7 %. Щодо загального обся"

гу реалізованої інноваційної продукції,

то в 2014 році в порівнянні з 2010 ро"

ком він знизився на 7028,4 млн грн. або

на 20,9 %.

Таким чином, проведене дослід"

ження вказує на низьку результа"

тивність податкової реформи 2011

року щодо її впливу на інноваційну

діяльність підприємств.

При проведенні оцінювання ре"

зультативності податкової реформи

важливим є визначити ступінь дотримання принципів ре"

алізації податкової реформи. Так, при проведенні подат"

кової реформи необхідно дотримуватися таких прин"

ципів, як: доцільності; своєчасності; обгрунтованості; про"

зорості; комплексності, системності та послідовності дій;

результативності.

Проведемо дослідження ступеня дотримання прин"

ципів реалізації податкової реформи при проведенні по"

даткової реформи 2011 року.

Щодо першого принципу реалізації податкової ре"

форми "доцільності", то тут варто відмітити, що завдан"

ня, що ставилися перед податковою реформою не в

повній мірі відповідали стратегічній меті, а саме: забез"

печення стійкого економічного зростання на інновацій"

но"інвестиційній основі, а більше були направлені на гар"

монізацію податкового законодавства до вимог ЄС та

підвищення рейтингу України щодо легкості ведення

бізнесу. А частина використаних інструментів не була

направлена на вирішення поставлених задач. Тому мож"

на визначити, що принципу доцільності дотримувалися

лише частково при проведенні податкової реформи.

Щодо принципу своєчасності, то тут варто відзначи"

ти, що при погіршенні економічних показників було зміне"

но стратегію податкової політики та проведено податко"

ву реформу. Тому, можна казати, що податкова рефор"

ма 2011 року буда своєчасно.

Проведення податкової реформи здійснювалося спи"

раючись на єдину стратегію удосконалення податкової си"

стеми, що свідчить про наукове обгрунтування її прове"

дення. Втім, зміни 2013—2014 років, що вносилися в по"

даткову систему мали хаотичний та безсистемний харак"

тер, що не мало під собою наукового та економічного об"

грунтування, а були направлені лише на підвищення по"

даткових надходжень бюджету. Щодо економічного об"

грунтування, то тут варто відзначити, що не дивлячись на

зазначені цілі та задачі було використано більшою мірою

інструменти фіскального спрямування, що не відповідало

макроекономічній ситуації в країні. Тобто принципу об"

грунтованості також дотримувалися лише частково.

Принципу прозорості також частково дотримували"

ся, оскільки результати податкової реформи не будо вис"

вітлено в повній мірі.

Таблиця 4. Вплив податкової реформи 2011 року на деякі
показники інноваційної діяльності промислових підприємств

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 

Темпи приросту кількості підприємств, 
які впроваджують інновації (%) 3,1 9,0 3,3 -4,3 -7,9 

Частка підприємств, що впроваджують 
інновації у загальній кількості 
промислових підприємств (%) 

11,5 12,8 13,6 13,6 12,1 

Темпи приросту впровадженої 
інноваційної продукції (%)  -10,3 34,5 5,1 -7,8 16,7 

Частка нових видів техніки у 
впровадженні інноваційних видів 
продукції, % 

27,5 27,7 27,7 25,8 35,9 

Темпи приросту обсягу впроваджених 
нових технологічних процесів (%)  7,9 22,9 -12,8 -28,0 10,6 

Частка маловідходних ресурсо-
зберігаючих технологічних процесів у 
загальній кількості впроваджених 
нових технологічних процесів (%) 

23,4 20,6 25,3 31,9 25,6 

Темпи приросту наданих податкових 
пільг (%) 31,6 59,4 -17,8 -26,8 -6,8 

Ефективна ставка податків на капітал 
(%) 16,9 19,0 21,0 20,5 15,4 

Джерело: складено за даними [3; 4; 6].
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Принципу комплексності, системності та послідов"

ності дій при проведенні податкової реформи 2011 року

не дотримувалися, оскільки одні інструменти нівелюва"

ли вплив інших, крім того, податкові зміни 2013—2014

років мали безсистемний характер.

Принципу результативності дотримувалися частково

на початку проведення податкової реформи, але надалі

інструменти податкової реформи були направлені вик"

лючно на збільшення надходжень бюджету.

Таким чином, з шести принципів трьох було дотри"

мано частково, одного в повній мірі, а двох не дотриму"

валися.

У результаті неповного дотримання принципів ре"

алізації податкової реформи та часткового виконання

її завдань, стратегічну мету податкової реформи — за"

безпечення стійкого економічного зростання на інно"

ваційно"інвестиційній основі за одночасного збільшен"

ня сукупних податкових надходжень до бюджетів всіх

рівнів і державних цільових фондів [4], не було досяг"

нуто, що підтверджується навпаки погіршенням мак"

роекономічних показників та зменшенням податкових

надходжень.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, при проведенні податкової реформи

2011 року не було дотримано всіх принципів реалізації

податкової реформи, а виконання завдань податкової

реформи було частковим, що й позначилося на неви"

конанні загальної мети її проведення. Якщо спочатку

запровадження податкової реформи застосовувались

як фіскальні, так і регулюючі її інструменти, то з 2013

року податкова реформа мала виключно фіскальний

характер, що позначилося на погіршенні основних по"

казників економічного розвитку. Тому, проведене дос"

лідження свідчить про низьку результативність подат"

кової реформи 2011 року щодо її впливу на економі"

ку.

Головною причиною низької результативності подат"

кової реформи 2011 року визначаємо той факт, що при її

проведенні не дотримувалися принципів реалізації подат"

кової реформи. Як наслідок, застосовані інструменти ре"

алізації податкової реформи не відповідали стану еко"

номіки та не сприяли економічному розвитку країни, про

свідчить погіршення більшості з розглянутих показників

її результативності.

Подальше дослідження буде проводитися у напрямі

оцінювання результативності податкової реформи 2015

року.
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Досліджено інноваційні інструменти кредитного ринку, які використовуються у світовій прак�
тиці. Вказано на переваги та недоліки інвестиційного банківського кредитування. Розкрито
сутність проектного фінансування як найпоширенішої форми інвестиційного кредитування.
Висвітлено переваги та недоліки емісії кредитних деривативів, зокрема кредитних нот як пер�
спективної форми залучення позикових ресурсів. Розкрито сутність таких форм кредитування,
як бридж�фінансування й мезонінне фінансування та вказано на їхні переваги і недоліки. Ви�
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на доцільність застосування в умовах поглиблення інтеграції України в європейський економі�
чний простір ECA�фінансування як перспективної форми залучення довгострокових позикових
ресурсів. Досліджено маловідому у вітчизняній практиці форму цільового залучення позико�
вих ресурсів — LBO�фінансування. Зроблено висновок про необхідність розвитку мікрокреди�
тування та подано пропозиції щодо його активізації в Україні.

Are investigated the innovative tools of credit market, that are used in the world. Are specified the
advantages and disadvantages of the investment bank lending. Are reviewed the essence of project
financing as the most common form of investment lending. Is showed the advantages and
disadvantages of issue of credit derivatives, including credit notes as a promising form of borrowing
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вське кредитування займає провідне місце серед усіх

інструментів залучення позикових коштів для потреб

вітчизняних підприємств. Однак у світовій практиці на
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кредитному ринку на сьогоднішній день використовуєть"

ся доволі широкий спектр специфічних форм кредитуван"

ня, які враховують окремі обставини залучення позико"

вих ресурсів та володіють безперечними перевагами, по"

рівняно з традиційними способами кредитування.

Відмінною ознакою практики використання позико"

вого капіталу для потреб національної економіки є те, що

більшість банківських позик, залучених вітчизняними суб"

'єктами господарювання, мають короткостроковий харак"

тер та не пов'язані з розширеним відтворенням діяльності.

Впровадження нових форм кредитування може стати для

вітчизняних суб'єктів господарювання важливим чинни"

ком підвищення доступності банківських кредитних ре"

сурсів. Відтак, важливим завданням сьогодення є поси"

лення інвестиційного характеру кредитування, що дасть

змогу забезпечити економічне зростання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню інноваційних інструментів кредитного

ринку присвятили свої праці такі вчені, як Альбетков А., Вой"

тович А., Кишакевич Б., Ковалевский К., Лурье В., Миськів

Г., Петрикова Е. та інші. У своїх працях вони вказують на

наявність численних перешкод для активного поширен"

ня нових форм кредитування у вітчизняній практиці. Зок"

рема зазначають, що незважаючи на те, що інвестиційне

банківське кредитування дає можливість вирішити про"

блему короткостроковості залучення коштів, ускладне"

ний документообіг, тривала бюрократична процедура

оформлення позики й інші недоліки суттєво підвищують

його вартість і знижують привабливість цієї форми кре"

дитування. Все це, а також відсутність належного право"

вого впорядкування стримують розвиток у вітчизняній

практиці різновидів інвестиційного кредитування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження інноваційних інструментів

кредитного ринку для можливого їх використання у про"

цесі формування позиченого капіталу підприємств в Ук"

раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливим інноваційним інструментом кредитного

ринку є інвестиційний банківський кредит, який у

світовій практиці набув широкого застосування. Його

характерною рисою є те, що він надається позичаль"

нику на середньо" та довгостроковий період за наяв"

ності відповідного пакету документів, які підтверджу"

ють намір реалізувати інвестиційний проект (бізнес"

план, техніко"економічне обгрунтування, проектно"

кошторисна документація та ін.). До моменту його за"

вершення необоротні активи позичальника виступають

об'єктом застави.

Головний недолік інвестиційного кредиту полягає у

складності ведення документообігу та наявності трива"

лої бюрократичної процедури оформлення цієї позики.

Внаслідок цього у позичальника можуть виникати додат"

кове фінансове навантаження, адже нерідко термін ви"

конання зобов'язань за укладеними угодами наступає

швидше, ніж підприємство зможе підготувати докумен"

тацію для банку. Це змушує позичальника залучати до"

даткові короткострокові позики на період до завершен"

ня процедурних питань з інвестиційного кредиту, що в

цілому підвищує вартість позичених коштів. Ця обстави"

на виступає головним чинником, який знижує приваб"
ливість інвестиційного кредитування для суб'єктів госпо"

дарювання. Поряд з цим, до недоліків цієї форми креди"

тування у наукових колах відносять: чітка орієнтація вик"

лючно на фінансування новоутворених підприємств або

для конкретних інвестиційних проектів; необхідність пе"

редачі у заставу необоротних активів позичальника до

моменту введення в експлуатацію інвестованого об'єкту

[4, с. 115].

Найбільш поширеною у зарубіжній практиці інвести"

ційного кредитування є така його форма, як проектне

фінансування. Воно являє собою довгострокове креди"

тування інвестиційних проектів, при якому основним

об'єктом забезпечення за кредитом виступає сам проект,

тобто доходи від його реалізації. Надання таких кредитів

практикують, окрім банківських установ, інвестиційні та

інноваційні фонди, спеціалізовані фінансові компанії,

страхові та лізингові компанії та інші суб'єкти фінансово"

го ринку.

Кредитування в рамках проектного фінансування в

Україні практикує невеликий сегмент банківських уста"

нов, переважно системних. Воно здійснюється за допо"

могою фінансового лізингу дорогих та складних проектів,

пов'язаних з придбанням устаткування. Ризик проектно"

го фінансування полягає в тому, що можна витратити до

півроку на розгляд банком документів і отримати відмо"

ву. Через втрату часу на пошук фінансування може бути

зірвано виконання проекту. Справа в тому, що бізнес"план

є головним документом при розгляді проектного фінан"

сування. Він повинен дозволяти оцінити всі ризики, для

цього потрібна його максимальна деталізація. Отриман"

ня кредиту в рамках проектного фінансування зазвичай

пов'язане із значними трансакційними витратами на його

оформлення, оцінювання об'єкта застави та ін. Це суттє"

во здорожчує вартість ресурсів, які можуть бути мобілі"

зовані підприємством за допомогою цієї форми інвести"

ційного кредитування.

Зважаючи на низький рівень капіталізації вітчизняної

банківської системи і обмежені можливості для розвитку

синдикованого кредитування, перспективною формою за"

лучення позикових ресурсів на зовнішніх ринках є емісія

кредитних деривативів. При цьому найбільші можливості

щодо широкого застосування в Україні мають кредитні

ноти, або ж кредитно"дефолтні боргові зобов'язання

(Credit Linked Notes — СLN). У практиці зарубіжних країн

кредитні ноти активно використовують банківські уста"

нови з метою зниження кредитних ризиків, однак вони

також можуть бути задіяні для формування позиченого

капіталу компаніями реального сектору економіки. CLN

являють собою структуровані боргові вимоги, розмір по"

вернення яких залежить від того, відбулася кредитна

подія чи ні. Емітент CLN розміщує їх за номінальною вар"

тістю та періодично виплачує їхнім держателям відсотки.

При настанні визначеної в угоді "кредитної події" борго"

ва вимога погашається впродовж визначеного строку як

різниця між номінальною ціною та збитками, тобто ре"

альна (зменшена) вартість боргової вимоги. Якщо "кре"

дитна подія" не реалізована, погашення кредитної ноти

відбувається за її номінальною ціною. Таким чином, дер"

жатель CLN бере на себе подвійний ризик — ризик де"

фолту активу та ризик дефолту емітента кредитної ноти

[3, с. 200].

Важливими перевагами залучення позикових ресурсів

за допомогою емісії кредитних нот можна визначити такі:

широке коло потенційних кредиторів; доволі ліберальні

вимоги до розкриття інформації про емітента та його ре"

путації як позичальника; можливість гнучкого управління

запозиченнями за допомогою випуску додаткових

траншів [6]. Для емітентів кредитних нот необов'язкови"
ми є підготовка проспекту емісії, наявність міжнародно"

го кредитного рейтингу, проходження процедур лістингу

та due diligence (детальної юридичної перевірки діяльності
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позичальника). Додаткова перевага кредитних нот поля"

гає також у швидкості проходження процедур залучення

коштів, що істотно знижує їхню загальну вартість.

Втім, попри очевидні позитивні сторони використан"

ня кредитних нот вони не отримали в Україні поширення

як інструмент залучення позикових ресурсів. Це пояс"

нюється дією цілого комплексу чинників: нижчою

ліквідністю кредитних нот порівняно з іншими інструмен"

тами; високим ступенем волатильності ставок проценту

(тоді як кредитні ноти найбільш повно розкривають свій

потенціал за умов стабільності процентних ставок та вузь"

ких кредитних спредів [3, с. 202]); низьким рівнем роз"

витку інфраструктури фінансового ринку (бюро кредит"

них історій, рейтингових агентств); проблемами правово"

го забезпечення та ін.

Оригінальним інструментом кредитування, який в Ук"

раїні поки не отримав широкого розвитку є надання

бридж"кредитів. Між тим, у зарубіжних країнах такий

спосіб мобілізації позикових ресурсів доволі широко ви"

користовується для фінансування одноразових та висо"

ковартісних проектів. Бридж"фінансування являє собою

своєрідний фінансовий міст, який дає можливість покри"

ти потреби суб'єкта господарювання у коштах впродовж

часового проміжку між раундами фінансування. За свої"

ми характеристиками бридж"кредит схожий зі строковим

кредитом, але за призначенням його швидше можна виз"

начити як альтернативу інвестиційним банківським пози"

кам. Зазвичай, він пов'язаний із майбутньою емісією

цінних паперів, кошти від продажу яких виступають дже"

релом погашення та сплати відсотків.

Практична реалізація бридж"фінансування здійс"

нюється за допомогою боргових нот, відсоткова ставка

за якими може бути фіксованою або плаваючою, а сума

процентних платежів, зазвичай, виплачується при їхньо"

му погашенні. Найбільшого поширення у світовій прак"

тиці отримали конвертовані боргові ноти, які одночасно

засвідчують відносини позики, але можуть бути обміняні

на акції підприємства"боржника.

Однією із головних переваг бридж"фінансування є те,

що воно передбачає для позичальника доволі широкі

можливості коригувати обсяги залучення коштів у залеж"

ності від наявних потреб. Хоча кредитор зобов'язується

надати бридж"кредит у повному обсязі, на вимогу пози"

чальника він може бути розділений на кілька частин

(траншів) з отриманням в міру необхідності. За рахунок

цього позичальник може коригувати обсяги залучення

кредитних коштів з урахуванням рівня власної платосп"

роможності в конкретний момент часу.

Оскільки бридж"фінансування передує емісії цінних

паперів (пайових чи боргових), при використанні цього

інструменту залучення позикових коштів важливо, щоб

термін кредитування узгоджувався зі строками розміщен"

ня акцій чи облігацій на фондовому ринку з урахуванням

форс"мажорних обставин. Для прикладу, якщо до настан"

ня строку погашення бридж"кредиту емісія з різних при"

чин не відбудеться, позичальник може опинитися у стані

технічного дефолту. Зважаючи на це, період кредитуван"

ня має враховувати можливий часовий лаг на випадок

відстрочення терміну розміщення цінних паперів [4].

Попри те, що залучення бридж"кредитів володіє без"

перечними перевагами порівняно зі строковими позика"

ми, адже передбачає можливість для оперативного ко"

ригування обсягів та вартості позиченого капіталу, оче"

видно, що використання цього інструменту залучення

позикових коштів доступне тільки для великих підпри"
ємств, які планують IPO.

Серед нетрадиційних інструментів залучення позико"

вих коштів для потреб розширеного відтворення варто

відмітити мезонінне фінансування. У зарубіжних країнах

воно доволі широко використовується при реалізації вен"

чурних проектів, тоді як в Україні — практично відсутнє.

За сутністю мезонінне фінансування, яке поєднує ознаки

як боргового фінансування, так і прямих інвестицій, являє

собою схему, коли власник ресурсів (інвестор) направ"

ляє їх на розвиток компанії"реципієнта без входження до

її капіталу, а в обмін на боргові зобов'язання та опціон з

правом придбання акцій позичальника в майбутньому за

визначеною ціною. Найбільший інтерес мезонін"фінансу"

вання може складати для компаній, які вичерпали мож"

ливості залучити банківські позики або ж прагнуть залу"

чити довгострокові ресурси і, водночас, володіють стаб"

ільними грошовими потоками чи значним обсягом капі"

талу. Головною перевагою мезонінного фінансування

порівняно з прямими інвестиціями є його нижча вартість,

оскільки за умови зростання ринкової вартості підприєм"

ства погашення мезонін"позики та викуп опціону здійснити

дешевше, ніж викупити частку акціонерного чи пайового

капіталу, передану інвестору при значенні прямих інвес"

тицій.

Порівняно зі звичайним банківським кредитом ме"

зонін"фінансування також має низку переваг, а саме:

— можливість залучати позикові ресурси на трива"

лий період і на вигідних умовах, у тому числі й компані"

ям, для яких банківське кредитування недоступне через

відсутність забезпечення чи невідповідність фінансовим

вимогам. Поряд з цим, максимально прийнятне співвідно"

шення заборгованості до EBITDA у рамках мезонінного

кредиту зазвичай у 1,5—2 рази вище, ніж для звичайної

позики [5, с. 31], що розширює можливості доступу до

кредитування для підприємств з недостатньою капіталі"

зацією;

— широкі можливості залучення коштів, оскільки ме"

зонін"інвесторами у світовій практиці виступають не лише

банки, але небанківські фінансові установи (пенсійні та

страхові фонди, фонди приватних інвестицій, страхові

компанії та ін.);

— можливість вибору зручної форми погашення за"

боргованості — шляхом безпосереднього повернення

інвестору кредиту з процентними платежами, або ж пе"

редачі йому відповідного пакету акцій підприємства. Вод"

ночас за допомогою комбінації кількох інструментів, ме"

зонінні кредити мають гнучкі умови виплати відсотків та

повного погашення;

— збереження управлінської незалежності, оскільки

впродовж дії угоди про мезонінне фінансування компа"

нія"кредитор не втручається у фінансову політику пози"

чальника та напрями його діяльності (іноді кредитору

можуть надаватися права щодо схвалення ключових

рішень і здійснення контролю). Крім мобілізації додат"

кових ресурсів для потреб підприємства, мезонінне фінан"

сування дає змогу також уникнути розмиття акціонерно"

го капіталу, оскільки компанія"позичальник зазвичай во"

лодіє правом викупу пайових цінних паперів, емітованих

на користь мезонін"інвестора. Це дає змогу домогтися

зниження вартості сукупного капіталу, що винятково важ"

ливо для "молодих" підприємств з високим потенціалом

росту;

— відтермінування виплати значної частини платежів

за мезонін"кредитом, оскільки проценти та інші платежі
за боргом зазвичай здійснюються в момент його кінцево"

го погашення. Водночас за належної структуризації за"
боргованості позичальник може вирахувати витрати на за"

лучення та обслуговування мезонін"кредиту з бази опо"
даткування податком на прибуток [2].

Мезонінне фінансування передбачає застосування

низки інструментів, які комбінуються з урахуванням спе"
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цифіки підприємства та формують відповідну структуру

заборгованості:

— мезонінний кредит (незабезпечений або суборди"

нований). Субординація такого кредиту забезпечується

шляхом надання кредитору права на відчуження чи зас"

таву безпосередньо реальних активів підприємства"пози"

чальника чи його акцій (структурна субординація) [5, с.

32]. У зарубіжній практиці такі кредити надають на термін

5—10 років з правом дострокового його повернення після

закінчення мінімально обумовленого строку кредитуван"

ня;

— конвертовані облігації, які передбачають виплату

фіксованих процентів та основної суми боргу після завер"

шення терміну кредитування, або ж можливість отриман"

ня кредитором акцій позичальника за заздалегідь обу"

мовленою ціною замість повернення боргу. В окремих ви"

падках практикується емісія облігацій з варрантом на акції

позичальника, який може виступати самостійним фінан"

совим інструментом [7, с. 41];

— "прихована" участь інвестора у капіталі компанії"

позичальника, за якою інвестор володіє часткою у капіталі

компанії, але не несе відповідальності за її зобов'язання"

ми перед кредиторами. При цьому інформація про участь

інвестора у капіталі компанії"позичальника закрита для

третіх осіб, а відносини між ними щодо участі в управлінні

та розподілі прибутку визначаються конфіденційною уго"

дою.

Головним недоліком залучення позикових коштів за

схемою мезонінного фінансування є їхня порівняно ви"

сока вартість, що пов'язане із вищим рівнем ризику для

інвесторів. Оскільки воно є гібридним фінансовим інстру"

ментом, який поєднує ознаки кредитування та емісійного

залучення коштів, то у випадку банкрутства позичальни"

ка заборгованість за мезонін"кредитом буде стягуватись

після погашення усіх кредитних зобов'язань, але перед

поверненням акціонерного капіталу. Фактично, кредитор

у схемі мезонін"фінансування бере на себе частину ри"

зиків акціонера, а тому розраховує на вищу доходність.

Загалом дохід мезонін"інвестора складається з кількох

потоків коштів:

— процентних платежів, у тому числі проценти за ос"

новною сумою кредиту (фіксовані або змінні, грошовий

купон) та відкладені проценти (нараховуються періодич"

но та капіталізуються з виплатою після погашення основ"

ної суми боргу);

— доходу від участі у розподілі прибутку позичаль"

ника (participating loan);

— доходу від реалізації варрантів (опціонів) на купів"

лю акцій позичальника (якщо ринкова ціна таких акцій

перевищує номінальну);

— одноразових або періодичних винагород, в тому

числі у формі додаткової знижки при розміщенні при"

вілейованих акцій або певної кількості варрантів (оп"

ціонів) на акції позичальника;

— відшкодування за рахунок позичальника трансак"

ційних витрат, пов'язаних з організацією угоди про ме"

зонін"фінансування та ін.

Для позичальника ці платежі, за винятком доходу

від курсової різниці, характеризуватимуть вартість по"

зиченого капіталу, мобілізованого за схемою мезонін"

фінансування. Тому у світовій практиці сфера застосу"

вання мезонінного фінансування — це ризикові та вен"

чурні проекти. Щодо вітчизняного досвіду, то викори"

стання такого способу залучення позикових коштів для

потреб розвитку підприємств має випадковий характер.

Серед низки чинників, які перешкоджають активізації

мезонінного фінансування в Україні доцільно відзна"

чити: слабкість фінансового ринку, особливо сегменту

позабанківських фінансових інститутів; несприятливий

інвестиційний клімат; високий рівень недовіри вітчиз"

няного суспільства до фінансових інститутів, слабкий

розвиток культури фінансового інвестування; загаль"

ний високий рівень вартості кредитних ресурсів на рин"

ку та ін.

В умовах поглиблення інтеграції України в європейсь"

кий економічний простір все більшої актуальності набу"

ває така перспективна форма залучення довгострокових

позикових ресурсів як ECA"фінансування. У багатьох

країнах ЄС для стимулювання експорту функціонують так

звані кредитні експортні агентства (Export Credit Agency),

основне призначення яких — кредитувати на вигідних

умовах покупців продукції поза межами ЄС. За наявності

жорстких початкових умов отримання фінансування (на"

явність звітності, складеної за міжнародними стандарта"

ми за два останніх роки; обмеження щодо норми покрит"

тя експортного контракту (імпортер зазвичай має пога"

сити самостійно не менше 15% вартості товару); вимоги

щодо мінімального обсягу контракту, який підлягає

фінансуванню та юрисдикції угоди), його переваги оче"

видні: порівняно низька вартість ресурсів, які залучають"

ся для потреб підприємства"імпортера; довгостроковий

характер залучення позикових коштів; гнучкість умов от"

римання фінансування (зокрема, експортне агентство

може надавати відстрочку виплати основної суми боргу

та нарахованих відсотків як мінімум до моменту введен"

ня інвестиційного об'єкта в експлуатацію (1—2 роки в се"

редньому) [1].

Іншою малопоширеною у вітчизняній практиці фор"

мою цільового залучення позикових ресурсів є LBO"

фінансування (від Leveraged Buy"Out), яке передбачає

викуп компанії"мети за рахунок позичених ресурсів. Така

форма фінансування у зарубіжній практиці активно ви"

користовується при здійсненні операцій злиття та погли"

нання. Великою перевагою використання LBO"фінансу"

вання є те, що за рахунок позичених ресурсів може по"

криватися до 85—90% вартості угоди з купівлі компанії"

мети. Її активи разом з грошовим потоком, з одного боку,

виступають заставою за угодою LBO"фінансування, а з

іншого боку, є джерелом коштів для погашення боргу.

Таким чином, характерною рисою LBO є забезпечення

кредиту за рахунок не тільки і не стільки власних активів

позичальника, скільки активів не приналежної йому ком"

панії"мети [8, с. 328].

Зважаючи на високий рівень ризику LBO"фінансу"

вання для кредитора, така форма залучення позико"

вих ресурсів передбачає складну процедуру укладан"

ня угоди та  можливість втручання кредитора у

діяльність інтегрованої компанії. Як правило, виділен"

ню LBO"кредиту передує всебічний аналіз об'єкта

придбання, який передбачає оцінку синергетичного

ефекту від реалізації угоди; проведення юридичного

і фінансового аудиту компанії"мети; узгодження кре"

дитної структури угоди та ін. Нерідко кредитору на"

дається право контролювати фінансову звітність інтег"

рованої компанії, здійснювати інспекторські перевірки

та навіть делегувати свого представника до органів уп"

равління. Зрозуміло, що усі ці обставини суттєво

збільшують трансакційні витрати на залучення ре"

сурсів, що виступає головним стримуючим чинником

для поширення LBO"фінансування у вітчизняній прак"

тиці. Однак вагомі переваги, якими характеризується

LBO"фінансування (відсутність потреби у відволіканні

власних ресурсів на придбання активів; можливість

для диверсифікації ризиків; ліберальні вимоги до роз"

криття інформації; переваги в оподаткуванні, пов'язані

з борговим фінансуванням; використання фіксованих
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ставок за користування кредитом та ін.) дають нам

підстави визначати його як потенційно одну із най"

більш перспективних форм залучення позикових ре"

сурсів для бізнесу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Емпіричний аналіз показав, що попри наявність ва"

гомих переваг застосування інноваційних форм залу"

чення позикових ресурсів та їхню орієнтацію на враху"

вання особливостей суб'єкта господарювання, в сучас"

ний період зберігаються численні перешкоди для їхньо"

го активного поширення у вітчизняній практиці. Серед

найвагоміших чинників, які стримують впровадження

інноваційних форм залучення позикових ресурсів

вітчизняними підприємствами доцільно визначити: не"

розвиненість як самого фінансового ринку, так і його

інфраструктури; відсутність належного правового впо"

рядкування; несприятливий інвестиційний клімат; висо"

кий рівень недовіри вітчизняного суспільства до фінан"

сових інститутів, слабкий розвиток культури фінансо"

вого інвестування; загальний високий рівень вартості

кредитних ресурсів та інші. Крім цього, вивчення інно"

ваційних форм залучення позикового капіталу засвід"

чило, що вони переважно доступні великим компаніям

зі стійким фінансовим станом та значними обсягами

активів. Тому необхідно розвивати мікрокредитування,

головними проблемами якого в сучасних умовах є не"

стача довіри між кредиторами і потенційними позичаль"

никами; низька рентабельність кредитування; високі

трансакційні витрати; підвищений рівень ризику тощо.

Розв'язання цих проблем вимагає подальших активних

наукових пошуків.

На нашу думку, з метою активізації мікрокредитуван"

ня доцільним є: впровадження податкових преференцій

для інституцій, які спеціалізуються на кредитуванні ма"

лого бізнесу; формування правових передумов для роз"

витку банківськими установами дочірніх мікрофінансових

організацій; формування сприятливих умов для залучен"

ня довгострокових фінансових ресурсів для потреб

мікрокредитування, в тому числі шляхом залучення коштів

міжнародних фондів і спеціалізованих фінансових орган"

ізацій.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Євроінтеграційний напрям розвитку України, а особ"

ливо завдання, які випливають у зв'язку з підписанням

Угоди між Україною та ЄС щодо асоціації, вимагають

суттєвої модернізації валютної політики України. В умо"

вах розширення і поглиблення регіональної фінансової

інтеграції та глобалізації економіки в цілому відбуваєть"

ся значна трансформація національних валютних сис"

тем. Відповідно, євроінтеграційні заходи повинні бути

спрямовані на забезпечення як відповідності системи

валютного регулювання досягнутому рівню розвитку
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TRANSFORMATION PROCESSES OF THE MONETARY POLICY IN CEECS IN TERMS
OF EUROPEAN INTEGRATION

Проаналізовано особливості економічної та валютної політики країн ЦСЄ протягом етапів трансфор�
мації на шляху до вступу в ЕС. Визначено специфічні завдання валютної політики країн на шляху транс�
формаційних змін. Здійснено наукове осмислення стратегії реалізації та трансформації валютної пол�
ітики, виокремлено послідовність трансформаційних змін у валютній системі, які застосовувалися цими
країнами з метою євроінтеграції. Зокрема зазначено що, перш за все необхідно проводити часткову мо�
дифікацію окремих елементів валютної системи відповідно до макроекономічних передумов, а вже потім,
на наступному етапі, застосовувати більш системні заходи, пов'язані зі зміною принципів проведення
монетарної та валютної політики, з вибором адекватного режиму таргетування. За цих умов країна може
претендувати на приєднання до валютного союзу як простішої форми євроінтеграційного регіонального
об'єднання. Заключним етапом є повна системна трансформації. Ключовими кроками цього етапу є інсти�
туційні зміни в сфері монетарної та валютної влади, досягнення яких дозволяє перейти на наступний
шабель інтеграції — вступ до валютної зони, з більш жорсткими вимогами та правилами. Дотримання цих
правил дає підстави для приєднання країни до регіональної валютної системи. Визначено передумови,
що є необхідними для трансформаційних перетворень. Зроблено відповідні висновки для України.

The article analyzes the features of economic and monetary policy of CEECs during the transformation stages
towards joining the EU. Specific objectives of the monetary policy towards transformational change are defined
in the article. Performed the scientific reasoning of the implementation and transformation strategy of the
monetary policy, outlined the sequence of transformational changes in their monetary systems, which were
made for European integration. It is defined in the article that, firstly it's necessary to carry out a partial
modification of the individual elements of the monetary system, according to the macroeconomic preconditions,
and then, as the next step, implement more systematic measures related to the change in the principles of the
monetary policy, choosing an appropriate targeting regime. Under these conditions, a country can make a claim
for joining a monetary union, as a simpler form of the regional Euro integration. Transformation of the system
itself is proposed to be the final step. The key elements in this phase include institutional changes in the monetary
and foreign exchange authorities, achieving which allow moving to the next integration stage — joining a currency
zone, which incurs more stringent requirements and regulations. Compliance with these rules gives adequate
grounds for joining a regional monetary system. Necessary conditions for transformational change were
determined. Corresponding conclusions regarding Ukraine were made.
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integration.

ринкової економіки в країні, так і операційної сумісності

з механізмами валютного регулювання та контролю, які

існують у країнах Європейського Союзу.

Найвищий рівень валютної інтеграції на сьогодні

притаманний країнам Європейського Союзу. Європейсь"

кому вибору України, безумовно, сприяє одна з найваж"

ливіших геополітичних подій початку XXI ст. — східне

розширення Євросоюзу до кордонів колишнього СРСР

і збільшення числа країн"членів ЄС після 2004 з 15 до

28 держав, у тому числі за рахунок країн Центрально"

Східної Європи та Балтії. Угорщина, Латвія, Литва,
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Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Естонія стали

повноправними членами Європейського союзу в травні

2004 р, Болгарія і Румунія приєдналися до інтеграцій"

ного угруповання в 2007 р., а Хорватія — в 2013 р. Про"

цеси трансформації та євроінтеграції збіглися за часом

і змістом, що дозволяє говорити про реалізацію краї"

нами ЦСЄ моделі трансформації через євроінтеграцію.

Аналіз ефективності цієї моделі — надзвичайно акту"

альне як у теоретичному, так і в практичному плані зав"

дання.

Значний науковий і практичний інтерес становлять

аналіз й оцінка досвіду постсоціалістичних країн — но"

вих членів ЄС з розробки валютної політики у період

підготовки до вступу в ЄС, а згодом — до Європейсько"

го валютного союзу. Дослідження природи, векторів і

механізмів трансформації країн Центральної та Східної

Європи (далі країни ЦСЄ), європейської гармонізації

валютних політик є актуальним у контексті реалізації

офіційної євроінтеграційної стратегії України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичному дослідженню валютно"фінансових

проблем присвячено праці таких відомих зарубіжних

учених, як Дж. М. Кейнса, Л. Красавіної, П. Кругмана,

Дж. Г. Мінскі, С. Моісеєва, А. Наговіцина, М. Обстфель"

да, Дж. Сороса, Дж. Стігліца, М. Фрідмена. Серед

українських учених слід відзначити праці О. Береславсь"

кої, С. Боринця, А. Гальчинського, В. Гейця, О. Дзюб"

люка, Ф. Журавки, Д. Лук'яненка, О. Мозгового,

С. Мочерного, М. Савлука та багатьох інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявлення основних факторів

і напрямів трансформації національної валютної систе"

ми в умовах інтеграції й глобалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Після тривалого періоду трансформації національ"

них економічних систем країни ЦСЄ набули членства в

ЄС: Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угор"

щина, Чехія, Естонія з 1 січня 2004 р.; Болгарія і Руму"

нія з 1 січня 2007 р. На даний час половина з цих країн

перейшли на єдину валюту євро: Словенія з 1 січня 2007 р.,

Словаччина — з 1 січня 2009 р., Естонія — з 1 січня 2011 р.,

Латвія — з 1 січня 2014 р.

Валютна політика перебуває у тісному взаємозв'яз"

ку із трансформаційними та монетарними процесами,

що відбуваються в економіках різних країн. Взаємна

обумовленість процесів у валютній сфері та економіці в

цілому робить валютні відносини найважливішим еле"

ментом економічного механізму.

Макроекономічними умовами проведення валютної

політики в країнах з трансформаційною економікою є:

досягнення внутрішньої і зовнішньої рівноваги еконо"

мічної системи; передбачуваність і стабільність грошо"

во"кредитної політики, що забезпечує таргетований

темп зміни цін; збалансованість бюджету [1, с. 60]. За

таких умовах валютна політика здатна вирішувати свої

специфічні завдання. Основними завданнями валютної

політики в країнах з трансформаційною економікою є:

1) забезпечення реальної ринкової оцінки курсу націо"

нальної валюти; 2) максимальне зниження тиску на на"

ціональну валюту з боку грошової пропозиції, що за"

безпечується узгодженням заходів валютної та грошо"

во"кредитної політики; 3) накопичення необхідних

міжнародних золотовалютних резервів, їх наявність це

неодмінна умова досягнення макроекономічної стабіль"

ності; 4) вибір адекватного для умов конкретної країни

валютного режиму; 5) використання найбільш ефектив"

них інструментів управління валютним курсом; 6) регу"

лювання платіжного балансу.

Більшість країн Східної Європи та країни СНД на етапі

трансформаційних перетворень перебували у стані стаг"

фляції, тому центральні банки були змушені запровади"

ти фіксований режим обмінного курсу з метою стриму"

вання темпів інфляції. Подальше поступове оздоровлен"

ня та розвиток фінансових ринків сприяє лібералізації

валютного курсу та здійсненню операцій на валютному

ринку як повноцінного інструменту монетарного регулю"

вання [2, с. 177]. Загалом країни Центральної та Східної

Європи для досягнення стабілізації своєї економіки ви"

користовували різні стратегії проведення валютної та

грошово"кредитної політики. Проте у реалізації цих пол"

ітик можна виділити три основні етапи, кожен з яких ха"

рактеризується певними особливостями щодо здійснен"

ня загальноекономічної та валютної політики (рис.1). В

нерозривній єдності цих двох аспектів варто аналізувати

дії, які спряли досягненню кінцевого результату.

Валютна політика як частина макроекономічної по"

літики вторинна по відношенню до виробництва, оск"

ільки на першому місці стоїть комплекс заходів, який

забезпечує стабільне зростання реального сектора еко"

номіки, налагодження процесу відтворення, досягнен"

ня цілей структурної політики країни, яка витікає з за"

гальнодержавної економічної концепції. Але при цьо"

му валютна політика є частиною механізму для досяг"

нення цілей економічної політики. Саме тому перший

етап стабілізації (1990—1994 рр.) розпочинається із

процесу реформування економік країн ЦСЄ у 1989 р.,

для якого було характерне швидке збільшення грошо"

вої маси, що спричинило зростання темпів інфляції (в

середньому на 300%, лише у Чехії та Угорщині інфля"

ція становила 25%). Причинами цього були лібераліза"

ція цін та торгівлі, значна девальвація національних ва"

лют і незбалансованість фіскальної політики. Також цей

період характеризувався значним падінням обсягів ви"

робництва фактично в усіх країнах Центральної та

Східної Європи [3, с. 244]. За таких умов у більшості

Рис. 1. Етапи руху країн ЦСЄ на шляху до
членства в ЄС
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країн досягти стабілізації монетарної політики вдалося

шляхом запровадження режиму фіксованих валютних

курсів, який зменшив темпи інфляції та скоротив витра"

ти, необхідні для боротьби з нею. Також фіксація ва"

лютних курсів сприяла подоланню проблем, пов'язаних

із нерозвиненістю валютних ринків і відсутністю досві"

ду управління у центральних банків. Отже, на цьому етапі

основна увага зосереджується в економічній сфері,

щодо валютної політики, то можна побачити окремі не"

системні дії спрямовані на модифікацію окремих еле"

ментів валютної системи.

Узагальнюючи режим валютного курсу в країнах

ЦСЄ, необхідно згрупувати країни за використовувани"

ми режимами на початковому етапі перебудови: фіксо"

ваний режим (Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина);

режим керованого плавання (Словенія, Хорватія, Лат"

вія, Болгарія); режим валютного плавання (Естонія, Лит"

ва), надалі режими змінювалися, але основна тенден"

ція з лібералізації валютних відносин простежувалась

для всіх країн ЦСЄ. Аналізуючи детальніше країни з

фіксованим валютним курсом, необхідно відмітити, що

в подальшому більшість зазначених країн обрали од"

наковий шлях трансформації режиму валютного курсу.

Для проміжного етапу (1995—2000 рр.) в сфері мак"

роекономіки характерним було відновлення темпів еко"

номічного зростання, що стало надійною опорою для

більш принципових змін в сфері валютної політики. Ва"

лютна політика цих країн в цей час була спрямована на

поєднання структурних реформ та зниження темпів

інфляції. Це зумовило еволюцію валютних режимів.

Зокрема країни Центральної та Східної Європи почали

використовувати більш гнучкі режими валютних курсів.

