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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світовий економічний ріст на три чверті

обумовлений науково�технічним прогресом. У країнах

з розвиненим ринком (США, Японія, країни ЄС) сфера

інтелектуальної власності розглядається як основний

 УДК 368.02

О. М. Лобова,
к. е. н., асистент кафедри страхування та ризикAменеджменту,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАХУВАННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

O. Lobova,
PhD (economic), Assistant of the insurance and risk(management department,
Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE THEORETICAL BASIS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY INSURANCE

У статті аналізуються теоретичні основи страхування інтелектуальної власності. Розглядаєть�
ся сутність поняття "інтелектуальна власність". Дається узагальнене трактування та перелік
об'єктів інтелектуальної власності. Визначається необхідність захисту інтелектуальної влас�
ності. Характеризується сутність та особливості ринку інтелектуальної власності. Обгрунто�
вується висока волатильність ринку інтелектуальної власності. Обгрунтовується сутність та
специфіка страхування інтелектуальної власності як найбільш ефективного інструменту для
управління ризиками, які супроводжують діяльність на ринку інтелектуальної власності. Ви�
значено об'єкти страхування інтелектуальної власності на сучасному ринку інтелектуальної
власності. В статті обгрунтовуються проблеми та необхідність оцінки об'єктів інтелектуальної
власності для можливості їх страхування.

The theoretical basis of intellectual property insurance are analyzed in the article. The essence of
the concept of "intellectual property" is given. The generalized interpretation and the objects list of
intellectual property are described. The need to protect intellectual property is determined. The
nature and features of the intellectual property market are characterized. High market volatility of
intellectual property is grounded. It is grounded nature and specificity of insurance intellectual
property as the most effective tool for managing risks that accompany the activities on the intellectual
property. The insurance cover of intellectual property in today's market of intellectual property is
determined. The article justified the problem and the need to assess the intellectual property for the
possibility of their insurance.

Ключові слова: інтелектуальна власність, ринок інтелектуальної власності, страхування інтелекту�

альної власності, об'єкти страхування інтелектуальної власності, захист інтелектуальної власності.

Key words: intellectual property, the intellectual property market, insurance of intellectual property, insurance

cover of intellectual property, protection of intellectual property.

потенціал економічного розвитку. Інтелектуальна

власність забезпечує пріоритети в науці, технологіях,

економіці і в значній мірі визначає місце країни в міжна�

родному поділі праці. Сучасний бізнес формується на

трьох складових: матеріальний капітал, фінансовий ка�
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пітал, інтелектуальний капітал. У різних країнах частка

цих складових неоднакова, проте в провідних країнах

світу середня вага інтелектуального капіталу в структурі

бізнесу сьогодні становить від 65 % до 90 %. Іннова�

ційний бізнес завжди формується на основі інтелектуаль�

ного капіталу, який може бути представлений у вигляді

людського капіталу (знання, досвід, навички, кваліфі�

кація і здібності), а також прав на відчужені від людини

результати творчості — інтелектуальна власність (ІВ)

[1].

Щорічно зростають обсяги міжнародної торгівлі

об'єктами інтелектуальної власності. При цьому суб'єкти

господарювання та держава зазнають значних збитків

від незаконного використання належної їм ІВ. Постає

нагальна необхідність захисту ІВ, адже нелегальне її ви�

користання призводить до втрати очікуваного прибут�

ку власників ІВ. Одним із механізмів належного захисту

ІВ і є її страхування.

Проблеми, що виникають у зв'язку зі страхуванням

інтелектуальної власності, висвітлюються правознавця�

ми і фахівцями страхової справи. Однак, позначаючи

проблеми страхування інтелектуальної власності, ніхто

з них не пропонує шляхи щодо їх вирішення.

Разом з тим, постає необхідність вирішення існу�

ючих проблем страхування інтелектуальної влас�

ності, вироблення єдиних підходів та можливостей

технічного регулювання ринку інтелектуальної влас�

ності, формування ринку послуг страхування інте�

лектуальної власності. Потреба у створенні ринку

послуг страхування інтелектуальної власності обу�

мовлена економічними, правовими та соціальними

факторами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти щодо визначення поняття "інте�

лектуальна власність" відображені в роботах таких вче�

них, як: Базилевич В.Д., Каніщенко Л.О., Рибалкін В.О.,

Ул'янов Р.В., Чухно А.А.

Питанням дослідження механізмів комерціалізації

інтелектуальної власності присвячено наукові праці на�

ступних вчених�економістів: Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік�

Сіверський, К.А. Весельська, К.І. Дмитрів, Н.О. Крикун,

С.М. Махнуша, Н.М. Мироненко, О.П. Орлюк, А.Ю. Ри�

куніч, В.Б. Струтинський, Н.О. Шпак, О.С. Харченко

та ін. Проте більшої уваги потребують питання захи�

сту ІВ, а саме особливостей страхування інтелекту�

альної власності як товару в сучасних умовах роз�

витку економіки України. Оскільки страхування інте�

лектуальної власності є новим видом на вітчизняно�

му ринку страхування, то це питання недостатньо

досліджене та потребує змістовного аналізу можли�

востей впровадження цього виду страхування в ши�

рокий вжиток.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення поняття інтелектуаль�

ної власності, виявлення особливостей інтелектуально�

го продукту як складового страхування інтелектуальної

власності, що забезпечить економічне зростання не

тільки окремому господарюючому суб'єкту, але й Укра�

їні у цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Страхування інтелектуальної власності досить но�

вий для нашого страхового бізнесу вид страхування, де

в більшій мірі застосовується страхування майна, ри�

зиків втрати майна, відповідальності за заподіяння шко�

ди, але не інтелектуальної власності.

Останнім часом інтелектуальній власності при�

діляється все більша увага, зокрема через швидке зро�

стання технічного прогресу, а також через його перева�

ги. З іншого боку, кожне технологічне відкриття зосе�

реджує в собі нові складності в контексті прав інтелек�

туальної власності: прикладом цього є простота, з якою

сьогодні скануються і розмножуються документи або

копіюються на домашньому комп'ютері музичні ком�

пакт�диски.

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття
"інтелектуальна власність"

Джерело: складено автором на основі [4; 6; 7; 8; 9; 10].

Джерело Визначення
Ульянов Р. В. Інтелектуальна власність являє собою систему економічних відносин між членами суспільства щодо 

привласнення відчуження нематеріальних чинників і результатів інтелектуального виробництва 
Рибалкін В. О. Трактують інтелектуальну власність як відносини належності, володіння, розпорядження та 

використання (в їх юридичному та економічному змісті) продуктів інтелектуальної діяльності 
Каніщенко Л. О. Інтелектуальна власність – це система економічних відносин стосовно володіння, користування та 

розпорядження ідеальними об’єктами, які виражені в об’єктивованих загальнолюдських надбаннях 
та новаціях, втілених у науково-технічній, літературній та мистецькій творчості, індивідуалізуючих 
її суб’єктів 

Чухно А. А. Інтелектуальна власність є особливою формою власності, оскільки вона створюється творчою, 
інтелектуальною працею і є ідеальним творінням, що грунтується на матеріальних носіях. Саме 
елементи творчості як складові інтелектуальної праці визначають індивідуальний характер її 
продуктів і становлять якісний критерій відмінності інтелектуальної праці 

Пічкурова З. В. Інтелектуальна власність є галуззю права, що має справу з корисністю, застосуванням, набуттям, 
примусом і попередженням зловживань приватними юридичними правами в деяких формах 
інтелектуальних творінь у промислових, наукових, літературних і артистичних сферах, а також у 
деяких формах ідентифікації підприємницької діяльності з метою їх економічного використання в 
конкурентній підприємницькій діяльності, у виробництві, комерції і торгівлі 

Полуяктова О. В. Автор вважає інтелектуальну власність узагальнюючим, складним, багатомірним економіко-
філософсько-правовим поняттям, яке можна розглядати лише у сукупності різних підходів на 
перетині наук, оскільки включає в себе достатньо різноманітні за своєю функціональною 
належністю об’єкти – об’єкти промислової власності та авторського права, і яке є досить складним, 
оскільки має прикордонний характер і є надбанням одночасно декількох наук 
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Інтелектуальна власність у всьому світі стала

об'єктом посиленого захисту, бо в основі майже всіх

суспільних перетворень лежить творчий потенціал

цього суспільства, його інтелектуальний капітал. У

державах створюються спеціальні системи і механіз�

ми державного захисту об'єктів інтелектуальної влас�

ності. Одним із важливих інструментів такого захис�

ту є законодавче врегулювання прав інтелектуальної

власності.

У сучасному світі, де на перший план виходять тех�

нології та економічні знання, правова охорона та оцін�

ка питань інтелектуальної власності стають все більш

актуальними.

Сьогодні інтелектуальна власність є одним з неви�

користаних ресурсів підприємств. Залучення інтелек�

туальної власності в господарський оборот може нада�

ти новий імпульс розвитку підприємства.

XXI століття, в яке не так давно увійшло людство,

поклало початок нової ери — ери високих технологій,

глобальної інформації і динамічного економічного

зростання. Тож не дивно, що людське суспільство

через розвиток в прийдешньому столітті головну роль

відводить інтелектуальному продукту, який є основою

економіко�правової категорії "інтелектуальної влас�

ності".

Інтелектуальний капітал є найважливішим активом

багатьох компаній найбільших і найпотужніших в світі;

він служить основою для домінування на ринку і за�

безпечення безперервної прибутковості провідних

корпорацій. Він часто грає ключову роль в області

злиттів і поглинань і обізнані компаній у цій сфері, все

частіше використовують ліцензійні можливості для пе�

реміщення цих активів в юрисдикції з низькими подат�

ками.

Трактування терміну "інтелектуальна власність" у су�

часній економічній літературі характеризується співісну�

ванням, конкуренцією та поєднанням різних теоретико�

методологічних підходів, сформованих представника�

ми провідних наукових шкіл та напрямів економічних

досліджень (табл. 1).

Резюмуючи всі підходи до визначення інтелекту�

альної власності, можна стверджувати, що інтелекту�

альна власність є сукупністю відносин володіння, ко�

ристування і розпорядження результатами інтелекту�

альної діяльності людини в області науки, техніки, літе�

ратури і художньої діяльності. Вивчення сутності інте�

лектуальної власності стає очевидним, що її інтерпре�

тація можлива лише в тісному зв'язку з такими катего�

ріями, як знання, творча, розумова, інтелектуальна

діяльність (робота), науково�технічна діяльність. Інте�

лектуальний капітал, інтелектуальний продукт, а також

інші концепції, тісно пов'язані з ним. Слід зазначити,

що властивість інтелектуальної власності постійно

змінює час, вона розвиває і вдосконалює процес на�

уки і техніки, адаптується до розвитку світу, що знач�

но ускладнює процес навчання. Беручи до уваги все

вищесказане, ми вважаємо, що економічні умови інте�

лектуальної власності можуть бути інтерпретовані як

сукупність інтелектуальної діяльності людини, які

здатні приносити економічні вигоди, а також для ви�

користання там, де є відносини власності і розпоряд�

ження.