Ще одним важливим фактором введення гнучкого

валютного курсу валют цих країн було запобігання не"

гативним наслідкам напливу зарубіжного спекулятивно"

го капіталу.

Завдяки успіхам у реформуванні економік, швидко"

му економічному зростанню, значному зменшенню темпів

інфляції та лібералізації операцій з капіталом обсяги над"

ходження іноземного капіталу до країн Центральної та

Східної Європи значно зросли. Валютний ринок тим са"

мим отримав додаткові стимули для розвитку. Перена"

сичення ринку капіталу у деяких країнах викликало не"

обхідність зміни режиму курсоутворення. У країнах із

режимом фіксації валютних курсів необхідно було змен"

шити темпи зростання обсягів капіталу. Такі проблеми,

зокрема, виникли у Чехії, Угорщині та Польщі. Як на"

слідок, ці країни почали активно змінювати свої валютні

політики від режимів фіксації валютних курсів до гнучкі"

ших. Так, уже наприкінці 90"х"початку 2000"х років вво"

диться більш ліберальний режим керованого плавання.

Надалі, враховуючи позитивну динаміку трансформації

валютних систем та сприятливі умови на валютному рин"

ку, уряди поступово переходили на плаваючий валютний

курс. Це зумовлено тим, що у довгостроковому періоді

альтернативи плаваючому режиму немає, оскільки дов"

гострокової стабільності за фіксованого курсу досягти

не вдається. Проте у короткостроковій перспективі ва"

лютна політика зобов'язана забезпечити жорстке обме"

ження коливань валютних курсів [7, с.150—151].

Найчастіше валютні режими змінювались в Угор"

щині та Польщі. Загалом досвід цих країн свідчить про

те, що здебільшого валютну політику використовували

для досягнення довготермінових цілей, зокрема інтег"

рації в економічну систему ЄС.

На підготовчому етапі (з 2001 р.) зміна валютних

режимів спрямовується на виконання усіх вимог для

вступу в Європейський монетарний союз (ЄМС) [3, с.

246]. Для цього країнам необхідно бути членами про"

грами "Механізму валютних курсів" ІІ (ERM II), суть якої

полягає у плавному переході до спільної валюти зав"

дяки більшій стабільності курсу національних валют

щодо євро, а саме: коливання валютного курсу націо"

нальної валюти країни мають відбуватися в діапазоні

±15 [6, с. 26]. Реформування валютних політик цих

країн у напрямі узгодження основних макроекономіч"

них показників із критеріями програми "Механізму ва"

лютних курсів" ІІ (ERM II) [3, c. 245]. На підготовчому

етапі відбувається кардинальна зміна принципів фор"

мування та реалізації валютної політики, що є більш

наближеними і сприятливими для інтеграції до валют"

ної зони.

Таким чином, після вступу до ЄС країни ЦСЄ опини"

лися перед проблемою адаптації національної валют"

ної політики до умов переходу на єдину європейську

валюту. У цей період, як показує аналіз ряду публікацій

періодичних видань та аналітичних матеріалів, ключо"

вими кроками валютної політики було визначення тер"

міну вступу до ERM"II (European Exchange Rate Me"

chanism — II) і терміну фінального вступу до Європейсь"

кого валютного союзу.

Також трансформація валютних систем досліджу"

ваних країн відбувалась на основі змін принципів функ"

ціонування валютних систем країн ЦСЄ, а саме: орієн"

тирів монетарної політики з таргетування обмінного

курсу, монетарного таргетування на інфляційне тарге"

тування (Чехія, Польща, Угорщина, Словаччина, Руму"

нія), введення режиму валютного бюро (Естонія, Лит"

ва, Болгарія), що сприяло ціновій стабілізації, лібера"

лізації валютної політики та гармонізації валютного за"

конодавства країн ЦСЄ до стандартів Європейського

економічного та валютного союзу.

Отже, якщо виокремити валютну складову транс"

формаційних змін на шляху до регіональної валют"

ної системи країн ЦСЄ то проведений аналіз доводить

існування на практиці трьох послідовних напрямів

(рівнів) трансформації валютних систем країн ЦСЄ

(рис. 2).

Перший напрям трансформаційних перетворень ва"

лютної системи є найбільш тривалим та складним, відбу"

вається на основі зміни її окремих елементів, а саме:

— створення національних валют (Естонія, Латвія,

Литва, Словаччина, Словенія);

— зміна режимів валютних курсів (Чехія, Польща

та Словаччина постійно змінювали режими валютних

курсів, спочатку збільшуючи межі коливань, а згодом

використовуючи режим керованого або навіть вільного

плавання);

— введення конвертованості національних валют як

за поточними операціями (Чехія, Польща, Угорщина,

Словаччина, Словенія та ін.), так і за капітальними (Ес"

тонія, Латвія);

— збільшення обсягу валютного ринку (з 2004 р.

до 2010 р. на 24 % у Польщі);
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— диверсифікація валютних резервів зі збільшен"

ням частки європейських валют (у Чехії — на 19 %, з

одночасним зменшенням частки долара США на 20 %);

— поява нових валютних інструментів (деривативів).

Сукупність цих дій сприяла трансформації валютних

систем країн ЦСЄ.

Другий напрям трансформації валютних систем до"

сліджуваних країн, що реалізується підготовчому етапі

макроекономічних перетворень, передбачає зміну прин"

ципів функціонування валютних систем країн ЦСЄ, а

саме: орієнтирів монетарної політики з таргетування

обмінного курсу, монетарного таргетування на інфля"

ційне таргетування (Чехія, Польща, Угорщина, Словач"

чина, Румунія); введення режиму валютного бюро (Ес"

тонія, Литва, Болгарія), що сприяє ціновій стабілізації;

лібералізації валютної політики та гармонізації валют"

ного законодавства країн ЦСЄ до стандартів Європейсь"

кого економічного та валютного союзу.

Ефективність режиму таргетування обмінного кур"

су у країнах з перехідною економікою зумовлена тим,

що політика контролю за валютним курсом відіграє ви"

значальну роль у пом'якшені інфляційних ефектів. Проте

європейський досвід доводить, що такий режим дає

позитивний результат у середньостроковому періоді

(3—5 років). Досягаючи певної макроекономічної ста"

білізації цей режим провокує інфляцію.

Режим інфляційного таргетування передбачає до"

волі складні з технічного погляду процедури, спрямо"

вані на запобігання впливу внутрішніх шоків на динамі"

ку рівня цін, що потребують контролю за індикатора"

ми, які характеризують стан економіки. Головний не"

долік інфляційного таргетування полягає у зосеред"

женні центрального банку на одній з макроекономічних

цілей (інфляції) та ігнорування динаміки інших. Недо"

ліком також є те, що існує достатньо великий лаг між

діями центральних банків і змінами темпів зростання цін

[8]. Останнім часом більша кількість країн переходить

до політики прямого таргетування інфляції.

Третій, визначальний, послідовний напрям уособ"

лює зміну виду національних валютних систем на регіо"

нальну валютну систему, які характерні на сучасному

етапі європейської валютної інтеграції для Словенії,

Словаччини, Естонії, що у 2007, 2009 і 2011 рр. відпові"

дно вступили до Євро зони [5].

Отже, основними умовами зближення та гармоні"

зації валютно"фінансових взаємовідносин між ЦСЄ та

Європейським валютним союзом є лібералізація валют"

ної сфери, встановлення вільноплаваючого ре"

жиму валютного курсу, збільшення частки євро

в обсягах валютної виручки від зовнішньотор"

говельних і валютно"фінансових операцій з по"

дальшим її зростанням у валютних резервах,

впровадження відповідних заходів з введення

вільної конвертованості національних валют та

уніфікації валютного законодавства до стан"

дартів ЄС.

Залежно від рівня формування валютної

політики та ступеня розвитку економіки краї"

ни фактори, що впливають на трансфор"

маційні процеси, поділяються на три групи: на"

ціональні (ендогенні), зовнішні (екзогенні) та

глобальні. До першої групи відносяться за"

гальний рівень економічного розвитку країни; інтер"

націоналізація валютної системи; історико"націо"

нальні традиції. Екзогенні фактори, що виявляються

вагомими, при виборі моделі трансформації "через

запозичення" варто виокремити міжнародне співро"

бітництво і транснаціоналізацію економіки; струк"

турні принципи функціонування світової валютної си"

стеми; міждержавні регіональні інтеграційні угрупу"

вання. До глобальних факторів, що є значимим за

будь"яких умов, відносяться валютна та грошово"кре"

дитна політика, регулятивні методи міжнародних

фінансових організацій, розвиток процесів фінансо"

вої глобалізації, світові фінансові кризи.

Основу трансформації валютних систем становлять

національні фактори, які являють собою базис для ви"

ділення векторів зміни. Проведений в одному з дослі"

джень економетричний аналіз впливу 10 обраних пол"

ітичних та економічних факторів (виборів, змін урядів,

темпів зростання реального ВВП, темпів інфляції,

рівнів безробіття, валютних резервів, балансу бюдже"

ту, поточного рахунку платіжного балансу та індексу

курсу долара США у місцевій валюті) на вибір валют"

ного режиму в 11 країнах Центральної та Східної Євро"

пи (Болгарії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії,

Словаччині, Словенії, Угорщині, Україні та Чехії) у

1993—2001 рр. виявив, що на вибір режимів фіксації у

цих країнах впливають такі фактори, як зміни урядів,

величина ВВП та обсяги валютних резервів, натомість

вибір режимів плавання залежить від змін урядів (хоча

у меншій мірі), величини ВВП та балансу бюджету.

Модель показала, що вибір валютних режимів у пере"

хідних економіках Центральної та Східної Європи сла"

бо залежить від решти факторів, аналізованих у мо"

делі. Це можна пояснити тим, що для перехідних еко"

номік характерні значні відмінності від класичної рин"

кової економіки, та збереження деяких рис команд"

ної економіки. Часто в перехідних економіках ті чи інші

заходи (зокрема, і вибір валютного режиму) є на"

слідком політичного рішення [4].

ВИСНОВКИ
Шлях постсоціалістичних країн Центральної та

Східної Європи до вступу в ЄС був складним процесом

трансформації їх національних економічних і фінансо"

вих систем, який розпочався наприкінці 1980"хх років і

завершився набуттям членства в ЄС для 7 країн у 2004 р.,

та для 2 — у 2007 р. Тривалість цього шляху вимірюєть"

Рис. 2. Рівні трансформації валютних систем ЦСЄ
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ся щонайменше 15 роками. У цьому процесі виокрем"

люються три фази: макроекономічна стабілізація, про"

міжна, підготовча. Третя фаза концентрується на транс"

формації валютної системи. Ключовими кроками валют"

ної політики у третій фазі є визначення терміну вступу

до ERM"II (EuropeanExchangeRateMechanism — II),

підтримка стабільного курсу національної валюти впро"

довж 2 років, визначення терміну фінального вступу до

валютного союзу.

Таким чином, виявлено та ідентифіковано рівні

трансформації валютних систем. Перший рівень перед"

бачає часткову модифікацію елементів валютної сис"

теми, що виявляється у зміні режимів валютного кур"

су (Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія — зміна

режимів валютних курсів з фіксованого і проміжного

до плаваючого), диверсифікації золотовалютних ре"

зервів зі збільшенням частки євро (у Чехії — на 19 %,

з одночасним зменшенням частки долара США на 20

%).), трансформація національних органів валютного

регулювання і контролю та інше. Другий рівень, це

структурна трансформація не тільки елементів, а й

принципів функціонування валютної системи (зміна

орієнтирів, стратегії монетарної політики, у тому числі

і валютної) Польща, Словаччина, Чехія, Словенія, Ес"

тонія — загальна лібералізація валютної сфери та гар"

монізація валютного законодавства до стандартів ЄС.

Третій рівень — це системна трансформація, яка утво"

рюється завдяки переходу валютної системи в нову

якість за умов входження країн до валютних інтеграц"

ійних угруповань (Словенія, Словаччина, Естонія —

вступ до Єврозони).

В умовах євроінтеграції основними умовами конвер"

генції та гармонізації валютно"фінансових відносин є

лібералізація валютної сфери, встановлення вільнопла"

ваючого режиму валютного курсу, збільшення частки

євро в обсягах валютної виручки від зовнішньоторго"

вельних і валютно"фінансових операцій з подальшим її

зростанням у валютних резервах, впровадження відпо"

відних заходів з введення вільної конвертованості на"

ціональних валют та уніфікації валютного законодав"

ства до стандартів ЄС.

Для України, як і для країн ЦСЄ, основними умова"

ми інтеграції до європейського вектора розвитку є вста"

новлення демократичних принципів організації та регу"

лювання валютного обігу, валютних операцій на міжбан"

ківському валютному ринку України для всіх суб'єктів

валютно"фінансової діяльності без дискримінації та

утисків, гармонізація та уніфікація валютного законо"

давства України до стандартів ЄС, створення сприятли"

вих умов для учасників міжнародних розрахункових та

фінансових операцій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Лісовий сектор економіки України знаходиться у

кризовому стані, основними причин чого є критичний

фінансовий стан більшості лісокористувачів та від"

Констатовано, що на формування інвестиційного середовища розвитку лісового сектору впли�
ває ряд факторів, ключовим серед яких є фінансове забезпечення. Обгрунтовано, що фінансо�
ве забезпечення представляє собою систему інститутів, пов'язаних з фінансовим забезпечен�
ням інвестиційного середовища розвитку лісових ресурсів, їх охорони, використання, поси�
лення соціальних і економічних функцій лісу відповідно до вимог екології, ефективної еконо�
міки, якості навколишнього середовища і раціонального природокористування. Проаналізовано
складові фінансового забезпечення формування інвестиційного середовища розвитку лісово�
го сектору. Доведено потребу у розвитку державно�приватного партнерства шляхом створен�
ня стратегічних альянсів великих, середніх і малих підприємств, які займатимуться перероб�
кою в районах розміщення лісоресурсної бази, а в подальшому формуванням лісових клас�
терів зі створенням центру управління інвестиціями та інноваціями, що в кінцевому підсумку
сприятиме створенню сприятливих умов щодо залучення додаткових інвестицій з метою вико�
нання стратегічних планів розвитку лісового сектору, подоланню таких "вузьких" місць, як низьку
якість управління державною власністю, відсутність інноваційних технологій, низьку економіч�
ну ефективність та відсутність належної податкової дисципліни.

It is proved that the formation of the investment environment of the forest sector is affected by
several factors, key among which is financial security. It is proved that financial security is a system
of institutions related to the financial security of the investment environment of the forest resources,
protection, use, strengthening social and economic functions of forests in an environmentally sound,
effective economy, environmental quality and environmental management. Analyzed the components
of financial support form the investment environment for the forest sector. It proved the need for the
development of public�private partnership through the creation of strategic alliances of large, medium
and small enterprises, which will be engaged in the processing areas where lisoresursnoy base and
subsequently the formation of clusters of forest management with the creation of the center of
investment and innovation that will ultimately contribute to a favorable conditions for attracting
additional investments to implement the strategic plans for the development of the forestry sector,
overcoming these "narrow" places, such as the poor quality of state property management, lack of
innovation, low economic efficiency, and lack of fiscal discipline.

сутність інституційних передумов для реалізації інвес"

тиційних процесів у лісовому господарстві. Лісові ресур"

си фактично не включені у систему офіційних фінансо"

вих відносин, а відтак, в умовах сучасної економіки їх
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потенціал використовується не у повній мірі. Тому до

ключових завдань, які мають бути вирішені найближ"

чим часом у напрямі забезпечення сталого лісокорис"

тування є розробка інноваційного механізму залучення

інвестиційних ресурсів у лісовий сектор, розвиток

інфраструктури лісового господарства, фінансове

оздоровлення підприємств лісового господарства,

цільове фінансування, створення конкурентоспромож"

них вертикально"інтегрованих структур, організація

інвестиційних процесів тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній економічній науці дослідження теоре"

тичних основ і розробка практичних рекомендацій щодо

розв'язання широкого кола проблем удосконалення

механізму залучення інвестиційних ресурсів у лісовий

сектор знайшли відображення в численних працях

вітчизняних та зарубіжних учених таких, як Абринюк

В.М., Вакулик П.Г., Вовчар В.В., Дебринюк Ю.М., Іва"

ницький Б.Г., Мельник О.С., М'якуш І.І., Осмола М.Х.,

Самоплавський В.І., Шмідт В.Є та ін. Проте аналіз ре"

зультатів досліджень з даної тематики свідчить, що до

тепер недостатньо вивченими залишаються питання за"

лучення у процес формування інвестиційного середо"

вища розвитку лісового господарства нових

ринкових інститутів (з урахуванням його галу"

зевої специфіки, сучасного стану та перспек"

тивних напрямків розвитку). Отже, невирі"

шеність питань формування інвестиційного се"

редовища розвитку лісового сектору як особ"

ливої інституції обумовлює необхідність про"

ведення подальших їх досліджень та пошуку

шляхів вирішення як у довгостроковій, так і в

короткостроковій перспективі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є пошук джерел фінансуван"

ня, які сформують базис для вирішення питань

формування інвестиційного середовища економічно

ефективного та екологічно безпечного функціонуван"

ня лісового сектору, спрямованого на забезпечення

його виходу з фінансово"економічної нестабільності і

адаптації до процесів глобалізації економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалії сьогодення свідчить, що формування інвес"

тиційного середовища розвитку лісогосподарських

підприємств в основному гальмується перебуванням

переважної частини підприємств даної галузі в дер"

жавній формі власності та досить тривалим терміном

окупності капіталовкладень у відтворення лісів. Отже,

виходячи з галузевої специфіки лісового сектору, для

створення сприятливих умов формування інвестиційно"

го середовища його розвитку потрібно сформувати

єдину систему всіх зацікавлених учасників, належне

інституційне забезпечення та ефективний інноваційний

механізм інвестування, котрий слід розглядати як своє"

рідний базис, який повинен охоплювати всі традиційні

та нетрадиційні для вітчизняної практики джерела

фінансування лісового сектору. Цей механізм має ста"

ти цільовим орієнтиром поєднання цілей різних суб'єктів

процесу інвестування, мати відповідний адміністратив"

но"управлінський супровід, використовувати різно"

манітні інструменти економічного стимулю"

вання.

Проте перш ніж говорити про його фор"

мування доцільно зупинитись на вивченні

факторів впливу на формування інвестицій"

ного середовища розвитку лісового сектору

(рис.1).

Безперечно кожен з перелічених фак"

торів має суттєвий вплив на формування інве"

стиційного середовища розвитку лісового

сектору, проте все ж пріоритетним серед них

слід визначити такий фактор, як фінансове за"

безпечення.

Фінансове забезпечення інвестиційного

середовища розвитку лісового сектора —

важлива складова економічного механізму,

на підставі якого забезпечуються взаємовід"

носини галузі з державою, споживачами

лісопродукції і навколишнім середовищем.

Іншими словами, фінансове забезпечення

варто розглядати як систему інститутів, пов'я"

заних з фінансовим забезпеченням інвести"

ційного середовища розвитку лісових ре"

 

Інституційне забезпечення 

Інформаційне забезпечення 
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Рис. 1. Фактори впливу на формування інвестиційного
забезпечення лісового сектору

Джерело: власна розробка.
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Рис. 2. Фінансове забезпечення формування
інвестиційного середовища лісового сектору

Джерело: власна розробка.
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сурсів, їх охорони, використання, поси"

лення соціальних і економічних функцій

лісу відповідно до вимог екології, ефек"

тивної економіки, якості навколишнього

середовища і раціонального природоко"

ристування [2, с. 7].

Ключовим інститутом в інституціо"

нальній структурі фінансового забезпе"

чення інвестиційного середовища розвит"

ку лісового сектора слід визнати інститут

державної власності на землі лісового

фонду та лісові насадження. Цей інститут

є основоположним для лісогосподарської

діяльності. Стосовно даного твердження запе"

речень не має і не може бути, проте слід

підкреслити, що існуюча інституціональна

структура фінансового забезпечення інвести"

ційного середовища розвитку лісового секто"

ра України не відповідає новим викликам еко"

номічних перетворень через наявність значної

кількості системних суперечностей та пасток,

що обумовлені низькою адаптованістю до су"

часних ринкових реалій інститутів, які залиши"

лись у спадок від командно"адміністративної

системи централізованого управління, а також

слабкою здатністю активно включатися у

відтворювальний процес інститутів, сформова"

них у результаті трансформаційних змін [8,

с.118], які в кінцевому підсумку суттєво стри"

мують формування належного інвестиційного

середовища розвитку лісового господарства.

Для більш повного розуміння впливу існуючої інсти"

туціональної структури фінансового забезпечення на

формування інвестиційного середовища розвитку лісо"

вого сектора розглянемо його основні елементи (рис.

2).

На рисунку 2 всі елементи фінансового забезпечен"

ня розміщені в черговості вагомості їх участі у процесі

формування інвестиційного середовища розвитку лісо"

вого сектору, тож, розглянемо кожен з них більш де"

тально.

Першочергове місце у формування інвестиційного

середовища розвитку лісового сектору відведено влас"

ним коштам, які представляють собою сукупність коштів

лісогосподарств, отриманих у результаті

здійснення господарської діяльності, яка

згідно з "Класифікатором видів економічної

діяльності" включає в себе 4 групи діяльності:

лісівництво та іншу діяльність у лісовому гос"

подарстві (група 02.1), лісозаготівлі (02.2),

збирання дикорослих недеревних продуктів

(02.3) та надання допоміжних послуг у лісо"

вому господарстві (02.4). Лісові підприємства

надають також послуги у ряді інших важли"

вих галузей: мисливство, первинна перероб"

ка деревини, харчова галузь та деякі інші.

Обсяги фінансування лісового господар"

ства власними коштами характеризують дані

таблиці 1.

Слід підкреслити, що найбільшу питому

вагу у структурі власних коштів до тепер зай"

мали кошти від здійснення експортних опе"

рацій (рис. 3), обсяги яких щорічно нарощувались (рис.

4).

Проте з введенням в дію Закону "Про внесення змін

до Закону України "Про особливості державного регу"

лювання діяльності суб'єктів підприємницької діяль"

ності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісомате"

ріалів" (щодо мораторію на експорт лісо" та пиломате"

ріалів у необробленому вигляді)" оголошено тимчасо"

ву заборону у вигляді 10"річного мораторію на вивіз за

кордон деревини.

 А отже, у найближче десятиліття у структурі влас"

них надходжень кошти від здійснення експортних опе"

рацій будуть відсутні, що суттєво позначиться на рівень

Природна 
зона 

Площа земель, 
що перебуває у 
постійному 

користуванні,% 

Фінансування лісового господарства

Всього, тис. 
грн. 

в т.ч. власні кошти

тис. грн. 
% від загального 

обсягу 
фінансування 

Полісся 32,0 614944,3 576143,2 93,7 
Лісостеп 26,8 699849,8 594781,2 85,0 
Карпати 21,5 507109,7 454736,6 89,7 
Степ 19,7 441322,5 175489,0 39,8 
Всього 100 2263226,3 1801150,0 79,6 

Таблиця 1. Фінансування діяльності лісового сектору
власними коштами протягом 2013 року

Рис. 3. Динаміка обсягів виробництва та експорту
деревини та виробів з деревини, млн дол. США

Джерело: складено за даними [9].

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

44 Деревина та вироби з
деревини

94 Меблі

Рис. 4. Динаміка обсягів експорту деревини та виробів
з деревини, млн дол. США

Джерело: [9].
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фінансового забезпечення функціонування лісового

сектору, і відповідно на формування його інвестиційно"

го середовища.

В останні роки в умовах недостатнього фінансуван"

ня з боку держави за рахунок власних коштів, як

свідчать дані таблиці 1, покривалось до 80% витрат на

ведення лісового господарства і лише решта — кошта"

ми бюджетного фінансування.

Бюджетне фінансування розвитку лісового секто"

ру як безпосередньо, так і опосередковано має суттє"

вий впливає на обсяги інвестиційних надходжень у лісо"

ве господарство, оскільки:

по"перше, держава безпосередньо фінансує інвес"

тиційну діяльність у лісовому господарстві;

по"друге, держава може стимулювати інвестиції

приватного сектору у лісове господарство через вста"

новлення податкових пільг, надання грантів та пільго"

вих кредитів;

по"третє, держава відповідальна за реалізацію по"

літики стимулювання приватних інвестицій [3, с. 137].

Проте практика останніх років свідчить, що досить

часто бюджетна форма фінансування стає гальмом роз"

витку галузі, заручником фінан"

сових органів, безініціативним,

нездатним реалізувати власні

ресурси та можливості (з точки

зору затрат і результатів як ос"

новного економічного регуля"

тора лісогосподарської діяль"

ності). Так, за статистичними

даними обсяги бюджетного

фінансування протягом 1992—

2013 рр. досягли максимально"

го рівня в 2013 році і склали

лише 1/5 від понесених витрат

на ведення лісового господар"

ства та природоохоронні захо"

ди (рис. 5).

Підгрунттям бюджетного

фінансування лісового секто"

ру є Порядок використання

коштів, передбачених у державному бюджеті для

фінансування заходів з ведення лісового і мисливсь"

кого господарства, охорони і захисту лісів у лісово"

му фонді, затверджений Постановою КМУ від 19 бе"

резня 2012 р. № 212 [7]. Слід наголосити, що основ"

ними недоліками даного законодавчого акту в час"

тині бюджетної підтримки інвестування лісового сек"

тору до тепер залишається надмірна централізація

податкових надходжень і неможливість забезпечи"

ти підтримку інвестиційних проектів на рівні регіонів,

де вони безпосередньо реалізуються.

Досить потужним механізмом формування інвести"

ційного середовища розвитку лісового сектору є плата

за спеціальне використання лісових ресурсів ти корис"

тування ділянками лісового фонду [5, с. 385]. Проте на

даний момент ті фіскальні важелі, що використовують"

ся згідно з Лісовим та Податковим кодексом, не мають

стимулюючого впливу на лісокористувачів внаслідок їх

недостатнього економічного та методичного обгрунту"

вання, відсутності чітких розмежувань щодо бази опо"

даткування, суперечностей у міжбюджетних відносинах

[11, с. 245] (рис. 6).
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Джерело: [4].

Рис. 5. Питома вага витрат на ведення лісового господарства та
природоохоронні заходи, покритих за рахунок бюджетних та

власних коштів, %

Джерело: [4].



65

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Отже, реформа податкової системи має продовжу"

ватися в напрямі фіскального стимулювання, що сприя"

тиме формуванню додаткових інвестиційних ресурсів

фінансування лісового комплексу.

Достатньо регламентованим в Україні є порядок

формування інвестиційних ресурсів за рахунок креди"

тування, тобто позичкових коштів. Проте в Україні до

тепер чітко не врегульовані питання формування гро"

шово"кредитної політики, а отже, основним фактором,

що стримує інвестиційне кредитування, є процентні став"

ки, які перевищують рентабельність більшості інвести"

ційних проектів.

Кредитний рейтинг агентства "Fitch Ratings" засві"

дчує, що інвестиційна якість кредитів в Україні вважаєть"

ся сумнівною. Після максимального значення у 2005 р.

(ВВ") рейтинг скоротився до В" (на 01.11.2013 р.). З роз"

гортанням політичної кризи, кредитний рейтинг зниже"

но до ССС, що відображає можливість настання дефол"

ту. За цим рейтингом Україна поступається сусідам, на"

приклад, рейтинг РФ складає ВВВ, Казахстану — ВВВ+,

Польщі — А", Румунії — ВВВ", Угорщини — ВВ+, Сло"

ваччини — А+ [1].

Філантропічні та благодійні внески слід визнати важ"

ливим доповненням, але, звичайно, не заміною держав"

ному фінансуванню, оскільки вірогідність отримання

даної допомоги досить низька.

Офіційна допомога з метою розвитку лісового

сектору здійснюється в основному міжнародними

організаціями. Складність отримання міжнародної

фінансової допомоги для України пояснюється тим,

що вона має статус країни з ринковою економікою і

частина механізмів, які діють для країн, що розвива"

ються, для неї вже не прийнятні. Європейська інтег"

рація України відкриває можливості фінансової

підтримки з боку Єврокомісії та різноманітних євро

інтеграційних механізмів (G2G, ТАІЕХ, Тwinning,

SІGМА, тощо). Але ця допомога в основному мето"

дичного характеру й у більшості випадків не дозво"

ляє вирішувати нагальні потреби сталого лісоуправл"

іння. Із врахуванням певних обмежень (спрямованість,

процедура погодження, тощо) ширші можливості

надає використання гнучких механізмів Кіотського

протоколу [6, с. 114].

І останній елемент фінансового забезпечення фор"

мування інвестиційного середовища розвитку лісового

сектору зазначений на рисунку 2 — приватні інвестиції.

Вони дозволяють бізнесу розширити масштаб своєї

діяльності швидше в порівнянні з "органічним зростан"

ням" або навіть за допомогою кредитування, яке "з'їдає"

рентабельність через високі відсотки на кредити в нашій

країні і є доступним за наявності відповідної застави.

Приватні інвестиції є потужним джерелом фінансуван"

ня, але в більшості випадків без відповідних гарантій

вони не сприяють сталому веденню лісового господар"

ства.

Аналіз кожної зі складових фінансового забезпе"

чення формування інвестиційного середовища лісово"

го сектору дає підстави стверджувати, що перехід

лісового сектору України на модель сталого розвитку

передбачає проведення ряду трансформаційних проце"

дур, важливе місце серед яких належить вдосконален"

ню його інституціональної структури шляхом впрова"

дження нових ринково орієнтованих організаційних

форм підприємництва. Серед найбільш перспективних

організаційних форм можна виділити формування дер"

жавно"приватного партнерства та міжнародної взає"

модії в інвестуванні лісового сектору. Світовий досвід

переконує, що взаємодія між державою та приватним

бізнесом має найбільший ефект передусім в галузях, де

історично склалися передумови, потреба та можливості

для такої співпраці.

З метою розвитку державно"приватного партнер"

ства урядом було прийнято ряд законодавчих актів, зок"

рема:

— Законом України "Про державно"приватне парт"

нерство" від 01.07.2010 р. № 2404"VI урегульовано

відносини державних і приватних партнерів з метою

об'єднання ефективного використання інвестиційних

ресурсів.

— Розпорядженням КМУ від 14.08.2013 р. № 739"р

"Про схвалення Концепції розвитку державно"приват"

ного партнерства в Україні на 2013"2018 роки" визна"

чено механізм взаємодії між органами державної вла"

ди, місцевого самоврядування, приватним сектором та

інститутами громадянського суспільства.

— Законом України "Про концесії" від 16.07.1999

р. № 997"XIV створено умови для залучення масштаб"

них інвестицій в реальний сектор економіки тощо.

Але слід констатувати, що практичне застосування

ДПП не набуло достатнього розвитку в Україні, при"

кладів успішних інвестиційних проектів на принципах

ДПП досі немає. До того ж на сьогодні в Україні немає

жодного діючого концесійного договору в сфері лісо"

вої діяльності.

Зарубіжна ж практика свідчить, що розвиток дер"

жавно"приватного партнерства сприяє залученню до

формування інвестиційного середовища [10, с. 85] роз"

витку лісового сектору додаткових джерел інвестуван"

ня. Зокрема, додатковим джерелом інвестування (у ви"

гляді корпоративних облігацій) можуть бути викорис"

тані кошти недержавних пенсійних фондів (далі —

НПФ), що не є порушенням обмежень, передбачених

Законом України "Про недержавне пенсійне забезпе"

чення".

За умов розвитку державно"приватного партнерства

як додаткове джерело інвестування розвитку лісового

сектору (також у вигляді корпоративних облігацій) мо"

жуть бути використані і резерви вітчизняних та зарубі"

жних страхових компаній, яких слід розглядати як інсти"

туційних інвесторів, оскільки основною їх діяльністю є

не тільки надання страхових послуг, а й здійснення інве"

стиційної діяльності з метою збереження накопичених

коштів від впливу інфляції та отримання додаткового

прибутку.

Розвиток державно"партнерських відносин сприя"

тиме і все більшому поширенню у лісовому секторі орен"

дного фінансування та концесії, яка відзначається більш

жорстким контролем з боку держави за обсягами інве"

стування, своєчасністю платежів, виконанням інших зо"

бов'язань інвестора щодо забезпечення комплексного

розвитку лісового сектору, реалізації соціальних про"

грам тощо.

Ефект від партнерства держави і приватного секто"

ру у лісовому секторі полягатиме у тому, що бізнес ма"
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тиме привабливі об'єкти інвестування з гарантованими

прибутками, а влада — економію державних ресурсів

на відновлення лісів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, результати проведених досліджень дають

підстави стверджувати, що створення сприятливих умов

формування інвестиційного середовища розвитку лісо"

вого сектору стане можливим лише у випадку поєднан"

ня в єдину інноваційну систему всіх зацікавлених учас"

ників і створення належного інституціонального забез"

печення реалізації важливих інвестиційних проектів роз"

витку лісового господарства, що в кінцевому підсумку

сприятиме:

— збільшенню лісистості території країни;

— нарощуванню природоохоронного та ресурсно"

го потенціалу лісів, збереженню біологічного різнома"

ніття лісових екосистем;

— підвищенню стійкості лісових екосистем до не"

гативних факторів навколишнього середовища — зміни

клімату, зростаючого антропогенного навантаження,

лісових пожеж, хвороб та шкідників лісу;

— забезпеченню зростання екологічної, економіч"

ної та соціальної функції лісів у сталому розвитку нашої

країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання інвестиції ви"

ступають найважливішим засобом забезпечення струк"

турних зрушень у народному господарстві, прискорен"

ня технічного прогресу, підвищення якісних показників

господарської діяльності на мікро" і макрорівнях [5, с.

58]. Інвестування як економічний процес активізації

діяльності підприємства є важливішим механізмом со"

ціально"економічних перетворень, особливо в умовах

кризової ситуації, що склалася в Україні, та зумовила

низьку інвестиційну активність, зокрема у підприємствах

цукровобурякового виробництва.

Тісний зв'язок між інвестиційними процесами і ди"

намікою виробництва відмічають сучасні дослідники.

Причому цей зв'язок взаємний: згортання виробництва

зменшує попит на інвестиції, а дефіцит інвестиційних ре"

сурсів призводить до згортання виробництва [4, с. 122].

Отже, інвестиції є економічною основою відроджен"

ня цукровобурякового виробництва як провідного особ"

ливо у господарствах лісостепової зони. Організація бу"

ряківництва у господарствах є одним із чинників підви"

щення культури землеробства. Разом з тим цукрові бу"

ряки є єдиною технічною культурою для виробництва

енергетичного продукту харчування — цукру, а багато"

компонентість її вихідної продукції — цукру, меляси,

жому є також базою для розвитку тваринництва й бага"

тьох галузей харчової і переробної промисловості та ви"

робництва широкого асортименту продовольчих товарів

і продуктів технічного призначення, а також збільшення

робочих місць та зайнятості населення на селі [2, с. 77].
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Тому виникає необхідність досконалого вивчення пи"

тання інвестування у розвиток цукровобурякового ви"

робництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні аспекти інвестування у розвиток аграр"

ного виробництва досліджували О. Гаврилюк [1],

М. Коденська [2], Ю. Лупенко [1; 4; 3; 7], Н. Мазур [5], Л.

Смолій [8], Ю. Хвесик [9]. Але науковці повністю не вис"

вітлили питання інвестування у галузь. Отже, з метою по"

глибленого вивчення інвестування цукробурякового ви"

робництва потрібно детальніше провести дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Обгрунтувати інвестиції у розвиток цукровобуряко"

вого виробництва та забезпечення стабілізації його

ефективності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Вітчизняне цукровобурякове виробництво потребує

масштабних інвестицій. Необхідність є не лише у онов"

ленні техніки, а й у терміновому забезпеченні освоєння

інноваційних технологій для підвищення конкуренто"

спроможності галузі.

Цукровобурякове виробництво має недовикориста"

ний виробничий, науковий і інтелектуальний потенціал ,

що для свого використання потребує інвестиції в аграр"

ний сектор. Ризикованість в умовах кризових ситуацій

стримує інвестування аграрного сектору економіки,
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особливо сільськогосподарських підприємств. Хоча в Ук"

раїні привабливою є земля, що істотно виграє за якістю

і потребує у два — три рази менше добрив і техніки на
гектар, ніж європейський грунт [1, с. 64]. Основні показ"

ники діяльності сільського господарства розглянемо у

таблиці 1.

Обсяги капітальних інвестицій за роками досліджу"

ваного періоду (2010—2013 рр.) збільшувались в по"

рівнянні з попередніми роками і становили у 2013 році

— 1853 млн грн. або у 2 рази більше, водночас вироб"

ництво валової продукції зросло на 46 % (16022,9 млн

грн. у 2013 році). Разом з тим прибуток зменшився май"

же у 2 рази і становив 757

млн грн. Вартість основних

засобів збільшилась на 15%

і становила у 2013 р. — 8416

млн грн. Звідси не відповід"

на динаміка обсягів інвес"

тицій та важливих показ"

ників роботи сільського гос"

подарства — інвестиції зро"

стають швидше, ніж резуль"

тативні показники.

Успішний розвиток сільського господарства

потребує інвестицій, а нагальною необхідністю

є освоєння інноваційних технологій для підви"

щення конкурентоспроможності галузі. Так, ос"

танніми роками капітальні інвестиції в сільсько"

му господарстві зростають (рис. 1).

Зокрема у 2010—2013 роках обсяги капі"

тальних інвестицій зростали щорічно на 17"

219%. Притому, що у 2013 році було на 7%

зменшено загальний обсяг капітальних інвес"

тицій.

У нинішніх умовах потенціал інвестування в

сільське господарство постійно зростає. Цьому

сприяє, насамперед, збільшення попиту на про"

дукцію галузі на світовому ринку і, відповідно,

високі темпи підвищення цін [3, с. 60].

Майже 70% інвестицій в сільському госпо"

дарстві формується за рахунок власних коштів

вітчизняних товаровиробників і очікується, що

ця частка збережеться і надалі. Прогнозується

зростання власних коштів товаровиробників на

інвестиційні цілі за рахунок амортизаційних

відрахувань [7, с. 14].

У сьогоднішній ситуації навіть великі підприємства

змушені переглянути інвестиційні плани й відмовитись від
великих витрат, підтримуючи лише діючі потужності, що,

насамперед, спричинено гострим дефіцитом кредитних

ресурсів [8, c. 65].

Необхідність залучення інвестиційних ресурсів у

сільське господарство зумовлюється гострою потребою

в оновленні матеріально"технічної й технологічної бази

сільськогосподарських підприємств, що дасть мож"

ливість товаровиробникам нарощувати обсяги виробниц"

тва, знижувати його вартість, поліпшувати умови праці,

виробляти конкурентоспроможну про"

дукцію, підвищуючи продуктивність, ста"

вати активними учасниками ринку [9, с.

64].

Вартість основних засобів у бурякі"

вництві в 2013 році зросла на 23%, але

витрати на їх придбання зменшились на

10% порівняно із 2010 роком (табл. 2).

Спеціальної бурякозбиральної техн"

іки було закуплено на суму — 2,3 млн

грн., що більше у 6 раз, а техніки загаль"

ного призначення — 5,5 млн грн., що

менше на 34%. В загальному сума основ"

них засобів буряківництва зросла на

22% і становила у 2013 р. — 607,7 млн грн.,

у тому числі на 1 га посівів — 23,4 тис.

грн., що у 3 рази більше 2010 р. За роз"

рахунками Г. Підлісецького нормативна

потреба основних засобів на виробниц"

тво цукрових буряків в зоні Лісостепу Ук"

раїни при урожайності 400 ц/га стано"

вить — 34704,3 грн/га [6, с. 15]. За на"
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Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій Полтавської
області за роками, млн грн.

Таблиця 2. Розрахунок інвестицій в основний капітал
цукровобурякового виробництва Полтавської області за

роками

1 Інформація Департаменту аграрно"промислового розвитку ПДОА.
2 Розрахунково за відсотком буряків у структурі посівів за роками.

Джерело: власні розрахунки автора.

Показники 2010 2011 2012 2013 2013 у % 
до 2010 

1. Наявність основних засобів у 
буряківництві, млн грн. 488,7 502,5 605,4 599,9 122,8 

2. Придбання основних засобів 
всього, млн грн. 8,7 18,7 15,9 7,8 89,7 

у тому числі:  
- спеціальна бурякозбиральна 
техніка1 

0,4 11,0 5,7 2,3 575 

- техніка загального призначення2 8,3 7,7 10,2 5,5 66,3
3. Всього основних засобів у 
буряківництві, млн грн. 497,4 521,2 621,3 607,7 122,2 

у тому числі: на 1 га посівів, тис. грн. 7,3 8,5 10,2 23,4 320,5
4. Нормативна потреба на 1 га всього, 
тис. грн. 34,7 34,7 34,7 34,7 100 

5. Додаткова потреба в інвестиціях, 
тис. грн. 27,4 26,2 24,5 11,3 41,2 

Таблиця 1. Основні показники діяльності сільського господарства
за роками

* Джерело: розрахунки автора на основі Статистичного щорічника Полтавської області

за 2013 р.

Показник 2010 2011 2012 2013 2013 у % 
до 2010 

2013 у % 
до 2012 

1. Основні засоби, млн грн. 6446 6768 7342 8416 130,6 114,6
2. Капітальні інвестиції, млн грн. 845,9 1259,2 1579,7 1852,7 219,3 117,3 
3. Валова продукція, млн грн. 10999,2 14922,5 13399,8 16022,9 145,7 119,6
4. Прибуток, млн грн. 1062,2 1579,6 1482,4 757,4 71,3 51,1 
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шими розрахунками додатково необхідно

інвестицій у 2013 р. — 11,3 тис. грн. Активі"

зація інвестування до цієї галузі, можлива в

результаті успішного їх розвитку і переоріє"

нтацією на прогресивні технології вирощу"

вання і використання нової економічно виг"

ідної техніки вітчизняного виробництва.

Приріст інвестицій протягом аналізова"

ного періоду є, але у 2013 р. відбувся спад

на 1,8 тис. грн. порівняно з 2012 роком, але

це більше, ніж у 2010 р.

Проте результативність виробництва

цукрових буряків, яку характеризує рівень

рентабельності, за роками була низькою

(рис. 2), у 2012 р. — 3,9 %, проте у 2013 році

досягнуто найвищої рентабельності за ос"

танні роки — 11,4%. Збитки в галузі призвели до змен"

шення кількості підприємств, що займаються бурякосі"

янням і у 2013 році становила лише 35 одиниць.

Порівнюючи інвестиції з рентабельністю виробниц"

тва прослідковуємо невідповідність вкладених інвестицій

із результатами цукровобурякового виробництва в регі"

оні. Лише виправдані інвестиції у придбання є у 2011 році

коли було вкладено найбільше у бурякозбиральну тех"

ніку: у розрахунку на 1 га — 159 грн., а відповідно і рівень

рентабельності становив 9,4%. У 2013 році рента"

бельність 11,4% при інвестуванні у бурякозбиральну тех"

ніку — 71 грн./га.

ВИСНОВКИ
Для покращення стану в цукровобуряковому вироб"

ництві терміново потрібні інвестиції. Їх активізація до"

цільна шляхом: впровадження пільгового оподаткуван"

ня прибутків сільськогосподарських підприємств, стиму"

лювання пільгового кредитування банками та надання

фінансової підтримки у разі необхідності, субсидування
та дотування з бюджету, як важливого джерела підтрим"

ки сільськогосподарських підприємств, інтеграції з ме"

тою спрощення виробництва, технічного облаштування

та логістика виготовленої продукції, інтенсифікації ви"

робництва за рахунок нарощування інвестицій та стиму"

лювання підвищення продуктивності праці.

Реалізація названих мотиваційних чинників потребує

значних вкладень та активізації інвестиційної діяльності

в аграрному секторі економіки.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Формування дієвої економічної політики для Украї"

ни є центральною умовою подолання глибоких макроеко"

номічних дисбалансів та відновлення зростаючого трен"

ду.

Основним завданням в умовах економічної кризи є по"

шук балансу між кількома конкуруючими цілями економіч"

ної політики, а саме: між стимулюванням економіки, недо"

пущенням розкручування інфляційної спіралі та стабіліза"

цією валютного ринку, що вимагає контролю за золотова"

лютними резервами країни.
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UKRAINE'S COUNTERCYCLICAL ECONOMIC POLICY INSTRUMENTS RELEVANCE
AND SENSITIVITY ASSESSMENT

У статті здійснено аналіз можливостей VAR� моделювання в області дослідження імпульсних
реакцій або відхилень макроекономічних змінних з метою встановлення ступеня чутливості тих
чи інших інструментів економічної політики. Оцінку значимості інструментів економічної по�
літики проведено на основі дійсних статистичних спостережень — масиву базових соціально�
економічних показників.

Одним з найважливіших результатів є висновок, згідно з яким найбільш еластичними інстру�
ментами для здійснення економічної політики у нестабільному шоковому середовищі та оцінки
макроекономічних дисбалансів є платіжний баланс (та торгівельний баланс як окремий інстру�
мент), боргове навантаження, в також грошовий агрегат М3.

Current paper performs the VAR�modeling overview in the field of macroeconomic variables impulse
reaction or departure aiming an accounting of the economic policy instruments sensitivity degree.
Economic policy instruments significance assessment had been done at the base of empiric
observations in terms of the social and economic indicates database.

Thus, the most important consequences are the following: regarding our observations the most
elastic instruments among non�stable economic environment are balance of payment (including trade
balance as an independent instrument), tax burning and M3 Money Supply.

Ключові слова: імпульсна реакція, VAR! моделювання, нестаціонарність, антициклічна політика, інстру!

менти економічної політики.

Key words: impulse reaction, VAR!modeling, non!stationarity, counter!cyclical policy, economic policy

instruments.

МЕТА
Відомо, що політика адаптації передбачає зміни клю"

чових макроекономічних показників з метою вирівнювання

економічних дисбалансів, метою даної статті є аналіз сту"

пеня впливовості інструментів антициклічної політики Украї"

ни на базі моделювання імпульсних реакцій макроекономі"

чних змінних (VAR" моделювання).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вивчення процесів поширення імпульсних реакцій в еко"

номіці в результаті настання шоків в україномовній літера"

турі переважно сконцентровано дов"

кола проблем грошово"кредитної

політики [1]. Зокрема в попередніх

дослідженнях було встановлено, що

вплив фінансових шоків на реальний

сектор не є очевидним згідно дина"

міки ВВП (ні в період 1998—1999

рр., ні у 2008—2009 рр.). Це пояс"

нювалось локалізацією шоків на

інших щаблях економічної системи.

При цьому рецесійний стан 30—50%

української економіки 2008—2009

років підпадає під минулі теоретичні

Таблиця 1. Змінні за ступенем вірогідності прийняти гіпотези
про нестаціонарність

Рівень 
вірогідності 
прийняти 

гіпотези про 
нестаціонарність 

Високий Середній Низький 

Змінні 

1. Внутрішні кредити 
2. Грошовий агрегат М3 
3. Зовнішній державний 
борг 

1. Споживча інфляція 
2. Рахунок поточних 
операцій 
3. Нафтовий індекс 

1. Витрати кінцевого 
споживання 
домогосподарств 
2. Рахунок 
капітальних операцій 
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узагальнення щодо значного впливу так званого світового

тренду ринкового середовища і його поширення на країни

з різним рівнем розвитку.

Мета моделі — оцінити, як позначається неочікувана

зміна динаміки 1) зовнішньої заборгованості, 2) інфляції,

3) внутрішніх кредитів, 4) грошового агрегату М3, 5) міжна"

родних резервів в іноземній валюті, 6) витрат домогоспо"

дарств (протилежне до заощаджень), 7) рахунків капіталь"

них операцій (інвестиції) та 8) поточних операцій (торгівель"

ний баланс) на темпах ВВП, тобто оцінити структурну реак"

цію на імпульси ендогенної змінної по відношенню до змін

у вищеперерахованих екзогенних змінних.

Вибір змінних здійснювався за комплексним підхо"

дом: минулих досліджень, орієнтації на зовнішньоеко"

номічні показники (з метою виявлення відкритості націо"

нальної економіки), наявності відкритої статистичної

інформації, а також за результатами зустрічі міністрів

фінансів та голів центральних банків країн "Великої

двадцятки" в Парижі 18 лютого 2011 року. Головною

темою переговорів була побудова системи комплексних

індикаторів, тобто критеріїв для єдиного виміру дисба"

лансів ринкових економік з метою формування глобаль"

ного контролю. Серед таких індикаторів були названі:

державний борг, бюджетний дефіцит, приватні накопи"

чення і приватні заборгованості, торгівельний баланс,

сальдо поточних інвестицій. Крім того, лідери країн G"

20 висловили занепокоєння щодо потенційного пере"

гріву країн що розвиваються та сировинної проблеми,

особливо нафтової,  що загострилась в результаті

військового конфлікту у Лівії. Важливим додатком до

визначених індикаторів  була спроба довести не"

обхідність підвищення гнучкості валютних курсів (про"

тивником чого був Китай, що стабільно занижує курс

юаню для підвищення конкурентоздатності країни у

зовнішній торгівлі) та обмеження норм експорту (проти

чого також виступила Німеччина — другий найбільший

експортер в світі, що поступився Китаю лише в останні

півтора роки).

Спроба віднайти єдиний набір індикаторів світового

дисбалансу знайшла і своїх противників. Головним запере"

ченням стала теза щодо різнорідності членів групи G"20,

тобто гетерогенності їх економік, відтак, неможливості

ефективно застосовувати однакові методи регулювання для

всіх.

Отже, наступним кроком є побудова самої VAR"моделі.

Дані по восьми перерахованим вище змінним були взяті в

діапазоні 2006:ІІІ — 2014:ІV, тобто поквартальні за майже

дев'ять років. У результаті отримано 34 спостереження

(після згладжування). Вибір квартальних даних, а не річних,

відповідає вимогам достовірності побудови моделі та дає

значні переваги у спробі виявити шокові тенденції в обра"

них показниках.

Опис моделі відбуватиметься в наступному порядку:

обробка вихідної інформації, оцінка значимості моделі

(за базовими тестами авторегресійного моделювання),

аналіз причинності змінних, оцінка імпульсної реакції,

висновки.

Оскільки нами було взято квартальні дані, то для вияв"

лення загальної динаміки показників необхідно застосува"

ти певний метод згладжування. Для цього було обрано

фільтр Ходріка"Прескотта (далі HPF) — інструмент для ви"

далення небажаних флуктуацій і детрендінга. Даний фільтр

широко використовується серед макроекономістів для от"

римання згладженої оцінки довгострокового тренду серії

даних, зокрема бізнес циклів. З його допомогою ми отри"

мали згладжені дані.

Отже, з метою виявлення шоку будуємо модель за 34"ма

спостереженнями у згладженому ряді. Тоді отримаємо

рівняння імпульсної реакції за найкращими лагами (при сту"

пені свободи (n"m)=34"9=25, tтабл=1.708, для підтверджен"

ня гіпотези про значущість tpr> tтабл; на основі цього було

зроблено відбір лагів). Маємо:

• Y = 1.046397236*EX_DEBT(-2) + 540.231177*INF(-1) + 
0.771898622*M3(-1) + 2.532885794*PRIV_SPENDS(-2) + 
0.1145672704*RES(-1) + 5.150817455*T_B(-2) + 
25063.97356 

• BAL_PAY = 0.05685431451*M3(-1) + 
0.03026453954*RES(-2) + 8680.620258 

• EX_DEBT =  2.829244202*B_P(-1) + 603.088741*INF(-2) 
+ 0.1685665176*INT_CREDIT(-2) + 4.608210151*T_B(-1) 
- 52653.55206 

• INF = 0.003087242927*B_P(-2) + 
0.0004866095459*EX_DEBT(-2) + 0.0003778737691*M3(-
1)+ 95.26416798 

• INT_CREDIT = 3.544593705*Y(-1) + 1811.125473*INF(-1) 
+ 9.522049421*PRIV_SPENDS(-2) - 37642.41729 

• M3 = 1.441344673*Y(-1) + 0.5542050844*INT_CREDIT(-
1) + 6.236976912*PRIV_SPENDS(-2) + 132621.7704 

• PRIV_SPENDS = 0.3249221334*EX_DEBT(-2) + 
225.8265648*INF(-1) + 0.1010224461*INT_CREDIT(-1) + 
0.277141629*M3(-1) + 22073.59766 

• RES = 2.400016265*B_P(-2) + 0.4913258928*EX_DEBT(-
2) + 441.1667239*INF(-1) + 0.4490964557*INT_CREDIT(-
1) + 2.888204242*PRIV_SPENDS(-2) - 9623.704127 

• T_B = 0.02264392684*Y(-2) + 0.1521872064*B_P(-1) + 
0.02309184039*EX_DEBT(-1) + 26.58156321*INF(-1) + 
0.007815992428*INT_CREDIT(-2) + 
0.007968830808*M3(-2) + 0.02301433715*RES(-1) - 
3115.327934

З коефіцієнту детермінації слідує, що більшість змінних

є значимими (R"squared максимально наближений до 1),

лише показник рахунку капітальних операцій (інвестиції) має

нижчий показник, проте залишається в допустимих межах

(>0.7), а показник міжнародних резервів в іноземній валюті

дійсно має бути вилучений згідно з даним критерієм (R2=

0,64).

Тепер, оцінемо дану модель. Щоб вважати оцінену мо"

дель стабільною, всі корені (roots) [2] мають бути по моду"

лю менші за 1 і лежати в межах одиничного кола. Так, умо"

ва стаціонарності моделі виконана.

У свою чергу, застосування тесту причинності Грейнд"

жера [3] в рамка дослідження обумовлено тим, що матриці

оцінених коефіцієнтів VAR важко інтерпретувати безпосе"

редньо, результати оцінювання VAR зазвичай представля"

ють деякими функціями цих матриць. Саме до таких статис"

тик відноситься статистика тесту причинності по Грейндже"

ру, функції реакції на імпульси (impulse response functions)

[4] і розкладання помилки прогнозу. За допомогою статис"

тики причинності Грейнджера можна визначити, чи допомо"

жуть лагові значення змінної передбачити іншу змінну, за

умови, що використовуються значення, що запізнюються

всіх інших змінних, окрім вихідної. Коли процес є стаціо"

нарним, тоді гіпотези про причинний зв'язок можна пере"

віряти за допомогою F"статистики. Нульова гіпотеза поля"

гає в тому, що одна змінна не є причиною по Грейнджеру

для іншої змінної. Відхилення цієї гіпотези вказує на те, що

лаги можуть бути корисними для передбачення змінної.

З нашого прикладу бачимо, що найвищу (найменше

Prob. по нульовій гіпотезі, значення F"статистики ≥ 4,17)

вірогідність значимості для прогнозування мають такі змінні
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(за лагами), як: ВВП, рівень споживчої інфляції, внутрішнє

кредитування, динаміка грошового агрегату М3 та витрати

кінцевого споживання домогосподарств. Найслабшими в да"

ному контексті виявились змінні: рахунку капітальних опе"

рацій (що узгоджується вже з попереднім висновком) та зов"

нішнього державного боргу. Середньо оцінюються торгі"

вельний баланс та індекс нафтових цін NYMEX.

Перш ніж підійти до ілюстрації імпульсної реакції варто

пройти ще один тест на стаціонарність, а саме: на наявність

одиничних коренів по кожній зі змінних, що включена в

аналіз. Даний тест носить назву Дікі"Фуллера. Загалом, про"

блема одиничних коренів при аналізі динаміки макроеко"

номічних показників є дуже важливою. Її структурна змінна,

наприклад, реальний випуск, матиме збурення із перманен"

тними наслідками. Тоді ствердження, скажімо, що монетар"

на політика матиме тимчасовий вплив на реальний випуск,

втрачає свою силу.

Проаналізуймо результати, отримані від проведення да"

ного тесту за даними зазначеної моделі. З таблиці видно,

що у різних змінних віднайдено різну максимально можли"

ву кількість лагів, а кожному значенню їх відповідає певна

вірогідність, з якою можна прийняти нульову гіпотезу (про

Рис. 1. Імпульсна реакція ВВП в залежності від 8>ми змінних (за показниками України),
фундаментальний згладжений тренд

Рис. 2. Імпульсна реакція ВВП у залежності від 8>ми змінних (за показниками України),
волатильна складова — серія непрогнозованих імпульсних реакцій
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Таблиця 2. Оцінка імпульсної реакції ВВП в залежності від 8>ми змінних
(за показниками України): фундаментальний згладжений тренд та циклічна складова — серія

непрогнозованих імпульсних реакцій

Змінна з рівняння 
імпульсної 
реакції 

Аналіз імпульсної реакції ВВП (або Y з рівняння) по 8-ми змінним за згладженим 
трендом 

Аналіз імпульсної реакції 
ВВП (або Y з рівняння) по 
8-ми змінним за циклічною 
складовою непрогнозованих 

шоків 
Рахунок 
капітальних 
операцій 

Імпульсна реакція ВВП є змінною: протягом перших 7-ми періодів спостерігається 
позитивний ефект, що, тим не менш, не перевищує 0,5 відсоткових пунктів, відтак, є 
незначним. Проте в довгостроковій перспективі тренд приймає негативне значення. Отже, 
позитивний ефект від інструменту інвестиційних потоків слабший за очікуваний і не є 
вирішальним для динаміки ВВП 

Середня частота шокових 
уражень, помірна 
ризиковість та потенційна 
прибутковість від задіяння 
відповідних інструментів 

Зовнішній 
державний борг 

Перші 9-ть періодів імпульсної реакції є негативними по відношенню до ВВП: 
максимально від’ємне значення в 4 рази більше за позитивний ефект від рахунку 
капітальних операцій. Загальна динаміка реакції є сповільненою, проте, значимою. Отже, 
використання зовнішнього державного боргу як інструменту впливу на ВВП, скоріше за 
все, матиме негативні наслідки, особливо в довгостроковому періоді; виникає й загроза 
додаткового обтяження у вигляді зобов’язань з обслуговування даної заборгованості, 
перекладених на майбутні періоди  

Вища передбачуваність 
поширення шоків забезпечена 
контрактною складовою 
зовнішньоекономічних 
відноси, загалом помірна 
частота виникнення шоків та 
низька ступінь уражуваності  

Споживча 
інфляція 
 

У цілому, динаміка відгуку інфляційного шоку на ВВП повністю співпадає з аналогічною 
динамікою рахунку капітальних операцій. Однак максимально позитивний ефект від 
зростання інфляції досягає 0,1 процентного пункту, що свідчить про несуттєвість даного 
показника. Проте така динаміка узгоджується з теоретичним положенням згідно з яким 
інфляція має позитивний вплив на економічну активність, якщо її щорічні темпи 
знаходяться в межах 2–3% (для розвинених економік), в Україні максимально позитивний 
ефект збігається зі значенням щорічної інфляції у 10–11%, що однак мало б урівнюватись 
паралельною індексацією доходів населення. Таким чином, в довгостроковій перспективі 
маємо очікуваний негативний ефект, що зайвий раз підтверджує необхідність обережного 
і кропіткого таргетування темпу інфляції [7] 

Висока частота виникнення 
шоків, нестабільність, 
низька керованість, висока 
ризиковість та потенційно 
довготривалі негативні 
ефекти 

Внутрішні 
кредити 

Імпульсна реакція від внутрішнього кредитування виявляє спостережувану активність лише у 
довгостроковій перспективі, що відповідає загальнотеоретичним міркуванням: зростання 
внутрішнього кредитування в першу чергу позначається на споживанні (попиті), а вже згодом – 
на пропозиції. Цікаво, що період максимально помітної реакції з боку ВВП від шоку 
внутрішніх кредитів (8-ма чверть) збігається з принциповою зміною позитивного впливу 
інфляції на Y на негативний. Відтак, зростання економіки на кредитній основі починає 
супроводжуватися надмірною інфляцією, що може, в свою чергу, свідчити про негнучкість 
вітчизняного виробництва, його високу витратність та низьку питому вагу капітальних 
інвестицій, що освоюються. Проте, як інструмент коротко- і середньострокового впливу на 
ВВП внутрішні кредити вважаємо ефективним, хоч і таким, що вимагає певних резервів для 
стримуючої економічної політики в майбутньому  

Значна частота виникнення 
в середньостроковому 
періоді, але довготривала 
позитивна динаміка 
імпульсного впливу на ВВП 
з тенденцією до згасання 

Грошовий 
агрегат М3 

Імпульсна реакція ВВП на шок грошового агрегату М3 є досить виразною, коливаючись в 
діапазоні (+1,5) – (-2,0) відсоткові пункти. Позитивний ефект триває близько 8-ми 
періодів і відрізняється від динаміки реакційної кривої по змінній інфляції лише більшою 
пологістю, тобто слабким відгуком ВВП. Таким чином, існує тісний зв’язок між 
імпульсним відгуком М3 та інфляцією, який базується на абсолютних даних. Стосовно 
ВВП, можна говорити про помірну ефективність М3 як інструменту грошово-кредитної 
політики, який, тим не менш, переважно складається з агрегатів М0 і М1. В результаті 
маємо висновок, що корелюється з довгостроковою неефективністю інструменту рахунку 
капітальних операцій, який, мовою грошових агрегатів, доповнює швидкозбільшувані 
короткострокові джерела довгостроковими вкладами, чия відносна частка є надто малою  

Низька частота виникнення 
шоків, середній ступінь 
непередбачуваності і 
ризиковості; в цілому 
помірна нестабільність зі 
згасаючою тенденцією 

Витрати 
кінцевого 
споживання 
домогосподарств 

Аналогічною до попередньої є й динаміка даної імпульсної реакції, яка, крім того, є 
несуттєвою за силою впливу. Цікаво, що етап максимально позитивного впливу від шоку 
внутрішніх кредитів (8-й період) відповідає у імпульсній реакції ВВП на шок 
внутрішнього споживання точці повороту на від’ємні значення, тобто негативну реакцію. 
Це може свідчити про розрив між попитом, який, наприклад, різко скорочується, і 
пропозицією, яка, продовжуючи зростати, покращує номінальні показники ВВП, але 
переходить у стан відносного перевиробництва: споживачі, керуючись негативними 
очікуваннями, збільшують схильність до заощаджування. Так, класична кейнсіанська теза 
про стимулювання економіки нарощуванням попиту не має однозначного відображення в 
українській економіці: лише по завершенню третього кварталу 2008 року, моменту різкої 
контракції ВВП, з лагом у квартал починається паралельне скорочення внутрішнього 
споживання, надалі синхронізованого з ВВП. З цього варто зробити висновок про низьку 
ефективність даного інструменту в досліджуваному середовищі  

Висока частота виникнення 
шоків, значні перепади, 
висока ризиковість і 
невизначеність, потенційно 
небезпечний вплив на ВВП 
з негативним трендом 

Міжнародні 
резерви в 
іноземній валюті 

З економетричної точки зору дана змінна була визнана найменш суттєвою в рівнянні 
регресії. Крім того, аналіз імпульсної реакції показує, що вплив інструменту міжнародних 
валютних резервів має виражений негативний ефект як у середньо-, так і у 
довгостроковому періоді. Відтак, для економіки чутливої до валютних коливань 
(перманентним вибором між конкурентоздатністю експорту і цінністю вітчизняної 
валюти) та абсолютної зміни обсягів валютних надходжень, тим не менш, не вигідно 
використовувати такі резерви, як інструмент впливу економічної політики 

Низька частота виникнення 
шоків, помірність, майже 
невідчутний вплив на 
динаміку ВВП, стабільність 
і низька ризикованість 

Рахунок 
поточних 
операцій 

Імпульсна реакція від шоку торгового балансу в цілому відповідає динаміці зовнішнього боргу, 
хоч і вимірюється у значно менших обсягах. Слабкий негативний ефект середньострокового 
періоду змінюється позитивною динамікою у довгій перспективі. Невиразність та 
нестабільність реакції скоріше говорить про занижену ефективність такого інструменту, однак 
такий висновок не узгоджується з економічною реальністю. Так, високу залежність приросту 
українського ВВП від успіхів експортної політики можна помітити у 9–10 періодах. Фаза 
повороту економіки з низової точки на зростання за умови існування певного часового лагу для 
відновлення виробничих потужностей вказує на помітний внесок політики регулювання 
торгового балансу і відповідні позитивні результати 

Висока частота виникнення 
шоків, ризикованість, 
непередбачуваність і 
нестабільність, низька 
керованість трендом ВВП, 
ураженим шоками від 
торгового балансу 
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

нестаціонарність на наявність єдиного коре"

ня).

Розподіл вірогідності прийняття гіпотези

про нестаціонарність за використаними

змінними визначається наступним чином

(табл. 1).

Тоді, очевидно, що економічна політика

направлена на першу групу (внутрішні креди"

ти, М3, зовнішній державний борг) матиме

найменшу ступінь ефективності, тоді як ре"

гулювання за допомогою витрат кінцевого

споживання домогосподарств і інвестиційний

потік потенційно матиме дійсні результати.

Нарешті, остання з вправ по оцінці векторної авторег"

ресії стосуватиметься зображення імпульсної реакції [5] з

наступним порядком змінних.

На графіках (рис. 1 та рис. 2), окрім самої імпульсної

реакції (середня крива) також зображено дві полоси шири"

ною у ±1 стандартну помилку, що відповідають приблизно

95%"му довірчому інтервалу [6] для кожного із значень ре"

акції на імпульси. Ці оцінені реакції на імпульси показують

наявність тривалих спільних коливань у всіх дев'яти рядах.

Тоді, отримаємо наступні данні (табл. 2).

Відтак, результати аналізу імпульсних реакцій поширен"

ня економічного шоку на ВВП України можна акумулювати

наступним чином:

1. Імпульсна реакція (за показниками України): фунда"

ментальний згладжений тренд:

— сильний шоковий резонанс на:

— зовнішній державний борг від М3 і міжнародних ва"

лютних резервів;

— інфляцію від зовнішнього державного боргу,

внутрішніх кредитів, М3 та міжнародних валютних резервів;

— М3 від зовнішнього державного боргу та міжнарод"

них валютних резервів;

— слабкий чи відсутній шоковий резонанс на:

— витрати кінцевого споживання домогосподарств від

всіх інших змінних;

— міжнародні валютні резерви від всіх інших змінних;

— рахунок поточних операцій від всіх інших змінних;

— потенційно небезпечний вплив на:

— рахунок капітальних операцій від внутрішніх кре"

дитів.

2. Імпульсна реакція (за показниками України): вола"

тильна складова — серія непрогнозованих імпульсних ре"

акцій:

— затухання імпульсних реакцій в останньому періоді

(довгострокова перспектива) по:

— внутрішнім кредитам від всіх інших змінних;

— рахунку поточних операцій від всіх інших змінних;

— підвищена ризиковість, множинність шоків по:

— платіжному балансу від рахунку поточних операцій;

— інфляції від витрат кінцевого споживання домогос"

подарств;

— міжнародним валютним резервам від рахунку капі"

тальних операцій та рахунку поточних операцій;

— потенційно висока схильність до утворення нових

шоків по:

— зовнішньому державному боргу від всіх інших

змінних.

Крім того, з огляду на швидкість і тривалість імпульс"

них реакцій помітно, що відгук української економіки по

фундаментальним складовим будь"яких з розглянутих

змінних є сповільненим. Тобто, швидкість реакції на засто"

совані інструменти антициклічної політики є заниженою, тоді

як непрогнозовані шокові впливи одразу ж змінюють кон"

фігурацію динаміки економічних показників. Відтак, украї"

нська економіка є уразливішою до економічних шоків, як

ендогенних, так і екзогенних. Узагальнимо дані щодо висо"

ко" та низько еластичних інструментів економічної політики

України (табл. 3).

Відтак, за результатами аналізу економетричної моделі,

представлено найбільш та найменш чутливі інструменти еко"

номічної політики, через які варто впливати на економічну

активність української економіки (зокрема на ВВП) згідно з

нашоюї моделлю. Разом із зниженням еластичності інстру"

менту, для досягнення бажаного ефекту, при його викорис"

танні, необхідно розраховувати на завищені витрати грошо"

во"кредитних, фіскальних і інших ресурсів.
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Найбільш еластичні інструменти для 
здійснення економічної політики у 

нестабільному шоковому середовищі та 
оцінки макроекономічних дисбалансів 

Найменш еластичні інструменти для 
здійснення економічної політики у 

нестабільному шоковому середовищі та 
оцінки макроекономічних дисбалансів 

рахунок капітальних операцій 
(платіжний баланс); 

 внутрішні кредити; 
 грошовий агрегат М3; 
 рахунок поточних операцій 

(торгівельний баланс) 

зовнішній державний борг;
 міжнародні резерви в іноземній 

валюті; 
 споживча інфляція 

Таблиця 3. Перелік високо> та низькоеластичних
інструментів економічної політики України
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Наявність правового регулювання грошового обігу

обумовлює необхідність контролю за дотриманням нор"

мативно встановлених правил. У зв'язку з тим, що конт"

роль є невід'ємною частиною будь"якого управлінського

процесу, можна з повною впевненістю стверджувати, що

управління грошовим обігом обов'язково повинно бути

підкріплено формуванням ефективно працюючої систе"

ми контролю. В іншому випадку результативність вжитих

регулятивних заходів буде мінімальною. Стан грошового

обігу в країні безпосереднім чином відбивається на тем"

пах економічного зростання і забезпечує економічну

стабільність. У рамках регулювання грошового обігу дер"

жава переслідує одну основну мету — підтримання ба"

лансу між грошовими коштами, що знаходяться в обігу, і

кількістю товарів, робіт і послуг, пропонованих на ринку.

Основним засобом проведення фінансової і правової

політики є державний фінансовий контроль, який одно"

УДК 35.072.8

К. В. Пивоваров,
к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМИ
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

K. Pivovarov,
PhD., PhD Academy of Municipal Management

PRINCIPLES OF FINANCIAL CONTROL SYSTEM IN UKRAINE

Встановлено, що сучасна контрольна функція системи державного управління фінансами в Ук�
раїні вимагає серйозного вдосконалення. Відсутність налагодженого механізму фінансового кон�
тролю в системі державного управліннянегативно впливає на ефективність функціонування всієї
структури державної влади, створює сприятливі умови для процвітання корупції — основної про�
блеми сучасної України; перешкоджає досягненню стратегічних цілей, що стоять перед країною.
Про необхідність побудови дієвої системи фінансового контролю в системі державного управлін�
ня в Україні йдеться вже давно. Існує величезна кількість наукових праць, публікацій, присвячених
даній проблемі. Однак питання вибудовування цілісної і ефективно діючої системи державного
фінансового контролю та її вдосконалення до цього часу не перестає бути актуальним.

That the current control function of the public financial management in Ukraine requires serious
improvement. The lack of an established mechanism for financial control in public administration a
negative impact on the efficiency of the entire structure of the government creates favorable conditions
for corruption — the main problems of modern Ukraine; prevents the achievement of the strategic goals
of the country. On the need to build an effective system of financial control in public administration in
Ukraine said long ago. There are many scientific works, publications devoted to this problem. However,
despite the efforts undertaken, the question of building a coherent and effective system of public financial
control and improvement is still not cease to be relevant.

Ключові слова: контрольна функція, система державного управління, сучасні принципи, система фінан!

сового контролю.

Key words: control function, the system of public administration, modern principles, system of financial control.

часно є і найбільш важливим важелем фінансового меха"

нізму країни. Реалізація контролю з боку органів держа"

ви різних рівнів, а також спеціально створених організацій

за фінансовою діяльністю всіх економічних суб'єктів як

основних складових фінансового контролю із застосуван"

ням особливих методів включає: контроль за дотриман"

ням фінансово"господарського законодавства в процесі

формування та використання фондів грошових коштів;

оцінку економічної ефективності фінансово"господарсь"

ких операцій та доцільності проведених витрат. Теоретич"

ними та практичними проблемами розвитку фінансового

контролю у системі державного управління займалися

вітчизняні дослідники такі, як: П.К. Германчук, В.В. Гуль"

ко, Є.В. Мних, Н.І. Рубан та ін.

Зацікавленість держави в стабільному і безпере"

бійному грошовому обігу зумовлює наявність держав"

ного регулювання процесу переміщення грошових

коштів.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ
Контроль — функціональний елемент управління дер"

жавними і місцевими фінансами. Державний фінансовий

контроль є інструментом фінансової політики і спрямо"

ваний на забезпечення дотримання бюджетного законо"

давства та інших нормативних правових актів, регулюю"

чих бюджетні правовідносини [1].

Для ефективного здійснення державного фінансового

контролю необхідне посилення відповідальності уповнова"

жених органів, які здійснюють контроль та сприяння успіш"

ної реалізації фінансової стратегії і тактики, доцільному і

ефективному розподілі та використанні фінансових ресурсів.

На даний час Україні функціонують розрізнені ланки фінан"

сового контролю, в тому числі і на вищому рівні, які майже не

взаємодіюють між собою. Здійснення діяльності контролю"

ючих органів позбавлене належної координації, вони не увя"

зуються в єдину цілістну систему, всі елементи якої працюва"

ли б в єдиному узгодженому та безперебійному ритмі та та

мали єдину ціль — забезпечити повноту і своєчасність фор"

мування фінансових ресурсів держави, їх збереження, ефек"

тивне та цільове витрачання державних коштів, законність і

високу результативність їх використання [2].

Під фінансовим контролем розуміється сукупність за"

ходів, що проводяться суб'єктами контролю по перевірці

фінансових і пов'язаних з ними операцій і дій державних

органів влади, муніципальних утворень, підприємств, ус"

танов, організацій, а також населення із застосуванням

специфічних форм і методів організації [2]. Фінансовий

контроль, будучи вартісним контролем, на відміну від

інших видів контролю (екологічного, санітарного, адмін"

істративного тощо) має місце у всіх сферах суспільного

відтворення, супроводжує весь процес руху грошових

фондів, включаючи і стадію аналізу фінансових резуль"

татів. Треба відзначити, що фінансовий контроль, як і всі

інші фінансові категорії, видозмінювався у міру еволюції

фінансових відносин.

Фінансовий контроль є багаторівневим і всебічним, ос"

кільки фінансова система охоплює всі види грошових

фондів (державний, регіональний рівні, а також рівень ок"

ремих господарюючих суб'єктів). Даний вид контролю по"

кликаний забезпечувати інтереси і права як держави та її

організацій, так і всіх інших суб'єктів економіки; фінансові

порушення тягнуть санкції і штрафи. В науковій літературі

відсутнє чітке трактування фінансового контролю, в тому

числі фінансового контролю в системі державноо регулю"

вання. Також відсутнє наукове обгрунтовання концепції

створення єдиної інституціональної системи контролю з

посиленням превентивної функції.

Вивчення спеціальної літератури показує, що серед

фахівців немає одностайності щодо визначення сутності

фінансового контролю в системі державного управління.

На наш погляд, досить цікавим є наступне визначення

фінансового контролю: "Фінансовий контроль — конт"

роль за законністю та доцільністю дії в сфері утворення,

розподілу і використання грошових фондів держави з

метою ефективного соціально"економічного розвитку

країни" [2].

Узагальнюючи зазначені вище і інші визначення держав"

ного фінансового контролю, можна зробити висновок, що

під ним слід розуміти здійснювану з використанням специф"

ічних організаційних форм і методів діяльність державних і

місцевих органів, наділених законом відповідними повно"

важеннями з метою встановлення законності та достовір"

ності фінансових операцій, об'єктивної оцінки економічної

ефективності фінансово"господарської діяльності, збіль"

шення доходних надходжень до бюджету і збереження дер"

жавної і комунальної власності.

Аналізуючи думки різних авторів, можна зробити на"

ступні висновки: державний контроль — це діяльність кон"

трольних органів, яка здійснюється на підставі законо"

давства; контроль здійснюється за допомогою специфіч"

них прийомів і методів; метою контролю є перевірка за"

конності, доцільності та ефективності формування, роз"

поділу і використання бюджетних коштів.

Розвиток фінансового контролю системи державно"

го управління в Україні — безперервний процес, який

пройшов ряд етапів. У сучасних умовах вдосконалення

державного фінансового контролю здійснюється в кон"

тексті необхідності:

— підвищення ефективності міжвідомчої взаємодії

державних органів в ході державного фінансового конт"

ролю;

— забезпечення стандартизації контрольної діяль"

ності з урахуванням стандартів державного фінансового

контролю, які затверджені Комітетом по аудиторським

стандартам Міжнародної організації вищих контрольних

органів (INTOSAI).

Інституційна фінансова система України являє су"

купність фінансових установ країни і включає міністер"

ства і відомства, які є учасниками бюджетного процесу;

органи, що здійснюють фінансовий контроль; позабюд"

жетні фонди й інші суб'єкти фінансових відносин Фінан"

совий контроль в сфері державного управління має такі

види: податковий, митний, валютний контроль, грошово"

го обігу, державного боргу, банківський, контроль за про"

фесійними учасниками фондового ринку та ін.

Основними традиційними видами контролю є: бюджет"

ний контроль — контроль за дотриманням бюджетного за"

конодавства, законності на всіх стадіях бюджетного про"

цесу, законності при надходженні та зарахуванні доходів

до бюджетів та державних позабюджетних фондів, закон"

ності при обслуговуванні та управлінні державним боргом;

податковий контроль — контроль за дотриманням Подат"

кового кодексу, за дотриманням законності при обчисленні

та сплаті обов'язкових платежів до бюджету [3].

Склад і структура суб'єктів фінансового контролю

визначається державним устроєм країни, функціями і зав"

даннями, виконуваними державою на кожному етапі сво"

го розвитку. Відмова від командно — адміністративної

системи управління економікою і перехід на децентралі"

зовані ринкові методи регулювання зажадали розробки і

реалізації нової фінансової політики, спрямованої на по"

силення впливу фінансових важелів на соціальні та еко"

номічні процеси в суспільстві. Рішення даної проблеми

передбачає реформування сформованих форм контро"

лю, а, отже, зміну інституційного та функціонального

складу контролюючих органів, так само як і нормативно"

правової бази діяльності.

Ключовими завданнями державного фінансового

контролю на сучасному етапі є:

— виявлення фактичного стану справ;

— зіставлення кінцевого результату з наміченими

цілями;

— оцінка ситуації і вибір у разі необхідності коригу"

вальних заходів. Метою державного фінансового конт"

ролю є виявлення відхилень від прийнятих стандартів і

порушень принципів законності, ефективності та економії

витрачання матеріальних ресурсів на максимально мож"

ливій ранній стадії, що дозволило б прийняти коригу"

вальні заходи, а в окремих випадках, притягнути винних

до відповідальності, отримати компенсацію за заподіяну

шкоду або здійснити заходи щодо запобігання або ско"

рочення таких порушень в майбутньому. Значення фінан"

сового контролю в Україні істотно зросло в період пере"
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ходу до ринкової економіки. У ринковій системі велика

роль податків, які є не тільки основним джерелом над"

ходжень до дохідної частини бюджету, а й регулятором

господарської діяльності. Розвиток податкової системи

неможливий без створення ефективної системи контро"

лю за повнотою і своєчасністю сплати податків до бюд"

жету держави. Ускладнюється і система бюджетного ун"

ітаризму, яка також вимагає створення нових механізмів

контролю за розподілом і використанням бюджетних

ресурсів, процеси децентралізації також вимагають зміни

фінансового контролю на його організації. Все це визна"

чає необхідність розгляду компетенцій окремих органів

держави та їх взаімодії в рамках процедур контролю.

У широкому сенсі державний фінансовий контроль є

складовою частиною фінансового контролю. Державний

фінансовий контроль призначений для реалізації фінан"

сової політики держави, створення умов для фінансової

стабілізації. Він є особливо важливим елементом бюджет"

ного процесу, забезпечує ефективність функціонування

державної фінансової системи, і тим самим схильний до

змін, які відбуваються в даній системі.

Фінансовий контроль обумовлюється функціями

фінансів, основними з яких є розподільна та контрольна.

Держава при виконання своїх функцій застосовує фінан"

совий інструментарій, що обумовлює здійснення контро"

лю за ним. Існування державного фінансового контролю

обумовлено контрольною функцією фінансів. Виконан"

ня цієї функції забезпечує "контроль гривнею" за збиран"

ням, розподілом, використанням державою та муніци"

пальними утвореннями грошових коштів бюджету. У зв'яз"

ку з цим фінансовий контроль здійснюється на всіх стад"

іях фінансової діяльності держави і на місцевому рівні,

тобто на стадіях збору, розподілу і використання грошо"

вих коштів [2].