Серед дослідників тривалий час ведуться наукові

дискусії щодо віднесення до складу об'єктів інтелек�

туальної власності різних результатів інтелектуальної

діяльності, а також з приводу поділу їх на групи за

різними критеріями. На сучасному етапі розвитку про�

дуктивних сил і в умовах формування постіндустрі�

ального суспільства інтелектуальна діяльність є не

лише сферою реалізації людського потенціалу, а й ос�

новоположним джерелом соціально�економічного

прогресу нації. Об'єкти інтелектуальної власності ви�

користовуються у різних сферах господарської діяль�

ності, забезпечують виробництво інноваційної про�

дукції, сприяють розвитку сфери послуг та підвищен�

ню рентабельності підприємницької діяльності. Ви�

никнення, розвиток, ускладнення та урізноманітнен�

ня інтелектуальної діяльності відбувалося разом із

еволюцією людської цивілізації. В останні десяти�

річчя за умов становлення постіндустріального сусп�

ільства відносини інтелектуальної власності перетво�

рилися на важливу складову соціально�економічно�

го базису суспільства, а об'єкти інтелектуальної влас�

ності отримали статус визначального фактору сусп�

ільного виробництва [3].

Інтелектуальна власність як результат суспільних

відносин, що складаються між суб'єктами господарю�

вання на присвоєння результатів інтелектуальної діяль�

ності, формують основу сучасної постіндустріальної

економічної системи. У цьому випадку основна частина

відносин інтелектуальної власності, пов'язані зі створен�

ням і використанням інтелектуальних продуктів таких,

як конкретні об'єкти товарно�грошових відносин. Таким

чином, ринок інтелектуальної власності нерозривно

пов'язаний з формуванням і розвитком інститутів інте�

лектуальної власності.

Сучасний ринок інтелектуальної власності являє

собою систему економічних відносин з купівлі�про�

дажу об'єктів інтелектуальної власності, яка харак�

теризується цілою низкою специфічних особливос�

тей. По�перше, ринок інтелектуальної власності

створений не для того, щоб купувати і продавати про�

дукти самі по собі, що є інтелектуальною власністю,

а для купівлі�продажу прав на них. У той же час, пра�

во власності на результати інтелектуальної діяль�

ності не припиняється після їх передачі в інші руки,

що потенційно може призвести до одночасного ви�

користання інтелектуального продукту багатьма ко�

ристувачами.

По�друге, ринок інтелектуальної власності вимагає

ефективної системи специфікації і захисту цих прав. Пе�

редача прав інтелектуальної власності — це складний

процес, пов'язаний з формуванням довгострокових еко�

номічних відносин щодо використання інтелектуально�

го багатства. Це пов'язано з необхідністю чітко ви�

значити форми і методи спільного захисту економічних

інтересів підрядників, страхування їх ризиків і гарантій.

По�третє, ринок інтелектуальної власності характе�

ризується отриманням продавцем надприбутків в корот�

костроковій перспективі. Монополія викликана струк�

турою виняткових прав є продуктом на ринку інтелек�

туальної власності.

По�четверте, сучасний ринок інтелектуальної влас�

ності є спірним у зв'язку з відчутним впливом нових за�
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собів комунікації, він створює структурний поділ на

формальні і неформальні ринки, які тісно пов'язані між

собою.

Ці особливості ринку інтелектуальної власності ви�

кликають високу волатильність ринку, значна кількість

порушень прав інтелектуальної власності та суб'єктів ви�

сокого рівня ризиків, пов'язаних з інвестиціями в інте�

лектуальній діяльності. У цих умовах, використання

ефективних механізмів управління ризиками ринку інте�

лектуальної власності є об'єктивною передумовою для

його подальшого розвитку.

На нашу думку, страхування інтелектуальної влас�

ності є найбільш ефективним інструментом для управ�

ління ризиками, які супроводжують діяльність на ринку

інтелектуальної власності.

Страхування інтелектуальної власності є комп�

лексом економічних відносин, які виникають з при�

воду захисту майнових інтересів суб'єктів інтелек�

туальної власності у разі виникнення передбачених

договором страхових подій. Серед передумов виник�

нення страхування інтелектуальної власності слід

виокремити: зростання кількості порушень прав інте�

лектуальної власності у світі; активізацію конку�

ренції на міжнародних ринках у зв'язку із глобалі�

зацією господарських зв'язків; специфічні характе�

ристики об'єктів інтелектуальної власності, які підви�

щують ризикованість їх господарського використан�

ня; виключний характер права інтелектуальної влас�

ності, який зумовлює його обмеженість у просторі,

завдяки чому права на подібні результати інтелек�

туальної діяльності в різних країнах можуть належа�

ти різним суб'єктам.

На сучасному ринку інтелектуальної власності об'єк�

тами страхування виступають такі випадки:

— порушення прав творця та власника об'єктів інте�

лектуальної власності;

— неотримання винагороди за використання об'єк�

тів інтелектуальної власності;

— недотримання угод про конфіденційність, ліцен�

зійних угод та угод купівлі�продажу об'єктів інтелекту�

альної власності;

— використання об'єктів інтелектуальної власності

в якості застави за кредитами.

Питання оцінки збитків, завданих інтелектуаль�

ному капіталу, страховики вирішують шляхом при�

рівнювання його до об'єкта комерційної діяльності.

Такій оцінці підлягають збитки від підприємницької

діяльності з використанням виключних прав на інте�

лектуальну власність, котрі її власник поніс би при

настанні страхового випадку. До складу цих збитків

включаються суми не отриманих по авторських пра�

вах платежів, збитки, викликані доходом, отриманим

від продажу "піратської" продукції, судові витрати

тощо. При цьому розмір страхової суми визначаєть�

ся на основі суми доходу від володіння інтелекту�

альним капіталом. При визначенні страхової премії

використовують підвищуючи та понижуючі коефіці�

єнти, які залежать від: технічного рівня продукції,

виробленої з використанням інтелектуальної влас�

ності; особливості виробництва (масове, серійне,

дрібносерійне, штучне); рівня складності виробниц�

тва ліцензійної продукції; даних про правову охоро�

ну інтелектуальної власності (країни патентування,

наявності ліцензій); патентної чистоти інтелектуаль�

ної власності, витрат на патентні дослідження; на�

явності юридичної служби в компанії; територіаль�

ного поширення підрозділів компанії (внутрішній,

зовнішній ринок); даних про потенційних клієнтів;

розміру компанії тощо. Важливо також мати інфор�

мацію про зафіксовані випадки незаконного копію�

вання продукції або використання технологій, про

здійснені ліцензійні виплати [5].

Отже, інтелектуальну власність з метою страхуван�

ня можливо оцінити, якщо вона є потенційним об'єктом

комерційної діяльності. Проте мають місце випадки,

коли інтелектуальний капітал ще не комерціалізований

та потребує страхового захисту. У вітчизняній практиці

страхування страховики уникають укладання договорів

страхування з приводу таких об'єктів, оскільки їх анде�

райтинг ускладнений. Практично відсутня співпраця з

патентними повіреними, котрі володіють методикою

оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності та

можуть надати практичну допомогу в оцінці ризику [5,

с. 97].

Специфіка страхування інтелектуальної власності

пов'язана зі значними організаційними, трансакційни�

ми, інфляційними, кредитними ризиками, що виникають

при здійсненні нововведень, придбанні патентних ліцен�

зій і зумовлені інноваційною природою інтелектуальної

власності. Водночас унікальність та неповторність ре�

зультатів інтелектуальної діяльності, нерозвиненість

ринку інтелектуальної власності, неналежне інформац�

ійне забезпечення зумовлюють значні труднощі і не да�

ють змоги уніфікувати процедури страхування та вста�

новити середній рівень ризику за ними [1, с. 76].

Підсумовуючи слід зазначити, що страхові послуги

відіграють на сучасному ринку інтелектуальної власності

важливу роль: сприяють розвитку ринку інтелектуаль�

ної власності за рахунок зниження трансакційних ви�

трат, зниження ризикованості та підвищення комерцій�

ної привабливості комерціалізації інтелектуальної влас�

ності; забезпечують покриття збитків страхувальника,

що виникли у результаті настання страхового випадку і

пов'язані з реалізацією відносин інтелектуальної влас�

ності. Завдяки цьому страхові послуги є об'єктивно не�

обхідною складовою сучасного ринку інтелектуальної

власності, що створює передумови для його подальшо�

го розвитку.

ВИСНОВКИ
Захист інтелектуальної власності сприяє викорис�

танню та подальшому розвитку місцевих винахідниць�

ких і творчих здібностей і досягнень, живить і зберігає

національний потенціал в області інтелектуальної діяль�

ності, в тому числі традиційних знань і фольклору, а та�

кож залучення інвестицій, стабілізації економічної си�

туації, як вітчизняні, так і зарубіжні інвестори можуть

бути впевнені в тому, що їх права на інтелектуальну

власність дотримуються. Крім того, інфраструктура

інтелектуальної власності дозволяє брати участь в

обміні комерційно цінної інформації на міжнародному

рівні, щоб дати швидкий і легкий доступ до нових тех�

нологій та інформації. Присутність у сучасних країнах

ІВ, міжнародно�визнаної системи захисту інтелектуаль�
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ної власності — необхідний елемент зрілої державності.

Створення умов для розвитку та захисту інтелектуаль�

ної власності має особливе значення для України —

країни з потужним науково�технічним і інтелектуальним

потенціалом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сталий розвиток підприємства, в умовах сучасних еко�

номічних перетворень, може розглядатися як одне з най�

важливіших завдань держави. Економічний стан підприєм�

ства безперечно залежить від ефективного управління. Од�

ним з напрямів забезпечення ефективного управління є

аналіз пропорційності розподілу соціально�економічних

показників діяльності підприємства.

Теорія та практика аналізу пропорційності розподілу

соціально�економічних показників в останні роки значно

поширилась як один з напрямів статистичного обгрунтуван�

ня взаємозв'язків розподілів, зокрема ресурсів та їх вико�

ристання. Аналіз пропорційності розподілу соціально�еко�

номічних показників відповідає потребам управління на мак�

ро� та мікрорівнях розвитку економіки.