Крім того, інтереси держави в сфері фінансів не обме"

жуються лише бюджетом, контрольна діяльність стосуєть"

ся також податкової, митної, банківської сфери. Розгляда"

ючи фінансовий контроль як функцію державного управлі"

ння фінансовими потоками, слід зазначити, що ця функція

здійснюється всіма органами влади, більш того, носить гро"

мадський характер. Законодавчі (представницькі) органи

публічної влади здійснюють фінансовий контроль як без"

посередньо (в процесі їх законотворчої та управлінської

діяльності), так і через створювані ними контролюючі орга"

ни. Проблеми фінансового контролю визначаються як внут"

рішніми, так і зовнішніми факторами. У числі внутрішніх чин"

ників можна виділити такі чинники, як стиль роботи керів"

ників усіх рівнів влади, визначення і документальне закріп"

лення процедур контролю, налагодженість системи інфор"

маційного забезпечення. До зовнішніх факторів, що визна"

чає проблеми фінансового контролю в Україні, відносяться

рівень розвитку економіки, рівень розвитку законодавчої

бази, податкова політика держави, дотримання чинного за"

конодавства та ряд інших факторів.

Необхідна якісна переробка діючих правових норм у

сфері регулювання фінансового контролю у сфері держав"

ного управління, усунення неузгодженостей та протиріч пра"

вового регулювання системи органів державного фінансового

контролю, заповнення прогалин і скасування застарілих норм.

Існуючу зараз у країні систему органів державного фінансо"

вого контролю важко назвати ефективною.

Одним з головних завдань державного фінансового

контролю є сприяння в сфері збалансованості між потре"

бою в фінансових ресурсах і розмірами грошових фондів

держави і господарюючих суб'єктів, а також створення на"

уково обгрунтованої фінансової політики, ефективного

фінансового механізму та інституціональної структури кон"

тролю. Фінансово"контрольна діяльність націлена на ви"

явлення всіх випадків порушень фінансової дисципліни, під

якою розуміється встановлений фінансовим законодав"

ством порядок утворення, розподілу і використання гро"

шових фондів держави і місцевого самоврядування. Без"

посереднім предметом контролю виступають: бюджетні по"

казники на всіх етапах бюджетного процесу (складання,

розгляд, затвердження та виконання бюджету, складання

та затвердження звіту про його виконання); фінансові по"

казники діяльності суб'єктів господарювання (прибуток,

доходи, амортизація, собівартість, рентабельність, основні

і оборотні фонди та ін.); податкові платежі до бюджету і

позабюджетні фонди; показники, що характеризують гро"

шово"кредитні відносини; страховий ринок, інші операції

та дії, що мають вартісну форму. Об'єктом фінансово"пра"

вового регулювання є державний фінансовий контроль,

який здійснюється органами державного фінансового кон"

тролю та органами місцевого самоврядування. Зміст дер"

жавного фінансового контролю полягає в діях органів кон"

тролю з приводу розподілу і використання бюджетних

коштів, спрямованих на забезпечення ефективності фінан"

сової діяльності держави і місцевих органів влади. Фінан"

совий контроль покликаний забезпечити інтереси не тільки

органів влади різних рівнів, а й господарюючих суб'єктів і

населення. Його метою є забезпечення ефективності фінан"

сової діяльності держави і місцевих органів влади. За до"

помогою фінансового контролю держава слідкує за тим,

щоб усі заплановані кошти своєчасно надходили до дер"

жавних фондів, а також за цільовим використанням виді"

лених державних коштів. Державний фінансовий контроль

завжди і скрізь був і залишається колегіальним, тобто ніко"

ли не здійснюється тільки одним контрольним органом.

Організаційною базою державного фінансового контро"

лю в Україні визнаються органи законодавчої, виконавчої

та судової влади, що здійснюють фінансовий контроль, а

також спеціально створені контрольні органи.

ВИСНОВКИ
Для ефективного здійснення фінансового контролю

у системі державного управління, необхідно дотримува"

тись певних принципів. В основі побудови органів держав"

ного фінансового контролю в Україні покладено прин"

ципи, визначені у Лімській декларації керівних принципів

контролю: незалежність, об'єктивність, законність, ком"

петентність, оперативність, гласність, публічність, дотри"

мання професійної етики.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

Реалії існування нашого суспільства на даний час,

сувора дійсність, до якої всі змушені пристосовуватися,

перебувають у прямій залежності від ефективності дер"

жавного управління і зокрема від осіб, на яких покладені

функції управління місцевим самоврядуванням в Україні.

Від їх професіоналізму, поведінки, спрямованості на до"

сягнення результату залежить наше щоденне життя. Тому

актуальним завданням є виявлення осіб з вираженими

лідерськими якостями та залучення їх до роботи в сис"

темі місцевого самоврядування України.

Майже сторіччя вчені всього світу намагаються осяг"

нути феномен лідерства, який забезпечує ефективне ви"

конання поставлених цілей та згуртовує людей навколо
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У статті узагальнено наукові підходи до формування лідерських рис, зокрема орієнтації на
досягнення результату та розглянуто механізми, за допомогою яких формується і розвиваєть�
ся у особи висока потреба в досягненні результату. В результаті узагальнення сформовано низку
потреб лідера з вираженою потребою в досягненнях, до яких віднесено: потребу у виконанні
завдань помірної складності; потребу брати на себе особисту відповідальність за результати
діяльності; потребу в зворотному зв'язку відносно успішності своєї роботи; потребу в постійному
перегляді власних цілей; потребу в доведенні до кінця завдань, які з тих чи інших причин не
були виконані; потребу в розробці чи освоєнні новітніх способів виконання завдань; потребу в
належній оцінці своєї роботи. Запропоновано інструменти формування та розвитку лідерських
рис, спрямованих на формування високої потреби в досягненнях. Розширено загальновідомі
наукові напрацювання щодо формування потреби в досягненнях у дітей, підлітків та дорослих
осіб. Здійснено аналіз роботи очільників територіальних громад в Україні на предмет їх орієн�
тації на досягнення ефективних результатів у професійній діяльності.

Доведено, що для ефективної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування необхі�
дно розвивати у них потребу в досягненнях і проводити з ними тренінги направлені на підняття
рівня вірогідності успіху та зниження страху перед невдачами за участю іменитих тренерів.

The article summarizes the scientific approaches to the formation of leadership traits, including a
focus on achieving results and examined the mechanisms by which formed and developed in individual
high need for achievement. As a result, a number of generalizations formed needs a leader with a
strong need for achievement. Proposed instruments formation and leadership development features
aimed at building a high need for achievement. Extended known scientific developments regarding
the need to achieve the formation of children, adolescents and adults. The analysis of heads of local
communities in Ukraine for their orientation to achieve effective results in professional activities.

Proved that for the efficient operation of local government officials need to develop in them the
need to achieve and carry with them trainings aimed at raising the level of probability of success and
reduce the fear of failure with the participation of eminent coaches.
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спільної мети. До цих наукових доробок з формування

та розвитку лідерства долучилися і вітчизняні науковці.

Зокрема, дана стаття безпосередньо пов'язана із науко"

вими дослідженнями кафедри регіонального управлін"

ня, місцевого самоврядування та управління містом На"

ціональної академії державного управління при Прези"

дентові України, які здійснюються у межах комплексно"

го наукового проекту "Механізми державного управлін"

ня функціональною спроможністю кадрового потенціа"

лу органів державної влади й місцевого самоврядування

в сфері організації надання якісних публічних послуг: те"

оретичне та методологічне їх забезпечення".

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить,

що серед зарубіжних дослідників, проблемою особис"
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тісних потреб, які впливають на діяльність лідера, зай"

малися: Аткінсон, Беліцьки [3], Бартман, Верофф, Дан"

драде, Джилліган, Кальтенбах [4], Кортес, Левінгер [8],

Макклелланд [5; 6], Мішель, Розен, Хаяши, Хекхаузен

[7], Френч, Шепард та ін.

Працювали над дослідженням лідерства у цій сфері

А. І. Юр'єв [2], Горовіц та ін.

Проте, не зважаючи, що лідерство неодноразово

було предметом дослідження у наукових працях вітчиз"

няних і зарубіжних дослідників, системних досліджень

щодо виявлення та розвитку особистісних потреб, які

впливають на діяльність лідера і мотивують його пове"

дінку ще не проводилось.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження формування та розвит"

ку потреби у досягненні результатів для діяльності по"

садових осіб місцевого самоврядування.

Виходячи з мети, в статті вирішувалися наступні зав"

дання:

— з'ясувати основні особистісні потреби, які впли"

вають на діяльність лідера та мотивують його поведінку;

— проаналізувати інструменти формування та роз"

витку потреби у досягненні результатів;

— виокремити низку потреб лідера з вираженою

потребою в досягненнях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існує багато особистісних потреб, які впливають на

діяльність лідера, але головними потребами, які моти"

вують поведінку, є: потреба у владі; потреба в контролі

над подіями та людьми (яка тісно пов'язана з потребою

у владі); потреба у досягненні; потреба в афіляції, тоб"

то приналежності до якоїсь групи та отримання схва"

лення [2, с. 57—61].

Потребу в досягненні деякі дослідники називають

мотивом ефективності, оскільки, це означає, що потрібно

зробити завдання краще, ефективніше ніж це можуть

зробити інші. З цього припущення випливає, що особи з

вираженою потребою в досягненнях повинні бути більш

дієвими та уникати рутинної роботи. Повинні бути більш

схильними до пошуку ефективнішого виконання завдан"

ня. Дослідники завжди вважали, що особи з вираженою

потребою в досягненнях повинні більше звертати увагу

на особисту відповідальність за результати діяльності,

оскільки лише в такому випадку вони можуть відчути за"

доволення від того, що зробили дещо краще ніж інші.

Горовіц в 1961 році здійснив емпіричну перевірку цього

теоретичного припущення, розробивши настільну гру, в

якій гравці в якості продавців намагалися заробити яко"

мога більше грошей за переговори. При цьому суттю гри

було надання можливості виграти лише пішовши на ри"

зик. Під час підведення підсумків даного експерименту

Горовіц довів, що досліджувані з вираженою потребою

в досягненні обирали особисту відповідальність в ситу"

аціях помірного ризику значно частіше, ніж досліджувані

зі слабко вираженою потребою в досягненні. В одному

зі своїх експериментів Макклелланд та Уотсон у 1973 році

відзначили, що при грі в рулетку досліджувані з вираже"

ною потребою в досягненні зачасти обирають помірний

ризик, начебто результат залежить від них особисто.

Можливо, припустили вони, в осіб з вираженою потре"

бою в досягненні настільки сильна тенденція обирати по"

мірний ризик, що вони переносять її на деякі ситуації, які

межують з випадковістю. Безліч експериментів засвід"

чують тенденцію, що особи з вираженою потребою в

досягненнях з більшим задоволенням працюють в умо"

вах помірного ризику, де вірогідність успіху коливається

в межах 50%.

Так, з'ясовано, що особи з вираженою потребою в

досягненні справляються із поставленими завданнями

значно краще, коли воно помірно складне, на відміну від

цього, вони втрачають інтерес до виконання завдання, а

значить і до результативності виконання завдання, у ви"

падках коли завдання є легким або ж занадто складним.

Крім того, ті ж експерименти, проведені з особами зі слаб"

ко вираженою потребою в досягненнях, не показали под"

ібних закономірностей. Одним із пояснень незначної

інтерперсональної чутливості в сфері досягнень у осіб з

вираженою потребою у досягненнях може бути їх зосе"

редженість на власній здатності досягати високих резуль"

татів в діяльності. Це доводить проведене дослідження,

в якому досліджуваним надавали можливість краще

пізнати один одного, працюючи над виконанням спільно"

го завдання в групах по 5 осіб. У кінці експерименту дос"

ліджувані оцінили себе по тому, як у них виражені такі

якості, як кмітливість, практичність, щирість та автори"

тетність. Кожного досліджуваного також попросили

спрогнозувати, як би інші члени групи оцінили себе за

цими ж якостями. Особи з вираженою потребою в до"

сягненні менш точно оцінили те, як інші члени групи оці"

нили б себе за такими якостями, як кмітливість і прак"

тичність, особливо коли експериментатори акцентували

важливість роботи для визначення лідерських якостей та

інтелекту. Іншими словами, вони так зосередилися на

тому, щоб проявитися самим, що не звернули увагу на

виконання завдання іншими учасниками групи.

Теоретично особи з вираженою потребою в досяг"

неннях повинні надавати перевагу роботі, яка забезпе"

чує можливість зворотного зв'язку, оскільки лише та"

ким чином ці особи можуть дізнатися краще чи гірше за

інших вони виконують роботу. Безліч досліджень щодо

важливості зворотного зв'язку для осіб з вираженою

потребою у досягненнях, серед яких експерименти

Френча (1958), Бартмана (1965) доводять, що для осіб

з вираженою потребою в досягненнях надважливо зна"

ти як особисто вони виконали поставлене завдання. Крім

цього, досліджено, що гроші є типовим засобом зво"

ротного зв'язку стосовно успішності діяльності особи. І

хоча гроші не є стимулом для осіб з вираженою потре"

бою в досягненнях, вони використовують їх як інфор"

мацію про успішність своєї діяльності [5, с. 282—283].

Наприклад, в одному із експериментів Аткінсона (1958),

досліджувані з вираженою потребою в досягненнях

успішніше, ніж досліджувані зі слабко розвинутою по"

требою в досягненнях, впоралися із завданням на всіх

рівнях очікування успіху до тих пір, допоки грошовий

стимул був на рівні 1,25 долара. Проте коли грошовий

стимул було збільшено до 2,5 долара криві осіб із силь"

ною і слабкою потребою в досягненнях при різноманіт"

них рівнях очікування успіху майже співпали і жодних

відмінностей в загальній успішності діяльності не про"
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стежувалося. Крім цього, при грошовому стимулюванні

в 2,5 долара досліджувані з вираженою потребою в

досягненнях працювали не набагато краще, ніж при гро"

шовому стимулюванні в 1,25 долара. На відміну від них,

досліджувані з слабко вираженою потребою в досяг"

неннях значно краще впоралися із завданням при

збільшеному грошовому стимулюванні. Це та низка

інших досліджень (наприклад, Донван (1956) засвідчи"

ли, що грошова винагорода осіб з сильною внутрішньою

мотивацією на досягнення не збільшує їх старань.

На практиці, доведено, що використання зовнішніх

стимулів для осіб, внутрішньо мотивованих на досягнен"

ня, може значно знизити їх продуктивність. Низка інших

експериментів довела, що для осіб зі стійким мотивом

досягнення значно важливіше, ніж для осіб зі слабко ви"

раженим мотивом досягнення, щоб виконання більш

складного завдання оцінювалося вище. Тобто особи з

більш високими показниками потреби в досягненнях

схильні сприймати гроші як міру успіху, а не як стимул для

прикладання більших зусиль. Крім цього, інші експеримен"

ти проведені Шепардом і Беліцьки (1966) в цій сфері засв"

ідчили, що особи з вираженою потребою в досягненнях

більш активні в пошуку нової інформації для розробки

нових шляхів вирішення того чи іншого завдання [3, с. 102].

Важливою складовою поведінки осіб з вираженою

потребою в досягненнях є їх постійний перегляд влас"

них цілей. Вони часто повертаються до виконання зав"

дань, які полишили не довівши до кінця з тих чи інших

причин. В осіб з невираженою потребою в досягненнях

зачасти відбувається конфлікт різних мотивів, який зни"

жує рівень домагань, і як результат така особа добро"

вільно відмовляється від можливого успіху, а це нега"

тивно відображається на діяльності особи в цілому.

Зокрема дослідження Макклелланда виявили, що ви"

ражена потреба в досягненнях значно підвищує інтерес

особи, яка володіє цією потребою, до бізнесу, адже бізнес

передбачає помірний ризик, зворотній зв'язок, пошук

шляхів створення нового продукту чи послуги, особисту

відповідальність за успішність діяльності [6, с. 254]. Проте

експерименти проведені Макклелландом, Мішелем та Джил"

ліганом виявили іншу, негативну сторону осіб з вираженою

потребою в досягненнях   ці особи, за рахунок генерації

інноваційних підходів більш схильні до шахрайства і зачас"

ти здобувають репутацію нечистих на руку, оскільки шука"

ючи найкоротший шлях до досягнення цілі виявляються

неперебірливими в засобах для її досягнення.

Ряд досліджень проведених Кальтенбахом та Мак"

клелландом виявили наступну закономірність: особи, які

сприймаються як лідери в невеличких містечках, мають

більш високі показники потреби в досягненнях, ніж ті,

які не сприймаються як лідери [4, с. 52—53]. Ми прове"

ли ряд власних досліджень у цій сфері та виявили, що

мери міст та голови сільських та селищних рад, які мо"

тивовані на досягнення вкрай позитивно сприймаються

населенням [1, с. 280]. Так, під час своєї каденції, Сла"

вутицький міський голова постійно орієнтував свою ко"

манду на досягнення. Як результат — зразкове само"

врядування в місті забезпечило високий рівень соціаль"

них стандартів, зокрема: найкращий дитячий садочок,

належний рівень надання медичної допомоги, ефектив"

не надання комунальних послуг тощо. Опрацювання ста"

тистичних даних щодо кількості обрання очільників

територіальних громад в Україні засвідчило наступну

тенденцію, якщо голова територіальної громади є ліде"

ром орієнтованим на досягнення, тобто на покращення

якості життя в громаді, виборці обирають його 2—5

разів поспіль і таких випадків сотні. На противагу цьо"

му, є очільники громад, які свою виражену потребу в

досягненнях направляють на особисті потреби, тобто

не створюють команду однодумців для роботи над

підвищенням якості життя в громаді, а використовують

наявні в територіальній громаді ресурси у власних цілях

і нажаль таких випадків також сотні.

Зважаючи на вищенаведене, можемо сформувати

низку потреб лідера з вираженою потребою в досягнен"

нях. До них відносять:

— потребу у виконанні завдань помірної складності;

— потребу брати на себе особисту відповідальність

за результати діяльності;

— потребу в зворотному зв'язку відносно успіш"

ності своєї роботи;

— потребу в постійному перегляді власних цілей;

— потребу в доведенні до кінця завдань, які з тих

чи інших причин не були виконані;

— потребу в розробці чи освоєнні новітніх способів

виконання завдань;

— потребу в належній оцінці своєї роботи.

Оскільки, для успішної діяльності особі необхідно

володіти високою потребою в досягненнях, цю потребу

можна і потрібно розвивати, адже це надважлива риса

притаманна лідерам. Яким же чином це можна робити?

Чисельні дослідження таких вчених, як Хаяши, Яма"

уши, Розена, Дандраде, Кортеса, Хекхаузена, Вероф"

фа та інших доводять, що потреба в досягненнях фор"

мується батьками, які привчають своїх дітей в ранньо"

му віці (з 1,5—3,5 років) виконувати ті чи інші завдання.

Суть даного виховання полягає в тому, що дитина отри"

мавши завдання від батьків повинна виконувати його із

задоволенням прикладаючи до його виконання певні

зусилля, адже якщо завдання буде легким, його вико"

нання не принесе задоволення від прикладання фізич"

них чи розумових зусиль, а якщо завдання буде над"

складним   дитина не захоче його виконувати, адже пе"

редбачає невдачу, оскільки не володіє достатніми си"

лами для його виконання.

Таким чином, завдання батьків, по мірі зростання

дітей, давати дітям завдання помірної складності для

формування у них високої потреби в досягненнях. Крім

того, з'ясовано, що батьки дітей з вираженою потребою

в досягненнях не використовують авторитарний стиль у

спілкуванні з дітьми. А матері дітей з вираженою потре"

бою в досягненнях навпаки авторитарні у спілкуванні з

дітьми. Встановлено, що діти формують стандарти влас"

ної поведінки, спираючись на особисті відкриття і нама"

гаючись особисто зрозуміти, як їм себе поводити.

Величезний вплив на формування вираженої потре"

би в досягненнях накладає школа. Дослідження Хекхау"

зена [7, с. 306] виявили, що мотивація досягнення мети

являє собою устремління особи збільшити свої здібності

там, де на її думку, можна досягнути успіху. Наприклад,

дослідники звернули увагу на те, що коли учень відпо"

відає неправильно, вчитель переформатує запитання, або

підводить учня під правильну відповідь, в тому випадку,

коли вважає учня здібним. На відміну від цього, діти з
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посередніми знаннями, щоб не робили і не відповідали

не отримують від вчителя зворотного зв'язку. З часом

деякі з них починають поводити себе так, що очікування

вчителя, який вважає їх поганими учнями, підтверджують"

ся. Згодом такі діти значно рідше піднімають руки для

відповіді, ніж учні, яких вчитель з самого початку вважав

здібними [5, с. 603]. Таким чином, вчитель нав'язує учню

думку про те, що він не здібний і що від нього не чекають

гарної успішності. З плином часу в свідомості дитини

формується саме такий образ, а це знижує ймовірність

успіху в його уяві, і, як наслідок, зменшує вірогідність

успішної діяльності в майбутньому.

Отже, якщо підтримувати з учнем зворотний зв'я"

зок, наприклад, розбирати з поясненням його помил"

ки, хвалити, то такі дії вчителя є серйозним підкріплен"

ням орієнтації на успіх і зниженням страху перед невда"

чами, що й дає змогу формувати у дитини високу потре"

бу в досягненнях.

І хоча потребу в досягненнях можна і потрібно фор"

мувати у ранньому віці, за дослідженнями Левінгера [8]

лише в стадії зрілості можливі дійсно високі показники

потреби в досягненнях. Це обумовлено тим, що думки про

можливі перепони на шляху досягнення цілі передбача"

ють досить високий рівень розвитку его, а думки про осо"

бисті якості як можливі перепони представляють ще більш

високий рівень самоусвідомлення, саме тому вищі рівні

потреби в досягненнях залежать від загальної зрілості.

Якщо перенести результати цього дослідження на віко"

вий зріз успішних голів територіальних громад, то саме у

віці 40—50 років очільники територіальних громад є

найбільш успішними та орієнтованими на досягнення.

Як свідчить багаторічний світовий досвід у сфері фор"

мування та розвитку лідерських рис, до яких відноситься і

потреба в досягненнях, доцільно вишукувати в суспільстві

осіб, які готові задовольнити свою потребу в досягненнях

і проводити з ними тренінги направлені на підняття рівня

вірогідності успіху та зниження страху перед невдачами

за участю іменитих тренерів. За допомогою цього комп"

лексу заходів, особа стає більш впевненою у собі, а зна"

чить володіє певною харизмою, яка об'єднує людей на"

вколо неї для досягнення поставлених цілей.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Віддаючи належне підходам, які використовуються

різними країнами світу для формування кадрів лідерсь"

кого типу, в статті узагальнено та запропоновано новий

погляд на розвиток лідерських рис, заснований на фор"

муванні вираженої потреби в досягненнях, яка є однією

з основоположних потреб впливаючих на діяльність

лідера. Доведено, що особи з вираженою потребою в

досягненнях краще виконують завдання помірної склад"

ності, схильні брати на себе особисту відповідальність

за результати діяльності, намагаються отримати зво"

ротній зв'язок відносно успішності своєї роботи, нама"

гаються придумати чи освоїти нові, більш ефективні спо"

соби виконання завдань та постійно переглядають

власні цілі і повертаються до виконання завдань, які

полишили не довівши до кінця. Крім цього, дослідже"

но, що вкрай помірковано необхідно підходити до гро"

шової винагороди осіб з вираженою потребою в до"

сягненнях, адже вони схильні сприймати гроші як міру

успіху, а не як стимул для прикладання більших старань

для виконання завдання. Також необхідно враховува"

ти, що дані особи, як правило, зосереджені на самови"

раженні і тому не звертають належної уваги на виконан"

ня завдань іншими особами.

У статті розширено загальновідомі наукові напра"

цювання щодо формування потреби в досягненнях у

дітей, підлітків та дорослих осіб. Здійснено аналіз ро"

боти очільників територіальних громад в Україні на

предмет їх орієнтації на досягнення ефективних резуль"

татів в професійній діяльності.

Проте існує нагальна потреба в консолідації зусиль

фахівців та науковців галузі знань державного управ"

ління щодо пошуку нових інструментів формування

лідерства в осіб, які займають посади в органах місце"

вого самоврядування України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасне суспільство характеризується завершенням

переходу від етапу індустріального до інформаційного.

Інформація — невід'ємний його атрибут, а, відтак, один

із головних ресурсів регіонального розвитку. На регіо"

нальну та всю державноуправлінську систему все більше

й більше впливає (власне, поступово змінює) значна

кількість зовнішніх факторів і процесів, зокрема глоба"
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Обгрунтовано застосування методології синергетики до державного управління розвитком
регіонів як складних територіальних систем. Доведено, що вона становить підгрунтя для но�
вих парадигмальних державноуправлінських засад регіональної безпеки.

Application of synergy methodology to state administration of the regions' development as
complex territorial systems is defined. It is the basis for the new state regulation paradigm of
regional safety.

лізація, фінансово"економічна криза, військово"по"

літичні конфлікти тощо. Тому актуальним є обгрунту"

вання методології управління цими факторами та про"

цесами, що передбачає визначення їх характеру, при"

чин і можливих наслідків.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Виділення не вирішених раніше частин загальної

проблеми, яким присвячується означена стаття. Дослі"

дження вітчизняної державноуправлінської та регіо"
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нальної систем дозволяє стверджувати, що застосуван"

ня до них класичних підходів (функціонального, проце"

суального, суб'єктно"об'єктного та ін.) не завжди спра"

цьовує. Важливо, щоб були напрацьовані новаційні дер"

жавноуправлінські форми й методи, які б визначали па"

радигмальні основи, тобто створювали оновлену базу

знань і концепцій, особливо з регіонального управлін"

ня та розвитку в умовах невизначеності та нестабіль"

ності. Уважаємо, що вказаним методологічним підхо"

дом може служити синергетика.

Як відомо, вона з'явилася у 80"х роках ХХ ст. у ме"

жах термодинаміки з метою дослідження функціонуван"

ня нелінійних складних систем, і згодом набула поши"

рення в значній кількості галузей науки: у філософії,

політології, соціології, економічних науках. Так, вивчен"

ням особливостей розвитку суспільства із викорис"

танням синергетичного підходу займалися Л. Бевзенко,

Л. Бойко"Бойчук, В. Вайдліх, Г. Гакен, А. Гідденс, С. Ка"

піца, О. Князєва, С. Курдюмова, Г. Малинецький, І. При"

гожин, О. Якубенко та ін. Більшість із них під синерге"

тикою розуміє певну об'єднавчу платформу для методів

пізнання складності та самоорганізації в системах до"

вільної природи.

У науці "Державне управління" питання синергети"

ки досліджували В. Бакуменко, В. Дзюндзюк, В. Єлагін,

В. Корженко, В. Мартиненко, П. Надолишній, Н. Ниж"

ник, І. Письменний, О. Радченко, С. Серьогін, В. Соло"

вих, Ю. Сурмін та ін. При цьому І. Черленяк запропону"

вав синергетико"системологічний підхід, необхідний для

опису та проектування складної системи державного

управління, що включає можливість вивчення та враху"

вання складності її самоорганізації [14, с. 8].

Методологію синергетики до розвитку регіонів,

підприємств та інших складних систем застосували такі

вчені"економісти, як І. Алафузов, Л. Бухаріна, Ю. Во"

линчук, О. Груніна, О. Єрохіна, Б. Кузнецов, М. Петру"

шенко, О. Прокопенко, Н. Пшиканокова, В. Реген, Р. Ти"

мофеєв, В. Царьов та ін.

Щодо проблематики державного регіонального

управління, то вона є сферою наукових розвідок С. Бі"

лої, З. Варналія, В. Воротіна, І. Дегтярьової, М. Доліш"

нього, Л. Дідківської, Я. Жаліла, О. Коротич, В. Кравців,

О. Лебединської, В. Малікова, В. Мамонової, Л. Хашиє"

вої, І. Шкрабак та ін.

Водночас синергетика як методологічний принцип

аналізу складних соціально"економічних систем, до яких

відноситься й регіон, у державному управлінні територі"

альним розвитком використовується недостатньо.

МЕТА СТАТТІ
Отже, метою статті є дослідження особливостей

синергетичного аналізу регіонів як територіальних со"

ціально"економічних систем і визначення принципів за"

стосування методології синергетики до державного

управління цими системами та регіональною безпекою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Синергетика з'явилася як симбіоз теорії хаосу та

нелінійної динаміки. Перша теорія (хаосу) досліджує

особливості хаосу та його вплив на функціонування

складних систем. Логічно, що друга теорія (нелінійна

динаміка) детермінує причини та етапи розвитку саме

нелінійних складних систем [16, с. 4]. Разом із цим, си"

нергетика, базуючись на механістичному баченні та"

кого розвитку, дозволяє визначити не тільки відповідні

кількісно"якісні зміни в складних нелінійних системах,

а й урахувати нестабільність і непередбачуваність, що

є частиною буття та середовища, в якому функціону"

ють зазначені системи. Проте хаос має неоднаковий

вплив на них; у термодинаміці його класифікують на

рівноважний і нерівноважний [9, с. 225—252]. Зрозу"

міло, що рівноважний хаос указує на стан рівноваги

(спокою) аналізованих систем, а другий вид хаосу, на"

впаки, — на їх нестабільність. Крім того, на відміну від

рівноважного хаосу, характеристики нерівноважного

більш явні, тому здається, що складна система хаотич"

ніша за структурою та у своєму розвитку. Це зумов"

лює іще більшу її (системи) складність і непередбачу"

ваність, у т. ч. під час здійснення на неї управлінського

впливу.

Згідно з теоріями систем та управління [3, с. 561—

565; 12; 14, с. 12—13], системи взаємодіють із зовнішнім

середовищем, підтримуючи при цьому внутрішні взає"

мозв'язки власних елементів. Останні представляють со"

бою комплекс окремо взятих підсистем, дія яких може

мати непередбачуваний характер і результат для самої

системи. Науковці П. Надолишній, Ю. Сурмін, І. Черле"

няк та ін. констатують, що самоорганізація потребує

існування таких атрибутів: 1) середовища; 2) кіберне"

тичної будови циклу часового розвитку системи та зв'яз"

ку макро", мезо" та мікрорівнів її структури; 3) колив"

ного руху станів зовнішнього середовища та системи;

4) стійкості її стану до коливань середовища; 5) стоків

та джерел тощо [3, с. 3, с. 556—559; 14, с. 14—15].

Отже, складні системи так чи інакше перебува"

ють під впливом внутрішніх і зовнішніх дій, які отри"

мали назву флуктуацій і можуть набувати вигляду

значних або незначних, випадкових або невипадко"

вих, а також зумовлювати синусоїдний рух складної

системи.

Варто відзначити, що система має здатність до

самоорганізації. Власне кажучи, вона пристосо"

вується до флуктуацій, що зумовлює поступову чи

спонтанну їх структурну перебудову. Таку здатність,

насамперед, мають в ідкриті складні системи.

"Відкритість" останніх є необхідною умовою для їх

функціонування, однак не єдиною [5, с. 8]. Процес

самоорганізації складної системи залежить від її

внутрішнього та будови, здатності та можливості

взаємодіяти, джерел і стоків. Останні особливості

полягають у тому, що складна система має локалі"

зоване джерело, стимул до руху, і кожна її частина

— вихідний елемент, відправна точка, із якої вона

ніби бере свій початок. Щодо стоку, то він походить

від англійського слова "stock", що перекладається

як накопичення, запас, акумулювання тощо [2]. Це

означає, що процеси обміну, які відбуваються в

складних системах, мають причину (тобто джерело

виникнення та канали поширення) і наслідок, який

передбачає залучення до такого обміну всіх або

більшості елементів системи.
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Установити характер цих процесів і зрозуміти їх

сутність видається можливим за умови представлення

складної системи та зовнішнього середовища якісно

різними сферами, які мають спільні точки дотику. Слід

підкреслити, що в зазначених точках узаємодії проце"

си, якими відзначається зовнішнє середовище, піджив"

люють складні системи, становлячи при цьому їх базис.

Закумулювавши інформацію від середовища, система

реагує таким чином: серед її елементів відбуваються

обмін цією інформацією, а також відповідні процеси

впорядкування та змін.

Уважаємо, що подібною складною системою є ре"

гіон, який повинен мати розвинену інфраструктуру (со"

ціальну, транспортну, екологічну, зв'язку тощо), покли"

кану забезпечувати оптимальний стан сфер життєдіяль"

ності суспільства (рис. 1). Детальніше про регіон як

складну територіальну соціально"економічну систему

йдеться в інших наукових розробках [8]. Зауважимо

лише, що регіон характеризується здатністю до само"

організації, яка також залежить від внутрішньої будови

регіону як системи.

Учена О. Князєва уточнює, що з позиції синергети"

ки структура є локалізацією флуктуаційних процесів, яка

має певну геометричну форму, причому за різних об"

ставин ця форма також може відрізнятися [5, с. 9].

Підтримаємо позицію О. Князєвої та І. Пригожина,

що за умови врівноваженості будови складної систе"

ми врегульованою є дія вхідних і вихідних факторів, а

тому її структура стійкою [5; 9]. Йдеться про те, що уне"

можливлюється як збільшення / зменшення кількості,

так і зміна якості елементів складної системи. Звісно,

спроби таких змін завжди можливі, але вони без ре"

зультативні — не позначаються на функціонуванні цих

систем.

Окрім позитивного боку, структурно стійкі складні

системи мають і негативний, що полягає в такому: вони

організувалися на початку свого формування, але по"

дальший їх розвиток вимагає вдосконалення шляхом

оновлення, інакше, система перетворюється в закриту

із застиглими процесами обміну. Це може призвести до

її відторгнення зовнішнім середовищем і зникнення то"

чок узаємодії. Відтак, регіони не сприятливі для флук"

туацій набувають вигляду консервативних складних си"

стем, у яких неможливі інновації.

Разом із тим, небажаною є ситуація перетину рівня

сприятливості, за якої флуктуаційні процеси посилюють"

ся, зумовлюючи дисбаланс у середині складних систем.

Флуктуації заволодівають ними, останні стають залеж"

ними, а в найгіршому випадку руйнуються та зникають.

Очевидно, що рівень сприятливості у врівноважених

складних системах є вищим, порівняно із нестабільни"

ми системами. Для регіонів такий поріг становить рівень

безпеки (соціальної, інформаційної, економічної, еко"

логічної, політичної, фінансової та ін.). Завдяки цій

якості видається можливим проводити оцінювання ста"

ну регіонів як складних територіальних систем.

Отже, для флуктуацій оптимальний варіант — той,

за якого вони можуть сприяти самоорганізації дослід"

жуваних систем. Останні мають неодмінно відзначати"

ся відкритістю та готовністю до структурних змін, що

передбачає стан системи, відповідно до якої вона

дійшла свого піку, наростивши значну (власне, критич"

ну) кількість неоднорідностей та суперечностей, і вже

неминучою є її зміна. Зважаючи на вказане, зауважи"

мо, що трансформація регіонів неможлива за умов їх

сталого розвитку. Він законодавчо визнаний в якості

принципу державної регіональної політики [10, п. 10 ч.

1 ст. 3]. Проте під сталістю ми розуміємо прагнення три"
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Рис. 1. Синергетична модель розвитку регіону як складної територіальної
соціально>економічної системи
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валої стабільності. Остання, дійсно, необхідна, але ха"

рактерна для іншого етапу еволюціонування регіону як

складної територіальної соціально"економічної систе"

ми.

Згідно з концептом синергетики ідентифікації по"

требують напрямки розвитку системи та джерела його

перенаправлення. Щодо напрямів регіонального роз"

витку, визначення їх великої кількості може призвести

до неузгодження орієнтирів між собою, помилкової

ідентифікації серед них пріоритетних, збільшення

конфліктів інтересів і створення нерівноважного (на"

віть кризового) стану. Усе це супроводжується спон"

танними процесами самоорганізації регіону та необхі"

дністю вдосконалення регіонального управління. Тоб"

то розвиток складних систем може відбуватися в дек"

ількох напрямках, через що зазначені системи набу"

вають ознак нелінійності, і регіони не є винятком із

цього правила.

Нелінійність системи описується відповідними

рівняннями, рішень яких може бути декілька, що доз"

воляє детермінізувати шляхи її (системи) еволюціону"

вання. Вибір таких шляхів завжди здійснюється альтер"

нативно, адже кожна нелінійна складна система має

певну кількість атракторів — векторів, які в точці біфур"

кації (критичний момент розвитку системи) розгалужу"

ються. Складна система, обираючи той чи той шлях,

структурується по"новому та згодом підпадає під дію

інших флуктуацій. Акплікуючи цю ситуацію на регіон як

складну територіальну систему, слід пам'ятати, що його

розвиток визначається рівнем безпеки.

Безперечно, нелінійні складні системи можуть

змінювати напрямки свого розвитку, що знову ж таки

позначається на їх самоорганізації. Відтак, можливе

повернення складної системи на той шлях, яким вона

скористалася раніше. Імовірно, що тоді синергетична

модель цієї системи на початковому етапі не буде сут"

тєво відрізнятися від тієї, яка відповідає кінцевому ета"

пу її розвитку. Загальновідомо, що більшість складних

нелінійний систем рідко повторюються у виборі актрак"

торів, оскільки за характером він є випадковим.

Серед особливостей нелінійності складних систем

варто виділити й те, що за її допомогою флуктуації мо"

жуть тільки посилювати свій вплив. Цій відмінній ознаці

нелінійності вчений Е. Лоуренц дав назву "ефект мете"

лика", аналізуючи метеорологічні процеси та моделю"

ючи їх на комп'ютері [4].

За допомогою ефекта метелика можна описати ту

ситуацію, в якій опинилася Україна: у ній і досі триває

процес формування цивілізованих ринкових відносин,

а її соціальна сфера відзначається високим рівнем не"

стабільності. Варто усвідомити, що рівень безпеки на"

пряму залежить від проблеми бідності, яка має багато"

аспектні наслідки та ознаки противаги. Тому дії й інстру"

менти щодо її нейтралізації повинні володіти місткістю.

За 20 років незалежності в Україні рівень бідності

збільшувався, а рівень безпеки знижувався. Через це

начебто незначні за характером внутрішні події набули

вигляду флуктуацій і посилилися, трансформувавшись

у загрози системі безпеки загальнодержавного масш"

табу. Вони продовжують виникати, тому зумовлюють

необхідність створення механізму державного регулю"

вання й контролю за ними, особливо на регіональному

рівні, оскільки більшість регіонів охопила довготрива"

ла повномасштабна криза. Вихід із неї вимагає грунтов"

них структурних змін. Перевагою ефекта метелика в

контексті державного управління є те, що він дає мож"

ливість за незначного впливу на регіон суттєво підви"

щити ефективність його функціонування.

Незважаючи на багатовекторність розвитку склад"

них нелінійних систем, як було вже зазначено, вибір

його напрямку може відбуватися випадково. У цьому

контексті постає ряд логічних запитань, а саме: 1) чи

можливо "побороти" випадковість дії складної системи

та чи є сенс взагалі; 2) яка користь від неї (випадковості).

На нашу думку, відповідь на питання важливості

здійснення управління складними системами криється

не в тому, чи необхідно втручатися в перебіг процесів їх

розвитку й обміну інформацією між системами та сере"

довищем, а як правильно (якими саме знаряддями)

здійснити управлінський вплив на них. Він грає роль

вхідного фактора, тому повинен носити характер регу"

лювання з елементами стимулювання та помірного кон"

тролю. Уважаємо, що головним у цьому регулюванні

має бути визначення об'єктивних передумов і загальних

тенденцій, а також прогнозування можливих наслідків

поведінки аналізованих систем, оскільки вони володі"

ють здатністю до самоорганізації.

Повертаючись до плану нашого дослідження,

підкреслимо, що ми маємо справу із узаємодією двох

складних нелінійних систем — держави та регіонів, дер"

жавного управління та регіонального. Кожна з означе"

них систем у своєму функціонуванні залежить від узає"

модії із зовнішнім середовищем та внутрішніх обмінних

процесів між власними елементами. Регіони є елемен"

тами складнішої системи — держави, тому необгрунто"

ване локальне втручання супроводжується загальнодер"

жавними наслідками, схожа ситуація спостерігається в

Україні. На виході ми отримати гіперскладну нелінійну

систему повністю залежну від державноуправлінсько"

го впливу, який, іншими словами, має характер вхідно"

го фактора (флуктуацій).

До речі, вплив деякі вчені (Е. Лібанова, М. Хвесик

та ін.) розглядають як довготерміновий економічний,

соціальний і екологічний ефект, який є наслідком пев"

ної діяльності (господарської, управлінської тощо)

[11, с. 23]. З цього приводу справедливим є тверджен"

ня В. Бакуменка та ін., що сутність впливу слід визна"

чати, насамперед, через дію — прийняте рішення [3,

с. 104].

Зазначимо, що найбільш підвищено чутливими до

флуктуацій є складні нелінійні системи, які перебува"

ють у стані швидкого переходу з урівноваженого в

нестабільний, що вимагає їх самоорганізації. Вона без"

посередньо залежить від різновиду флуктуацій, які

можуть бути менше або більше значними, а також та"

кими, що зумовлюють "ефект метелика". На наш по"

гляд, останній вид флуктуацій є топологічним сам по

собі — до його складу входять виклики, ризики та заг"

рози. Ураховуючи це, можемо підкреслити, що загро"

зи є найнебажанішим варіантом для складної системи,

оскільки можуть зумовлювати її руйнацію. Виклики й

ризики відрізняються від загроз тим, що мають мобі"

лізуючо"попереджувальний характер [13, с. 111—112].

Незважаючи на функціональне призначення ризиків,
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вони все одно містять потенційну можливість деструк"

ту та переходу у "фазу" загроз, тому потребують ок"

ремого детального вивчення.

Іще більшої складності додає той факт, що спільною

для обох нелінійних систем (держави та регіону) є соці"

альна складова — територіальна громада. Розібратися

в цьому питані може використання, по"перше, диферен"

ційованого підходу до визначення територіального та

регіонального розвитку. А по"друге, правила, за яким

державі та регіонам необхідно налагодити зворотний

зв'язок із суспільством, яке буде давати оцінки щодо

стану виокремлених складних систем, а саме: чи є він

стабільним, чи "ні" і що саме потребує корегування. Цей

зв'язок має бути постійним (що, зокрема, передбачає

регулярне отримання результатів суспільного оцінюван"

ня), оскільки обмінні процеси в досліджуваних склад"

них системах можуть стрімко протікати. Громадська

думка має служити джерелом еволюції вищезазначених

складних систем, а також їх рівноважності / нестабіль"

ності. Ми переконані, що громадське оцінювання фун"

кціонування держави та регіонів повинно відбуватися

за допомогою новітнього інструментрію — електрон"

ної петиції (E"petitioning) [1]. Уважаємо, що доречним є

створення відповідного Інтернет"порталу для таких пе"

тицій, щоб вони дозволяли громадянам ініціювати за"

конопроекти, що у свою чергу вимагає внесення змін

до ряду законодавчих та нормативно"правових доку"

ментів, зокрема до Конституції України [6, ст. 93]. Крім

того, слід удосконалити порядок збору підписів грома"

дян за те чи інше питання, оскільки точної кількості та

відомостей про громадян України немає. Виходів з цієї

ситуації декілька, а саме: дослідження відповідних за"

рубіжних практик і аргументування їх упровадження на

вітчизняних теренах, проведення перепису населення,

використання інформації реєстру виборців тощо.

Електронна петиція забезпечуватиме швидке нако"

пичення й оновлення інформації, необхідної для роз"

витку державної та регіональної систем. Він представ"

лений, з одного боку, негативними процесами в

суспільстві, про які воно поінформувало державу й ре"

гіони, що зреагували на них шляхом прийняття управ"

лінських рішень, а з другого — станом рівноваги останніх

складних систем. Якщо будь"яка реакція держави та

регіонів відсутня або вона не влаштовує суспільство, то

в ньому збільшується концентрація негативних настроїв

і настає криза. Відтак, можна провести відповідні пара"

лелі: позитивний зворотній зв'язок підвищує рівень без"

пеки в державі та регіонах і забезпечує n"тривалість їх

розвитку.

Звісно, реакція нелінійних систем на зміни є склад"

но прогнозованою, через багатовекторність відгуків

таких систем на зовнішні збудники та випадковість ви"

бору шляху розвитку. На підтвердження наведемо тезу,

яку висловив дослідник В. Нікітін [7], що основу того чи

іншого державновладного рішення в Україні становить

не раціональність, а ірраціональність. Воно — проти"

лежне тому, що мало б бути прийнято за логікою речей,

більше того, непоодинокими є випадки, коли підгрунтя

державноуправлінського рішення становить саме інтуї"

ція.

Не достатньо звести управління складними не"

лінійними системами лише до оцінювання їх поведінки;

потрібно, щоб були створенні умови для еволюційного

розвитку (дет. про це йдеться в працях П. Гудмана та Л.

Курке [15], присвячених теорії організації розвитку).

Розвиток як мета апріорі притаманний будь"яким склад"

ним системам. Проте досягнення цієї мети видається

можливим за умови побудови серед останніх систем

такої структури, яка б могла забезпечити відносну три"

валість їх стабільності до впливу зовнішніх чинників і

призупинення перехідних процесів (не плутати з припи"

ненням узагалі). Підкреслимо, що подібне призупинен"

ня не стосується обмінних процесів, що виникають усе"

редині складних нелінійних систем або під час узаємодії

їх із зовнішнім середовищем. Підпадаючи згодом під дію

нових флуктуацій, структура вказаних систем усе ж

змінюється зі стійкої на неврівноважену та починається

черговий цикл розвитку цих систем.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

У роботі доводиться, що державне управління ре"

гіонами як складними територіальними соціально"еконо"

мічними системами потребує застосування новаційно"

го підходу — синергетичного. Перевагою його викори"

стання є встановлення необхідної структури складних

нелінійних систем і атракторів — векторів їх самоорга"

нізації, а також обгрунтування здійснення виваженого

державноуправлінського впливу. Він має полягати в

регулярному оцінюванні стану функціонування регіонів,

залученні громадськості до цього процесу, виробленні

методів зміцнення нетривкої стабільності складних те"

риторіальних систем (регіонів), і зразків дієвих рішень

з урахуванням зміни їх конструктивних можливостей, які

відбуваються під час їх самоорганізації.

Установлено, що актуальним є використання ме"

тодології синергетики у вітчизняному державному уп"

равлінні з метою забезпечення регіональної безпеки,

оскільки її (синергетики) функціональне призначення

полягає в характеристиці зовнішнього середовища, ви"

значенні тенденцій і ступеня чутливості складних не"

лінійних систем до флуктуацій. Серед їх різновидів ви"

окремлені виклики, ризики та загрози, вплив яких на

регіональний розвиток є різним за характером, але по"

требує моніторингу й оцінювання. Причина цього по"

лягає в тому, що одні фактори зумовлюють пришвид"

шення настання кризового стану складних нелінійних

систем, другі ж — за своєю конфігурацією є менш заг"

розливими, але здатні справляти на них вплив з метою

їх самоорганізації. Власне, розвиток регіонів зумов"

люється зовнішніми впливами та внутрішніми аспекта"

ми, які об'єднує цілісність складних систем і їх ризи"

костійкість. Проте в одному випадку може відбувати"

ся руйнація систем, а в другому — оновлення, яке суп"

роводжується формуванням у них інших системних

якостей, підходящих до існуючих умов. На досліджен"

ня цих процесів і будуть спрямовані наші подальші роз"

відки.

Література:

1. 02 липня 2015 р. Верховна Рада України ухвали"

ла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про

звернення громадян" щодо електронного звернення та



87

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

електронної петиції" [Електронний ресурс] // Офіцій"

ний веб"сайт Верховної Ради України. — Режим досту"

пу: http://rada.gov.ua/news/Novyny/112755.html

2. Большой англо"русский и русско"английский сло"

варь: 200 000 слов и выражений / В.К. Мюллер. — М.:

Эксмо, 2011. — 1008 с.

3. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України; наук."ред.

колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. — К.: НАДУ,

2011. Т. 2: Методологія державного управління / Наук."

ред. колегія: Ю.П. Сурмін (співголова), П.І. Надолишній

та ін. — 2011. — 692 с.

4. Ефект метелика [Електронний ресурс] // Вікіпе"

дія. Вільна енциклопедія. — Режим доступу: http://

uk.wikipedia.org/wiki/Ефект_метелика_(математика)

5. Князева Е.Н. Синергетика как новое мировоззре"

ние: диалог с И. Пригожиным / Е.Н. Князева, С.П. Кур"

дюмов // Вопросы философии. — 1992. — № 12. —

С. 3—20.

6. Конституція України [Електронний ресурс]: Закон

України від 28.06.1996 р. № 254к/96"ВР. — Режим до"

ступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%"

D0%BA/96"%D0%B2%D1%80/page2.

7. Никитин В.А. Проблемы становления публичной

политики в Украине / В.А. Никитин // Публичная поли"

тика — 2006: сб. ст. / Под ред. А.Ю. Сунгурова. — СПб.:

Норма, 2006. — 32 с.

8. Помаза"Пономаренко А.Л. Механізм державно"

го управління безпекою соціально"економічних систем

регіонів / А.Л. Помаза"Пономаренко // Інвестиції:

практика та досвід. — 2015. — № 6. — С. 128—131.

9. Пригожин И. Порядок из хаоса: Новый диалог

человека с природой / И. Пригожин, И. Стингерс. —

М.: Прогресс, 1986. — 431 с.

10. Про засади державної регіональної політики

[Електронний ресурс]: Закон України від 05.02.2015 р.

№ 156"VІІІ. — Режим доступу: http://zakon2.rada."

gov.ua/laws/show/156"19

11. Соціально"економічний потенціал сталого роз"

витку України та її регіонів: національна доповідь /

За ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, акад. НАН

України М.А. Хвесика. — К.: ДУ ІЕПСР НАН України,

2014. — 776 с.

12. Теорія систем [Електронний ресурс] // Вікіпе"

дія. Вільна енциклопедія. — Режим доступу: http://

uk.wikipedia.org/wiki/Теорія_систем

13. Цікановська Н. А. Інтерпретація понять "виклик",

"небезпека", "загроза" і "ризик" у теорії фінансової

безпеки / Н.А. Цікановська // Фінансовий простір. —

2013. — № 3 (11). — С. 110—114.

14. Черленяк І.І. Синергетичні концепції та моделі

оптимізації системи державного управління: автореф.

дис... д"ра наук з держ. упр.: 25.00.01 / І.І. Черленяк;

Ін"тут законодавства ВРУ. — К., 2011. — 40 с.

15. Goodman P. S. Studies of change in organizations.

A status report / P. S. Goodman, L. B. Kurke // Change

in Organizations: new perspectives on theory, research,

and practice. — San Francisco (Cal.). — 1982. — рр.

280—315.

16. Kiel L.D. Managing chaos and complexity in

government / L.D. Kiel. — San"Franisco: Jossey"Bass

Publishers, 1994.

References:

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), "02.07.2015

the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law "On

Amendments to the Law of Ukraine "On citizens' appeals"

concerning e"petitions", available at: http://rada.gov.ua/

news/Novyny/112755.html

2. Myuller, V.K. (2011), Bol'shoj anglo"russkij i russko"

anglijskij slovar': 200 000 slov i vyragenij [English"Russian

and Russian"English dictionary: 200 000 words and

phrases], Eksmo, Moscow, Russia.

3. Surmin, Yu.P. and Nadolyshnij, P.I. (2011), Encik"

lopedija dergavnogo upravlinnja [Encyclopedia of public

administration] NADU, Kyiv, Ukraine.

4. Wikipedia. The Free Encyclopedia (2015), "Butterfly

effect", available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/

Ефект_метелика_(математика)

5. Knjazeva, E.N. and Kurdyumov, S.P. (1992),

"Synergetic as a new world approach: conversation with I.

Prigozhin", Voprosy filosofii, vol. 12, pp. 3—20.

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of

Ukraine "Constitution of Ukraine", available at: http://

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96"

%D0%B2%D1%80/page2

7. Nikitin, V. А. (2006), Problemy stanovlenija publi"

chnoj politiki v Ukraine [Problems of formation of public

policy in Ukraine], Norma, Saint Petersburg, Russia.

8. Pomaza"Ponomarenko, A.L. (2015), "Mechanism of

public administration security of social and economic

system of regions", Investicii: praktika ta dosvid, vol. 6,

pp. 128—131.

9. Prigozhyn, I. and Stingers, I. (1986), Porjadok iz

haosa: Novyj dialog cheloveka s prirodoj [Order out of

chaos: The new dialogue between man and nature],

Progress, Moscow, Russia.

10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of

Ukraine "On principles of state regional policy", available

at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156"19

11. Libanova, E.M. and Khvesik, M.A. (2014),

Social'no"ekonomichnyj potencial stalogo rozvytku

Ukrainy ta jj regioniv [Social and economical potential of

sustainable development of Ukraine and its regions], DU

IEPSR NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

12. Wikipedia. The free encyclopedia (2015), "The

theory of system", available at: http://uk.wikipedia.org/

wiki/Теорія_систем

13. Tsikanovs'ka, N.A. (2013), "Interpretacija ponjat'

"vyklyk", "nebezpeka", "zagroza" і "ryzyk" u teorii finan"

sovoj bezpeky", Finansovyj prostir, vol. 3 (11), pp. 110—

114.

14. Cherlenyak, I. I. (2011), "Synergistic concepts and

models of optimization of the state government system",

Ph.D. Thesis, a theory and a history of public administ"

ration, The legislation institute of the Verkhovna Rada of

Ukraine, Kyiv, Ukraine.

15. Goodman, P.S. and Kurke, L. B. (1982), "Studies

of change in organizations. A status report", Change in

Organizations: new perspectives on theory, research, and

practice, рр. 280—315.

16. Kiel, L.D. (1994), Managing chaos and complexity

in government, Jossey"Bass Publishers, San"Franisco,

USA.

Стаття надійшла до редакції 28.07.2015 р.



Інвестиції: практика та досвід № 15/201588

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З метою дотримання зобов'язань, взятих Україною

при підписанні Угоди про асоціацію з Європейським Со"

юзом, 1 липня 2014 року Верховна Рада України прийня"

ла Закон України "Про державну допомогу суб'єктам гос"

подарювання". Даний Закон встановлює правові засади

надання державної допомоги та її моніторингу, здійснен"

ня контролю за допустимістю такої допомоги для конку"

рентного ринку, підвищення прозорості функціонування

системи державної допомоги тощо [5].

Водночас багато питань підлягають детальному вре"

гулюванню вторинним законодавством за трирічний пер"

іод з дати опублікування Закону України "Про державну

допомогу суб'єктам господарювання" (2 серпня 2014

року) до дати набрання ним чинності (2 серпня 2017 року).

Покрокова розбудова системи державної допомоги

в Україні потребує проведення інвентаризації існуючих

схем державної підтримки та створення матриці змін до

нормативно"правових актів з метою приведення їх у

відповідність до стандартів ЄС.

Заходи з реформування механізмів прямої та непря"

мої державної підтримки діяльності суб'єктів господарю"

вання, що визначені чинним законодавством, мають роз"

глядатись не тільки в контексті виконання зобов'язань,

окреслених діючою договірно"правовою базою відносин

з ЄС, але й в рамках модернізації системи управління

державними фінансами.

Здійснення аналізу сучасної європейської політики в

сфері регулювання державної допомоги та вивчення дос"

віду створення системи державної допомоги у країнах"

членах ЄС, які нещодавно приєднались до європейської

спільноти, дозволить здійснити необхідні кроки на шля"

ху проведення реформ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проведений аналіз наукових досліджень у сфері роз"

витку системи державної допомоги дозволяє стверджу"
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вати, що питання, пов'язані з модернізацією вітчизняної

системи державної підтримки, та окремі аспекти функці"

онування системи державної допомоги в країнах Євро"

пейського Союзу, були висвітлені у працях вітчизняних

вчених, а саме: Е. Лібанової, М. Бараша, Ю. Кравченка,

Д. Блінди, С. Таран, О. Нів'євського, Н. Лещенко, Д. Ла"

гутіна, В. Семиноженка, Д. Чернікова, Ю. Дитюк та ін.

Проте можна констатувати про обмеженість дослід"

жень з даної проблематики щодо розвитку національної

системи державної допомоги в аспекті правил державної

допомоги ЄС як цілісного механізму, що забезпечує її

ефективне спрямування та використання суб'єктами гос"

подарювання, а також реформування законодавчої бази

у цій сфері.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є висвітлення правил державної

допомоги та аналіз сучасної європейської політики в сфері

регулювання державної допомоги в контексті розвитку

національної системи державної допомоги щодо приве"

дення її у відповідність до стандартів ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Говорячи про державне втручання у економічну

діяльність суб'єктів господарювання через надання їм

державної допомоги — субсидій, преференцій та пільг,

треба зважати наскільки суттєво це впливає на конкурен"

цію та торгівлю, становить негативний вплив на діяльність

інших підприємств, які не отримують такої допомоги.

Адже, виходячи із положень статей 107, 108, 109 До"

говору про функціонування ЄС (ДФЄС), в принципі, дер"

жавна допомога є несумісною зі спільним ринком ЄС та її

надання може бути виправданим тільки у виключних ви"

падках [2].

Пояснення державної допомоги, що наведено в статті

107 (1) ДФЄС, містить різні елементи та наявність су"

купності даних елементів дозволяє кваліфікувати захід як

державну допомогу.
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Захід державного втручання вважається державною

допомогою, якщо:

— застосовується до адресата допомоги, що є су"

б'єктом господарювання;

— підтримка надається державою (органом держав"

ної влади, державним підприємством) або приватним ор"

ганом, який контролює держава та за рахунок держав"

них ресурсів;

— спотворює або може спотворити конкуренцію тією

мірою, якою він впливає на торгівлю між державами"чле"

нами ЄС;

— направлений на виробництво певних товарів або

підтримку певних підприємств;

— надає економічну перевагу, яку підприємство не

могло б отримати за нормальних ринкових умов.

Правила надання державної допомоги застосовують"

ся лише в тому випадку, якщо адресат допомоги є суб"

'єктом господарювання. Відповідно до прецедентної прак"

тики суду ЄС суб'єктами господарювання є особи, які ве"

дуть економічну діяльність незалежно від їх юридичного

статусу та способу фінансування. Економічною діяльні"

стю визнається будь"яка діяльність щодо пропозиції то"

варів та послуг на ринку.

При цьому правовий статус особи за національним за"

конодавством не є вирішальним — одним суттєвим кри"

терієм у визначенні відношення до суб'єкта господарю"

вання є те, що ця особа здійснює економічну діяльність

та застосування правил державної допомоги не залежить

від того, чи є діяльність юридичної особи прибуткової, чи

ні, бо неприбуткові організації можуть пропонувати то"

вари та послуги на ринку. Також, якщо особа веде одно"

часно економічну і неекономічну діяльність, вона вва"

жається такою, яка веде лише економічну діяльність.

Термін "суб'єкт господарювання", що міститься в За"

коні України "Про державну допомогу суб'єктам господа"

рювання", вживається у значенні, наведеному в Законі Ук"

раїни "Про захист економічної конкуренції" [6], та коре"

люється із правовою концепцією державної допомоги ЄС.

Дія статті 107 ДФЄС не поширюється на діяльність

держави, що реалізує свої владні повноваження або на

державні організації, які діють у якості державних органів

влади. До таких видів діяльності відноситься:

— армія та поліція;

— безпека та контроль польотів;

— безпека та контроль морських перевезень;

— контроль забруднення навколишнього середови"

ща;

— організація, фінансування та забезпечення утри"

мання ув'язнених в пенітенціарних закладах [2].

Виключення щодо застосування правил державної

допомоги визначені частиною другою статті 3 Закону Ук"

раїни "Про державну допомогу суб'єктам господарюван"

ня" та співвідносяться з практикою ЄС, окрім надання

підтримки державою у сфері сільськогосподарського ви"

робництва та рибальства.

Також не підпадає під дію Закону підтримка госпо"

дарської діяльності, яка пов'язана з наданням послуг, що

становлять загальний економічний інтерес (у частині ком"

пенсації обгрунтованих витрат на надання таких послуг),

перелік яких має бути визначений рішенням Кабінету

Міністрів України.

Послуги загального економічного інтересу (services

of general economic interest) — є життєво важливими для

суспільства, впливають на якість життя людей. Статтею

36 Європейської хартії основних прав визначено, що до"

ступ до послуг, що становлять загальноекономічний інте"

рес, є основоположним правом.

Критерії послуги загальноекономічного інтересу виз"

начені Судом ЄС у 1994 році, а саме:

— має бути важливою для щоденного життя спожи"

вачів;

— має бути доступною для всіх споживачів;

— має надаватись на рівних умовах у попередньо вста"

новленій кількості за встановленою ціною та регулярні"

стю.

До таких послуг належать: радіомовлення, телекому"

нікаційні послуги, послуги з газо" й електропостачання,

транспортні та поштові послуги тощо.

Поняття "послуг загальноекономічного інтересу"

тісно пов'язане із поняттям "обов'язків з універсального

обслуговування", а саме: обов'язків, покладених на одну

або декілька компаній певної галузі щодо поставки про"

дукції або надання послуг для всіх громадян, часто, хоча

і не завжди, на недискримінаційній основі.

Чи є державна підтримка в наданні послуг загальное"

кономічного інтересу державною допомогою, і в яких ви"

падках, було достатньо невизначеним питанням до рішен"

ня Європейського Суду у справі Альтмарк [2], а саме: ре"

жим контролю державної допомоги не застосовується до

компенсації, наданої будь"якому суб'єкту господарюван"

ня на рахунок зобов'язань щодо громадських послуг,

якщо виконуються чотири умови:

— на підприємство"одержувача (бенефіціара) було

покладено надання чітко визначених послуг загального

економічного інтересу;

— параметри для розрахунку компенсації мають бути

встановлені заздалегідь об'єктивним та прозорим спосо"

бом;

— компенсація не перевищує того, що необхідно для

покриття всіх або частини витрат, що виникли під час на"

дання послуги загального економічного інтересу з ура"

хуванням розумного прибутку;

— якщо підприємство (бенефіціара) не було обрано

відповідно до процедури державних закупівель, рівень

компенсації повинен визначатись шляхом порівняння з

аналізом витрат, які б типове підприємство понесло б за

таких умов (з урахуванням надходжень і розумного при"

бутку).

Держави — члени відповідають за фінансування по"

слуг загального економічного інтересу та за розрахунок

додаткових витрат при наданні таких послуг.

Акти, які регулюють правила державної допомоги, що

застосовуються до послуг загального економічного інте"

ресу [2]:

— Повідомлення Комісії про застосування правил

державної допомоги в Європейському Союзі до компен"

сації для надання послуг загального економічного інте"

ресу (2012);

— Рішення Комісії від 20.12.2012 про застосування

статті 106 (2) ДФЄС щодо державної допомоги у вигляді

компенсації окремим підприємствам за надання послуг за"

гального економічного інтересу;

— Регламент Комісії про застосування статей 107 та

108 ДФЄС до незначної допомоги , яка надається су"

б'єктам господарювання, що надають послуги загально"

го економічного інтересу;

— Повідомлення Комісії щодо державної допомоги

у формі компенсації державних послуг (2011).

До державних послуг (public services) відносяться по"

слуги загального інтересу (services of general interest) та

послуги загального економічного інтересу (services of

general economic interest).

Послуги загального інтересу охоплюють багато сфер,

у тому числі: охорони здоров'я, поводження з відхода"
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ми, освітні, охоронні, соціальні, комунальні послуги, во"

допостачання тощо. Дані послуги є державними, та не

можуть надаватись на комерційні основі в умовах ринко"

вої конкуренції.

Так, правила державної допомоги не застосовуються

до діяльності закладів охорони здоров'я, які безпосеред"

ньо фінансуються з внесків на соціальне забезпечення та

інших державних джерел, та надають свої послуги безкош"

товно на основі всезагального доступу, а також закладів

освіти, які фінансуються та контролюються державою в

рамках державної системи освіти. Такі заклади не явля"

ються суб'єктами господарювання відповідно до рішень

Європейського Суду та Суду загальної юрисдикції ЄС.

Фінансування державою будівництва та розширення

транспортної інфраструктури, яка не передбачається для

комерційного використання, не є державною підтримкою,

бо такий захід відноситься до державної політики, а не

до економічної діяльності. Це стосується загальної інфра"

структури, такої як автомобільні дороги спільного при"

значення, мости або канали, які доступні для спільного

використання.

Тоді як будівництво за рахунок державних ресурсів

будь"якого типу транспортної інфраструктури, яка буде

експлуатуватись економічно, наприклад, злітно"посадко"

вої смуги аеропорту для комерційних перевезень, є еко"

номічною діяльністю та підпадає під правила державної

допомоги.

Якщо така інфраструктура використовується для еко"

номічної та неекономічної діяльності одночасно, то дер"

жавне фінансування підпадає під правила державної до"

помоги лише, якщо вона покриває вартість витрат, пов'я"

заних з економічною діяльністю, і не більше.

Двома окремими та взаємодоповнюючими передумо"

вами для припущення приналежності заходи до держав"

ної допомоги є надання переваг певним суб'єктам госпо"

дарювання або виробництву певних товарів прямим чи не"

прямим способом через державні ресурси та прина"

лежність допомоги до дій держави. Для оцінки заходу за

статтею 107 (1) ДФЄС ці передумови розглядають разом,

оскільки обидві пов'язані з державним впливом.

Відтак, у випадках, коли державний орган влади надає

допомогу бенефіціару або визначає приватну чи держав"

ну організацію проводити цей захід, така допомога вва"

жається ініційованою державою. Приналежність такого

заходу до дій держави менш очевидна, якщо переваги на"

даються через посередницьку організацію — державну

чи приватну, і особливо через державні підприємства.

Державні ресурси включають усі ресурси державно"

го сектору, включаючи регіональні, та, за певними обста"

винами, ресурси приватних організацій.

Інструменти державної допомоги розмежовані на гру"

пи та використовуються вибірково на певні цілі.

Так, статтею 4 Закону України "Про державну допо"

могу суб'єктам господарювання" визначено форми дер"

жавної допомоги, одними з яких є субсидії та дотації [5].

Основною нормативно"правовою базою стосовно

субсидій в рамках СОТ є стаття 1 та 2 Угоди про субсидії

та компенсаційні заходи, що містить заходи, які вважа"

ються субсидіями.

Субсидія пов'язана з фінансовим сприянням, що на"

дається на території члена СОТ урядом або будь"яким

державним органом, коли: уряд практикує пряме пере"

ведення коштів, наприклад, дотацій, позик або вливань

капіталу; уряд відмовляється від доходів, що йому нале"

жать або не стягує їх; уряд надає товари або послуги, крім

загальної інфраструктури, або закуповує товари або по"

слуги; уряд здійснює платіж або доручає здійснювати ви"

щезазначені функції приватній організації. При цьому,

субсидія має бути адресною.

Відповідно до положень наказу Міністерства фінансів

України від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифіка"

цію" (із змінами) [4] субсидії обліковуються за кодами

класифікації видатків бюджету 2610 "Субсидії та поточні

трансферти підприємствам (установам, організаціям)" та

3210 "Капітальні трансферти (установам, організаціям)".

Дані коди стосуються прямого бюджетного фінансуван"

ня одержувачів бюджетних коштів — суб'єктів господа"

рювання, громадських чи інших організацій, які не мають

статусу бюджетних установ, уповноважені розпорядни"

ком бюджетних коштів на здійснення заходів, передба"

чених бюджетною програмою, та отримують на їх вико"

нання кошти бюджету. У такому випадку, коли одержу"

вач бюджетних коштів бере участь у реалізації певних

заходів або бюджетних програм, захід не може кваліфі"

куватись як державна допомога.

При цьому одержувачів бюджетних коштів потрібно

відрізняти від розпорядників бюджетних коштів — бюд"

жетних установ в особі їх керівників, уповноважених на

отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зо"

бов'язань та здійснення витрат бюджету згідно із бюд"

жетним законодавством [1].

Водночас поняття "субсидія" в Бюджетному кодексі

України пов'язане виключно з житловими субсидіями, які

надаються за рахунок субвенцій з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення державних програм

соціального захисту у порядку, визначеному Кабінетом

Міністрів України [1].

Крім того, існує прогалина в законодавчому врегулю"

ванні поняття "дотація", адже в Бюджетному кодексі по"

няття дотацій суб'єктам господарювання не визначено

зовсім, а даний термін вживається в контексті міжбюд"

жетних відносин.

При цьому статтею 16 Господарського кодексу Ук"

раїни визначено перелік цілей, на які можуть надаватись

дотації суб'єктам господарювання, а саме: на підтримку

виробництва життєво важливих продуктів харчування, на

виробництво життєво важливих лікарських препаратів та

засобів реабілітації інвалідів, на імпортні закупівлі окре"

мих товарів, послуги транспорту, що забезпечують соц"

іально важливі перевезення, а також суб'єктам господа"

рювання, що опинилися у критичній соціально"еко"

номічній або екологічній ситуації, з метою фінансування

капітальних вкладень на рівні, необхідному для підтри"

мання їх діяльності, на цілі технічного розвитку, що да"

ють значний економічний ефект, а також в інших випад"

ках, передбачених законом [3].

Статтями 5 та 6 Закону України "Про державну допо"

могу суб'єктам господарювання" визначено допустимість

надання державної допомоги та її категорії, що співвідно"

ситься із положеннями статті 107 ДФЄС щодо сумісності

такої допомоги з внутрішнім ринком в країнах ЄС.

Частина друга статті 6 Закону України "Про держав"

ну допомогу суб'єктам господарювання" передбачає виз"

начення низки детальних правил щодо оцінки допусти"

мості окремих категорій державної допомоги, які мають

бути затверджені вторинним законодавством стосовно

таких категорій державної допомоги:

— допомога для забезпечення розвитку регіонів;

— підтримка середнього та малого підприємництва;

— допомога на професійну підготовку працівників;

— допомога на працевлаштування окремих категорій

працівників та створення нових робочих місць;

— допомога на відновлення платоспроможності та ре"

структуризацію суб'єктів господарювання;
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— допомога на захист навколишнього природного се"

редовища;

— допомога на проведення наукових досліджень, тех"

нічний розвиток та інноваційну діяльність.

Зазначені категорії державної допомоги відносяться

до горизонтальних категорій, які в законодавстві ЄС ре"

гулюються відносно лімітів допомоги, політики та цілі, не"

обхідності, пропорційності та тривалості різними право"

вими інструментами в системі державної допомоги. Го"

ризонтальна допомога — це допомога, яка не пов'язана

з конкретним суб'єктом підприємництва або галуззю, та

потенційно менше впливає на порушення конкуренції ніж

секторальна допомога.

Наприклад, у системі державної допомоги країн ЄС кри"

терії оцінки допустимості регіональної допомоги визнача"

ються її метою, а саме: забезпечення регіонального розвит"

ку в регіонах з низьким показником ВВП на душу населення

при збереженні рівних умов між державами"членами ЄС.

Список таких регіонів (карта регіональної допомоги)

має бути розроблений державою"членом ЄС відповідно

до нормативних актів, затверджених Європейською ком"

ісією.

Відтак, заходи регіональної державної допомоги вва"

жаються сумісними із положеннями статей 107—109

ДФЄС, якщо вони задовольняють такі критерії:

— вклад у визначену мету спільного інтересу;

— необхідність державного втручання;

— доцільність заходу допомоги;

— стимулюючий ефект;

— пропорційність допомоги (зведення допомоги до

мінімуму);

— уникнення негативного впливу на конкуренцію та

торгівлю між державами"членами;

— прозорість допомоги.

Регіональна допомога може бути ефективною, якщо

вона надається для залучення додаткових інвестицій, і в

деяких випадках, регіональна інвестиційна допомога

може бути доповнена регіональною оперативною допо"

могою. Така допомога може бути розрахована з посилан"

ням на вартість інвестицій для інвестиційного проекту або

з урахуванням кошторису витрат на заробітну плату для

новостворених робочих місць в рамках реалізації проек"

ту. Інтенсивність допомоги (ліміт допомоги) не повинна

перевищувати 50% від допустимих витрат. Проте макси"

мальна допустимість допомоги може бути збільшена для

малих та середніх підприємств (до 20% для малих

підприємств та до 10% для середніх підприємств).

ВИСНОВКИ
Із запровадженням системи державної допомоги Ук"

раїна зможе отримати низку переваг, а саме:

— дозволить більш ефективно витрачати державні ре"

сурси, що сприятиме розвитку системи управління дер"

жавними фінансами;

— сприятиме уникненню непрозорого субсидіюван"

ня окремих підприємств, що дозволить зменшити ко"

рупційні ризики;

— дозволить підвищити рівень економічної конку"

ренції, уникаючи необгрунтованого надання штучних пе"

реваг окремим суб'єктам господарювання;

— підвищить результативність такої допомоги, вра"

ховуючи економічно виправдані підстави її надання;

— сприятиме впровадженню стратегій розвитку

відповідно до кращих міжнародних практик;

— сприятиме виконанню міжнародних зобов'язань

України та адаптації національного законодавства до

стандартів ЄС.

Наразі в українському законодавстві використовуєть"

ся поняття "державна підтримка", що є більш загальним

поняттям та стосується будь"які форми державної

підтримки суб'єктів господарювання, тоді як власне по"

няття "державної допомоги" охоплюється концепцією

державної підтримки як один з її різновидів.

Відтак, існує необхідність перегляду схем державної

підтримки, визначених чинним законодавством, що доз"

волить внести необхідні зміни до нормативно"правових

актів для кваліфікування заходів державної підтримки як

державної допомоги. Зокрема це стосується законодав"

чої бази у сфері державної підтримки інвестиційної діяль"

ності, на реформуванні якої будуть зосереджені наші по"

дальші дослідження.
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ВСТУП
Вивчення питань державного регулювання розвит"

ку наукової діяльності в аграрній сфері України не лише

дозволяє виявити закономірності відтворювального

розвитку суспільства, але і визначає низку проблем, що

мають як об'єктивний, так і суб'єктивний характер та

перешкоджають ефективному регулюванню інновацій"

ної діяльності на національному рівні.

Задоволення потреб сучасного суспільства достат"

ньою за асортиментом та обсягами, високоякісною, до"

ступною за цінами аграрної продукції може бути здійс"

нено лише за умови належного забезпечення аграрно"

го ресурсного потенціалу матеріально"технічними засо"

бами. Основу цих засобів становлять інноваційні техно"

логії та розробки, які грунтуються на використанні су"

часних інноваційних технологіях, диференційованих

відповідно до регіональних та зональних потреб і особ"

ливостей аграрного виробництва.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
При будь"якому соціальному устрої суспільства дер"

жава за допомогою своїх виконавчих й законодавчих

органів повинна стимулювати та регулювати виробниц"

тво аграрного продовольства заради інтересів суспіль"

ства в цілому. Це необхідно заради уникнення кризо"

вих явищ як недовиробництва, так і перевиробництва

зазначених продуктів. Саме держава має належним чи"
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ном турбуватися про підвищення родючості та охорону

грунтів, а також збереження в чистоті природного се"

редовища, розвиток наукових досліджень, підготовку і

перепідготовку кадрів, визначати загальну фінансово"

кредитну, інвестиційну, науково"технічну, інноваційну та

екологічну політику стосовно аграрного виробництва,

створювати ефективний механізм підтримки аграрних

товаровиробників. Держава має контролювати еквіва"

лентність міжгалузевого обміну, якість продуктів хар"

чування та дотримання екологічних стандартів, обме"

жень та вимог усіма аграрними підприємствами, фірма"

ми, фермерами тощо.

Питанням державного регулювання розвитку нау"

кової діяльності присвячено праці О.І. Дація, С.І. Дем'я"

ненка, О.М. Ільчука, О.О. Клокаря, та ін., однак подаль"

шого вивчення потребує питання саме систематизації на"

прямів державного регулювання розвитку наукової

діяльності в аграрній сфері України. Тому, в роботі ста"

виться завдання дослідити теоретичні засади держав"

ного регулювання розвитку наукової діяльності в аг"

рарній сфері України як визначальної умови розвитку

аграрного ресурсного потенціалу України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Аграрний сектор у розвинених країнах не тільки

морально підтримується, а виділяються великі кошти за

цільовим призначенням на інноваційний розвиток, його
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технічну та технологічну модернізацію, зростання рівня

продуктивності праці, розв'язання екологічних та соці"

альних проблем. Усе це створює існуючі реальні пере"

думови для забезпечення високої ефективності та кон"

курентоспроможності. Тільки ті країни, уряди яких про"

водять ефективну політику, направлену на цілеспрямо"

ване державне регулювання аграрного сектору, а також

всебічну підтримку аграрних товаровиробників, є сьо"

годні основними експортерами найважливіших видів

продуктів харчування на світовому аграрному ринку.

Конкурентоспроможність аграрного виробництва та

аграрної продукції багато в чому залежить від того, на"

скільки комфортними є умови праці, а також від того,

яким чином підтримуються та встановлюються вимоги

ресурсо"екологічної безпеки господарської діяльності

у складних сучасних природно"кліматичних умовах, на"

скільки раціонально та ефективно використовуються

наявні природні ресурси аграрного призначення. Все це

залежить від застосування технологій та технічних за"

собів, а також організаційних методів та способів ве"

дення виробництва в аграрному секторі на всіх рівнях,

та у кожному аграрному підприємстві тощо.

Належне забезпечення розвитку аграрного ресурс"

ного потенціалу, на наш погляд, включає створення не"

обхідних передумов для реального самозабезпечення

всіх регіонів країни основними продуктами харчування

місцевого виробництва. Тому слід у кожному з регіонів

створити розгалужену інфраструктуру переробки, збе"

рігання, також реалізації аграрної продукції на основі

використання новітніх інноваційних розробок та досяг"

нень, енерго" й ресурсоощадних, екологічно безпечних

технологій, а також видів технічних засобів [1, с. 194].

Здійснення реформувань в аграрній сфері суттєво

змінило структуру виробництва, зумовило збільшення

кількості суб'єктів господарювання переважно за раху"

нок створення дрібних і середніх господарств. Відтак,

виникла реальна потреба в розробці нових видів і типів

технології виробництва та технічних засобах. Останні

повинні бути найкращим чином пристосовані до умов і

розмірів нових форм господарювання. Те саме стосуєть"

ся й екологічних вимог до техніки, організації її обслу"

говування та способів модернізації аграрного виробниц"

тва тощо.

Надто складною проблемою сьогодні є невпинне

зростання цін на техніку, насамперед, на трактори і ком"

байни. З цим пов'язане підвищення собівартості аграр"

ної продукції та експлуатаційних витрат на утримання й

обслуговування цієї техніки. За умов використання в

аграрному секторі застарілої дешевої техніки воно поки

що витримує конкуренцію з імпортною агропродоволь"

чою продукцією.

Створення екологічно безпечної та біосферосуміс"

ної матеріально"технічної бази розвитку аграрної сфе"

ри в перспективі має грунтуватися на власному потен"

ціалі інноваційного енергетичного забезпечення, насам"

перед, рідкими видами палива. В процесі розвитку аг"

рарного ресурсного потенціалу має досягатися опти"

мальне співвідношення між незалежними централізова"

ними та внутрішніми джерелами енергопостачання у

кожному конкретному випадку, тому що без оптимізації

енергозабезпечення аграрного виробництва неможли"

ве його своєчасне переведення до моделі сталого роз"

витку, що є реальним в умовах належного розвитку

наукової діяльності в аграрній сфері. Ця, на перший по"

гляд, очевидна умова якраз і є найбільш проблемною у

зв'язку з тим, що на державному рівні вона не вирішуєть"

ся належним чином.

Розвиток наукової діяльності в аграрній сфері Укра"

їни здійснюється на основі загальних законів економіч"

ного розвитку. Зрозуміти характер змін в аграрному

секторі економіки та визначити ключові тенденції в роз"

витку його продуктивних сил можливо за допомогою

здійснення аналізу наукової діяльності.

Наукова діяльність є специфічними суспільним яви"

щем, наділеними якісними ознаками, внутрішніми зако"

номірностями функціонування, що визначає відносну

самостійність їх розвитку. Будучи теоретичною основою

розвитку техніки, наука не може успішно розвиватися,

не враховуючи потреби техніки, виробництва, не спи"

раючись на нові технічні засоби, які створюються про"

мисловістю. Так, наука і техніка, наділені відносною

самостійністю, знаходяться між собою в постійній за"

лежності, представляючи дві взаємопов'язані сторони

наукового та інноваційного розвитку.

Будучи продуктивною силою, наука в XXI столітті

не тільки стає частиною глобального процесу інтелек"

туалізації світу, а й в набагато більшому ступені, ніж у

минулому столітті, визначає динаміку економічного зро"

стання провідних країн світу.

Ефективність виробництва залежить як від ступеня

технологічного застосування досягнень наукових дос"

ліджень, так і від обсягу інноваційних та практичних

знань. У підсумку на темпи інноваційного розвитку і

розвитку продуктивних сил суспільства впливає не один

якийсь напрямок, а вся сукупність системи знань. У

різних сферах людської діяльності, в окремих галузях

матеріального виробництва, у кожній країні реалізуєть"

ся далеко неоднаковий базис узагальненої системи

знань, що проявляється в ефективності виробництва та

соціально"економічному розвитку держав.