Серед завдань статистичного аналізу пропорційності

гірничозбагачувальної галузі Криворізького регіону основ�

УДК 311.1
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ANALYSIS OF PROPORTIONALITY PERFORMANCE INDICATORS MINING INDUSTRY

Одним з напрямів забезпечення ефективного управління є аналіз пропорційності розподілу соц�
іально�економічних показників. Зазначено, що серед завдань статистичного аналізу пропорційності
гірничодобувної галузі Криворізького регіону основне місце належить завданню впорядкування уз�
годженості розподілу таких соціально�економічних показників, як ресурсів і результатів діяльності;
доходів і витрат; капіталу та доходів підприємств. Визначено коефіцієнти локалізації для підприємств
гірничорудного комплексу, значення яких дозволило ранжувати підприємства і відповідно дослідити
динаміку залежності доходів від вартості сукупних витрат та вплив на формування коефіцієнта кон�
центрації. Відповідно опосередковано досліджена динаміка ефективності управління підприємства�
ми. Проведено дослідження рівномірності розподілу доходів від вартості сукупних витрат. Дослід�
ження проводилось на основі побудови кривої Лоренца. Аналіз кривої Лоренца показав, що з часом
знижується доходність підприємств регіону.

One of the areas to ensure effective management is to analyze the proportionality of the distribution of
socio�economic indicators indicated that among the objectives of the statistical analysis of proportionality
mining industry Krivoy Rog area principal place belongs the task of organizing coordination of distribution
of socio�economic indicators such as resources and performance; income and expenses; capital and income
businesses. The identified location factors for companies mining complex, which values the company
allowed the rank and according explore the dynamics of income depending on the value of the total costs
and influence in shaping the concentration factor. According indirectly Dynamics business management
efficiency. The research income distribution uniformity of the value of total costs. The study was conducted
based on the Lorenz curve. Lorenz curve analysis showed that the yield decreases with time the region.

Ключові слова: коефіцієнт локалізації, концентрації, крива Лоренца, управління.

Key words: ocalization rate, concentration, Lorenz curve, management.

не місце належить завданню впорядкування узгодженості

розподілу таких соціально�економічних показників, як ре�

сурсів і результатів діяльності; доходів і витрат; капіталу та

доходів підприємств. При цьому для його проведення за

групову ознаку обрані підприємства гірничодобувної галузі

Криворізького регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних умовах у структурі економічної інформації

більш значне місце повинна займати аналітична інформа�

ція. Тільки наявність необхідної аналітичної інформації може

забезпечити достатній рівень інформованості особи, що

приймає рішення, при управлінні фінансово�господарською

діяльністю підприємства. Саме в ході економічного аналізу

вихідна економічна інформація перетворюється в аналітич�

ну, має задовольнити споживача (певним його вимогам). В



11

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

умовах переходу до ринкових відносин перед підприємством

постає багато питань, пов'язаних з забезпеченням ефектив�

ного управління взагалі та зокрема стратегічного

Великий внесок у розвиток підходів до вдосконалення

управління діяльністю підприємства внесли роботи як вітчиз�

няних, так і закордонних авторів таких, як І. Балабанов, І.

Герчикова [1], Н. Данилочкіна, В. Забродський, Т. Клебано�

ва, М. Кизим [2], О. Шеремет [3], Т. Скоун [4], Клаус Беєр�

ман та ін.

Ефективне управління неможливе без систематичного

контролю за станом і динамікою коштів, наявністю і вико�

ристанням резервів і т.п. В умовах мінливої ринкової сере�

довища тільки регулярне забезпечення аналітичною інфор�

мацією дозволить зробити підприємницьку діяльність стійко�

прибутковою і конкурентоздатною, забезпечити її розвиток.

Комплексна ж оцінка містить у собі багатогранне, по�

вне, взаємозв'язане представлення про результати госпо�

дарської діяльності і тому є найбільш важливим джерелом

інформації для обгрунтування та прийняття управлінських

рішень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження забезпечення оптимальних

пропорцій між попитом і пропозицією на ринку як одного з

напрямів стратегії розвитку гірничозбагачувальних

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Було проведено дослідження узгодженості розподілів

для підприємств гірничодобувної галузі Криворізького регі�

ону, а саме доходу від реалізації продукції як результативної

ознаки та вартості сукупних витрат, як факторної ознаки.

При цьому дохід від реалізації продукції визначається

відповідно до даних форми 2 "Звіт про фінансові результа�

ти" фінансової звітності підприємства (ДРП). Вартість сукуп�

них витрат (СВ) включає вартість основних засобів, вартість

оборотних коштів та вартість витрат на оплату праці. Визна�

чається відповідно до даних форми 1 "Баланс" та форми 2

"Звіт про фінансові результати" фінансової звітності

підприємства.

Дохід від реалізації продукції загалом позначимо Q,

вартість сукупних витрат — W. Частка вартості обсягів реа�

лізованої продукції і�го підприємства в загальному обсязі

становитиме

Q
q

d i
q =  ,

а частка вартості сукупних витрат — 

W
W

d i
w =  .

 Співвідношення часток доходу від реалізації продукції

та вартості сукупних витрат за підприємствами називається

коефіцієнтом локалізації (К
лок

) і обчислюється за формулою

лок
w

q

d
d

К =  .

Коефіцієнт локалізації показує відношення часток резуль�

тативної ознаки до частки факторної. Якщо К
лок

 < 1, то це оз�

начає, що на розглядуване підприємство припадає менше до�

ходу від реалізації продукції порівняно з пропорційною част�

кою факторної ознаки (вартості сукупних витрат), і навпаки.

Тобто модель пропорційності складається з двох показ�

ників: частки результативної ознаки d
рез

 та частки фактор�

ної ознаки d
фак

.

Відповідні коефіцієнти локалізації [5, с. 86—89]:

фак

ре
лок d

d
К з=  .

Для зведеної характеристики пропорційності обох роз�

поділів скористаємось кривою концентрації Лоренца і відпо�

відно коефіцієнтом концентрації. Порядок побудови кривої

Лоренца: обчислюють частки ознак результативної d
q
 та

факторної d
w
; за кожною групою обчислюють Кло

к; 
визна�

чають ранги регіонів за значенням К
лок

; будують таблицю, в

якій регіони розподіляють відповідно до значень рангів К
лок

;

Рис. 1. Динаміка коефіцієнтів локалізації підприємств гірничодобувної галузі
Криворізького регіону

Джерело: розраховано автором.
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обчислюють ряди кумулятивних значень qd ′  та wd ′  і на ос�

нові цих значень будують криву Лоренца.

Якщо крива Лоренца збігається з лінією рівномірного

розподілу, то частки результативної та факторної ознак

збігаються. Чим більше крива Лоренца відхиляється від лінії

рівномірного розподілу, то більше відхиляються один від

одного розподіли. Міра концентрації визначається коефіці�

єнтом концентрації K
конц

 за формулою:

 
.

2
1

2
1

конц ∑∑ −=−= wqху ddddК

Якщо K
конц

 = 0, то розподіли збігаються. Що більше зна�

чення К
конц

, то істотніше різняться між собою розподіли.

З рисунка 1 видно, що з часом спостерігається зростан�

ня значень коефіцієнтів локалізації для таких підприємств,

як "ЦГЗК" та "Суха Балка", в той час як для підприємства

"ІнГЗК" спостерігається зменшення коефіцієнта локалізації.

Що стосується підприємств "ПівдГЗК" та "ПівнГЗК", то для

них можна спостерігати відносну стабільність коефіцієнтів

локалізації за останні роки. Отже, можна сказати, що для

підприємства "Суха Балка" за останні роки значно збільши�

лася частка доходів відносно до частки витрат, а для підприє�

мства "ІнГЗК" — навпаки.

У таблиці 1 підприємства впорядковані за рангами ко�

ефіцієнтів локалізації, де визначені кумулятивні частки до�

ходу від реалізації та вартості сукупних витрат. Аналіз про�

ведений за даними 2014 р.

 Коефіцієнт концентрації для підприємств у 2014 році

становитиме:

Кконц = 2
1

∑⎜dОРП – dСВ⎜= 2
1 *26,92 % = 13,46 % ,

що свідчить про незначну концентрацію вартості обсягів

реалізованої продукції на підприємствах галузі залежно від

вартості сукупних витрат.

Динаміка коефіцієнта концентрації наведена на рисун�

ку 2.

З рис. 2 видно, що найвищий рівень концентрації спос�

терігався в 2013 р., а найнижчий — у 2009 р., що можна

інтерпретувати як наслідки світової фінансово�економічної

кризи 2008 р.

На основі рядів кумулятивних часток будуємо криві Ло�

ренца за даними 2010—2014 року (рис. 3).

На рис. 3 на осі Х відображаються кумулятивні частки

факторної ознаки, тобто вартості сукупних витрат, на осі Y

— результативної, тобто вартості обсягів реалізованої про�

дукції. Визначення коефіцієнтів локалізації дозволило ран�

Динаміка коефіцієнта концентрації для підприємств ГЗК

0,086494915

0,154880601

0,055982372

0,134603915

0,094890719
0,089832816

0,0959113160,093729657

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Рис. 2. Динаміка коефіцієнта концентрації для підприємств ГЗК

Джерело: розраховано автором.

Таблиця 1. Впорядкування підприємств за результатами діяльності в 2014 р.

Джерело: розраховано автором.

Підпри-
ємства  

за рангами 
КЛОК 

Питома 
вага доходів 
від реалізації 
продукції 

(dДРП) 

Питома вага 
вартості 
сукупних 
витрат 
(dСВ) 

Коефіцієнти 
локалізації 
(dДРП/dСВ) 

Кумулятивні  
частки 

 
 

⎜dДРП - dСВ⎜ 

  (d′ДРП) (d′СВ)  
ІнГЗК 24,44% 34,30% 71,26% 24,44% 34,30% 9,86% 
ПівнГЗК 21,20% 24,80% 85,48% 45,65% 59,11% 3,60% 
ПівдГЗК 27,09% 25,13% 107,80% 72,74% 84,24% 1,96% 
ЦГЗК 13,52% 9,83% 137,49% 86,26% 94,07% 3,69% 
Суха балка 13,74% 5,93% 231,79% 100,00% 100,00% 7,81% 
СУМА 100,00% 100,00% X X X 26,92% 
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Криві Лоренца для підприємств ГЗК за 2010-2014 р.
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Рис. 3. Крива Лоренца пропорційності розподілів вартості обсягів реалізованої продукції
на підприємствах регіону залежно від вартості сукупних витрат

Джерело: розраховано автором.

жувати підприємства і відповідно дослідити динаміку форму�

вання коефіцієнта концетрації.