Сучасний розвиток наукової діяльності в аграрній

сфері України утруднений в умовах значного спаду аг"

рарного виробництва, нееквівалентного обміну, дисба"

лансу попиту та пропозиції, інших негативних явищ в

економіці нашої країни. Не дивлячись на це, в економіці

відбуваються зміни наукових знань, розширення обміну

корисною (продуктивної) інформацією і технікою, по"

силюються інтеграційні процеси між Україною та зару"

біжними країнами в багатьох галузях науки, техніки і

культури.

Завдяки досягненням науки істотно підвищується

роль техніки в матеріальному виробництві. Цим пояс"

нюється існуючий практичний та теоретичний інтерес,

який проявляється до її змісту і розвитку. У суспільно"

му виробництві наукова діяльність виступає як система,

відокремлення якої обумовлена природою використо"

вуваних сил, характером її відтворення і застосування.

Ця система в сучасних умовах створює технічний базис

виробництва, що визначає ступінь впливу суспільства на

природу.

Одним із напрямів розвитку наукової діяльності в

аграрній сфері України є інноваційний розвиток, мате"

ріальну основу якого становить технічний розвиток.

Техніка — один з ключових елементів продуктивних сил
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суспільства. Тому технічний розвиток, незалежно від

того, чи носить він еволюційний чи революційний харак"

тер, є основним змістом процесу інтенсивного розвит"

ку продуктивних сил суспільства. Саме в процесі вдос"

коналення засобів праці зростає їх роль, як чинника

зростання ефективності аграрного виробництва. Техні"

чний розвиток виражається в підвищенні продуктивності

суспільної праці, яка, як відомо, визначає характер ви"

робничих відносин. Технічний розвиток служить показ"

ником суспільного виробництва. Таким чином, техніч"

ний розвиток, з одного боку, виступає матеріальною

основою вдосконалення суспільних відносин, з іншого

боку, саме його розвиток здійснюється під визначаль"

ним впливом громадських, головним чином, економіч"

них відносин.

Техніка — необхідний елемент виробництва. За"

стосовуючи її, люди збільшують силу свого впливу на

природу. Вони можуть робити це лише тому, що за до"

помогою самої техніки використовують приручену силу

природи. Тут слід зазначити, що в техніці дії людини

замінені силами природи таким чином, що сама техніка

являє собою створену продуктивну силу, яка прояв"

ляється лише при поєднанні з живою працею.

Товарно"грошові відносини обумовлюють специ"

фічну вартісну форму визначення морального зносу. Що

ж стосується його сутності, то вона визначається не фор"

мами виробництва, а економічним змістом техніки, як

втіленням суспільної праці. Заміна старих машин нови"

ми, а нових — новітніми, більш продуктивними — основ"

на зовнішня форма прояву прогресу техніки. Ця заміна

відбувається і відбуватиметься всюди, де має місце про"

грес виробництва. Моральне старіння машини і устатку"

вання, що є результатом створення нової, більш продук"

тивної і менш трудомісткою техніки, буде завжди. Але

форма його прояву не може бути однаковою. Вона зале"

жить від економічних умов і, зокрема, від форми обміну.

Те ж відноситься і до фізичного зносу. Ніхто з економістів

не намагався доводити відсутність фізичного зносу, але

на практиці переоцінка такого явища протягом тривало"

го часу існувала [2, с. 12].

Поряд із загальними сутнісними чинниками розвит"

ку наукової діяльності в галузях національної економі"

ки, її використання аграрній сфері має особливості, зу"

мовлені специфікою головної комплексоутворюючої

ланки аграрної сфери — сільського господарства, од"

нією з найбільш складних галузей матеріального вироб"

ництва, що значною мірою пояснюється тим, що земля

виступає тут не тільки як арена діяльності людини, але,

і як найважливіший активний засіб праці. Тому на ре"

зультати праці більшою мірою впливають природні умо"

ви.

Сучасний період розвитку наукової діяльності в аг"

рарній сфері України містить в собі комплекс різних

явищ, різноманіття напрямків інноваційного розвитку,

при цьому цей розвиток припускає небувале посилення

ролі науки у розвитку суспільства. Таким чином, науко"

ва діяльність в аграрній сфері — дієвий важіль створен"

ня сучасної матеріально"технічної бази країни. Зростан"

ня суспільних потреб ставить актуальні завдання перед

наукою, вирішення яких сприяє створенню техніки но"

вого типу. Ця техніка задовольняє лише потреби і сти"

мулює розвиток інших.

Потреби людини в матеріальних і культурних бла"

гах породжують прагнення до вдосконалення техніки.

При цьому потреби ростуть швидше. Тому виникає про"

тиріччя між потребами і можливостями, що породжує

як би соціальне замовлення на удосконалення техні"

ки.

Під системою забезпечення розвитку наукової

діяльності в аграрній сфері України треба розуміти су"

купність різноманітних взаємопов'язаних наукових ме"

тодів, що призначені для підготовки, ухвалення, а та"

кож реалізації рішень відносно розвитку аграрної сфе"

ри України. В аграрній сфері виникає необхідність вир"

ішення сучасних проблем, які стосуються різних його

підгалузей на різних рівнях [3, с. 171].

Соціальна сфера являє собою організаційну та ма"

теріальну основу для задоволення життєвих потреб

сільського населення. Проте незадовільні соціальні та

економічні умови на робочих місцях, а також проживан"

ня на селі спричиняють руйнацію сільської поселенсь"

кої мережі, розширення зон суцільної незаселеності

сільських територій, низький рівень та розпорошення

забезпеченості об'єктами соціальної інфраструктури

тощо.

Держава відповідно до законодавства повинна ство"

рювати умови для задоволення першочергових життє"

вих потреб серед сільського населення на рівні вже вста"

новлених нормативів соціальних чинників. Під час ви"

значення цих нормативів мають враховуватися характер

розселення та регіональна специфіка умов проживан"

ня людей саме у сільських населених пунктах. Це поло"

ження дає підставу передбачати у місцевих бюджетах

сільських адміністративних районів вищі (з розрахунку

на душу населення) видатки на утримання й розвиток

мережі закладів соціального та культурного призначен"

ня, ніж у містах.

Сьогодні в Україні розвитком наукової діяльності в

аграрній сфері України займається Національна акаде"

мія аграрних наук України, яка є державною науковою

організацією, що заснована на державній формі влас"

ності, а також користується правами самоврядності.

Академія з метою виконання покладених на неї зав"

дань:

1) визначає пріоритетні напрями прикладних та фун"

даментальних наукових досліджень, які спрямовані на

розвиток галузей агропромислового комплексу;

2) розробляє:

— на замовлення Мінагрополітики та інших цент"

ральних органів виконавчої влади — основні течії нау"

кових досліджень з проблем агропромислового комп"

лексу;

— на замовлення органів державної влади — про"

позиції щодо формування основних засад державної на"

уково"технічної та наукової політики, а також проводить

наукову експертизу проектів державних програм;

3) формує програми прикладних та фундаменталь"

них наукових досліджень з питань розвитку землероб"

ства, рослинництва, аграрної економіки і продоволь"

ства, меліорації та механізації ветеринарної медицини

та зоотехнії;

4) організовує прикладні та фундаментальні наукові

дослідження в наукових установах, що перебувають у

її віданні;
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5) бере участь у розробленні проектів законів, а та"

кож інших нормативно"правових актів, програм та інших

документів з питань, які належать до її компетенції;

6) бере участь у реалізації державної політики щодо

практичного застосування результатів наукової діяль"

ності;

7) сприяє поширенню наукових знань, розвитку інно"

ваційної діяльності в аграрному виробництві, захисту

прав інтелектуальної власності вчених Академії;

8) вживає заходів до підвищення кваліфікації нау"

кових працівників, забезпечує підготовку наукових

кадрів, створює належні умови для творчої та продук"

тивної праці вчених;

9) утворює наукові комісії, ради, та інші консульта"

тивно"дорадчі органи Академії, а також сприяє утворен"

ню громадських організацій з метою розв'язання нау"

кових проблем в агропромисловому комплексі [4].

Більша частина результатів серед наукових дослі"

джень, які зараховані за змістом та призначенням до

інновацій, на сьогодні залишається не використаною.

Це зумовлено різноманітними причинами, зокрема

дуже низьким рівнем платоспроможності аграрних то"

варовиробників, слабким розвитком інформаційної

бази про наявний перелік інноваційної продукції, а та"

кож про умови її використання. Слід відзначити, що в

процесі розвитку інноваційної діяльності, та підви"

щенні рівня її економічної ефективності важливе зна"

чення мають організаційні форми саме практичного

застосування наукових досягнень в аграрному вироб"

ництві.

До пріоритетних сучасних напрямів реалізації аграр"

ної інноваційної продукції поширеного застосування

наукового, соціального та економічного прогресу на

національному рівні належить здійснення національних

і державних програм та законодавчо"нормативних актів,

які спрямовані на комплексне багатоаспектне вирішен"

ня сучасних проблем розвитку аграрного виробництва

всієї країни. Тому, формування і реалізація державної

аграрної політики, докорінна перебудова земельних

відносин, а також проведення аграрної реформи у пер"

іод демократичного державотворення завжди спира"

лись на наукові розробки економічних наук, рекомен"

дації, що стосуються форм і методів трансформації рад"

госпів та колгоспів у інноваційні виробничо"правові рин"

кові структури.

ВИСНОВКИ
Отже, розвиток державного регулювання наукової

діяльності в аграрній сфері України, обумовлений впли"

вом об'єктивних економічних законів, представляє про"

цес оновлення всіх сторін суспільного аграрного вироб"

ництва з використанням досягнень науки, техніки, а та"

кож інноваційного розвитку. Під його впливом відбу"

вається вдосконалення техніки, технології та методів

ведення виробництва, розвиток продуктивних сил на

базі реалізації інноваційних розробок. Це складний

багатоплановий процес, який охоплює широкий спектр

напрямків і чинників: наукові дослідження теоретичних

і прикладних напрямків; конструювання та виготовлен"

ня дослідних зразків машин та інших засобів виробниц"

тва, дослідне розмноження нових сортів насіння та роз"

ведення нових порід худоби і птиці, виробництво нових

технічних засобів, широке впровадження їх у виробниц"

тво; вдосконалення технології, організація і управління

виробництвом; підвищення кваліфікації і вдосконален"

ня самих працівників.

Тому, пріоритетним завданням сьогодні є докорін"

на перебудова матеріально"технічної бази вітчизняно"

го аграрного виробництва на основі прискорення темпів

інноваційного розвитку в найближчій перспективі. Тоб"

то необхідно повністю оновити чи замінити цю базу,

беручи до уваги особливості нинішніх відносин та форм

господарювання в аграрному секторі. Вирішенню за"

значеного пріоритетного завдання повинен бути підпо"

рядкований загальний економічний потенціал нашої

держави, що у перспективі здійснить більш вагомий вне"

сок у розв'язання продовольчої проблеми та підвищен"

ня конкурентоспроможності вироблених вітчизняних

продуктів харчування.
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У 2012 році Світовий банк Розвитку та Реконст"

рукції обстеживши 182 країни, склав рейтинг індек"

су децентралізації в цих державах. Згідно з цим рей"

тингом перше місце належить Данії. Щодо України,

то вона стоїть лише на 26 місці [10, с. 30—31]. Цей

факт актуалізує ненауково"теоретичне осмислення

досвіду децентралізації влади в Данії. Адже пріори"

тетним завданням внутрішньої політики України яв"

ляється впровадження децентралізації публічної вла"

ди.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різні аспекти децентралізації публічної влади Данії

розглянуто в низки досліджень. У монографії Ісаєва М.

проаналізовано організація, порядок формування та ро"

бота органів місцевого самоуправління Данії, а також вис"

вітлено значні зміни, що відбулись у датському консти"

туційному праві за останні чотири десятиліття [2].

Російський юрист Должіков Г.Ю. дослідивши концеп"

цію місцевого самоврядування Данії, прийшов до вис"

новків, що місцеве самоврядування в Данії, грунтується

на скандинавській моделі організації місцевого самовря"

дування. Данія відрізняється найбільш високим ступенем

децентралізації і має конституційний захист муніципалі"

тетів. У країні існує дворівнева система влади на місцях:

регіональний та комунальний рівні. Однак, незважаючи

на те, що місцеві органи влади мають широкі повнова"

ження, їх діяльність контролюється з боку відповідних

органів державної влади. Фінансування органів місцево"

го самоврядування (близько 50%) здійснюється і яв"

ляється центральним урядом, що доводить, що місцеве

самоврядування в означеній країні не є повністю само"

стійним, а в частині підпорядковане властям федераль"

них органів [1].

Багато уваги децентралізації в різних органах пуб"

лічної влади Данії приділено в дослідженнях датських

вчених та фахівців. Зокрема, дослідники Х. Сигмунд і Ф.Б.

Крістенсен зазначили, що датський сектор охорони здо"

ров'я після реформи місцевого самоврядування 2007 р.

значно децентралізовано. В дослідженні визначено, які

саме повноваження в галузі охорони здоров'я належать

до компетенції держави, регіонів та муніципалітетів [14].

Н. Остергад і Н. Витт, зауважили, що у Данії система

просторового планування із значно децентралізованим

поділом повноважень. У своїх розвідках вони підкресли"

ли, що муніципальні ради відповідають за землекористу"

вання, праве регулювання обов'язків власників майна. На

муніципальному та місцевому рівнях Регіональні ради роз"

робляють стратегічний план просторового розвитку в

кожній області. А міністр з охорони навколишнього сере"

довища несе відповідальність за дотримання національ"

них інтересів у рамках національного планування [12].

У докладі датського вченого, члена Центру вивчен"

ню міграції та різноманітності Ольборгского університе"

ту, Б.М. Йоргенсена розглянуто розвиток політики інтег"

рації іммігрантів у Данії за останні 15 років, причому з

особливим наголосом на децентралізацію датської інтег"

раційної політики [11].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Проте аналіз досліджень останніх років показав, що

переважають наукові дослідження, в яких розглянуто

місцеве самоврядування в Данії в цілому або проаналі"

зовано окремі аспекти децентралізації публічної влади.

Проте недостатньо показана науковій літературі харак"

теристика організаційно"правової моделі децентралізації

публічної влади в сучасній Данії. Втім, датський досвід

формування моделі децентралізованої публічної влади

буде корисний для України, яка нещодавно стала на шлях

реформ з децентралізації публічного управління.

МЕТА СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є розгляд децентралізації публічної вла"

ди в сучасній Данії. Це обумовлює вирішення таких зав"

дань: з'ясування співвідношення центральних й місцевих

органів влади в Данії; визначення ролі місцевого само"

врядування в децентралізованій унітарній державі; подан"

ня рекомендацій щодо використання датського досвіду

реформ в умовах українських реалій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Данія є унітарною країною з давніми традиціями са"

моуправління. Датські закони з місцевого самоврядуван"

ня почали діяти у міських муніципалітетах з 1837 р., а в

сільських утвореннях діяли — з 1849 р. [5, с. 155]. Почи"

наючи з 1903 року датські муніципалітети збирали подат"

ки з населення [15, с. 130]. В нинішній Данії місцева та

регіональна влада продовжує грати значну роль у дер"

жаві. Це положення зафіксовано у §82 чинної Консти"

туції Данії прийнятої в 1953 р. У цьому параграфі гово"

риться, що за муніципалітетами закріплено право само"

стійно здійснювати під контролем держави відання місце"

вих справ [13].

Проте масштабні реформи з децентралізації пуб"

лічної влади в Данії проведено лише впродовж 2004—

2007 рр. Перетворення торкнулись адміністративно"те"

риторіального поділу країни, публічного управління та пе"

рерозподілу повноважень між різними органами влади.

У результаті впровадження так званих "структурних

реформ" були розпущені графства, створено п'ять ре"

гіонів і скорочено кількість муніципалітетів з 271 до 98.

Крім того, в Данії Фарерські острови та Гренландія ма"

ють статус спеціальних автономних районів [8]. Причому

ці автономні райони не входять до складу ЕС, хоча сама

Данія є членом Європейського Союзу.

Щодо публічної влади, то сьогодні в Данії функціо"

нує трьох рівневе управління: центральне, регіональне та

муніципальне. До 2007 року датські територіальні орган"

ізації складались з держави, районів і муніципалітетів.

Також реформою були змінено розподіл повноважень

між центральною та місцевою владою.

За кожним рівнем управління закріплені певні по"

вноваження. Центральний уряд має спільні законодавчі

повноваження в таких галузях, як поліція, оборона, уп"

равління юстиції, закордонні справи і допомога розвит"

ку. Крім того, центральна влада несе відповідальність

за: середню, професійно"технічну та вищу освіту, за

підготовку наукових досліджень; торгівлю, субсидії про"

мисловості, оплату лікарняного листа, допомогу на

дітей, виплату пенсій за віком; страхування від безро"

біття та трудової інспекції; деякі культурні заходи. Цен"

тральний уряд також займається питаннями обслугову"

вання оподаткування населення; контролює якість хар"

чових продуктів. Регіони та муніципалітети надають ос"

новну частину державних послуг, котрі безпосередньо

спрямовані на забезпечення різноманітних потреб гро"

мадян. До повноважень регіональної адміністрації

відноситься відповідальність за суспільну охорону здо"

ров'я; регіональний розвиток; навколишнє середовище;

туризм; освіту; культуру; планування; певні соціальні по"

слуги; спеціальну освіту, транспорт. На місцевому рівні

датські муніципалітети несуть відповідальність за: спец"

іалізовані соціальні служби; політику в сфері зайнятості

(місцеві центри з працевлаштування); соціальне забез"

печення (соціальні послуги); догляд за дитиною та за

літніми людьми; освіту; охорону здоров'я; інтеграцію

іммігрантів та їх мовну освіту; цивільний захист; навко"

лишнє середовище; планування; туризм; транспорт;

культуру і спорт [8].
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Отже, датські муніципалітети несуть на собі більшість

субнаціональних витрат. Зазначимо, що у Данії майже дві

третини загальних державних витрат здійснюється регі"

ональними і місцевими органами влади. Це дуже висока

доля не лише для унітарної країни, а й для будь"якого

члена Організації Економічної співпраці та розвитку. Сто"

совно долі регіональних і муніципальних органів влади в

фінансуванні власних витрат, то вона складає близько

80%, решта 20 % фінансується державою [7, с. 54]. Тому

датським муніципалітетам державою надано широку

фіскальну децентралізацію.

Діяльність муніципалітетів фінансується за рахунок

муніципального податку на прибуток, податку на вартість

землі, частки корпоративного прибуткового податку, збо"

ри з користувачів і трансферти центрального уряду (гран"

ти і компенсації для певних витрат).

У Данії муніципалітети мають право встановлювати

муніципальний прибутковий податок, який представляє

приблизно 85% від їх податкових надходжень, як вони

хочуть. Щодо податку на вартість землі, то муніципаліте"

ти можуть вибрати податкову ставку від 1,6% до 3,4%

[9, с. 54].

Щодо регіонального рівня, то тут автономія та фіскаль"

на децентралізація на значно нижчому, ніж у муніципалі"

тетів, рівні. Діяльність регіонів і всі регіональні заходи по"

вністю фінансується центральним урядом через так звані

блокові субсидії (форма прямого державного фінансуван"

ня освітньої діяльності, яка передбачає виділення бюджет"

них коштів із зазначенням рамок, або "блоку", їх викори"

стання. Вони призначаються для відшкодування певних

видів витрат: зокрема, субсидії на дослідницьку діяльність

університетів, на придбання навчального обладнання та

його експлуатацію тощо [6, с. 32]).

Національний уряд збирає місцеві податки й виділяє

кошти на суб"національні уряди щомісяця. У цілому, 67%

датських державних витрат припадає на суб"національ"

ний рівень [9, с. 54].

Характерною особливістю Данії є те, що регіональні

та муніципальні органи влади встановлюють свої власні

ставки оподаткування та визначають суб'єктів, що підля"

гають податковому заморожуванню. Проте такий висо"

кий ступінь децентралізації в податковій сфері може

спричинити проблеми в загальному фінансуванні та уп"

равлінні й координації податків. Для запобігання озна"

чених проблем й задля поліпшення управління щороку

національний уряд та Асоціації регіональних і місцевих

урядів підписують угоду, в котрій визначено розміри бло"

кових субсидій від Національного уряду, окреслено роз"

міри інвестиційних витрат і цільові показники для субна"

ціональних податків. Такі угоди є добровільними та ко"

лективними, тобто вони не є юридично обов'язковими для

будь"якого окремого муніципалітету або регіону. Втім,

вони встановлюють загальні рамки для фіскальних по"

кажчиків в муніципалітетах і регіонах [7, с. 55].

Серед недоліків датської публічної влади слід заз"

начити те, що власні доходи в порівнянні з загальним об"

сягом наявних ресурсів на місцевому рівні (регіони і мун"

іципалітети) трохи нижче, ніж у середньому по країнам

ЄС (43% проти 53%), що тягне за собою залежність

датських органів місцевого самоуправління від транс"

фертів центрального уряду. Як наслідок, використання

трансферів Центрального уряду в Данії вище ніж в се"

редньому в країнах ЄС (57% проти 47%). Втім, позитив"

ними факторами є те, що доходи місцевої влади від за"

гального обсягу державних доходів у Данії сягає 29%, а

це значно вище, ніж в середньому по країнам ЄС, де цей

покажчик досяг лише 13% [9, с. 56].

Отже, окрім успішної фіскальної децентралізації Да"

нія значних результатів досягла у розподілі повноважень

між органами влади та в адміністративно"територіально"

му поділі країни. Про що свідчить рейтинг індексу Ефек"

тивності роботи уряду (Government Effectiveness). Цей

рейтинг був складаний після проведення глобального об"

стеження 215 країнах світу. Рейтинг індексу розрахова"

но за методикою Світового банку (The World Bank) на

основі сукупних даних досліджень різних національних і

міжнародних аналітичних, соціологічних та наукових

організацій проведених у 1996 р., 1998 р., 2000 р., 2002—

2013 рр. Індекс ефективності роботи уряду включає по"

казники, що вимірюють якість державних послуг, якість

розробки та реалізації внутрішньої державної політики,

рівень довіри до внутрішньої політики, що проводиться

урядом, якість функціонування державного апарату та

роботи державних службовців, їх компетенцію, ступінь

їх незалежності від політичного тиску і так далі [4]. Тоб"

то ці параметри, які мають забезпечити децентралізовані

органи публічної влади населенню країни.

Згідно з цими сукупними покажчиками індекс ефек"

тивності уряду Данії самий високий у світі. Там, протягом

п'ятнадцятирічного дослідження цей індекс у середньо"

му складав 99,04 % [4]. Причому найвищий показник

ефективності уряду рівний 100% припадає на 2004 р. тоб"

то на рік початку реформ з децентралізації публічної вла"

ди Данії. Наступного 2005 р. сукупний покажчик ефек"

тивності управління падає на 0,5 %, втім, вже 2006 р. він

знову дорівнює 100% й протягом 2007—2013 рр. три"

мається в діапазоні 99,5 — 99 % [17]. Щодо України,

аналогічні покажчики ефективності уряду протягом 15

років в середньому складають 30,14 % [4]. Найнижчий

покажчик ефективності влади в Україні склав 16,6 % у

1998 р. найвищий — 34,6 % в 2006 р. [17].

У сучасній Україні дуже складно проходять процеси

з децентралізації публічної влади. Однією з головних при"

чин цього є значний супротив населення реформам особ"

ливо на Сході країни. Оскільки, на думку частини украї"

нських громадян, означені реформи значно ущемляють

їх права. Тому в країні щодня зростає сепаратизм, не"

вдоволення політикою уряду, вимоги українських опози"

ційних партій та міжнародних організацій надати особ"

ливий статус Донбасу й розширити повноваження місце"

вого самоврядування. Як бачимо, на прикладі Данії особ"

ливий стасус певного регіону є нормальною міжнарод"

ною практикою, яка дозволить знизити рівень сепаратиз"

му на сході регіону. Щодо децентралізації публічної вла"

ди Данії, то Україні слід звернути увагу на датський досвід

оподаткування та розподілу повноважень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Європейська інтеграція є складним і комплексним

процесом, що зачіпає майже всі сфери суспільного жит"

тя та галузі національної економіки. Для України євро"

пейська інтеграція передусім пов'язана із внутрішніми

реформами: адаптацією законодавства України до за"

конодавства ЄС, впровадженням у життя європейських

цінностей, реформуванням інституцій, переходом до

європейських стандартів, норм і процедур. Все це зму"

сило переглянути пріоритети державної освітньої по"

літики країни, розробляти і впроваджувати державні

програми, які спрямовані на сприяння формуванню та

розвитку освітньої галузі, в тому числу і в сфері вищої

освіти. Проблема якості вищої освіти в Україні сьогодні

набуває важливого ідеологічного, соціального та еко"

номічного значення. Як наслідок, гостро постало питан"
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ня про невідворотний, всебічний та докорінний перегляд

державної політики у даній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування та реалізації державної полі"

тики в галузі освіти в Україні, модернізації системи дер"

жавного управління висвітлюються в наукових працях

вітчизняних вчених В. Авер'янова [1], Г. Атаманчука [2],

В. Бакуменка [3], О. Ковалюка [4], М. Корецького [5],

О. Коротича [6], В. Малиновського [7], Н. Нижника [8]

та інші. У них розглядаються сутність, методологічні за"

сади та різноманітні аспекти формування державної

освітньої політики. Проте окремі проблеми вимагають

детальнішого опрацювання. Так, на сьогодні у зв'язку

із прийняттям нового законодавства, як"то Закон
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України "Про вищу освіту" [9], потребують глибокого

дослідження теоретичні засади щодо механізмів впро"

вадження державної політики у сфері вищої освіти.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
В умовах глобалізації генезис освіти формується як

єдиний безперервний процес, пов'язаний з об'єктивною

потребою забезпечення суспільством постійного онов"

лення знань як складової науково"технічного розвитку.

Тому під впливом потреб суспільства формуються нові

вимоги до концепцій розвитку знань шляхом координо"

ваності всіх етапів набуття та їх оновлення. Залучення

України до європейського освітнього простору вимагає

від вищих навчальних закладів конкурентоспроможних

освітньо"наукових продуктів, тому на сьогодні потрібно

надати нового імпульсу розвитку освіти і науки як потуж"

ним важелям економічного та й загалом суспільного про"

гресу. В цьому контексті нагальною проблемою, що по"

требує подальшого дослідження, є формування умов

щодо реалізації державної політики у сфері вищої осві"

ти, яка має стати реальною передумовою для вирішення

базових завдань країни в сучасних умовах.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення загального аналізу ме"

ханізмів впровадження державної політики у сфері

вищої освіти з урахуванням євроінтеграційних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нагадаємо, що ще в 2004 році Україна заявила про

свої наміри приєднатися до Болонського процесу. З того

часу багато що вже напрацьовано й виконано вищими на"

вчальними закладами, але і досі не можна констатувати

створення єдиного європейського освітнього простору.

Звичайно, є проблеми як зі сторони європейських універ"

ситетів (пов'язаних, насамперед, з політичними змінами),

так й зі сторони вітчизняних вищих навчальних закладів.

Проте подальший розвиток і захист найбільш значущих

досягнень України вимагають чіткої визначеності держа"

ви в стратегічних пріоритетах і цілях, які повинні відпові"

дати тенденціям XXI сторіччя та його взаємодії з сучас"

ними системами європейської освіти. Крім зовнішніх фак"

торів, на стратегічні плани діяльності закладів вищої ос"

віти вплинули й такі внутрішні об'єктивні передумови, як:

— "перевиробництво" — насичення ринку пропо"

зиціями освітніх послуг;

— "вибагливість" — підвищення рівня вимог грома"

дян до якості освіти;

— "інноваційність" — значне поліпшення технічних,

методичних та організаційних можливостей надання

освітніх послуг (мультимедіа, Internet та дистанційне

навчання);

— "динамічність" — орієнтація на скорочення

термінів навчання;

— "конкуренція" — боротьба вищих навчальних

закладів за свої сегменти ринку та потенційний контин"

гент тих, що вчаться.

Тож, проаналізуємо детальніше проблеми реалізації дер"

жавної освітньої політики та механізми її впровадження.

Зазначимо, що реалізації державної політики — це

постійний, динамічний процес досягнення поставлених

цілей, у якому беруть участь різні органи державної вла"

ди та інститути громадського суспільства. Складовою

частиною здійснення державної політики є визначення

механізму її реалізації, що передбачає сукупність засобів,

методів і ресурсів, які забезпечать вжиття запланованих

заходів відповідно до поставлених завдань [10, с. 31].

Державну політику у сфері вищої освіти визначає

Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів

України та центральний орган виконавчої влади у сфері

освіти і науки [9]. Правовою основою її реалізації є Кон"

ституція України, Закони України "Про пріоритетні на"

прями розвитку науки і техніки", "Про вищу освіту" та інші

нормативно"правові акти і міжнародні угоди, ратифіко"

вані Верховною Радою України, які в сукупності визна"

чають основу політики держави у сфері освітніх послуг.

Головна мета (місія) державної освітньої політики

полягає у визначенні основних напрямів, цілей і завдань

розвитку освітньої галузі [10, с. 206], а саме: у забезпе"

ченні такого рівня національної освіти, який би гаран"

тував поступальний її розвиток, конкурентоспро"

можність, подальше зміцнення міжнародних позицій і

авторитету української держави в європейському осві"

тньому просторі. Досягнення головної мети можливе

шляхом затвердження основ національної єдності за"

ради розвитку демократичної, правової, конкурентно"

здатної держави, формування соціально орієнтованої

ринкової економіки, зміцнення науково"технологічно"

го потенціалу, забезпечення інноваційного розвитку та

зростання рівня людського капіталу країни.

Однією з найважливіших складових у досягненні

головної мети є формування цілей, які стають перед си"

стемою державного управління, в тому числі й у сфері

вищої освіти. Сучасними цілями державної освітньої

політики України є інтеграція системи освіти в глобаль"

ний світовий, зокрема європейський освітній простір, та

адаптація національної освітньої сфери до нових сусп"

ільних реалій та викликів часу і водночас збереження

кращих здобутків минулого [10, с. 206].

У цьому контексті слід зауважити, що сьогодні вища

освіта переживає значні інституційні, структурні й фун"

кціональні зміни, в управлінні якими значну роль ві"

діграє державна політика. Так, до традиційних завдань

закладів вищої освіти (як"то відтворення, збереження

та передавання знань) додаються нові, що пов'язані із

євроінтеграцією, стратегічною ціллю якої є створення

"європейського освітнього простору". До речі, останнє

можна розглядати не тільки як середовище, територію,

в межах якої діють єдині, узгоджені правила освітньої

діяльності, а й як цілісну систему, результатом функці"

онування якої є новітні ідеї та оригінальні технології.

За таких умов інфраструктуру єдиного освітнього про"

стору можна розглядати як сукупність закладів вищої

освіти, їх науково"методичних та інформаційно"бібліо"

течних центрів тощо.

Для реалізації державної освітньої політики ство"

рюється система як державних виконавчих органів вла"

ди, так і органів громадського самоврядування. Онов"

лений Закон України "Про вищу освіту" значно набли"

зив заклади вищої освіти в Україні до європейських

стандартів, а також підвищив рівень децентралізації уп"

равління системою вищої освіти та забезпечення її зв'яз"

ку з вимогами сучасного ринку праці.
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Для впровадження державної

освітньої політики, в тому числі у

сфері вищої освіти, застосовують"

ся певні механізми, основними з

яких можна виокремити правовий,

організаційний, фінансовий та

інформаційний (рис. 1).

Розглядаючи процес реалізації

владних повноважень органами ви"

конавчої влади, слід зауважити, що

їх дієвість не можлива без право"

вого підгрунтя (тобто правового

механізму впровадження держав"

ної освітньої політики). Зрозумілим

є й той факт, що в процесі розвит"

ку виникає необхідність вносити

певні поправки до нормативно"пра"

вових актів щодо організації управ"

ління й розподілу ресурсів, а також

державного нагляду і контролю за

дотриманням об'єктами управління

правових норм. Безпосередньо ж

організація впровадження держав"

ної освітньої політики шляхом виз"

начення цілей, завдань, методів управління та форму"

вання інфраструктури має забезпечувати саме органі"

заційний механізм. У цьому контексті важливим є прий"

няття нового Закону України "Про вищу освіту", який

надав широких автономій вищим навчальним закладам,

яка реалізується шляхом створення умов для забезпе"

чення самостійності в прийнятті рішень вищими навчаль"

ними закладами щодо освітньо"наукового, інноваційно"

го, організаційного, кадрового та економічного на"

прямів їх діяльності. Водночас у Законі розмежовано

повноваження органів державної виконавчої влади, в

підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні зак"

лади, і власне самих закладів. Тож, органи державного

виконавчої влади переважно відповідатимуть за розроб"

ку і втілення державної політики в сфері освіти, а вищі

навчальні заклади здійснюватимуть весь обсяг повно"

важень, пов'язаних з наданням освітніх послуг.

Однак ефективне функціонування галузі вищої

освіти як складової народногосподарського комплек"

су країни неможливе без потужних фінансових інвес"

тицій з боку держави. Реалізація фінансового механіз"

му впровадження державної освітньої політики має

відбуватися відповідно до поставлених цілей і завдань.

Останнім часом особливо актуальним стає інформа"

ційний механізм впровадження державної освітньої пол"

ітики. Для виконання поставлених завдань та можливості

швидко реагувати на зміни в суспільстві необхідно мати

якісне інформаційно"аналітичне забезпечення, в тому

числі шляхом запровадження електронного адміністру"

вання між суб'єктами та об'єктами управління.

Отже, аналіз сучасного стану реалізації державної

політики у сфері вищої освіти дає підстави стверджува"

ти, що з позицій системного підходу впровадження дер"

жавної освітньої політики органами центральної виконав"

чої влади слід розглядати як цілісну, відкриту структуру

з ієрархічною підпорядкованістю та узгодженістю цент"

ралізованого управління. Мова йде про комплексний

механізм впровадження державної освітньої політики, до

складу якого можна віднести правовий, організаційний,

фінансовий та інформаційний механізми. Тож, для успі"

шного досягнення головної мети державної політики у

сфері вищої освіти необхідно здійснювати:

а) удосконалення правового механізму шляхом:

— розвитку правових основ з управління заклада"

ми вищої освіти (розробки відповідних законів, кон"

цепцій, доктрин, стратегій, програм та ін.);

— визначення головних напрямів розвитку і законо"

давчого уточнення завдань системи вищих навчальних

закладів щодо підвищення їх рівня науково"технічної ко"

операції та поглиблення міжнародного співробітництва;

— законодавчого уточнення щодо реформування

податкової системи, забезпечення спрямованості по"

літики держави на зменшення фіскального тиску по

відношенню доходів вищих навчальних закладів від на"

дання освітніх послуг;

б) удосконалення організаційного механізму шля"

хом:

— уточнення і чіткого розділення завдань і сфер від"

повідальності суб'єктів і об'єктів управління через поширен"

ня процесу поступової децентралізації державного управл"

іння закладами вищої освіти до їх саморегулювання;

— визначення оптимальної структури і штатної чи"

сельності вищих навчальних закладів з одночасною

оптимізацією організаційно"штатних структур закладів

і приведенням їх у відповідність до положень нового

Закону України "Про вищу освіту";

в) удосконалення фінансового механізму шляхом:

— розробки механізму саморегулювання вищих

навчальних закладів, який передбачає самостійну

діяльність підрозділів в стратегічній і оперативній пло"

щинах, управління контрольованими доходами і витра"

тами, створення за рахунок залишку коштів на особо"

вому рахунку і використання заохочувальних фондів;

— поліпшення інвестиційного клімату, удосконален"

ня регуляторного законодавства і розвитку фінансової

автономії вищих навчальних закладів;

МЕХАНІЗМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

Урегулювання 
нормативно-
правовими актами 
питань 
упровадження 
державної 
освітньої політики 
між суб’єктами та 
об’єктами 
управління 

Організація 
впровадження 
державної 
освітньої політики 
шляхом 
визначення цілей, 
завдань, методів 
управління та 
формування 
інфраструктури 

Забезпечення 
фінансовими 
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політики згідно з 
поставленими 
цілями 

Інформаційне 
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управління, в тому 
числі шляхом 
запровадження 
електронного 
адміністрування між 
ними 

Правовий Організаційний Фінансовий Інформаційний 

Державну політику у сфері вищої освіти визначає Верховна Рада України, а 
реалізують Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади у сфері 

освіти і науки (ст. 3 Закону України „Про вищу освіту” [9]) 

Рис. 1. Основні механізми впровадження державної освітньої
політики органами центральної виконавчої влади
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— підвищення ефективності використання держав"

них коштів, забезпечення дієвого державного контро"

лю над діяльністю вищих навчальних закладів, про"

зорість використання ними фінансових ресурсів, ефек"

тивність тарифної і регуляторної політики;

— зміцнення фінансового стану вищих навчальних

закладів, забезпечення їх націленості на диверсифіка"

цію джерел фінансування та зростання частки приват"

них ресурсів;

— реалізація фундаментальних досліджень та роз"

роблення найважливіших новітніх технологій за пріори"

тетними напрямами розвитку науки і техніки за держав"

ним замовленням;

г) удосконалення інформаційного механізму шля"

хом:

— розробки і впровадження національних ста"

ндартів і технічних регламентів застосування інформа"

ційно"комунікаційних технологій, гармонізованих з

відповідними європейськими стандартами;

— інформаційно"аналітичної підтримки діяльності

органів центральної виконавчої влади та впроваджен"

ня захищених інформаційно"телекомунікаційних мереж

в єдиній інформаційній системі закладів вищої освіти;

— підвищення рівня інноваційної активності вищих

навчальних закладів через формування національної

міжвузівської інноваційної системи, активізацію іннова"

ційних процесів в освітній, науково"технологічній та

інформаційно"комунікаційній сферах.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на підставі проведеного аналізу реа"

лізації державної політики у сфері вищої освіти з ура"

хуванням євроінтеграційних процесів можна виокреми"

ти основні її механізми, як"то: правовий, організаційний,

фінансовий та інформаційний. Реалізація державної

політики в галузі вищої освіти має забезпечуватися

відповідними організаційно"правовими, фінансовими,

матеріально"технічними, інформаційними та іншими

ресурсами. Належне фінансове і матеріально"технічне

забезпечення виконання заходів повинне грунтуватися

на постійному і динамічному розвитку національної еко"

номіки та розширенні фінансових можливостей держа"

ви.

В умовах зростання ролі вищої освіти в соціально"

економічному розвитку країни важливим є досліджен"

ня щодо реалізації державної освітньої політики шля"

хом впровадження дієвого інноваційного інструмента"

рію й відповідного організаційно"правового забезпечен"

ня.
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UKRAINIAN PRACTICE OF INSTITUTIONAL SUPPORT REGIONAL DEVELOPMENT

Систематизовано та конкретизовано теоретичні засади у дослідженні інституційної підтримки вітчиз�
няного регіонального розвитку. Здійснено аналіз основних тенденцій інституціонального забезпечення
реалізації державної регіональної політики в аспекті європейської інтеграції. Визначено напрями опти�
мізації інституційної підтримки реалізації державної регіональної політики.

Systematized and elaborated theoretical background in the study of institutional support domestic regional
development. It was found that the institutional implementation of national regional policy takes place at three
main levels — national, regional and local. Each level is characterized by the activity of subjects, endowed with
powerful competence.

The analysis of the main trends of institutional implementation of national regional policy in terms of European
integration. Emphasized that the President determines the main directions of the state, particularly in the field
of socio�economic development of regions and territories and development of local and regional authorities.
The structure of the Presidential Secretariat of Ukraine functions Home Service regional policy. Verkhovna Rada
of Ukraine as the only legislative body has a significant impact on the development and implementation of state
regional policy.

Proved that regional policy issues are among the main activities of the government of Ukraine. Management
emphasized the role of regional policy, which deals with the analysis of socio�economic development, creating
favorable conditions for regional development and effective local government, increasing the responsibility of
the leaders of effectiveness for management of economic, social and public processes in the field.

Grounded influence of the Ministry of Economic Development and Trade and the Ministry of Regional
Development, Construction and Housing on the implementation of the state regional policy. Proved special role
in the implementation of the state regional policy of the State Statistics Service.

 Detected some problems in the relationship between institutional partners in the state regional policy. The
ways of optimizing the institutional support implementation of the state regional policy.

Emphasized that at this stage to increase the effectiveness of state regional policy in Ukraine will allow the
definition (creation) of a single central executive body in charge of regional policy and development of local
government. This body must concentrate solution to several problems, including: drafting laws and regulations
on regional policy and local government; study and implementation mechanisms for the implementation of the
state regional policy; planning and implementation of the forecast mechanism of regional development,
coordinating regional development integrated development programs and targeted regional programs; complex
monitoring of socio�economic development; examination of implementation of decisions on sectoral
development; coordinate the development of local government; rationale and principles of administrative�
territorial reform; regulatory and methodological support inter�regional and cross�border cooperation.

Pryorytetnist proved the existence in the central executive body on Regional Policy and Local Self�scientific�
analytical institutions that would be conducted riznoaspektnyy monitoring the trends and problems of socio�
economic development, substantiation of mechanisms of state regional policy and so on.

Ключові слова: регіон, державна регіональна політика, інституціональне забезпечення, інституційна

підтримка, інституційний механізм, регіональний розвиток, європейська інтеграція.
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ційного та правового поля для розробки й реалізації дер"

жавної регіональної політики, чіткого розподілу функцій

та координації діяльності державних органів управління

різного рівня у сфері територіального розвитку.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У контексті розгляду даного питання важливо окрес"

лити усі інституції, які мають опосередкований чи безпо"

середній вплив на регіональний розвиток, а також провес"

ти аудит їх повноважень й сфер впливу з метою розробки

адекватних дій та заходів, спрямованих на здійснення

ефективного впливу на вищезазначені інституції в процесі

проведення реформ у сфері регіональної політики.

Даний аналіз має слугувати основою для формулю"

вання конкретних доручень та завдань, а також різнома"

нітних заходів впливу на органи влади та партнерств із

неурядовими організаціями та асоціаціями, які прямо чи

опосередковано мають вплив на реалізацію заходів дер"

жавної стратегії регіонального розвитку. У залежності від

сфери впливу, сили повноважень та сприйняття необхід"

них змін у державній регіональній політиці (позитивне чи

негативне) основних інституційних партнерів, слід розроб"

ляти відповідні практичні заходи в рамках операційного

плану державної стратегії регіонального розвитку, які б

враховували ці фактори і пропонували оптимальні інстру"

менти для досягнення бажаної цілі.

РЕЗУЛЬТАТИ
За роки незалежності України сталися кардинальні

зміни у всій системі територіальної організації влади.

Відбувся відхід від радянської централізованої структу"

ри органів державного управління, конституційно за"

кріплена нова модель організації влади, що базується на

принципах демократії, верховенства права, розподілу вла"

ди на законодавчу, виконавчу та судову, визнання місце"

вого самоврядування.

На сьогодні, інституціональне забезпечення реалізації

державної регіональної політики здійснюється на трьох

основних рівнях — національному, регіональному та

місцевому. Кожен рівень характеризується діяльністю

суб'єктів, наділених владною компетенцію.

В Україні в останні роки відбувається адміністратив"

на реформа, яка спрямована на оптимізацію державного

апарату, підвищення рівня надання та доступу до публіч"

них послуг, спрощення бюрократичних процедур, полег"

шення умов ведення бізнесу та протидії корупції. У ре"

зультаті цих змін інституційна система, у якій функціонує

державна регіональна політика, є досить нестійкою і у ній

постійно відбуваються зміни. Це особливо стосується на"

ціонального рівня. Відносини між центральним урядом,

обласними, районними і міськими органами влади здеб"

ільшого не зазнали суттєвих змін.

Варто підкреслити, що у результаті конституційної ре"

форми 2010 р. роль Президента України і його Адмініст"

рації суттєво зросла. Президент визначає основні напря"

ми розвитку держави, зокрема у сфері соціально"еконо"

мічного розвитку регіонів і територій та розвитку місце"

вого і регіонального самоврядування. У структурі Секре"

таріату Президента України функціонує Головна служба

регіональної політики.

Верховна Рада України як єдиний законотворчий

орган має суттєвий вплив на вироблення та реалізацію

державної регіональної політики. Конституція України

визначає наступні повноваження Верховної Ради у сфері

регіонального розвитку: утворення і ліквідація районів,

встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення насе"

лених пунктів до категорії міст, найменування і перейме"

нування населених пунктів і районів; призначення черго"

вих та позачергових виборів до органів місцевого само"

врядування тощо [4].

Питання регіональної політики знаходяться серед го"

ловних напрямів діяльності уряду України. Основними

завданнями Кабінет Міністрів України є: організаційне за"

безпечення його взаємодії з обласними, Київською

міською державною адміністрацією, робочих поїздок до

регіонів і зустрічей Прем'єр"міністра України з керівни"

ками зазначених органів виконавчої влади; координація

роботи з удосконалення нормативно"правової бази з пи"

тань осно"вних засад державної регіональної політики,

діяльності місцевих органів вико"навчої влади і органів

місцевого самоврядування, удосконалення територіаль"

ної організації влади, а також з розроблення державних

комплексних програм регіонального розвитку та моніто"

рингу їх виконання; проведення аналізу організації діяль"

ності місцевих органів виконавчої влади з реалізації дер"

жавної регіональної політики та кадрової політики; орган"

ізація його взаємодії з органами місцевого самоврядуван"

ня та їх об'єднаннями, координація роботи з реформу"

вання адміністративно"територіального устрою України;

організаційне забезпечення його взаємодії з Централь"

ною виборчою комісією, місцевими органами влади з пи"

тань забезпечення виборчих прав громадян [2].

У структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України

функціонує Управління регіональної політики, яке зай"

мається питаннями аналізу соціально"економічного роз"

витку регіонів, створення сприятливих умов для розвитку

регіонів та ефективної діяльності місцевих органів вла"

ди, підвищення відпо"відальності керівників цих органів

за ефективність управління економічними, соціальними і

суспільними процесами на місцях.

З метою подальшого підвищення скоординованості дій

уряду та виконавчої влади у регіонах під час розвязання

нагальних проблем соціально"економічного розвитку рег"

іонів, що забезпечить поєднання загальнодержавних та

місцевих інтересів при вирішенні важливих питань суспіль"

ного життя Урядом створено Раду розвитку регіонів.

Ключовими органами на національному рівні, які впли"

вають на реалізацію державної регіональної політики, є

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) та

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та жит"

лово"комунального господарства (Мінрегіонбуд).

У контексті розгляду даного питання наведемо

функції МЕРТ та Мінрегіонбуду як основних інституцій"

них партнерів у сфері державної регіональної політики.

Відтак, Міністерство економічного розвитку і торгівлі

є головним органом у системі центральних органів вико"

навчої влади з питань забезпечення реалізації державної

регіональної політики, удосконалення адміністративно"

територіального устрою України. На сьогодні, відповід"

но до Положення про Міністерство, МЕРТ виконує на"

ступні завдання: формує та забезпечує реалізацію дер"

жавної регіональної політики, розробляє в межах своїх

повноважень проекти нормативно"правових актів з питань

регіональної політики і місцевого самоврядування, про"

позиції щодо розв'язання актуальних проблем у цій сфері;

розробляє і здійснює в межах своїх повноважень захо"

ди, спрямовані на розбудову інфраструктури регіонів,

розвиток міжрегіонального економічного співробітницт"

ва; сприяє комплексному соціально"економічному розвит"

ку регіонів; розробляє державну стратегію регіонально"

го розвитку, щорічні плани заходів щодо її реалізації,

здійснює методологічне керівництво та координацію

діяльності з підготовки стратегій регіонального розвит"

ку; здійснює координацію розроблення угод щодо регіо"

нального розвитку, наукове і методичне забезпечення

діяльності в цій сфері органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування, державну реєстрацію таких

угод після їх схвалення; проводить в установленому по"

рядку моніторинг показників розвитку регіонів, районів і
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міст обласного значення та формує перелік показників,

за якими проводиться моніторинг розвитку територій і

визнання їх депресивними; розробляє програми подолан"

ня депресивності територій і моніторинг їх виконання;

забезпечує загальну координацію транскордонного

співробітництва та контроль за додержанням законодав"

ства з питань транскордонного співробітництва [1].

Важливим кроком у напряму зміцнення інституційної

підтримки реалізації державної регіональної політики ста"

ло рішення Уряду про утворення Міністерства регіонально"

го розвитку, будівництва та житлово"комунального госпо"

дарства. Воно стало провідним органом центральної вла"

ди, що відповідає за розробку та реалізацію державної ре"

гіональної політики. У його структурі функціонує департа"

мент регіонального розвитку та проектного управління, ос"

новна увага якого спрямована на вирішення питань аналізу,

прогнозування та планування соціально"економічного роз"

витку регіонів, функціонування вільних економічних зон, зап"

ровадження нових інструментів стимулювання розвитку ре"

гіонів, розвитку транскордонного співробітництва.

У структурі центральних органів виконавчої влади

різними аспектами реалізації державної регіональної та"

кож займаються Міністерство економічного розвитку і

торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, На"

ціональне агентство України з питань державної служби

тощо. Відтак, слід констатувати, що на загальнодержав"

ному рівні в Україні відсутній єдиний центральний орган

виконавчої влади з достатніми повноваженнями для про"

ведення регіональної політики. Чинним законодавством

не визначено окремого органу, який би комплексно вир"

ішував проблеми регіонального розвитку в Україні.

Оскільки окремі функції щодо регулювання регіо"

нального розвитку розосереджені по різних міністер"

ствах, які мають свої регіональні підрозділи, що входять

до складу місцевих органів виконавчої влади, у зв'язку з

цим виникає проблема координації діяльності неспеціал"

ізованих органів влади і консолідації їхніх дій у руслі за"

гальнодержавної політики. Відтак, одночасно окремої

уваги потребує питання уникнення дублювання, розме"

жування повноважень між різними центральними органа"

ми виконавчої влади, здійснення ефективної координації

в реалізації державної регіональної політики.

Особливу роль у реалізації державної регіональної

політики відіграє Державна служба статистики — статис"

тичні дані підготовлені нею лягають в основу формулю"

вання прогнозних та базових показників регіонального

розвитку, а також розробки системи показників і кри"

теріїв, за допомогою яких здійснюється оцінка ефектив"

ності державної регіональної політики, її окремих заходів

та інструментів [3].

Оскільки процес реформування державної політики

загалом і державної регіональної політики зокрема ви"

магає значних змін у кваліфікації, знаннях та навичках

працівників державних органів влади, важливою є роль

інституцій, які забезпечують стандарти держслужби, зай"

маються підготовкою кадрів та науково"дослідним суп"

роводом політичних реформ. До них зокрема відносять"

ся Національна академія державного управління при Пре"

зидентові України та Національний інститут стратегічних

досліджень при Президентові України.

Окрему роль відіграють зовнішні актори, зокрема до"

норські організації (ЕК, ООН, Уряди США, Канади, Швей"

царії, Швеції, Німеччини тощо) та міжнародні фінансові

інститути (ЄБРР, СБ, ЄІБ), які надають технічну допомогу

та кредитні ресурси на цілі розробки та реалізації дер"

жавної регіональної політики на центральному та місце"

вому рівнях.

У цьому контексті, варто зауважити, що асоціації

місцевих і регіональних органів влади та Агенцій регіо"

нального розвитку є важливими консультативними орга"

нами, думка яких має бути врахована в процесі підготов"

ки політики, стратегії, заходів та інструментів державної

регіональної політики.

Ми переконані в тому, що роль приватного сектору

недооцінена в контексті державної регіональної політи"

ки. Приватні компанії можуть стати надійними партнера"

ми міських, районних та обласних органів влади у про"

цесі вирішення нагальних місцевих проблем та створен"

ня умов для конкурентного розвитку територій. Зокрема

в Україні існують законодавчі підвалини для цього, од"

нак цей ресурс не використовується і його потенціал у

майбутньому розвитку регіонів є суттєвим.

Слід констатувати, що на сьогодні існують певні про"

блеми у відносинах між інституційними партнерами в рам"

ках державної регіональної політики. По"перше, горизон"

тальна координація між секторними міністерствами та

МЕРТ є недостатньою як у сфері узгодження пріоритетів

державної регіональної політики, так і у сфері узгоджен"

ня секторальних політик і цільових програм — комплекс"

на оцінка їх впливу на території не проводиться.

По"друге, відносини між обласними та районними ра"

дами із їх відповідними ОДА і РДА є диспропорційними і

ради, які мають повноваження формулювати пріоритети

регіонів, фактично не мають важелів їх впровадження. Од"

ночасно голови ОДА/РДА більше орієнтовані на цент"

ральний рівень ніж на інтереси регіонів, з огляду на тех"

нологію їх призначення і підзвітність.

По"третє, горизонтальні відносини між регіонами май"

же відсутні і частково формалізовані в рамках асоціацій

органів місцевої і регіональної влади.

По"четверте, незважаючи на чіткий розподіл повно"

важень у сфері державної регіональної політики існують

деякі "сірі зони", де відповідальність МЕРТ і Мінрегіон"

буду перехрещуються.

По"п'яте, рекомендації щодо пріоритетів проведен"

ня реформ, які виходять із різних державних органів ма"

ють різнонаправлений характер. Послідовність заходів по

реалізації пріоритетів у багатьох випадках відсутня.

По"шосте, рівень моніторингу і контролю за виконанням

завдань державної регіональної політики є незадовільний і

ускладнюється неадекватними показниками та даними.

По"сьоме, обласні, районні і міські органи влади не

мають достатньої спроможності надавати відповідні ре"

комендації та коментарі щодо державної регіональної

політики — у частині змісту чи у частині каналів комуні"

кації. Те ж саме у деякій мірі стосується спроможності

асоціацій місцевих і регіональних влад.

На наше переконання, проблему розбудови інститу"

ційної бази державної регіональної політики України по"

трібно розглядати у контексті її євроінтеграційного кур"

су. Якщо говорити про європейський досвід, то саме в

інституційному забезпеченні різних аспектів регіональної

політики міститься джерело її успішної й ефективної реа"

лізації як у окремих країнах, так і на наддержавному рівні

в рамках Європейського Союзу.

На нашу думку, на нинішньому етапі підвищити ефек"

тивність державної регіональної політики в Україні дозво"

лить визначення (створення) єдиного центрального орга"

ну виконавчої влади (Міністерства або Державного Комі"

тету), відповідального за регіональну політику та розвиток

місцевого самоврядування. Такий орган має зосереджу"

вати розв'язання цілої низки проблем, серед яких: розроб"

лення проектів законодавчих та нормативних документів

з питань регіональної політики та місцевого самоврядуван"
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ня; обгрунтування та запровадження механізмів реалізації

державної регіональної політики; запровадження плано"

во"прогнозного механізму управління регіональним роз"

витком, координація розробки регіональних комплексних

програм розвитку та цільових регіональних програм; про"

ведення комплексного моніторингу соціально"економічно"

го розвитку регіонів; здійснення експертизи рішень щодо

галузевого розвитку (визначення, як вони можуть позна"

читися на регіональному розвитку та міжрегіональних дис"

пропорціях); координація розбудови системи органів

місцевого самоврядування; обгрунтування засад та прове"

дення адміністративно"територіальної реформи; норматив"

но"правове та методичне забезпечення міжрегіо"нального

й транскордонного співробітництва тощо.

При центральному органі виконавчої влади з питань

регіональної політики та місцевого самоврядування доц"

ільно мати науково"аналітичну установу, яка б проводи"

ла різноаспектний комплексний моніторинг тенденцій та

проблем соціально"економічного розвитку регіонів, об"

грунтування механізмів державної регіональної політики

тощо. В Україні така інституція може бути створена або

визначена серед існуючих наукових і науково"аналітич"

них закладів з відповідною зміною її організаційної струк"

тури та фінансового забезпечення.

Потрібно сформувати стійку модель системи управл"

іння на регіональному та субрегіональному рівнях на ос"

нові чіткого визначення і законодавчого закріплення роз"

поділу повноважень і обов'язків між органами виконав"

чої влади та місцевого самоврядування. На етапі рефор"

мування необхідно зберегти міцну вертикаль державної

виконавчої влади, яка покликана забезпечити стійкість си"

стеми управління і стабільність у державі.

Інтегрування України в європейські структури потребує

вироблення та реалізації такої моделі взаємовідносин з ре"

гіонами й управління ними, яка б відповідала принципам

регіональної політики Європейського Союзу, сприяла ста"

новленню нових форм співпраці у форматі "центр"регіони",

загальновизнаній практиці внутрішнього міжрегіонального

співробітництва та міжнародної співпраці територій.

Водночас фундаментом регіонального розвитку має

стати самостійність регіонів щодо визначення цілей сво"

го розвитку та можливості фінансування заходів для

їхньої реалізації передусім за рахунок власних джерел

та залучених інвестицій. Йдеться про те, що основою пол"

ітики економічного зростання на регіональному рівні має

стати раціональне використання трудового потенціалу та

виробничих ресурсів, максимальне сприяння розвитку

малого та середнього бізнесу, забезпечення раціональ"

ного використання навколишнього середовища.

З метою підвищення відповідальності місцевих

органів виконавчої влади і органів місцевого самовряду"

вання за розвиток територій та прозорої системи взає"

мовідносин місцевих органів влади з центральними не"

обхідно запровадити комплексний моніторинг соціально"

економічного розвитку територій на основі уніфікованої

й інформатизованої бази статистичних показників на пер"

шому етапі — на рівні регіонів, а у майбутньому — адмін"

істративних районів. Має бути створена відкрита елект"

ронна база даних, доступна для кожного громадянина,

що даватиме вичерпну інформацію про ресурси, еконо"

міку, соціальне становище тощо у кожному територіаль"

ному утворенні. Започаткування такої бази даних сприя"

тиме активізації інвестиційної діяльності та розвитку

підприємництва в регіонах, а також прискорить демокра"

тичні перетворення в українському суспільстві, сприяти"

ме широкому залученню громадян до вирішення проблем

місцевого і регіонального розвитку.

Надзвичайно актуальною проблемою у сфері реа"

лізації регіональної політики на всіх рівнях є її низьке кад"

рове забезпечення. Необхідно підвищити якість профес"

ійної підготовки кадрів для системи управляння регіональ"

ного і місцевого рівнів. Це важлива передумова підвищен"

ня ролі місцевих органів влади у зміцненні регіонального

та місцевого потенціалів та його ефективному викорис"

танні. Тому потребує розвитку відповідна система на"

вчальних закладів і центрів, а також формування й зап"

ровадження чітких вимог щодо кваліфікаційних характе"

ристик працівників місцевих органів виконавчої влади й

місцевого самоврядування.

Для ефективної реалізації державної регіональної

політики необхідним є створення мережі недержавних

інституцій регіонального і місцевого розвитку. Такі інсти"

туції мають сприяти підвищенню ролі і відповідальності

територіальних громад, приватних підприємців та кожно"

го громадянина за піднесення відповідних територій, за"

безпечити їм можливість реальної участі і впливу на вирі"

шення важливих проблем регіонального і місцевого роз"

витку.

Такою інституцією може стати мережа Агентств регі"

онального розвитку з репрезентуванням державних, гро"

мадських, приватних інтересів. Потенціал такої моделі

дуже великий, а головне — вона виправдала себе в інших

країнах, що є кращим свідченням її апробації. Існуючі в

Україні Агентства регіонального розвитку є потенційною

базою вдосконалення інфраструктури регіонального роз"

витку. Агентства регіонального розвитку мають на меті

вирішення завдань поліпшення умов використання пере"

дових інноваційних технологій, підвищення інвестиційної

привабливості регіонів, розширення залучення вітчизня"

них та іноземних інвестицій для регіонального розвитку,

вдосконалення підготовки та перепідготовки відповідних

фахівців з проблем регіонального розвитку, координації

програм технічної допомоги, спрямованих на підтримку

регіонального розвитку тощо.

Інституційне забезпечення передбачає: функціонуван"

ня діяльності консультативно"дорадчого органу з питань

державної регіональної політики при Кабінетові Міністрів

України; створення координаційних рад з питань регіо"

нальної політики в регіонах України; введення у структу"

ру центрального органу виконавчої влади з питань регіо"

нального розвитку територіальних органів у складі облас"

них державних адміністрацій; створення при центрально"

му органі виконавчої влади з питань регіонального роз"

витку наукового центру для розроблення наукових основ

державної регіональної політики, здійснення методоло"

гічного, аналітичного, правового, інформаційного забез"

печення та моніторингу реалізації Концепції; створення

на засадах публічно"приватного партнерства агенцій ре"

гіонального розвитку в регіонах України.

Потребує докорінної перебудови вітчизняна систе"

ма статистичного забезпечення державної регіональ"

ної політики. Сьогодні в Україні надзвичайно низьким

є статистичний супровід регіонального розвитку і прак"

тично відсутня загальноохоплююча статистична інфор"

мація на субрегіональному рівні. Вітчизняна система

статистичної інформації не дозволяє проводити по"

рівняння регіонів України із регіонами країн ЄС, де

здійснюється статистичний моніторинг розвитку адмі"

ністративно"територіальних одиниць за дуже широким

переліком показників. Отже, потребує активної розбу"

дови система державної статистики відповідно до по"

ложень нормативних документів Євросоюзу щодо ста"

тистичного обліку, застосування уніфікованої статис"

тичної методології ЄС.
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До того ж, вдосконалення системи регіонального уп"

равління та місцевого самоврядування передбачає

здійснення пріоритетних заходів такого змісту:

— створення правових, економічних та організа"

ційних умов для формування територіальних громад, які

б володіли матеріальними, фінансовими та іншими ресур"

сами в обсязі, достатньому для ефективної реалізації зав"

дань та функцій місцевого самоврядування;

— реформування системи місцевого самоврядуван"

ня (запровадження в практику місцевого самоврядуван"

ня різних форм прямої демократії, безпосередньої участі

громадян у здійсненні місцевого самоврядування; вдос"

коналення порядку формування виконавчих органів

місцевого самоврядування; вирішення питань підготовки

дієвих кадрів для органів місцевого самоврядування, по"

силення ролі вищих навчальних закладів, які здійснюють

підготовку фахівців для органів місцевого самоврядуван"

ня; забезпечення виконання рішень органів місцевого са"

моврядування з питань законності, правопорядку, охо"

рони прав і законних інтересів громадян);

— визначення статусу об'єктів комунальної власності

(законодавчо закріпити об'єкти комунальної власності за

територіальними громадами, заборонити приватизацію

об'єктів комунальної власності, якщо наслідком цього ста"

не скорочення обсягу та погіршення якості послуг, що на"

даються населенню);

— подальше вдосконалення бюджетної системи та

міжбюджетних відносин, забезпечення реальної само"

стійності місцевих бюджетів;

— зміцнення правових гарантій прав територіальних

громад, органів та посадових осіб місцевого самовряду"

вання шляхом вдосконалення механізмів відповідальності

посадових осіб місцевого самоврядування перед держа"

вою та територіальною громадою.

Одночасно слід розглянути питання щодо розвитку

інституційного діалогу з національними асоціаціями

органів місцевого самоврядування. Однією з форм такої

співпраці має стати Український Конгрес місцевих та рег"

іональних влад, що був утворений у 2003 р. та здобув

підтримку Конгресу місцевих та регіональних влад Ради

Європи. Дуже важливим є вирішення питання, пов'язано"

го з правовим статусом асоціацій органів місцевого са"

моврядування, що потребує ухвалення Верховною Радою

України окремого Закону "Про асоціації органів місце"

вого самоврядування".

Важливим завданням має також стати розвиток публ"

ічно"приватного партнерства та розбудова мережі парт"

нерських організацій, які сприятимуть Мінрегіонбуду та

іншим органам державної влади в реалізації політики рег"

іонального розвитку. У зв'язку з цим, доцільним є запро"

вадження субвенції з державного бюджету місцевим бюд"

жетам на підвищення інституційної спроможності програм

регіонального розвитку, зокрема: підтримку центром інсти"

туцій регіонального та місцевого розвитку (стимулювання

місцевих інновацій та розвитку приватного сектору, особ"

ливо малого і середнього бізнесу); активізацію місцевої

ініціативи — об'єднання зусиль активних представників те"

риторіальної громади для вирішення місцевих проблем та

забезпечення ефективного використання локальних ре"

сурсів з урахуванням місцевих особливостей (історичних,

економічних, геополітичних, соціокультурних, етнопсихо"

логічних тощо); вироблення нових механізмів щодо регу"

лювання економіки відсталих (депресивних) територій.

На нашу думку, запровадження субвенції з держав"

ного бюджету місцевим бюджетам на підвищення інсти"

туційної спроможності програм регіонального розвитку

забезпечить: формування та підтримку мережі інституцій

регіонального розвитку на засадах публічно"приватного

партнерства, які б брали участь у сприянні соціально" еко"

номічного розвитку територій; активізацію існуючих інсти"

туцій регіонального розвитку; стратегічне планування

розвитку територій; підвищення конкурентоспроможності

територій завдяки формуванню локальних виробничих

мереж (кластерів), наданню широкого спектру послуг

малого і середнього бізнесу, стимулюванню інноваційного

високотехнологічного виробництва та послуг, залученню

інвестицій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, реформування системи державного уп"

равління та місцевого самоврядування має відбуватися у

напрямі створення децентралізованої моделі організації

влади, спроможної ефективно впливати на процеси соц"

іально"економічного і культурного розвитку територій в

умовах ринкової економіки, забезпечувати надання уп"

равлінських послуг населенню на рівні європейських стан"

дартів. Виконання цього завдання повинно здійснювати"

ся за такими пріоритетними напрямами: розширення

фінансово"економічних можливостей територіальних гро"

мад; реформування адміністративно"територіального ус"

трою, яке передбачає розбудову раціональної системи те"

риторіальної організації влади, що враховує потреби на"

селення; узгодження діяльності центральних і місцевих

органів виконавчої влади та органів місцевого самовря"

дування щодо розвитку регіонів.

Першочерговими напрямами вирішення цих завдань

має стати вдосконалення державного регулювання у

сфері соціально"економічного розвитку регіонів, відпов"

ідних правових, організаційних, економічних та інших ме"

ханізмів, а також підвищення ролі та відповідальності

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування за вирішення покладених на них повно"

важень та завдань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впродовж багатьох років, людські ресурси, залишаю"

чись самим потужним стратегічним ресурсом у будь"якій

організації, не отримували належної уваги і професійного

підходу до управління в переважній більшості органів місце"

вого самоврядування України. При цьому загальновідомим

є те, що від кадрового забезпечення залежить ефективність

місцевого самоврядування, а отже, й національний розви"

ток в цілому. Саме тому роль місцевого самоврядування у

національному розвитку завжди була питанням суперечок і

загальної дискусії. Питання стає ще гострішим, коли про"

блеми розвитку громади безпосередньо випливають з

відсутності управлінських здібностей, нездатності планува"

ти і реалізовувати державні і локальні програми, а також

ефективно і дієво надавати соціальні послуги.

Очевидно, що для забезпечення адекватного розвитку

місцевих громад і територій необхідною є поява дієвої сис"

теми управління, в межах якої повинні функціонувати адек"

ватні, кваліфіковані і добре мотивовані людські ресурси.

Місцеве самоврядування не може бути успішним, якщо воно

недооцінює ключову роль, що відіграють люди в досягненні

поставлених перед ним цілей.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Впродовж кількох останніх декад науковці почали ак"

тивну роботу над емпіричним дослідженням особливостей

публічного управління і методів підвищення його ефектив"

ності. Зокрема це відображдено у працях таких вітчизня"

них і закордонних авторів, як М. Армстронг, В. Бакуменко,

О. Деніелс, Є. Духонін, С. Зафрон, В. Корженко, Н. Ниж"

ник, М. Панченко, Дж. Херлі, Г. Шамарова.

При цьому високий ступінь актуальності даного питан"

ня дає підстави говорити про необхідність подальших роз"

робок у сфері застосування сучасних дієвих моделей управ"

ління державними і самоврядними органами, зокрема у

сфері підвищення ефективності і розщвитку потенціалу їх

людських ресурсів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасних умовах руху в напрямку децентралізації, а

також зміцнення самосвідомості і активності локальних гро"

мад місцеве самоврядування як особливий вид управлінсь"

кої діяльності населення набуває особливого значення. Про"

фесійна діяльність посадових осіб органів, сформованих на
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виборній основі, повинні бути спрямовані на формування

власної зони відповідальності за вирішення найрізноманіт"

ніших завдань і розв'язання проблем, пов'язаних із еконо"

мічним та соціальним розвитком адміністративних одиниць.

Метою даної статті є розгяд ефективностідіяльності органів

влади як поєднання трьох взаємоповязаних і взаємозалеж"

них складових: поведінки (процесів), результатів і їх нас"

лідків (впливу на територію і громаду).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Традиційно органи державної влади і місцевого само"

врядування як в розвинених країнах, так і в країнах, що роз"

виваються, бачать в якості ключового інструменту управлі"

ння бюджет. Очевидно, це є цілком виправданим, втім, вик"

лючний акцент на бюджетних питаннях зазвичай викликає

надмірне фокусування управлінських зусиль на фінансових

процесах і своєчасному виділенні коштів для грошового за"

безпечення діяльності. Як результат, недостатньою є увага,

власне, до результатів і наслідків діяльності органів влади,

для яких такі бюджетні процеси повинні грати роль підтри"

муючих.

Усвідомлюючи безсумнівну важливість належного фінан"

сування забезпечення потреб громади і території, слід мати

на увазі, що значення бюджету як інструменту управління

державним сектором, в кінцевому рахунку, залежить від того,

яким чином здійснюється використання і управління бюджет"

ними коштами. Отже, питання полягає, рівноцінно, як у пла"

нуванні і розподілі бюджету, так і ефективній і дієвій реалі"

зації бюджетної програми. На жаль, органами державної і

місцевої влади цей другий аспект управління часто ігноруєть"

ся, що й призводить до очікуваних наслідків — неефектив"

ності, некомпетентності, марнотратства та корупції.

В основі хронічної неефективності і незадовільного

рівня реалізації тактичних і стратегічних планів, нажаль, ти"

пових для нашої країни, лежить неефективна організація уп"

равління діяльністю владних інституцій.

Дієвим засобом боротьби із цими проблемами, а також

життєво важливим елементом організації діяльності в системі

державних інституцій є концепція управління ефективністю

(performance management). Управлін"

ня ефективністю є достатньо широким

терміном, запровадженим доктором

Обрі Деніелс наприкінці 1970"х років

для опису технології управління як по"

ведінкою, так і результатами — дво"

ма критичними елементами, що фор"

мують продуктивність. Широко відо"

мим є визначення, за яким це "су"

купність ваємоповязаних інтегрованих

циклічних процесів і технологій управ"

ління (планування, організації вико"

нання, контролю і аналізу), що мають

відношення як до фінансової, так і до

операційної діяльності організації і

спрямовані на максимізацію її ефек"

тивності" [1, 10]. С. Заффрон визначив

його як "стратегічний і комплексний

підхід до підвищення ефективності

організації за рахунок підвищення

продуктивності людей, які працюють

в ній, та розвитку можливостей команд

і окремих учасників" [2]. На думку Дж.

Херлі, це "процес формування загаль"

ного розуміння того, що має бути до"

сягнуто, і того, яким чином це має бути

досягнуто, а також підхід до управлін"

ня людьми, спрямований на підвищен"

ня ймовірність досягнення успіху" [3].

Автор вважає, що саме такий підхід

дає змогу кожному працівнику визначити свій власний уні"

кальний внесок у справу досягнення цілей установи, налагод"

ження конструктивних зв'язків між особистими, локальними

і спільними завданнями.

Отже, як це видно з усіх наведених вище визначень,

ключовою метою управління ефективністю є пошук таких

інструментів і засобів управлінського впливу, які дозволя"

ють забезпечити максимізацію ефективності діяльності

підприємства чи установи. Крім того, на думку М. Армстрон"

га, управління ефективністю дає змогу об'єднати і узгодити

такі аспекти, як організаційні виходи (досягнуті результа"

ти), наслідки (вплив, що має діяльність організації), органі"

заційні процеси (дії, необхідні для досягнення очікуваних

результатів) і організаційні входи (знання, навички та ком"

петенції), які очікуються від тих, хто бере участь у роботі

організації колективно і індивідуально [4, с. 188].

Система управління ефективністю випливає з чіткого ро"

зуміння кожним працівником установи її місії і ключових

цінностей організації, а також того, що вона хоче досягти.

Її основні елементи представлені на рисунку 1.

Говорячи про розвиток і використання системи уп"

равління ефективності органами державної влади і місцео"

вого самоврядування, ми можемо лише підкреслити не"

обхідність інтегрованого, цілісного підходу до її впровад"

ження, а також виокремити позиції, щодо яких вона демон"

труватиме свою дієвість (рис. 2).

Застосування системи управління ефективністю дозво"

ляє органам влади продемонструвати, що:

1) їх робота планується у відповідності із цілями, про"

цесами, наявними входами, виходами (результатами), їх

наслідками та системами оцінки, які демонструють ре"

альність результатів;

2) діяльність органів державної і місцевої влади спря"

мована на досягнення результатів, при чіткому розумінні

того, для чого вони існують, чого хочуть досягти і якими

шляхами йдуть до цього;

3) прийняття рішнь здійснюється на основі досягнутих

результатів і корегування планів і тактик у відповідності до

ретельного аналізу внутрішньої і зовнішньої інформації;

Рис. 1. Основні складові системи управління ефективністю

Джерело: складено на основі аналізу [2—4].

Місія: 
− мета функціонування; 
− очікування сподживачів послуг установи; 
− ключові цінності 

Стратегії і плани: 
− цілі організації; 
− SWOT-aналіз; 
− навчання і розвиток людських ресурсів, 

основні принципи відбору кандидатів на 
заміщення вакантних посад 

Планування діяльності: 
− оперативні цілі; 
− ключові завдання та обов'язки; 
− розподіл ресурсів; 
− визначення показників ефективності 

Оцінка ефективності: 
− вимірювання ефективності; 
− винагороди та санкції; 
− оцінка потреби у навчанні 

Управлінська інформаційна 
система: 
− зворотній зв'язок / ланцюги 

попередження; 
− інформаційне забезпечення 

системи;  
− забезпечення своєчасного 

планування, прийняття 
рішень і контролю; 

− врахування і реагування на 
побажання та пропозиції  
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4) органи державної і місцевої влади несуть повноцін"

ну відповідальність за результати і прозоро звітуються за

них перед громадою.

Ефективність діяльності будь"якої організації залежить

від впливу ряду факторів, кожен з яких повинен бути взятий

до уваги при здійсненні управління, оцінки, зміни і винаго"

родження виконавців. Вони включають, зокрема:

— чинники особистості — навички, преконання, моти"

вація і відданість окремого працівника;

— чинники керівництва — якість заохочення, спряму"

вання і підтримки з боку керівників установи і департаментів

/ груп;

— чинники команди — якість підтримки і співпраці з

боку колег;

— чинники системи — організація праці і її умови, ство"

рені в організації;

— контекстні (ситуаційні) чинники — вплив, тиск і зміни

умов внутрішнього і зовнішнього середовища [4, с. 222].

Таким чином, оцінка індивідуальної роботи повинна

обов'язково враховувати не тільки те, що виконавці зро"

били (одержані результати), але також обставини, за яких

ці результати досягалися. Цей процес оцінки повинен по"

ширюватися і на діяльність керівника, адже те, що робить

виконавець, в основному, є відображенням дій менедже"

ра щодо його навчання, підтрики і мотивації. Г. Шамарова

стверджує, що функціональна залежність між ефективні"

стю діяльності і її сткловими може бути пролемонстрова"

на у вигляді алгебраїчної суми значень факторів F (знан"

ня, вміння та мотивації). Якщо знання визначаються фак"

тами і речами (розуміння того, що слід робити), вміння

відображають вправність у виконанні певних дій, то моти"

вація є функцією великої кількості незалежних змінних, по"

язаних як із органіщаційним, так із приватним життям лю"

дини [5].

Таким чином, роль мотивації в системі управління

ефективністю полягає у зміні поточної поведінки осіб, що
займають певні посади. Системна адаптація поведінки пра"

цівника у відповідності до бажаного стандарту може

здійснюватися за допомогою ABC"моделі зміни поведін"
ки.

ABC"модель зміни поведінки складається з трьох еле"

ментів — передумови, поведінка і наслідки. Згідно з нею,

існує дві можливості змінити поведінку виконавця — певни"

ми діями до її настання (антецендентами) або після того, як

вона реалізована (наслідками).

Один з авторів ABC"моделі зміни поведінки О. Деніелс

називає антицедентами осіб, місця, речі або події, що пе"

редували поведінці і сприяють тому, що працівник діє саме

таким чином [6, с. 89]. Такі передумови є підгрунтям повед"

інки, втім мають дуже обмежений контроль над нею. При"

кладами антицедентів можуть бути, зокрема, цілі, завдан"

ня, стимули, посадові інструкції, процедури, стандарти, нор"

ми, правила, вказівки, умови роботи тощо. Таким чином,

вони формують "ландшафт" для поведінки виконавця, але

не гарантують, що необхідний вихід (результат) буде на"

справді досягнутий.

Поведінка інших людей також є антицедентом і є зраз"

ковою. Дії колег по роботі і керівництва впливають на дії ви"

конавця. Якщо літні працівники є постійно невдоволеними,

нові/молоді співробітники можуть найближчим часом також

почати висловлювати невдоволення. Якщо керівник прихо"

дить на роботу рано і йде пізно, енергійний, мотивований пер"

сонал, як правило, робить те ж саме. Втім, умови, за яких люди

будуть чи не будуть наслідувати тому, що вони бачать у по"

ведінці інших, є обєктом окремого грунтовного досліджен"

ня.

Таким чином, ефективні передумови необхідні для

того, щоби ініціювати виконання, але не є достатніми для

підтримки продуктивності і ефективності. Єдиним спосо"

бом зробити антицеденти ефективними впродовж трива"

лого часу є їх послідовне поєднання із наслідками. Усві"

домлюючи це, деякі керівники, як правило, вдаються до

погроз, щоб змусити людей діяти певним чином, оскільки

більшість людей сприймають їх, як наслідок. Але, оскіль"

ки такі погрози передують бажаній поведінці, вони є лише

іншим антицедентом. Численні погрози без наслідків, в

кінцевому рахунку, призводять до байдужості щодо них.

Наслідки є подіями, що слідують за певною поведінкою

і змінюють ймовірність того, що така поведінка буде повто"

реною в майбутньому. Наслідки впливають на поведінку

одним з двох способів: або підсилюють, або послаблюють

її. Вже цитований вище О. Деніелс виділяє чотири поведін"

кові наслідки:

1) наслідками, що підсилюють поведінку, є

— позитивне підкріплення (позначене R+), тобто одер"
жання чогось бажаного;

 — негативне підкріплення (R"), тобто уникнення чогось

небажаного;
2) наслідками, що послаблюють поведінку, є

— одержання чогось небажаного (P+), тобто покарання;

Рис. 2. Управління ефективністю органів державної влади
і місцевого самоврядування

Джерело: складено на основі аналізу.

Місія і стратегія 

Фінансові аспекти: 
якою повинна бути політика щодо ключових стейкхолдерів 
установи, щоб домогтися успіху у фінансовому відношенні? 

Громада / споживачі 
послуг: 
якою повинна бути 
політика установи щодо 
членів громади / 
споживачів її послуг, аби 
відповідати своїй місії? 

Внутрішні процеси: 
як повинні бути 
організовані внутрішні 
процеси установи, аби 
задовольнити ключови 
стейкхолдерів і 
споживачів її послуг? 

Розвиток і іновації: 
яким чином повинна установа забезпечити свою здатність 
змінюватися і вдосконалюватися, аби відповідати своїй місії? 
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— невдача у обдержання чогось бажаного (P"), тобто

розчарування [6, с. 170].

R+ визначається як будь"який наслідок, що збільшує

ймовірність того, що поведінка, яка передувала йому, відбу"

ватиметься в майбутньому, ймовірно частіше. R" є наслідком,

що підсилює поведінку, спрямовану на його зменшення або

припинення. Іншими словами, негативне підкріплення є сан"

кцією і персонал буде працювати (утримувати або збільшу"

вати рівень ефективності), щоб уникнути її.

Натомість, Р+ є наслідком, що знижує частоту прояву

певної поведінки. Таким чином, покарання є процедурою,

що застосовується як реакція на певну поведінку або дії з

метою запобігання їм в майбутньому. Розчарування (Р") оз"

начає відсутність або недоотримання позитивного

підкріплення для раніше підсиленої поведінки і, очевидно,

знижує ефективність.

Всі чотири типи наслідків піддаються впливу фактору

часу — термін їх "придатності" є дуже обмеженим. Чим

більш наближеним до моменту поведінки є наслідок, тим

більш ефективно він впливає на її зміну.