З рисунка видно, що найбільш близькими до рівном�

ірного розподілу співвідношення кумулятивних частот

витрат і доходів підприємств регіону є в 2010 та в 2011

роках, а за останні 2013 та 2014 роки пропорційність роз�

поділу кумулятивних витрат знизилась. Це свідчить про

те, що з часом знижується доходність підприємств регіо�

ну.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Одним з напрямів стратегії розвитку гірничозбагачу�

вальних підприємств є забезпечення оптимальних пропорцій

між попитом і пропозицією на ринку. Інформаційним забез�

печенням вирішення цієї проблеми є кількісна та якісна оц�

інки узгодженості пропорцій попиту і пропозиції в розподілі

за сегментами ринку. Визначення коефіцієнтів локалізації

для підприємств ГРК дозволило ранжувати підприємства і

відповідно дослідити динаміку залежності доходів від вар�

тості сукупних витрат та вплив на формування коефіцієнта

концентрації. Проведені дослідження дозволили опосеред�

ковано дослідити динаміку ефективності управління

підприємствами. Найвищий рівень концентрації спостерігав�

ся в 2013 р., а найнижчий — у 2009 р., що можна інтерпре�

тувати, як наслідки світової фінансово�економічної кризи

2008 р. Аналіз кривої Лоренца показав, що найбільш близь�

кими до рівномірного розподілу співвідношення кумулятив�

них частот витрат і доходів підприємств регіону є в 2010 та в

2011 роках, а за останні 2013 та 2014 роки пропорційність

розподілу кумулятивних частот витрат знизилась. Це

свідчить про те, що з часом знижується доходність

підприємств регіону. Таким чином, існує нагальна потреба в

прийняті відповідних управлінських рішень з метою забез�

печення конкурентоздатності підприємств гірничодобувної

галузі.
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ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE CAPITALIZATION OF INTELLECTUAL
ASSETS IN TERMS OF PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Капіталізація результатів інтелектуальної діяльності породжує інноваційну діяльність, в якій на
першому місці є оцінка вартості інтелектуальних активів з метою реалізація прав власності. Розши�
рення автономності вітчизняних вищих навчальних закладів (ВНЗ) передбачає розвиток відносин
власності на інтелектуальні активи між державними та приватними структурами, що в свою чергу
вимагає удосконалення підходів до оцінки зазначених активів у ході спільних інвестиційних проектів
з приводу створення таких активів та власності на результати їх капіталізації (використання).

У статті визначено, що управління інтелектуальним активами державного ВНЗ з точки зору обліко�
во�аналітичного забезпечення вимагає паралельного опрацювання інформації за декількома напря�
мами:

1) нарощування інтелектуального потенціалу та селекція (відбір) інтелектуальних активів з обліко�
вою оцінкою їх вартості (витрат на їх створення з урахуванням зміни корисності) відповідно до
НП(с)БОДС 122 та 127 у державній сфері;

2) комерціалізацію інтелектуальних ресурсів та капіталізацію доходів від їх використання;
3) капіталізацію інтелектуальних активів шляхом внутрішніх та зовнішніх інвестицій з амортиза�

цією та переоцінкою вартості відповідно до НП(с)БОДС 122, 133, 135 в державній сфері.
Інвестиції в процесі капіталізації нематеріальних активів вимагають проведення оцінки їх вартості

як кількісними, так і якісними методами. Їх дослідження показало, що до оцінки гудвілу та ділової
репутації в умовах діяльності державного навчального закладу можливе застосування тільки не бух�
галтерських або якісних методів. Процедура тестування або якісна оцінка (можливостей капіталі�
зації) винаходів, результатів розробок, ідей та інших видів інтелектуальних активів за наявності дос�
туп до інтернет�мережі проводиться на базі інформаційних систем трансферних технологій та інфор�
маційних ресурсів. Від позиціювання в таких інформаційних системах фахівці отримують результати
тестування, які є аналогом результатів соціологічних опитувань та експертної оцінки.

Capitalization of intellectual activity generates innovation, in which the first valuation of intellectual assets
for the purpose of implementation of property rights. Expansion of autonomy of local institutions of higher
education involves the development of property relations in intellectual assets between public and private
entities, which in turn requires improvement of approaches to assessing these assets in the course of joint
investment projects on creation of assets and ownership of results and capitalization (use).

The article stipulates that the management of intellectual assets of state higher education institutions in
terms of accounting and analytical support requires parallel processing of information in several areas:

1) increase intellectual capacity and selection (selection) intellectual assets accounting estimate their
cost (cost of their creation to the changing utility) in accordance with national accounting standards 122
and 127 in the public sector;

2) the commercialization of intellectual resources and capitalization of income from their use;
3) the capitalization of intellectual assets by domestic and foreign investment and depreciation of

revaluation according to national accounting standards 122, 133, 135 in the public sector.
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Investments in the capitalization of intangible assets require assessment of their value both quantitative
and qualitative methods. Their study showed that the evaluation of goodwill and reputation in terms of
public education institution may use not only accounting or qualitative methods. The procedure for testing
or quality assessment (capacity capitalization) inventions, development results, ideas and other intellectual
assets if access to the Internet network is based on the transfer of information technologies and information
resources. From the positioning of such information systems specialists receive test results, which are
analogous to the results of opinion polls and expert evaluation.

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

Не останню роль у формуванні інтелектуального капі�

талу відіграє його оцінка в рамках обліково�економічної

роботи на підприємстві. Однак на відмінність від матеріаль�

них активів не всі види інтелектуальних активів відповідно

до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та

звітності, зокрема в бюджетній сфері, піддаються кількісної

оцінці та підлягають відображенню у фінансовій звітності.

Практично більшістю вагомих інтелектуальних авуарів,

за виключенням складових організаційного капіталу, су�

б'єкти господарювання не розпоряджаються, що вимагає

особливої специфікації прав власності та оцінки їх вартості.

Крім того, інші інтелектуальні ресурси можуть вимагати

певних поточних витрат на утримання з метою збережен�

ня їх характеристик. До таких витрат відносяться витрати

на утримання дослідних лабораторій або конструкторсь�

ких бюро, результатом роботи яких з часом є інтелекту�

альні активи (промисловий зразок, нова хімічна формула

виробництва тощо).

Таким чином, капіталізація результатів інтелектуаль�

ної діяльності породжує інноваційну діяльність, в якій на

перше місце виступає оцінка вартості інтелектуальних ак�

тивів з метою реалізація прав власності на них, зокрема

прав власність на результати їх капіталізації (використан�

ня). Капіталізація інтелектуальних активів виступає фазою

розширеного відтворення інтелектуального капіталу, що

супроводжується збільшенням власних інтелектуальних

активів та максимізацією доданої вартості від їх викорис�

тання, а саме прибутку та виплат працівникам при дотри�

манні екологічних та соціальних стандартів.

Нормою інтелектуальної капіталізації за результата�

ми досліджень американських вчених є 5—15% доходу в

залежності від рівня інноваційності та технологічності

діяльності. Формальний аналіз кошторисів державних ВНЗ

м. Києва показав відповідний показник на рівні не більше

1—2%, що може свідчить про низький рівень фінансуван�

ня інновацій, відсутність мотивації в комерціалізації резуль�

татів інноваційної діяльності, а також відсутність досвіду

роботи з трансферу технологій та розробок.

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

Дослідження актуальної нормативної бази [1; 2] пока�

зали відсутність регламентацій щодо відображення в бух�

Ключові слова: інтелектуальні активи, державний вищий навчальний заклад, капіталізація інтелек�

туальних активів, оцінка вартості інтелектуальних активів, якісні методи оцінки нематеріальних активів.

Key words: intellectual assets, state university, the capitalization of intellectual assets, valuation of intangible

assets, qualitative methods of valuation of intangible assets.

галтерському обліку інформації про певні види нематері�

альних активів державного ВНЗ (налагоджені зв'язки, си�

стема працевлаштування, імідж та ділова репутація). Об�

меження дії НП(с)БОДС 122 по відношенню до гудвілу та

ряду інших нематеріальних активів державної установи

мають економічне обгрунтування [2].

Але аналіз західного досвіду та надана автономність

вітчизняним ВНЗ передбачає розвиток відносин власності

між державними та приватними структурами (у т. ч. на не�

матеріальні активи) [3; 4], що в свою чергу вимагає дослі�

дження шляхів капіталізації інтелектуальних активів та

підходів до оцінки їх вартості у спільних інвестиційних про�

ектах з приводу створення або використання таких активів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є розроблення рекомендації з усунення

економіко�правових обмежень щодо визнання та оцінки

нематеріальних активів в бюджетній сфері, зокрема в

діяльності державного вищого навчального закладу з ура�

хуванням розширення його автономії та нарощування

підприємницької функції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Відповідно до п. 10) р.XII Закону України "Про вищу

освіту" [5] ВНЗ можуть брати участь у формуванні статут�

ного капіталу інноваційних структур шляхом внесення до

них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти пра�

ва інтелектуальної власності). Така діяльність державних

ВНЗ у рамках приватних (корпоративних) структур є без�

перечно важливим кроком до фінансової незалежності та

автономії. Передумовою цього виступає можливість капі�

талізації результатів інтелектуальної діяльності, що перед�

бачає реалізацію прав власності на інтелектуальний актив,

зокрема власність на результати їх капіталізації (викорис�

тання).

Однак дослідження процесу капіталiзації в умовах дер�

жавного ВНЗ показали, що людські та клієнтські активи

(ресурси) як складові інтелектуального капіталу юридич�

но не належать до власності закладу, не підлягають варті�

сної оцінці в частині витрат на їх створення та, як наслідок,

не можуть бути об'єктами обліку та капіталізації. До таких

інтелектуальних активів (ресурсів) відносяться: знання та

досвід науково�педагогічних працівників, економічна, на�

укова та навчально�методична інформація, система пра�

цевлаштування, імідж (гудвіл) та ділова репутація. Виклю�

чення складають інноваційні та частина процесних активів

(ресурсів) — права власності на продукцію інтелектуаль�

ної праці (ноу�хау, патенти, торговельні марки (торговель�

ний знак або бренд), промислові зразки і т.п.), а також
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програмне, інформаційне та інше забезпечення, засоби ко�

мунікації та зв'язку, технології управління.

Розробка ознак класифікація та уточнення характери�

стик видів капіталізації дозволили по відношенню до ви�

щезазначених інтелектуальних активів ВНЗ говорити тільки

про можливість власної капіталізації, а саме реальної (об�

'єктивної) капіталізації таких активів та прибутку від їх ви�

користання. Інший вид власної капіталізації — ринкова

капіталізація інтелектуальної діяльності буде мати місце

тільки в рамках приватних підприємницьких структур,

співзасновником яких може виступати державний ВНЗ.

Законом України "Про накову і науково�технічну

діяльність" [6] уряд продовжує реформи в управлінні та

фінансуванні бюджетної сфери. Цим проектом передба�

чено можливість освітніх та наукових установ входити до

об'єднань з іншими юридичними особами із збереженням

статусу юридичної особи та фінансової самостійності з

метою виконання своїх статутних завдань, зокрема з ме�

тою загального використання об'єктів права інтелектуаль�

ної власності та наукового обладнання.