Озброївшись розумінням принципів управління ефек"

тивністю, менеджер дивиться на проблеми виконання в

іншому. Дії працівника, незалежно від того, наскільки ірра"

ціональними або контрпродуктивними вони б не здавали"

ся, мають для нього сенс. Вони підсилюються щоби забез"

печення отримання тих чи інших явних чи прихованих

наслідків. Таким чином, першим кроком є з'ясування, які

антицеденти створюють основу для небажаної поведінки і

які наслідки викликають поведінку, яку бажано продовжи"

ти.

Таким чином, застосовуючи концепт управління ефек"

тивністю, організація може досягти сталого поліпшення

своєї діяльності в напрямках:

— підвищення умотивованості і лояльності працівників;

— розвитку індивідуальних здібностей;

— підвищення рівня задоволення від роботи;

— підвищення якості індивідуальної і командної робо"

ти;

— підвищення ефективності комунікацій між окреми"

ми виконавцями і топ"менеджерами;

— розширення можливостей для реалізації прагнень та

очікувань працівників.

На завершення, хотілося б підкреслити, що управління

ефективністю не є разовим рішенням для вирішення окре"

мої управлінської проблеми. Воно створює можливість ре"

тельного аналізу діяльності та впровадження системия, яка

не лише сигналізуватиме про факти неналежного виконан"

ня, але й відкриватиме практичні шляхи досягнення макси"

мальної продуктивності в кожному аспекті функіонування

владної інтитуції.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження особливостей управління ефективністю в

секторі державних і самоврядних владних інституцій доз"

воляє зробити наступні висновки.

Таким чином, управління ефективністю пропонує інтег"

рований набір процедур планування та аналізу, який прони"

зує усі рівні організації, забезпечуючи зв'язок між кожним

виконавцем і її загальною стратегією. Завдяки цій системі,

виконавець:

— має більшу ясність про те, що його установа нама"

гається досягти;

— розуміє, що від нього очікують;

— одержує регулярний зворотній зв'язок — моніторинг

того, наскільки ефективною є його поведінка;

— має постійну підтримку своїх керівників;

— одержує можливість оцінити свої загальні досягнен"

ня щодо ефективності протягом певного періоду.

І ще одне. Управління ефективністю не є життєздатним

у вакуумі. Важливо, аби політики на національному та місце"

вому рівнях заохочували розвиток потенціалу лідерства та

організаційної культури, які призводять до можливості впро"

вадження і подальшого ефективного використання управл"

іння ефективністю.

Подальші дослідження цієї проблеми полягають у роз"

робці покрокового механізму впровадження системи управ"

ління ефективністю на рівні окремого органу територіаль"

ного самоврядування на теренах України.
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ВСТУП
Жінки... Багато великих мислителів впродовж століть

безуспішно ламали голову над тим, в чому полягає приро"

да жінки, в чому сутність її почуття і вчинків. Але до сьо"

годнішнього дня так ніхто і не зумів розгадати цю таємни"

цю. Адже кожна жінка сама по собі індивідуальна як за

своїм характером, так і за зовнішністю, тому й не існує пев"

них законів для всіх представниць прекрасної половини

людства. Кожна жінка має свою історію, а історії найзна"

менитіших, відомих і великих жінок іноді зберігаються про"

тягом століть і обростають легендами. Одні жінки залиши"

ли великий слід в історії людства, інші ж досі залишаються

еталоном краси.

 Протягом багатьох століть люди оспівували та прослав"

ляли в піснях і віршах образ матері"берегині чи коханої

жінки, благословляючи її ім'я. Деякі філософи вважали, що

доля жінки — у домашньому господарюванні та материнстві.

На їхній погляд, жінка не здатна до великих справ і почуттів.

Але українки вже багато століть виявляють і велич почуттів,

і талант материнства, і велич справ.
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Там, де розлад, ми повернемо гармонію. Там, де помилки,

ми скажемо правду. Там, де сумніви, ми повернемо віру. А там,
де відчай, ми принесемо надію.

Із виступу"молитви Маргарет Тетчер
після призначення її прем'єр"міністром.

"Немає більш ефективного інструменту розвитку, ніж роз"

ширення прав і можливостей жінок"
Кофі Аннан

Життя й громадська діяльність мудрої та справедливої

княгині Ольги вивели Русь на світову арену. Саме ця жінка

змусила державних мужів рахуватися з інтересами її краї"

ни, поважати їх.

Весь світ знає про вродливу українську дівчину, яка по"

лонила серце молодого султана Сулеймана і стала всемо"

гутньою Роксоланою. Перебуваючи далеко за межами

рідної України, вона сприяла розвитку національної куль"

тури, дбала про добробут народу.

Автори поділяють думку Р. Пилипця про те, що найбо"

лючішою втратою для кожного народу є втрата історичної

пам'яті, яка з діда"прадіда передавалась від покоління до

покоління й була основою у вихованні національної само"

свідомості. "… Народ живе саме завдяки міцному зв'язку

часів, безперервності традицій, великій силі історії...", —

наголошував відомий український прозаїк, лауреат Держав"

них премій, автор кількох десятків романів — Павло Загре"

бельний [3].

Кажуть, що історія пишеться чоловіками. Але чому? Де

голоси половини людства, невже жінки ні на що не вплива"
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ли? Як переконливо засвідчують результати наших дослід"

жень, надзвичайно важлива роль в історії належить і жінкам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На важливості наукового пошуку щодо виявлення ролі

та місця жінок у державному управлінні наголошують дос"

лідники цієї проблеми: С. Висоцький, П. Гай"Нижник, О. Ко"

зуля, І. Кузич"Березовський, Ол. Луговий, А. Махінько,

Т. Мельник. Але попри велику кількість грунтовних науко"

вих і науково"практичних досліджень у цій сфері (зокрема,

2, 4—7, 10]), багато аспектів, які стосуються зарубіжного

досвіду щодо ролі та місця жінок у державному управлінні,

ще недостатньо опрацьовані. Відтак, необхідність теоретич"

ного обгрунтування щодо участі жінок у державному уп"

равлінні зарубіжних країн з метою використання виявлено"

го позитивного досвіду в Україні й зумовлюють актуальність

теми даного дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення зарубіжного досвіду щодо

ролі та місця жінок у державному управлінні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із давніх"давен колесо історії обертали чоловіки. А чи

далеко до них жінкам? Якщо уважно вдивитися в минуле,

то відповідь буде негативна. Воїни, державні діячки, спорт"

сменки ні в чому не поступалися представникам чоловічої

частини роду людського.

ЖІНКИ — ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ

Впродовж усієї історії людства було немало жінок, які

служили і воювали за свою країну нарівні з чоловіками.

Найвідомішою жінкою"політиком і воїном античного

світу поправу вважається цариця"адмірал Клеопатра VII

Філопатор (69—30 рр. до н. е.). Вона пройшла яскравий жит"

тєвий шлях, повний воєн, інтриг, авантюр і стала останньою

царицею з Птолемеїв: династії, яка впродовж трьох століть

правила Єгиптом. Клеопатра вирізнялась природною кра"

сою, грацією і на той час стала найвідомішою жінкою пла"

нети. Їй були притаманні освіченість і глибоке політичне

мислення.

У середньовічній Франції найвідомішою стала славно"

звісна Орлеанська діва — Жанна д'Арк (1412—1431 рр.),

вправний військовий стратег, яку у 20 столітті було оголо"

шено католицькою святою.

З самого дитинства у неї були видіння від Бога, які їй

пророчили долю військового командира і рятівника батькі"

вщини від англійців. Уже у 17 років вона робить вдале про"

роцтво про зміну військової ситуації, після чого командири

влаштовують їй зустріч з Карлом VII, на якого д'Арк справ"

ляє сильне враження. Зустріч закінчується успішно — вона

отримала лицарські обладунки і вирушила рятувати Орлеан,

де за допомогою вмілого бачення поля бою отримує низку

перемог. За бездоганні якості воєначальника та військові

успіхи Карл VII нагороджує Жанну д'Арк дворянським ти"

тулом.

Але один із наступних військових походів закінчується

невдачею — д'Арк потрапляє в полон, де її було звинуваче"

но в єресі через невизнання Генріха VI, противника Карла

VII і ставленика англійців, легітимним королем.

Як свідчать протоколи, що висвітлювали судовий про"

цес, Орлеанська Діва володіла неабияким інтелектом. На

судовому процесі їй влаштували логічну пастку питанням "Чи

знаходиться вона у божій милості?". Тогочасна церква до"

тримувалася того, що жодна людина не може бути певною

у божій милості, тож, ствердна відповідь означала б дове"

дення єресі, а заперечення — визнання вини у святотатстві

проти "легітимного" короля.

Відповідь Жанни д"Арк була такою: "Якщо ні, то хай

Бог візьме мене в свою милість, а, якщо так, то хай Бог і

надалі тримає мене". Обвинувачення було заведено у глу"

хий кут, однак, це не врятувало від її смерті — інквізиція

засудила Жанну д'Арк на смерть.

Навіть у патріархальному суспільстві античності та се"

редніх віках жінкам вдавалося проявляти себе як у бойових

мистецтвах,так і в управлінні державою. Вони тримали меч,

не поступаючись чоловікам у спритності, захоплювали пре"

столи й керували, перевершуючи всіх у кмітливості й волі

до влади. А найвідомішими серед них були войовничі ама"

зонки.

Історики вважають, що саме українські землі були бать"

ківщиною амазонок. Адже в античному світі ця територія

називалась Скіфією, тож, скіфи, предки українців, випле"

кали народ амазонок. За словами Есхіла і Гомера, це пле"

м'я зосереджувалося на узбережжі Криму, сама ж назва

"амазонки" походить від іранського слова ha"mazan —

"жінка воїн".

Древньогрецька міфологія зображує амазонок як на"

род, який складався виключно з жінок, дуже войовничий, з

особливим державним устроєм. Цим войовничим жінкам

вдалося захопити частину Європи й Малої Азії, де ними були

засновані Ефес і Смірна. З чоловіками вступали у зв'язок

виключно з метою відтворення потомства. "Коли у них на"

роджувались хлопчики, їх убивали. Дівчаток вони вихову"

вали за своїм прикладом, не привчаючи їх ні до ледарства,

ні до прядіння вовни, а до зброї, до коней, до полювання.

Ще в ранньому віці у дівчат прибирали праву молочну зало"

зу, аби вона не заважала стріляти з лука", — пише римсь"

кий історик Марк Юніан Юстин [11].

Фу Хао — перша в історії Китаю жінка"воєначальник.

Патріархальне й глибоко консервативне суспільство Китаю

дуже тяжко сприймало зміни суспільного ладу, особливо

коли це стосувалося ролі жінки. Одначе легендарна Фу Хао

(жила у ХІІ ст. до н.е.) мала вплив не тільки на політику, а й

на армію. Попри те, що вона була лише однією з 60 дружин

царя Ву Діна, ця китаянка зуміла досягти поважного стану.

За свідченнями істориків, вона вела військові кампанії про"

ти лютих ворогів своєї батьківщини. Окрім військових справ

була жрицею і зробила багато важливих пророцтв, які ряту"

вали країну і царя. Доказом великої слави і шани слугує

місце її захоронення — розкішна гробниця з різними вида"

ми військової зброї, бронзовим посудом й письмовими

свідченнями її поважного стану [11].

Але якщо про Клеопатру, амазонок1, Марфу Посадни"

цю та Жанну Д'Арк маємо інформації вдосталь, то існує й

багато таких жінок, яких історія незаслужено призабула.
____________________________

1 Амазонки в гр. міфології відоме своєю войовничістю плем'я жінок, які мешкали на узбережжі Чорного моря, створили
виключно жіноче суспільство, яким управляли цариці (Іпполіта, Пентесілея) [9, с. 46]. Наукові знахідки та історичні документи

підтверджують, що колись на наших землях, зокрема, на Поліссі існували цілі полки жінок"воїнів. Загони амазонок брали участь
у бою проти візантійського царя Цимісхія 22 липня 971 року. Коли вони почули, що князя Святослава поранено, то подвоїли свою

одчайдушність, забули про обережність і увірвались в Конону, де стояв імператор Цимісхій. Володарку "амазонської раті" назива"
ли Славунею." Про країну амазонок розповів відомий письменник і громадський діяч Сергій Плачинда у своїй книзі"есе "Лебедія".

На теренах України"Руси жіночі бойові загони косачок, яких греки називали амазонками (тобто безгрудими), були вправними
вершниками, хоробрими і витривалими. Вони добре володіли мечем, бойовою сокирою, списом, луком і стрілою. Поряд із військо"

вими справами займалися і скотарством (надто дбали про коней), мисливством, рибальством, хліборобством та ремісництвом.
Гіппократ, який ретельно вивчав народну медицину амазонок, писав, що вони лише калічили хлопчаків, аби не дати їм можливості

згодом воювати проти жінок [8].
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Саме тому автори вирішили розповісти й про деяких із

тих призабутих жінок, які своїми подвигами виділяються

серед інших представниць жіночої статі.

Роза Шаніна (Друга світова війна: перша жінка"снайпер,

яка нагороджена орденом Слави); Едіт Кевелл (Перша світо"

ва війна: британська медсестра, яка працювала у Червоно"

му Хресті в Брюсселі. Едіт Кевелл допомогла понад двом

сотням солдатів перебратися в нейтральні Нідерланди. Ке"

велл німці заарештували, засудили і розстріляли); Марі

Марвінгт (Перша світова війна: надівши чоловічу одежу, Марі

приєдналася до полку піхоти, пізніше працювала медичною

сестрою, а потім стала першою жінкою"пілотом бомбарду"

вальника); Констанція Маркевич (Ірландська війна за неза"

лежність: графиня К. Маркевич була важливою фігурою в

парламенті Ірландії та однією з перших жінок"міністрів у

світі. Під час Ірландської війни за незалежність вона відігра"

ла ключову роль у відомому Пасхальному повстанні: лейте"

нант Маркевич особисто керувала зведенням барикад. У

1922 р. вона брала участь у війні на стороні республіканців);

Марія Гертрудіс Боканегра (Мексиканська війна за неза"

лежність: Марія народилася в 1765 році в багатій іспанській

сім'ї. На початку Мексиканської війни за незалежність Ма"

рія стала на захист батьківщини, допомагаючи своєму чо"

ловікові"військовослужбовцеві. Під час цієї війни вона втра"

тила і чоловіка, і сина, і сама незабаром опинилася в по"

лоні. Відсидівши в тюрмі біля року, Марія Баканегра так і

не погодилась співпрацювати з ворогом, а тому була визна"

на у державній зраді та розстріляна); Джині "Дженни" Ке"

мерон (Якобітські2 війни: багато жінок того часу підтриму"

вали якобітські повстання, але Джені Камерон була найві"

домішою фігурою. Молода дівчина з Единбурга боролося

за принца Карла Стюарта і фактично стала однією із найз"

наменитіших учасниць тих подій. З початком повстання вона

зібрала 250 чоловіків і направилась з ними на підтримку

принца, залишаючись з ним до поразки у замку Стерлінг, а

потім, потрапивши в полон, провела дев'ять місяців у тюрмі);

Августина Доменек (Війна на Піренейському півострові:

іспанка Августина Доменек, відома також під ім'ям Авгус"

тина де Арагон, стала настільки знаменитою, що сам лорд

Байрон написав про неї поему. Жила Августина в Сарагосі,

місті, захоплення якого планувалося одним із останніх. У

червні 1808 р. під час жорстокого бою за міськими ворота"

ми Августина особисто розстріляла передній фланг фран"

цузів із гармати. Ця сцена була настільки патріотичною, що

солдати і мирні жителі впродовж тривалого часу утримува"

ли місто); Флора Сандес (Перша світова війна: Флора Сан"

дес була єдиною жінкою, яка офіційно служила в армії. У

1908 р. вона стала однією з перших жінок, які отримали

посвідчення водія. З початком війни у Європі, Флора Сан"

дес записалась на курси Червоного Хреста, а потім із гру"

пою інших медичних сестер відправилась у Сербію на робо"

ту у військовому госпіталі. В подальшому вона була зарахо"

вана рядовим у сербську армію, де швидко дослужилась до

офіцерського звання, отримавши під своє командування

сербський "Залізний полк". За особливу хоробрість Флора

Сандес отримала найвищу військову нагороду Сербії).

На нашу думку, наведена вище інформація, заставляє

добре задуматись над відомим стереотипом про жінок як

про слабу половину людства…

ЖІНКИ — ПРЕЗИДЕНТИ

Як відомо, жінки у стародавні часи нерідко ставали пра"

вителями держав. Але отримували вони владу, як правило,

в результаті спадку, або завоювання. Результати нашої роз"

відки свідчать про те, що і в сучасному світі жінок, які

"….відважились прийняти президентський пост, не так вже і

мало" [2].

25 лютого 1986 року Корасон Акіно стала президентом

Філіппін. Посаду глави країни Акіно обіймала впродовж

шести років, за цей час на Філіппінах були проведені судо"

ва, аграрна і конституційна реформи. Вона намагалася ке"

рувати країною, запроваджуючи політику примирення, але

відчувала сильний тиск як справа (військової хунти), так і

зліва (комуністичні виступи). Її земельна реформа була не"

адекватною. У роки президентства Акіно на Філіппінах було

зроблено сім невдалих спроб військового перевороту. У

1986 році Корасон Акіно була названа журналом The Time

"жінкою року". У 1999 році The Time включив Акіно в спи"

сок найвпливовіших людей Азії XX"го століття.

За роки правління Корасон іспанська мова на Філіппінах

— основна письмова і літературна мова країни протягом

майже 400 років іспанського володарювання, практично

вийшла з вжитку і була замінена англійською. На Філіпінах

вважають, що Карасон Акіно сама і свідомо пішла на пони"

ження статусу іспанської мови, образившись на генерала

Маркоса, який під час прес"конференції пожартував над

Корасон, сказавши по"іспанськи: "Corazon — si, aqui" no" (в

розумінні: "серце у неї є, а ось розуму бракує").

Акція з відродження іспанської мови в країні почалася

лише у 2008 р., коли президентом Філіппін була Глорія Ма"

капагал"Арройо3.

У 2000 р. Фінляндію очолила Тарья Халонен. Окрім

політичної кар'єри президент Фінляндії захоплюється пла"

ванням та образотворчим мистецтвом (живопис та графіка).

Фінляндія одна з найперших країн світу, в якій узакони"

ли виборчі права жінок. Це трапилося ще в 1906р., а вже

через рік у парламенті з'явилася перша жінка"депутат.

Cьогодні відсоток жінок у фінському парламенті складає

близько 40. Але представників жіночих організацій не за"

довольняє таке співвідношення, вони прагнуть мати 50% на

50%. Цікаво, що у Фінляндії знайшла силу політика, яка

підкреслює схожість чоловіка та жінки, а гендерна

відмінність отримує негативне тлумачення.

Впродовж 2001 року "біля керма" відразу двох країн

стали жінки. У результаті Другої народної революції

Філіппіни очолила Глорія Макапагал"Арройо, ставши 14"м

президентом цієї країни. Її правління тривало впродовж

майже 10 років — з 2001 р. до 2010 р., а 2005 р. журнал

Forbes включив Глорію Макапагал"Арройо до п'ятірки най"

впливовіших жінок світу4.

10 травня 2010 року відбулися чергові президентські

вибори на Філіппінах. Глорія Макапагал"Арройо не брала в

них участь як кандидат.

Другою жінкою"президентом у 2001 р. стала Діа Пер"

мата Мегаваті Сетіаваті Сукарнопутрі, очоливши свою рідну

Індонезію. Її президентство тривало до 2004 р.

У 2005 році в Ліберії на президентських виборах пере"

могла Елен Джонсон"Серліф, яка перебувала на цьому по"

сту впродовж 10 років. За свій характер і рішучість її часто

порівнювали з Маргарет Тетчер. У 2011 р. пані Елен Джон"

сон"Серліф була відзначена Нобелівською премією миру.

Президентом Чилі у 2006 році стала Вероніка Мішель

Бачелет і керувала цією країною впродовж 4"х років. Авто"

рам публікації — лікарям за фахом — приємно відзначити,

що Мішель — дипломований медик"хірург та епідеміолог, у

свій час вона також вивчала військову стратегію. Мішель

Бачелет окрім рідної іспанської мови володіє німецькою,
____________________________

2 Якобіти, прихильники Якова ІІ Стюарта та його нащадків, що претендували на англійський та шотландський престоли; про"

тивники правління Вільгельма ІІІ Оранського  та ганноверської династії; підняли повстання у Шотландії 1715, 1719 та 1745 — 1746
рр., що були придушені [ 9, с. 1543].

3 Глорія Макапагал"Арройо впродовж 1998—2001 рр. була віце"президентом Філіппін.
4 Глорія Макапагал"Арройо була названа четвертою за впливовістю жінкою світу після держсекретаря США Кондолізи Райс,

віце"прем'єра КНР У І та прем'єр"міністра України Юлії Тимошенко.
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англійською, португальською та французькою мовами. Та"

кож навчилась непогано говорити російською, коли жила у

Східній Німеччині.

Для консервативного чилійського суспільства пані Ба"

челет представляє собою новий тип політичного лідера. Вона

в розлученні, в неї троє дорослих дітей від двох різних чо"

ловіків. У відношенні релігії вона вважає себе агностиком.

У 2007 році Швейцарія отримала свого нового прези"

дента — Мишлін Кальмі"Рей. Слід наголосити на тому, що

президент Швейцарської Конфедерації обирається із семи

членів Федеральної Ради (уряд) терміном на один рік без

права обрання на другий термін. Президент цієї країни од"

ночасно являється головою уряду.

У цьому ж році президентами ще двох країн стали жінки:

Індію очолила Пратібха Патіл, а в Аргентині президентом

стала Христина Елізабет Фернандес де Кіршнер, змінивши

на цьому посту свого чоловіка. Слід наголосити на тому, що

пані Христина — друга жінка"президент Аргентини (першою

була Ісабель Перон), яка на президентському посту змінила

свого чоловіка.

У 2009 році на президентський пост Литви заступила

Даля Грибаускайте. Як стверджують автори використаних

нами інформаційних джерел, президент Литви "Дама серй"

озна — володіє чорним поясом з карате" [2].

У 2009 році президентом Швейцарії стала Доріс Лойт"

хард.

7 квітня 2011 р. президентом Косово обрано жінку"по"

ліцейського Атифете Яхьягу.

Разом із 2011 роком прийшли зміни й на Південну півку"

лю нашої планети. Президентом Бразилії стала Ділма Ру"

сеф — бразилійка з болгарським корінням. У житті цієї

жінки, яка відстоювала ідею збройної боротьби проти

військової диктатури мали місце і арешти, і утримання в

тюрмі, і навіть катування" [2].

ЖІНКИ"ПРЕМ"ЄР"МІНІСТРИ, ДЕРЖАВНІ СЕКРЕТАРІ,

КЕРІВНИКИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Політична кар'єра прем'єр"міністра Хорватії Ядранки

Косор розпочалася у 1995 р., коли вона була обрана до хор"

ватського парламенту. 3 липня 2006 р. її було призначено

виконуючим обов'язки прем'єр"міністра, а вже 26 липня 2006

р. парламент Хорватії проголосував за призначення Косор

прем'єр"міністром. Ядранка Косор — третя жінка в історії

Хорватії, яка очолила уряд цієї країни, якщо відлік вести з

часів голів Виконавчої ради Соціалістичної Республіки Хор"

ватії. Але в історії незалежної Хорватії — вона перша жінка,

яка була призначена на цю посаду. У 2009 р. Ядранка Ко"

сор балотувалася на пост президента Хорватії, але уступи"

ла в другому турі екс"президенту Степату Месичу.

Ядранка Косор — лауреат премії "Золоте перо" від

Спілки хорватських журналістів, премії від Європейського

співтовариства за гуманітарну діяльність, премії "Європейсь"

ке коло" Хорватського європейського дому та премії за при"

життєвий доробок ім. Івана Шібля. Володіє англійською та

німецькою мовами.

За роки перебування на посту керівника уряду Великої

Британії Маргарет Тетчер завоювала репутацію "залізної

леді": у її Кабінеті всю роботу було побудовано на чіткій

ієрархічності, підзвітності й високій особистій відповідаль"

ності; вона була яскравою захисницею монетаризму, обме"

ження діяльності профспілок суворими рамками законів.

Наприкінці свого "правління" Тетчер поширила свою твер"

ду політику на соціальну сферу" вона заохочувала приватну

освіту, введення платної медицини.

Критики політики кабінету Тетчер вказують на те, що

внаслідок діяльності, яку вона провадила, посилився вплив

центральної бюрократії. Окрім того, уряд зробив цілу низ"

ку помилкових кроків, чим значно зміцнив вплив тіньових

капіталів на життя країни.

Маргарет Тетчер як політичного лідера наділяють харак"

теристиками мужності, твердості, цілеспрямованості тощо. У

той час, як для її стилю властиві м'якість, поступливість, умін"

ня йти на компроміси, пошук найбільш прийнятної для всіх

лінії поводження у політиці. Причиною даного протиріччя є,

очевидно те, що Тетчер часто доводилось бути першою: пер"

ша жінка — голова консервативної асоціації студентів в Окс"

форді, перша жінка" міністр тіньового кабінету консерватив"

ної партії, лідер опозиції, прем'єр"міністр. І хоча зараз жінка

у політиці вже не рідкість, як і жінка — лідер, прем'єр"міністр,

усе"таки це ще не повсякденне явище. Жінки своєю більшістю

значно активніші у низових партійних організаціях; якщо ж

жінка пробивається до вершин політики, зазвичай вона зму"

шена виявляти удвічі більшу активність, рішучість і цілеспря"

мованість, ніж чоловік, щоб довести свою компетенцію у цій

сфері. Виявившись на такому рівні влади, вона не тільки по"

чинає діяти відповідно до чоловічого стандарту поводження,

а характеристики твердості, десь навіть жорстокості стають

для неї більш прийнятними, їй властивими, хоча останнім ча"

сом спостерігається визначена тенденція до пом'якшення

жіночого стилю політичного лідерства у зв'язку з тим, що жінці

стало легше стати до політики.

Беназір Бхутто була прем'єр"міністром Ісламської Рес"

публіки Пакистан у 1988 — 1990 рр. і 1993 — 1996 рр. Вона

— перша у новітній історії людства жінка"лідер мусуль"

манської країни.

Уряд Беназір Бхутто загалом досяг певних успіхів —

була проведена широкомасштабна електрифікація

сільських районів країни, підвищені витрати на освіту і охо"

рону здоров'я, але корупцію в роки правління Бхутто подо"

лати не вдалося.

Впродовж останніх місяців 2007 року на неї було зроб"

лено два замахи. Внаслідок другого терористичного акту

27 грудня 2007 року Бхутто загинула. У своїй останній про"

мові напередодні замаху Беназір Бхутто сказала: "Я віддаю

своє життя небезпеці, тому що наша країна знаходиться в

небезпеці. Люди стурбовані. Але всі разом ми витягнемо

країну з кризи!".

Десять років керівником уряду Індії була Індіра Ганді5.

Коли вона стала прем'єр"міністром, а це відбулося у 1966

р., Індіру Ганді почали називати "індійською Сирімаво Бан"

даранаіке"6. При нагоді пояснимо: Сирімаво Бандаранаіке

— прем'єр"міністр Шрі"Ланки — перша у світі жінка"

прем'єр"міністр!
____________________________

5 Індіра Ганді — почесний доктор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
6 Дослідники діяльності Індіри Ганді на посту прем'єр"міністра звертають увагу на такі її основні прорахунки: насильна стери"

лізація населення та вбивство у 1984 р. сотень сикхів  (сикхи — релігійні громади в Індії; у XVIII ст. створили у Пенджабі власну

державу, завойовану 1849 р. британцями; 1947 р. підтримали утворення незалежної Індії; у 80"х р. ХХ ст. відновили прагнення до
власної держави, що призвело до конфлікту з урядом Індії [9, с. 1228]) у їх святині — Золотому храмі в Амрітсаре, де засіли

сепаратисти, під час військової операції "Голуба зірка".
Після смерті Раджива Ганді його дружина — італійка Соня — невістка Індіри Ганди — очолила найбільшу партію країни —

Індійський національний конгрес, який, як відомо, був заснований її великим однофамільцем Матахмою Ганді. Після перемоги на
виборах, Соня відмовилась від поста прем'єр"міністра, щоб "зберегти єдність нації". Своїм рішенням Соня Ганді вибила з рук тих,

хто не бажав бачити іноземку на посту прем'єра, основну причину супротиву. У той же час, вона запропонувала обрати прем'єр"
міністром Індії першого сикха по імені Манмохан Сінг. А фактично, і про це знають усі індійці, державою керувала італійка Соня

Ганді. Дослідники династії родини Ганді звертають увагу й на те, що батько Соні під час Другої світової війни потрапив у полон під
Одесою. Однак впродовж всього свого життя відчував велику повагу до нашої історії та культури, назвавши своїх трьох доньок не

італійським іменами (авт.).
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У 1994 р. донька Бандаранаіке Чандрика Кумаратунга,

перемігши на президентських виборах, призначила свою

маму прем'єр"міністром. У 2000 р. у віці 84 років пані Сирі"

маво Бандаранаіке пішла у відставку. Її вважають найстар"

шою у світі політиком"жінкою.

Автори не стали аналізувати діяльність інших відомих

жінок"керівників урядів своїх країн, зокрема, і чинного

канцлера ФРН Ангели Меркель. На нашу думку, такий

аналіз може стати предметом окремого наукового дослі"

дження.

У контексті викладеного вище, слід додати, що ефек"

тивною політичною діяльністю впродовж останніх років за"

рекомендували себе державні секретарі США Мадлен Ол"

брайт, Кандоліза Райс та Гілларі Клінтон.

З 2007 р. високу посаду Генерального директора Все"

світньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) обіймає ко"

реянка Маргарет Чен.

УЧАСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЖІНОК ПІВНІЧНИХ

КРАЇН У ПОЛІТИЦІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ [6]

Широке представництво жінок Північних країн в політиці

є достатньо новим історичним явищем. Значний прорив у

парламентську політику (мається на увазі представництво в

парламенті на рівні 10% депутатів) був здійснений лише в

1970"ті роки. Водночас право голосу жінки усіх Північних

країн отримали ще до 1920 року. Першими стали жінки

Фінляндії, які отримали право голосу, а також право бути

обраними в законодавчі органи в 1906 році (право голосу

— першими в Європі, право бути обраними — першими у

світі). І вже в першому демократично обраному парламенті

Фінляндії жінки становили 10% парламентарів. В інших

Північних країнах представництво жінок в національних пар"

ламентах до часів Другої світової війни було дуже незнач"

ним. 10%"й бар'єр було подолано у Швеції 1953 року, в Данії

— 1966"го, Норвегії — 1973"го і Ісландії — 1983 року. До

початку 1970"х років частка жінок, що брали участь у по"

літиці загалом і у політичних виборах зокрема, у цьому регі"

оні була вищою за всі інші країни Європи.

1970"ті і 1980"ті роки стали новою фазою в політичній

мобілізації жінок в індустріалізованих країнах Заходу. У

Північних країнах політичну активність жінок спонукали не

лише нові соціальні рухи (екологічний рух, рух миру, сту"

дентський рух та ін.), як було в більшості західних країн, а й

традиційні політичні організації (зокрема, жіночі секції пол"

ітичних партій були практично незалежними і часто підда"

валися впливу ідей, що зароджувалися в феміністському

русі).

1970"ті стали поворотним пунктом в жіночому політич"

ному представництві Північних країн, що позначилося знач"

ним зростанням частки жінок у політичній еліті. В наступні

роки жінки досягли вагомого впливу в процесі прийняття

рішень на всіх рівнях і в усіх сферах політичного життя.

Сьогодні від 37 до 45% парламентарів у Данії,

Фінляндії, Норвегії і Швеції становлять жінки. Перше місце

посідає Швеція: 45% жінок у парламенті, тоді як середня

частка жінок у парламентах демократичних країн світу ста"

новить усього 15%. Та навіть незважаючи на високу пол"

ітичну мобілізацію жінок, політика у Північних країнах за"

лишається ієрархічно структурованою і стратифікованою

відповідно до статі. Жінки досі недопредставлені в пол"

ітичній владі, насамперед у політичній і стратегічній еліті.

Водночас цікаво відзначити, що жінки набагато краще пред"

ставлені тут у найвищих ешелонах влади, ніж, наприклад, у

бізнесі.

Одним з факторів все ж високого представництва жінок

у політиці Північних країн є виборча система, що базується

на пропорційному представництві (а не на мажоритарній

системі), де кожний виборчий округ має лише одне місце

для свого представника. Іншим чинником є відкритість про"

цедури висунення кандидатів.

Значний вплив мають також соціально"економічні фак"

тори: представництво жінок зазвичай є вищим у країнах з

високим рівнем зайнятості і освіченості жінок, де суспільні

обставини дозволяють жінкам поєднувати сімейні обов'яз"

ки і роботу або ж інші суспільні заняття (цікаво, що у таких

країнах, як Німеччина і Нідерланди, де представництво жінок

у політиці є вагомим, рівень зайнятості жінок є досить низь"

ким).

Ще одним чинником є система соціального захисту з її

загальним наголосом на егалітаризмі (наприклад, соціаль"

на, економічна, регіональна рівність).

Значна увага приділяється розвитку та удосконаленню

колективних дій жіночих організацій і мереж як всередині,

так і поза політичними партіями, спрямованих на зростання

участі жінок у політиці.

У багатьох країнах із значним представництвом жінок у

вищих ешелонах влади використовується принцип квот. Най"

кращим прикладом такої стратегії є Норвегія. Скандинавські

вчені наголошують, що для мобілізації жінок і залучення їх

до політики необхідно поєднувати дії "зсередини" із тиском

"ззовні". На думку дослідників, необхідними є як сильне

громадянське суспільство з радикальними жіночими руха"

ми феміністського спрямування, так і жіночі організації, що

прикріплені до політичних структур (наприклад, жіночі пар"

тійно"політичні асоціації, секції чи мережі).

Досвід Північних країн показує, що існує ціла низка пи"

тань (наприклад, догляд за дітьми і політика гендерної

рівності, політика проти жорстокості і сексуального насил"

ля над жінками тощо), яким було приділено належну увагу

передусім у результаті підвищеного представництва жінок

у політиці. За таких умов змінюється не лише зміст політи"

ки, а й загальна політична культура і поведінка політичних

діячів один до одного. Таким чином, збільшення представ"

ництва жінок у політиці є надзвичайно важливим для сус"

пільства явищем не лише як показник рівності і демократії,

а й як каталізатор зміни змісту і практики політики.

У Швеції, починаючи з 1994 р., політичні партії, що йдуть

на вибори, включають у свої виборчі списки однакову

кількість чоловіків і жінок. Результат проведеної роботи

сьогодні вражає: Швеція — перша країна в світі, в якій у

складі уряду 50% жінок.

У Норвегії закон про квоти поширюється на всі гро"

мадські організації і на участь жінок у керівництві компанія"

ми.

Законодавством Франції для політичних партій, які бе"

руть участь у виборах, передбачена норма, за якою у спис"

ках кандидатів має бути не більше 50% осіб однієї статі.

Квоти жіночого представництва на виборах введені в

Аргентині та Індії. У Бразилії, Греції, Коста"Ріці, Доміні"

канській Республіці, Перу, Індонезії, Парагваї, Боснії і Гер"

цеговині, Сербії і Чорногорії в парламенті резервуються

місця для жінок.

До Європейського парламенту від 12 країн ЄС обрано

28% жінок"депутатів. Практично всі постсоціалістичні краї"

ни після повернення до вільних виборів демонструють по"

вернення до своїх традиційних цінностей і стереотипів. І

потрібен час для визрівання нових демократичних ціннос"

тей і практик. Ці тенденції повністю підтверджується і на

досвіді пострадянської Росії.

Починаючи з 1991 року, ми є свідками постійного зни"

ження чисельності жінок в органах законодавчої та вико"

навчої влади, а також серед голів адміністрацій суб'єктів

Російської Федерації (РФ) і великих міст. За чисельністю

жінок у парламенті серед країн СНД Росія посідає лише 12

місце, а серед парламентів світу — 110"е. Згідно з даними

Росстату, в 2007 р. у верхній палаті Федеральних Зборів РФ

було 5% жінок (10 жінок з 198 сенаторів). У нижній палаті

— Державній Думі — жінки становили 10% (45 жінок з 450

депутатів). У законодавчих органах державної влади
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суб'єктів РФ жінок було трохи більше 10%. (Присутність

жінок"депутатів у нижній палаті Федеральних Зборів вза"

галі демонструє скоріше негативну динаміку: у складі пер"

шого скликання жінок було 13,6% (1993 р.), другого скли"

кання (1995 р.) — 10%, третього (1999 р.) — 7,7%, четвер"

того — 10%, п'ятого (2007 р.) — знову 13,5%).

ЧОМУ ЖІНКИ"ПОЛІТИКИ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ? [1; 10]

Згідно з дослідженням Американського журналу пол"

ітології (American Journal of Political Science), жінки є

найбільш ефективними законодавцями на Землі.

Минуло вже більше 90 років з моменту, коли перша

жінка була обрана до Конгресу, але жінки"політики досі

складають всього одну п'яту від всіх національних місць, і

ситуація виглядає трохи більш позитивною лише на рівні

штату. Але це більше, ніж просто удар по гендерній рівності,

за словами експертів Американського журналу політології,

оскільки жінки вважаються найбільш ефективним законо"

давцями на планеті. Дослідження показало, що саме жінки

можуть ефективно формувати політику. Між 1984 і 2004

роками жінки отримали в середньому на $49 млн більше на

рік для своїх регіонів, ніж їх колеги"чоловіки.

Стрибок у витратах був так само помітний серед ре"

гіонів, де жінки отримали посади, які раніше обіймали чо"

ловіки. Проекти, на які витрачалися ці гроші, не завжди були

лише "жіночою" сферою діяльністю. Ці нові закони були не

тільки прийняті, але й отримали популярність.

Теж саме відбувається в політиці: жінки просувають (в

середньому 3 на Конгрес) і підтримують (в середньому 26

на Конгрес) більше законів і вони також залучають більше

спонсорів, ніж їх колеги"чоловіки. Згідно з дослідженням,

яке було проведено Крегом Волденом і Аланом Вайзменом,

усі законопроекти, внесені в період між 1981 і 2009 роками,

які були підготовлені жінками, просунулися далі у законо"

давчому процесі, залучили більше уваги преси і в цілому вони

вважаються більш важливими.

Виходить, що жінки кращі політики? Можливо, ні, вважа"

ють американські дослідники, але швидше за все жінки"пол"

ітики кращі за своїх колег"чоловіків, тому що вони повинні бути

більш успішними та наполегливими, щоб досягнути успіху.

Це називається ефектом "Джекі Робінсона", оскільки

він був першим темношкірим гравцем у Головній бейс"

больній лізі, і не випадково був одним з кращих бейсболістів

всіх часів і народів.

ВИСНОВКИ
1. Політика стає все більш поширеною професією і над"

звичайно важливим видом діяльності, які залучають до сво"

го кола все більшу кількість людей. Жінки обирають по"

літичну діяльність, оскільки мають відповідну освіту, умін"

ня, амбіції та бажання.

2. Досвід європейських країн та США показує, що існує

ціла низка питань (наприклад, догляд за дітьми і політика

гендерної рівності, політика проти жорстокості і сексуаль"

ного насилля над жінками тощо), яким було приділено на"

лежну увагу передусім у результаті підвищеного представ"

ництва жінок у політиці. За таких умов змінюється не лише

зміст політики, а й загальна політична культура і поведінка

політичних діячів один до одного.

3. Встановлено, що участь жінок у державному управлінні

стабілізує країну. Зарубіжний досвід свідчить про те, що доц"

ільно мати до 30—40% жінок у структурах влади, тоді суспіль"

ство розвивається стабільніше, воно соціально орієнтоване.

4. Участь жінок"депутатів у роботі парламентів та інших

представницьких органів є вкрай важливою не стільки для

самих жінок, як для суспільства в цілому. Як показує зару"

біжний досвід, для жінок на перший план виходять питання

екології, охорони дітей, охорони здоров'я, соціального за"

хисту населення тощо, що знаходяться на периферії інте"

ресів чоловіків.

5. Недостатнє представництво жінок у державних орга"

нах дає підставу для постановки питань: наскільки легітимні

відповідні політичні структури? Чи є демократичним політич"

ний лад даної держави?

6. Час від часу жінка сама приходить у владу і править

країною, і так було у всі часи, так повинно бути й у майбут"

ньому.
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