З точки зору основного статутного завдання ВНЗ —

підготовка фахівців — реалізація вищезазначеної можли�

вості створює умови гнучкого реагування на потреби про�

мисловості і науки в кадрах. Але потребує обліково�ана�

літичного забезпечення в частині обліку доходів та витрат

діяльності (загального використання майна) державного

ВНЗ в рамках таких спільних підприємницьких структур

(об'єднань).

Методологічні труднощі з обліковою оцінкою інтелек�

туальних активів та відображенням їх вартості у фінан�

совій звітності будуть вирішуватися у міру розвитку ак�

тивного ринку таких активів та через удосконалення по�

ложень стандарту їх обліку, зокрема, за рахунок варіа�

тивності методів оцінки за видами таких активів. На су�

часному етапі розвитку вітчизняних НП(с)БОДС можна

рекомендувати суб'єктам господарювання "скандинавсь�

кий підхід" відображення інформації про неосяжні акти�

ви в обліку та звітності. А саме включати інформацію про

витрати на утримання інтелектуальних ресурсів, які не

підлягають амортизації та не відображаються у балансі,

до приміток фінансової звітності. Така інформація є

важливою для інвесторів (донорів), які можуть приймати
рішення не вже наявними та визнаними активами, а за
потенційними можливостями — ресурсами, які потребу�

ють інвестицій та можуть стати економічно вигідними ак�

тивами у майбутньому.

Управління інтелектуальним капіталом державного

вищого навчального закладу з точки зору обліково�аналі�

тичного забезпечення вимагає паралельного опрацюван�

ня інформації за декількома напрямами:

1) нарощування інтелектуального потенціалу та селек�

ція (відбір) інтелектуальних активів з обліковою оцінкою

їх вартості (витрат на їх створення з урахуванням зміни

корисності) відповідно до НП(с)БОДС 122 та 127 в дер�

жавній сфері;

2) комерціалізацію інтелектуальних ресурсів та капі�

талізацію доходів від їх використання;

3) капіталізацію інтелектуальних активів шляхом внут�

рішніх та зовнішніх інвестицій з амортизацією та пе�

реоцінкою вартості відповідно до НП(с)БОДС 122, 133, 135

в державній сфері.

Селекція інтелектуальних ресурсів вимагає створення

банку інтелектуальної власності самого ВНЗ та його нау�

ково�педагогічних працівників, враховуючи сферу профес�

ійних інтересів, рівень фахової підготовки та досвід робо�

ти. До таких ресурсів згідно НП(с)БОДС 122 можна відне�

сти права на об'єкти промислової власності (винаходи,

розробки, корисні моделі, промислові зразки, сорти рос�

лин, породи тварин, захист від недобросовісної конку�

ренції тощо) та право на провадження діяльності, викори�

стання економічних та інших привілеїв.

Два інші напрями передбачають створення дієвих про�

грам з оцінкою інвестиційного потенціалу партнерів (мож�

ливостей зовнішнього та внутрішнього інвестування), виз�

наченням попиту на майбутню інтелектуальну власність

(вартість). Серед заходів з реалізації таких програм поста�

ють накопичення та узагальнення облікових баз даних

щодо витрат на створення та утримання інтелектуальних

активів (ресурсів) у порівнянні з майбутніми економічни�

ми вигодами від їх використання.

Центральне питання в реалізації спільного проекту між

навчальним закладом та іншим суб'єктом господарюван�

ня, який передбачає створення або використання немате�

ріальних активів з їх подальшою можливою капіталізацією,

за своїм змістом може прирівнюватися до проведення оцін�

ки вартості гудвілу, ліцензії, винаходу, об'єкти промисло�

вої вартості та інших об'єктів інтелектуальної власності.

Узагальнення методів оцінки гудвілу показало, що

вони поділяються на дві групи [7; 8]. До групи кількісних

(вартісних) методів оцінки гудвілу слід віднести:

— бухгалтерський метод розрахунку гудвілу;

— метод надлишкових прибутків;

Таблиця 1. Якісні методи оцінки інтелектуальних активів ВНЗ

Метод Сутність Переваги Недоліки 
Метод 
соціологічних 
опитувань 
(статистичний) 

найбільш простий метод оцінки 
інтелектуальних активів, коли треба 
дізнатися думку певної цільової аудиторії  

швидкість зібрання та 
обробки інформації 

однобічність оцінки, 
суб’єктивність думки 

Нематеріальні активи, якісна оцінка яких передбачає використання методу соціологічних опитувань: знання та досвід 
педагогічних працівників, система працевлаштування, імідж (гудвіл) та ділова репутація 
Рекомендацій-
ний метод 

аналітична довідка фахівця або фахової 
організації про інтелектуальний актив, на 
основи чого здійснюється оцінка 

індивідуальний підхід, 
практичні поради 

високі витрати на 
залучення фахівця або 
фахової організації 

Нематеріальні активи, якісна оцінка яких передбачає використання рекомендаційного методу: знання та досвід науково-
педагогічних працівників, імідж (гудвіл) та ділова репутація 
Експертний 
метод 

оцінка інтелектуального активу відбувається 
на основі зважених експертних оцінок 

професійний підхід, 
незалежна експертиза 

упередженість оцінки

Нематеріальні активи, якісна оцінка яких передбачає використання експертного методу: економічна, наукова та навчально-
методична інформація, система працевлаштування, імідж (гудвіл) та ділова репутація 
Рейтинговий 
метод 

комплексний метод оцінки (включає 
елементи статистичного та експертного 
методів), який складається незалежними 
організаціями (здебільшого рейтинговими 
агенціями)  

багатопараметрична 
оцінка, універсальність 

чутливість результатів 
вибірки щодо вибору 
ключової аудиторії 

Нематеріальні активи, якісна оцінка яких передбачає використання рейтингового методу: знання та досвід науково-
педагогічних працівників, імідж (гудвіл) та ділова репутація 
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— методика BrandFinance;

— метод оцінки гудвіла з використанням мультипліка�

тора М.

Для кількісної (вартісної) оцінки об'єктів інтелек�

туальної власності застосовуються такі методи [9]:

— метод виграшу в собівартості;

— метод дисконтованих грошових потоків;

— метод звільнення від роялті;

— метод переваги в прибутках;

— метод визначення вартості винаходу як об'єкту про�

мислової власності за прибутком.

Оскільки використання кількісних методів для оцінки

та відповідно визнання нематеріальних активів у бюджетній

сфері є виправданим з точки зору стандартів обліку та

звітності по відношенню до певної кількості видів немате�

ріальних активів, то якісні методи надають може неєдину

можливість оцінки останніх.

До якісних методів відносять рейтинговий метод, ме�

тод соціологічних опитувань, рекомендаційний та експер�

тний метод. Узагальнення переваг та недоліків якісних

методів оцінки ділової репутації були розглянуті в статтях

[7; 8]. Виходячи з особливостей інтелектуальних активів,

можна рекомендувати такі методи для здійснення їх якіс�

ної оцінки (табл. 1).

Що стосується таких інтелектуальних активів як права

власності на продукцію інтелектуальної праці (ноу�хау,

патенти, торговельні марки (торговельний знак або бренд),

промислові зразки і т.п.), а також програмне, інформацій�

не та інше забезпечення, засоби комунікації та зв'язку,

технології управління, то крім якісної оцінки вони підляга�

ють кількісної оцінці. Але в умовах інформаційних техно�

логій процедура тестування, кількісна та якісна оцінка

(можливостей капіталізації) винаходів, результатів розро�

бок, ідей та інших видів інтелектуальних активів за наяв�

ності доступу до інтернет�мережі проводиться на базі

інформаційних систем трансферних технологій та інфор�

маційних ресурсів. У ході позиціювання в таких інформа�

ційних системах фахівці отримують результати тестуван�

ня, які є аналогом результатів соціологічних опитувань та

експертної оцінки із елементами рекомендаційного мето�

ду.

Серед інформаційних ресурсів, що суттєво зеко�

номлять час (кошти) та допоможуть перевірити ідею

або прототип, можна виокремити: BetaList, Javelin

Experiment Board, QuickMVP, а також вітчизняні ресур�

си "Інвестиційні проекти", "Інвестиційні технологій та

розробки".

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Метою капіталізації суб'єктів господарювання на су�

часному етапі розвитку форм капіталів є максимізація рин�

кової вартості активів переважно за рахунок вартості інте�

лектуальних активів при дотриманні екологічних обмежень

та умов соціалізації. Інструментом капіталізації виступає

оцінка вартості інтелектуальних активів. Але наявність дея�
ких видів інтелектуальних активів, що не підлягають варті�

сної (кількісної) оцінки, спонукають до застосування в уп�

равлінні такими активами якісних методів. Перспективи

розвитку останніх дуже суттєві в умовах автоматизованої

обробки, накопичення та збереження даних в інформа�

ційних ресурсах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах основою ефективності функціо�

нування суб'єктів господарювання є ліквідність, плато�

спроможність, прибутковість, які визначаються цінністю

сформованих логістичних ланцюгів та їх впливом на

вартість. Зазначені характеристики забезпечуються

ефективністю управління фінансовими потоками

суб'єктів господарювання, оцінку якої слід проводити

за всіма елементами в процесі здійснення фінансового

планування і контролю, а також їх організації та моти�

вації. Оцінка ефективності управління фінансовими по�

токами є необхідною складовою фінансового управлі�

ння суб'єкта господарювання, оскільки фінансові рішен�

ня про формування чи використання фінансових ре�

сурсів приймаються на основі аналізу існуючого стану

та обгрунтування можливостей його покращення. За цих

умов важливого значення набуває розробка сучасної си�

стеми оцінки ефективності управління фінансовими по�

токами, яка відобразить всі аспекти комплексного

фінансового управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У спеціалізованій літературі з фінансового менедж�

менту та логістики показники ефективності управління

фінансовими потоками суб'єктів господарювання відоб�

ражено лише частково. Більшість існуючих підходів ба�

зуються на різних методичних підходах до розрахунку

показників, грунтується на принципах порівняння розра�

хованих значень коефіцієнтів із встановленими норма�

тивами та не враховують особливості функціонування

суб'єктів господарювання різних видів економічної діяль�

ності в умовах логістизації економіки. В результаті

складність управління фінансовими потоками обумов�

люється двома причинами. З одного боку, нормативні
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значення коефіцієнтів, які використовуються у фінансо�

вому менеджменті, не достатньою мірою відображають

особливості та специфіку фінансових відносин, що ви�

никають між учасниками логістичного ланцюга при реа�

лізації власних інтересів. З іншого боку, показники ефек�

тивності, що виокремлюються у логістичному управлінні,

не конкретизують специфіку управління фінансовими

потоками та не дозволяють встановити оптимальні зна�

чення їх параметрів на основі прийняття дієвих фінансо�

вих рішень. Однак ізольоване використання показників

без врахування існуючих взаємозв'язків між фінансови�

ми та матеріальними потоками, логістичними операція�

ми та процесами, логістичними ланцюгами та вартістю

підприємства, учасниками логістичної інфраструктури,

персоналом, суспільством призводить до неадекватної,

однобічної інтерпретації отриманих значень та не забез�

печує достатньою інформацією процес прийняття фінан�

сових рішень. У зв'язку з цим, актуальними стають пи�

тання інтегрування окремих показників у функціонально

або формально організовані системи, які дозволять вра�

хувати взаємозв'язки, що існують між елементами логі�

стичної системи, охопити найважливіші причинно�на�

слідкові зв'язки, відобразити динамічність характеру та

параметрів фінансових потоків.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування система показників оцін�

ки ефективності управління фінансовими потоками суб'єктів

господарювання в умовах логістизації економіки, яка доз�

волить відобразити специфіку фінансового управління в

логістичних системах різних рівнів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний рівень логістизації економіки викликає не�

обхідність використання національних інформаційних ре�
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сурсів, адаптованих до відповідних міжнародних стандартів,

основною метою яких є усунення помилок в обміні інфор�

мацією між учасниками логістичних систем будь�якого

рівня. Створення суб'єктами господарювання інформацій�

них систем забезпечить постійний моніторинг потоків різних

ресурсів та накопичення даних про внутрішні фінансові мож�

ливості, розвиток зовнішніх умов, необхідних для зменшен�

ня невизначеності при прийнятті фінансових рішень. Така

ситуація потребує формування досконалої інформації та

новітніх методик її отримання, а також раціонального ви�

користання для забезпечення ефективного функціонуван�

ня логістичних систем різних рівнів.

В умовах інформатизації суспільства виникає простір

фінансових потоків, який своїм домінуванням виводить гос�

подарську діяльність з під національного контролю в сторо�

ну глобального регулювання. Розвиток інформаційного сус�

пільства, основою якого є "економіка знань", сприяє успіш�

ному функціонуванню суб'єктів господарювання, надаючи

більше можливостей для чесної конкуренції та співробітниц�

тва. Використання в логістичних системах досконалих

підходів до отримання інформації про динамічний рух та ста�

тичний стан фінансових ресурсів сприяє зростанню цінності

логістичних ланцюгів. Посилення їх ролі в управлінні фінан�

совими потоками обумовлено зростаючою економічною зна�

чущістю управлінських помилок через отримання неякісної

або несвоєчасної інформації. Використання суб'єктами гос�

подарювання досконалих систем показників сприяє не тільки

активізації процесів управління фінансовими потоками, але

й розширенню траєкторій і маршрутів руху, появі нових, підви�

щенню якості фінансових рішень.

Така ситуація дозволяє зробити висновок про те, що в

умовах розвитку макро� та мікрлогістичних систем виникає

об'єктивна необхідність застосування суб'єктами господа�

рювання більш високих вимог до прийняття фінансових

рішень, які забезпечать виявлення нових можливостей фор�

мування та використання фінансових ресурсів. Істотну роль

відіграють методологічна база та інформаційний інструмен�

тарій фінансового менеджменту, адаптовані до особливо�

стей функціонування логістичних систем.

Інструментарій фінансового менеджменту в умовах

логістизації економіки має 1) поєднувати елементи ціннісно�

орієнтованого і вартісно�орієнтованого управління та бути

спрямованим на формування цінностей логістичних лан�

цюгів у напряму зростання вартості суб'єкта господарюван�

ня; 2) відображати цілісні характеристики, за яких органі�

зація руху фінансових ресурсів визначається як не самоціль,

а спосіб досягнення загальної мети; 3) орієнтувати суб'єктів

господарювання на параметри фінансових потоків, які ха�

рактерні для логістичної системи та специфіки потокового

управління; 4) характеризувати фінансове управління, як вид

діяльності, де управління фінансовими потоків має здійсню�

ватися на всіх етапах у просторі й часі від джерела їх виник�

нення до кінцевого отримувача; 5) синтезувати основні уп�

равлінські функції (планування, організація, мотивація, кон�

троль) фінансових потоків у напряму досягнення загально�

системних цілей з найменшими витратами; 6) реалізувати�

ся в межах мотиваційно�логістичного середовища на основі

прийняття обгрунтованих фінансових рішень у напряму ре�

алізації відповідної стратегії для досягнення встановлених

цілей та орієнтирів; 7) визначатися цільовою функцією, де

оцінка ефективності управлінні фінансовими потоками

здійснюється за сформованими логістичними ланцюгами на

основі визначення їх цінності та обгрунтування впливу на

вартість суб'єкта господарювання.

Така ситуація визначає необхідність пошуку раціональ�

них точок дотику концепцій фінансового та логістичного

менеджменту у напряму формування дієвого інструмента�

рію фінансового управління. В першу чергу, це стосується

розробки системи показників оцінки ефективності управл�

іння фінансовими потоками, яка стане основою для аналі�

зу суб'єктами господарювання фінансових ресурсів, оцін�

ки динаміки їх змін у сформованих логістичних систем та

прийняття раціональних фінансових рішень.

У світовій теорії та практиці існує досить велика кількість

показників та систем показників, що використовуються для

управління фінансами підприємств. У фінансовому менед�

жменті визначено три етапи їх розвитку [1]: 1) формування

окремих показників господарської діяльності (виручка від

реалізації (TR), прибуток (Pr), рентабельність інвестицій

(ROI), рентабельність продажу (ROS), рентабельність ак�

тивів (ROA), рентабельність акціонерного капіталу (ROЕ));

2) формування системи ключових показників господарсь�

кої діяльності (система фінансового контролю Du Pont, си�

стема Pyramide Structure of Ratios, система ZVEI, система

RL, система CFROI, система EVA); 3) формування системи

показників комплексного відображення господарської

діяльності (Tableau de Bord, Balanced Scorecar, Тotal

Performance Scorecard).

На підставі детального їх аналізу науковцями доведе�

но, що основним критерієм формування дієвих систем по�

казників є зростання вартості суб'єктів господарювання.

Вважаємо, що в умовах формування підприємствами логі�

стичних систем найважливішим детермінантом зростання

їх вартості є очікувані обсяги фінансових потоків. Це обу�

мовлюється тим, що результати всіх фінансових рішень зна�

ходять своє відображення у фінансових потоках, які фор�

муються в межах різних логістичних ланцюгів, цінність яких

визначається обсягами сукупного чистого фінансового по�

току. В свою чергу, фінансові рішення, які в перспективі

впливають на показник вартості підприємства, є рішення у

сфері управління фінансовими потоками.

Багатоаспектність функціонування суб'єктів господа�

рювання в умовах логістизації економіки обумовлює не�

обхідність використання великої кількості показників. Проте

висока мінливість зовнішнього середовища та особливос�

тей функціонування представників логістичної інфраструк�

тури обмежує їх інформативність. Загальновідомим є твер�

дження про те, що якість сформованої системи показників

для проведення оцінювання різних аспектів господарської

діяльності визначає і якість фінансових рішень. Зважаючи

на це, система показників оцінки ефективності управління

фінансовими потоками може бути визначена як структуро�

вана сукупність показників, яка базується на принципах взає�

модоповнення та взаємозалежності.

Перелік показників управління фінансовими потоками

має, по�перше, об'єктивно та всебічно відображати проце�

си, що відбуваються у внутрішньому середовищі підприєм�

ства; по�друге, віддзеркалювати зміни та вплив чинників

зовнішнього оточення на всіх учасників логістичного лан�

цюга; по�третє, враховувати синергетичні зв'язки, що існу�

ють між елементами системи фінансів підприємств з ураху�

ванням особливостей структури управління; по�четверте,

визначати причинно�наслідкові зв'язки, що існують між по�

казниками різних аспектів управління фінансовими потока�
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ми; по�п'яте містити обов'язково три категорії показників

(вартісні, трудові, технічні) та використовуватися для прий�

няття фінансового рішення.

У зв'язку з цим, пропонується система показників, яка

відображає ідею реалізації суб'єктами господарювання

універсальної системи показників (TPS) [2, с. 25—56], яка

об'єднує в єдине гармонійне ціле збалансовану систему

показників (Balanced Scorecard — BSC), загальний менед�

жмент на основі якості (Total Quality Management — TQM),

управління результативністю (Performance Management),

управління компетенціями (Competence Management), що

в результаті її характеризує у розрізі шести взаємопов'я�

заних аспектів, які враховують вплив зовнішнього і внутр�

ішнього середовища, конкретизують роль кожного еле�

мента логістичної системи та дозволяють відслідкувати

існуючі причинно�наслідкові зв'язки між фінансовими та

нефінансовими показниками у напряму досягнення виз�

начених цілей і поставлених завдань. А саме:

1. Аспект "Фінанси". Містить показники, які формують

аналітично�інформаційне забезпечення щодо оцінки стану

управління фінансовими потоками в логістичній системі,

підтримки оптимального його рівня та розробки відповід�

них фінансових рішень щодо їх регулювання. Узгодженість

показників даного аспекту з показниками інших аспектів

дозволить своєчасно скоригувати комунікаційні форми

фінансових зв'язків між учасниками логістичного ланцюга,

виходячи із цілей управління та розвитку логістичної систе�

ми підприємства, а також всебічно охарактеризувати взає�

мозв'язки та взаємообумовленість фінансових потоків, вла�

стивості щодо збільшення чи зменшення фінансових ре�

сурсів, а також з урахуванням кількісних (форма, обсяг,

швидкість, сила) та просторових (напрям, період, термін,

траєкторія) параметрів оцінити раціональність їх руху.

В його межах доцільно виділяти коефіцієнт вико�

нання бюджетів вхідних фінансових потоків, коефіцієнт

виконання бюджетів вихідних фінансових потоків, ко�

ефіцієнт ліквідності фінансового потоку, коефіцієнт

рентабельності фінансового потоку, коефіцієнт достат�

ності фінансового потоку.

2. Аспект "Логістична інфраструктура". Виділення по�

казників управління фінансовими потоками за цим аспек�

том пояснюється ключовою роллю логістичної інфраст�

руктури у напряму оптимізації параметрів фінансових по�

токів не тільки в межах суб'єктів господарювання, але й

упродовж всіх ним сформованих логістичних ланцюгів.

Виконання будь�якої господарської операції в межах лог�

істичної системи та зростаючих потреб всіх учасників лог�

істичного ланцюга вимагає, в першу чергу, інтегрованої

логістичної інфраструктури. Її динамічність і непередба�

чуваність характеризуються наявністю зв'язків між пред�

ставниками, швидкою зміною умов і критеріїв їх функціо�

нування. Тому оцінку дієвості, прийнятності, вигідності

представників логістичної інфраструктури у напрямі забез�

печення оптимального управління фінансовими потоками

пропонується здійснювати з використанням таких показ�

ників, як коефіцієнт виконання поставок сировини та ма�

теріалів, коефіцієнт рекламації, коефіцієнт впливу опера�

ційних курсових різниць на чистий фінансовий потік, ко�

ефіцієнт еластичності вхідного фінансового потоку за

клієнтською базою, коефіцієнт використання логістичної

інфраструктури, коефіцієнт спроможності покриття про�

центних виплат, коефіцієнт участі вихідних фінансових

потоків у страхових операціях підприємства, коефіцієнт до�

цільності участі у виставково�ярмаркових заходах.

3. Аспект "Логістичні процеси". Виділення показників

у межах зазначеного аспекту обумовлено необхідністю

відображення в межах логістичної системи взаємозв'язку,

що існує між логістичними процесами і фінансовими пото�

ками. За результатами фінансових рішень, з урахуванням

можливостей і обмежень, можна судити про стійкість логі�

стичних процесів, доцільність технологій і операцій, узгод�

женість руху фінансових, матеріальних, інформаційних по�

токів. Таке трактування свідчить про те, що в сучасних умо�

вах логістичні процеси повністю включаються в ланцюг ство�

рення цінності на підприємстві [3, с. 143—144] та мають

значний вплив на всі підсистеми його логістичної системи.

У межах аспекту "Логістичні процеси" слід виділяти такі

складові як тривалість фінансово�логістичного циклу, три�

валість циклу виведення сезонних моделей одягу на ринок,

коефіцієнт рециклінгової віддачі, коефіцієнт аутсорсинго�

вої віддачі, коефіцієнт толінгової віддачі, частка чистого

фінансового потоку від толінгових операцій в чистому опе�

раційному фінансовому потоці підприємства, частка логі�

стичних витрат у загальних витратах підприємства. Їх роз�

рахунок дасть змогу приймати необхідні фінансові рішен�

ня щодо скорочення чи розширення фінансових потоків в

межах основних чи додаткових логістичних процесів.

4. Аспект "Персонал". Цей аспект у системі показників

управління фінансовими потоками включає показники, які

відображають множину рекурсивних та синергетичних

зв'язків між елементами логістичної системи, що прояв�

ляються у відповідних рішеннях щодо управління фінан�

совими потоками під впливом зовнішніх і внутрішніх чин�

ників. Вважаємо, що саме параметри фінансових потоків

віддзеркалюють компетентність та сформовані компетен�

тними працівниками існуючі чи майбутні логістичні ланцю�

ги. В результаті, чим щільнішими є зв'язки між учасника�

ми логістичного ланцюга, тим впорядкованішим є рух

фінансових потоків в межах сформованої суб'єктом гос�

подарювання логістичної системи. В свою чергу, щільність

зв'язків визначається ступенем впливу персоналу на ре�

зультати фінансових рішень, завершеністю обсягів даних

про рух фінансових потоків, реальністю та актуальністю

інформації про стан фінансових потоків, відсутністю по�

милок і необ'єктивних тверджень про них, зацікавленістю

в ефективному управлінні фінансовими потоками. Тому в

межах даного аспекту пропонується розраховувати ко�

ефіцієнт складності управління фінансовими потоками,

коефіцієнт плинності в управлінні фінансовими потоками,

коефіцієнт суперечливості прийнятого рішення, коефіцієнт

кваліфікаційного рівня у сфері управління фінансовими

потоками, коефіцієнт задоволеності співробітників якістю

зворотного зв'язку, коефіцієнт інформатизації процесу

управління фінансовими потоками, коефіцієнт чистого

фінансового потоку на одного працівника.

5. Аспект "Суспільство". Аспект "Суспільство" відоб�

ражає показники, які визначають прагнення суб'єктів гос�

подарювання зміцнювати свій статус у суспільстві. Виділен�

ня такого аспекту в управлінні фінансовими потоками виз�

начається необхідністю пошуку суб'єктами господарюван�

ня в умовах логістизації економіки компромісів між інтере�

сами власників капіталу та суспільства Важливість даного

аспекту проявляється на основі врахування в управлінні

фінансовими потоками інтересів зацікавлених осіб (акціо�
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нерів, працівників, партнерів, клієнтів, суспільства), які виз�

начають зрілість соціальної відповідальності суб'єкта гос�

подарювання. Підтвердженням цього є введення у Франції

з 2003 р. для компаній, які мають котирування на біржі, ви�

мог щодо подання звіту про вплив на суспільство, навко�

лишнє середовище та охорону праці, а також формування

соціальних звітів компаніями у Данії, Нідерландах, Норвегії,

Швеції, Німеччині, Італії [4, с. 32]. В цілому практика вико�

ристання вимог соціальної відповідальності бізнесу дозво�

ляє для учасників логістичного ланцюга отримати ряд

бізнес�вигод. Це такі як: розширення обсягів фінансових

потоків на основі доступу суб'єктів господарювання до но�

вих ринків; прискорення швидкості руху фінансових потоків

за рахунок формування позитивного іміджу, підвищення

лояльності клієнтів, вартості бренду, налагодження парт�

нерських зв'язків; скорочення періодів руху фінансових

потоків шляхом удосконалення виробничих процесів; дот�

римання термінів виникнення фінансових потоків через за�

безпечення стабільності персоналу та учасників логістич�

ної інфраструктури; встановлення оптимальних траєкторій

руху фінансових потоків завдяки ефективному ризик —

менеджменту; формування додаткових вхідних фінансових

потоків на основі залучення "соціальних інвестицій" під про�

грами соціальної відповідальності бізнесу; удосконалення

підходів до управління фінансовими потоками на основі

використання міжнародних вимог у напряму реалізації кон�

цепції соціальної відповідальності.

Врахування показників за цим аспектом в діяльності

суб'єктів господарювання створює умови для зростан�

ня довіри до них, підвищення ефективності управління

ризиками, підвищення репутації, які здійснюють прямий

вплив на ефективність управління фінансовими потока�

ми. В його межах пропонується виокремлювати участь

підприємства в заходах з реалізації благодійних про�

грам або сприяння їх розвитку, показник рівня безпеч�

них умов праці, коефіцієнт ефективності управління еко�

логізацією підприємства, коефіцієнт ділової репутації,

коефіцієнт соціальної значущості, коефіцієнт забруд�

неності навколишнього середовища.

Розроблена система показників оцінки ефективності

управління фінансовими потоками має ряд особливостей,

які відображають напрями його практичного використання

суб'єктами господарювання в умовах логістизації економі�

ки. Основними з них є такі: дозволяє оцінити існуючий та

прогнозний стан управління фінансовими потоками; може

бути використаною для проведення моніторингу, створен�

ня динамічної моделі управління фінансовими потоками

суб'єктів господарювання різних видів економічної діяль�

ності; є адаптованою до автоматизованої статистичної про�

грами SPSS Statistics Version 22, що оптимізує витрати часу

на управління фінансовими потоками; створює можливості

для визначення інтегральної оцінки показника стану управ�

ління фінансовими потоками та градації шкали граничних

значень; орієнтована на ключові параметри фінансового

потоку та відображає взаємозв'язок між цінністю логістич�

них ланцюгів та вартістю підприємства, що дозволяє змо�

делювати напрями покращення стану управління фінансо�

вими потоками в прогнозних періодах. Вона зводиться до

переходу від понятійного опису економічного об'єкта до

формалізованого, одержаного в наслідок обробки реаль�

них статистичних даних методами математичної статистики

та економічної їх інтерпретації [5, c. 36].

Таким чином, сформовано система показників оці�

нки ефективності управління фінансовими потоками є

прийнятною для умов логістизації економіки, оскільки

базується на врахуванні п'яти ключових аспектів (фінан�

си, логістична інфраструктура, логістичні процеси, пер�

сонал, суспільство), що створюють можливості для

органічного поєднання методологічних засад, організа�

ційних заходів, методичних підходів, спрямованих на

підвищення цінності логістичних ланцюгів, зростання

вартості суб'єктів господарювання, та забезпечення

ефективного функціонування і розвитку їх логістичних

систем. . В результаті це зумовить розвиток фінансів у

макрологістичних системах, що посилить збалансо�

ваність державних фінансів та створить необхідні умо�

ви для підвищення рівня керованості економічних про�

цесів [6, c. 71].
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Доведено, що головним завданням управління товарними запасами є відображення їх як скла�
дової ресурсного потенціалу торгівельного підприємства. Визначено, що саме облікове відоб�
раження торгівельних запасів дозволяє зробити управління товарними запасами більш ефек�
тивним. На підставі дослідження класифікації товарних запасів, зроблено висновок, що товарні
запаси в процесі обліково�аналітичного відображення потрібно розглядати всебічно, з ураху�
ванням усіх можливих варіантів їх формування та використання.

Обгрунтовано, що ефективний механізм управління товарними запасами торговельного
підприємства дає змогу в повному обсязі реалізувати цілі та завдання, які стоять перед торгі�
вельним підприємством.

It is proved that the main task of inventory management is to display them as part of the resource
potential of commercial enterprise. Customer registration is determined that the display of
commercial stocks allows to make inventory management more efficient. Based on the research of
classification of inventory , concluded that inventories in the accounting and analytical reflection
should be considered comprehensively , taking into account all possible options for their development
and use.

It is proved that an effective mechanism for inventory management enables commercial enterprises
to fully realize the goals and tasks facing the trade now.
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ціалу торгівельного підприємства, оскільки саме вони

складають більшу частину оборотних активів торгівель�

ного підприємства.

Саме облікове відображення торгівельних запасів

дозволяє зробити управління товарними запасами більш

ефективним. Облік товарних запасів забезпечує надхо�
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дження інформації щодо наявності та руху товарних за�

пасів на підприємстві. Тобто ефективне обліково�анал�

ітичне відображення товарних запасів в системі управ�

ління — це запорука фінансового успіху торгівельного

підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням обліку товарних запасів присвячено цілу

низку праць вітчизняних науковців, серед яких слід

відзначити Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, О.А. Зоріна,

І.Ю. Осадчий, Л.К. Сук, Н.В. Хоменко та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити основну мету управління товарними за�

пасами на підприємствах торгівлі. Обгрунтувати кла�

сифікацію товарних запасів та зробити висновок

щодо їх ролі в процесі обліково�аналітичного відоб�

раження. Довести роль ефективності обліково�анал�

ітичного відображення товарних запасів в системі уп�

равління, задля ефективності роботи торгівельного

підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" товарні запаси — це

товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані

(отримані) та утримуються підприємством з метою по�

дальшого продажу" [1].

Так, згідно з п. 4 П(С)БО 9 запасами є активи, які:

— утримуються для подальшого продажу за умови

звичайної господарської діяльності;

— перебувають у процесі виробництва з метою по�

дальшого продажу продукту виробництва;

— утримуються для споживання під час виробницт�

ва продукції, виконання робіт та надання послуг, а та�

кож управління підприємством.

При цьому визнати запаси активами можна тільки в

разі обов'язкового додержання таких умов ( п. 5 П(С)БО

9, п. 2.1 Методрекомендацій № 2):

За 
місцезнаходженням  

− на підприємствах торгівлі;  
− у промисловості; 
− у дорозі 

За джерелами 
виникнення 

− власні  
− позикові  

За ступенем 
лімітування  

− нормовані; 
− ненормовані 

За строками  − запаси на початок періоду; 
− запаси на кінець періоду 

За одиницями 
виміру  

− абсолютні – у вартісному та натуральному вираженні;  
− відносні – у днях товарообороту 

За призначенням − поточного зберігання: для забезпечення повсякденних потреб торговельного 
підприємства;  
− сезонного призначення: для забезпечення безперебійної торгівлі в період 
сезонних змін попиту та пропозиції;  
− дострокового завезення: для забезпечення безперебійної торгівлі в віддалених 
місцевостях у період між строками завезення товарів; 
− цільові товарні запаси: для здійснення відповідних заходів. 

За видами  − продовольчі; 
− непродовольчі 

Таблиця 1. Класифікація товарних запасів
торгівельного підприємства

 Таблиця 2. Класифікація товарних запасів на рахунках (субрахунках)
бухгалтерського обліку

Рахунок (субрахунок) 
бухгалтерського обліку Зміст рахунку (субрахунку) 

Товари (рахунок 28)
На цьому рахунку ведуть облік руху товарно-матеріальних цінностей (далі — ТМЦ), що надійшли на підприємство з метою 
продажу. Його використовують в основному збутові, торговельні та заготівельні підприємства й організації, а також 
підприємства громадського харчування 
281 «Товари на складі» На цьому субрахунку ведуть облік руху та наявності товарних запасів, що знаходяться на оптових 

і розподільчих базах, складах, в овочесховищах, морозильниках тощо 
282 «Товари в торгівлі» Тут ведуть облік руху та наявності товарів, що знаходяться на підприємствах роздрібної торгівлі 

(у магазинах, ятках, кіосках, у буфетах підприємств громадського харчування тощо) 
283 «Товари на комісії» На цьому субрахунку ведуть облік товарів, переданих на комісію за договорами комісії та іншими 

цивільно-правовими договорами, які не передбачають переходу права власності на ці товари до їх 
продажу. 
Аналітичний облік ведуть за видами товарів і комісіонерами 

284 «Тара під товарами» Тут ведуть облік наявності й руху тари під товарами і порожньої тари. Торговельні підприємства 
можуть вести облік тари за середніми обліковими цінами, які встановлюються керівництвом 
підприємства за видами (групами) тари і цінами на тару. Різницю між цінами придбання і 
середніми обліковими цінами на тару відносять на субрахунок 285 «Торгова націнка»  

285 «Торгова націнка» На цьому субрахунку підприємства роздрібної торгівлі при веденні обліку товарів за продажними 
цінами відображають торгову націнку на товари, тобто різницю між покупною і продажною 
(роздрібною) вартістю товарів 

286 «Необоротні активи та 
групи вибуття, утримувані 
для продажу» 

Тут ведуть облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються 
утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27 
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— підприємству перейшли ризики та вигоди, пов'я�

зані з правом власності або правом повного господар�

ського відання (оперативного управління) на придбані

(отримані) запаси;

— підприємство здійснює управління запасами і

контроль над ними;

— існує імовірність отримання в майбутньому

економічних вигод, пов'язаних з використанням за�

пасів;

— вартість запасів може бути достовірно визначе�

на.

Характерна особливість запасів полягає в тому,

що вони належать до оборотних активів, тобто при�

значені для реалізації чи споживання протягом од�

ного операційного циклу (а не декількох, як, наприк�

лад, основні засоби) або протягом 12 місяців з дати

балансу.

Класифікацію товарних запасів торговельних

підприємств з метою раціональної організації обліку та

контролю пропонуємо проводити за ознаками, пред�

ставленими в таблиці 1.

Товарні запаси є невід'ємним елементом організації

торговельного процесу, виконуючи при цьому аморти�

зуючи функцію (запаси товарів слугують буфером про�

ти перепадів попиту, пом'якшують розриви між прогно�

зами попиту і його фактичними параметрами та струк�

турою, згладжують нерегулярність або зупинки поста�

чання товарів) та економічну функцію (товарні запаси

забезпечують певний рівень незалежності і самостій�

ності підприємствам), таким чином, товарні запаси ста�

ють ланкою процесу управління торгівельним підприє�

мством.

Класифікацію товарних запасів на рахунках бухгал�

терського обліку можна визначити згідно із Інструкцією

№ 291.

Саме інформації про наявність товарних запасів на

підприємстві створює етапами управління цим підприє�

мством. Таким чином виділення класифікаційної озна�

ки має значення як для цілей бухгалтерського обліку,

так і для прийняття рішень в процесі управління торгі�

вельним підприємством.

Завдання обліку на торгівельному підприємстві по�

трібно розглядати через обліковий процес, який є до�

сить багатогранним явищем.

Формування інформації необхідної для управління

товарними запасами в обліковій системі торгівельного

підприємства представлено на рисунку 1.

Ефективність управління товарними запасами тор�

гівельного підприємства обумовлюються багатьма фак�

торами. Вивчення характеру факторів є необхідною

передумовою для обгрунтування оцінки стану запасів,

планування їх розміру, розробки та прийняття конкрет�

них заходів щодо їх регулювання.

Основною метою управління товарними запасами

є формування й підтримка їх величини на такому рівні,

який дозволяє забезпечити безперебійну торгівлю

кожним товаром за умов мінімальних витрат. Для до�

сягнення цієї мети керівники або менеджери підприє�

мства повинні вести облік товарних запасів, визначи�

ти, скільки треба зберігати запасів, коли розміщувати

замовлення та скільки замовляти одиниць товару за

один раз.

Від керівників і менеджерів торговельного підприє�

мства потрібне вміння не лише визначати необхідну ве�

личину запасів, але й розробляти графіки постачань,

розраховувати оптимальні партії нових замовлень, до�

биватися ув'язки обсягу продажів із величиною запасів,

за необхідності організовувати складування запасів,

брати до уваги вимоги логістики та маркетингу, постійно

проводити фінансовий аналіз потреб у запасах, розра�

ховувати витрати, пов'язані із запасами, та враховувати

політику у сфері цін .

Управління товарними запасами здійснюється на

різних рівнях та включає в себе комплекс заходів, спря�

мованих на формування та підтримання їх оптимально�

го обсягу.

Завдання щодо управління системи обліку товарних

запасів на підприємствах торгівлі полягають у:

— визначення цілей формування товарних запасів,

що створює умови для формування облікової, конт�

рольної і аналітичної;

— створення інформаційної бази управління товар�

ними запасами;

— аналіз стану та ефективності управління товар�

ними запасами;

— нормування товарних запасів;

— планування обсягу товарних запасів;

— оперативний облік товарних запасів.

Інформація про товарні запаси в первинних документах бухгалтерського 
обліку 

Відображення товарних запасів  на 
рахунках бухгалтерського обліку та в 

облікових регістрах 

Складання внутрішньої 
документації щодо наявності 

товарних запасів на 
торгівельному підприємстві 

Управління товарними запасами на торгівельному підприємстві 

Рис. 1. Інформація щодо управління товарними запасами в обліковій системі
торгівельного підприємства

Джерело: складено автором.
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Отже, управління товарними запасами є дуже важ�

ливим на підприємстві. Адже саме завдяки йому ми мо�

жемо оцінити забезпеченість підприємства товарними

запасами, створити ритмічний та безперебійний продаж

товарів, здійснити майбутні прогнози прибутковості.

Правильне управління товарними запасами суттєво

впливає на фінансовий стан торговельного підприєм�

ства. Присутність або відсутність товарних запасів веде

за собою як доходи, так і витрати. Кожне підприємство

вибирає форму управління товарними запасами, вихо�

дячи з особистих потреб і поточного стану споживчого

попиту.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, основною метою управління товарними запа�

сами в підприємствах торгівлі є прискорення їх оборот�

ності в процесі задоволення запитів споживачів, що не�

можливе без безперервного торгового процесу, і потре�

бує утворення на підприємствах торгівлі певного обся�

гу товарних запасів.

Товарні запаси — це маса товарів, призначена для

наступного продажу та здійснення безперебійної

торгівлі, що знаходиться в сфері обігу в процесі пере�

міщення від виробництва до споживання.

На підставі дослідження класифікації товарних за�

пасів, можна зробити висновок, що товарні запаси в

процесі обліково�аналітичного відображення потрібно

розглядати всебічно, з урахуванням усіх можливих ва�

ріантів їх формування та використання.

Таким чином, правильне управління товарними за�

пасами суттєво впливає на фінансовий стан торговель�

ного підприємства. Присутність або відсутність товар�

них запасів веде за собою як доходи, так і витрати. Кож�

не підприємство вибирає форму управління товарними

запасами, виходячи з особистих потреб і поточного ста�

ну споживчого попиту. Ефективний механізм управлін�

ня товарними запасами торговельного підприємства дає

змогу в повному обсязі реалізувати цілі та завдання, які

стоять перед ним; сприяє результативному здійсненню

всіх його функцій на підприємствах торгівлі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність теми полягає у тому, що практика ве�

дення обліку в банках свідчить, що в них досконало оп�

рацьовано лише процедури фінансового обліку, які, на

жаль, є малопридатними для розв'язування завдань внут�

рішньобанківського контролю і планування з огляду на

ретроспективність даних і спрямування на формування,

головно, показників фінансової звітності. З цього випли�

ває нагальна та об'єктивна потреба зміни загальнотео�

ретичних положень системи бухгалтерського обліку, так

і її підсистеми, які нелогічно вважати достатньо завер�

шеними й досконалими. Посилення конкуренції; приско�

рення розвитку технологій, нові методи управління спри�

яють зростанню ролі управлінського обліку на сучасно�

му етапі розвитку ринкових відносин в Україні.
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ACCOUNTING AND ANALYTSCAL SUPPORT FOR MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE BANK

Міжнародна та вітчизняна практика свідчить, що для ефективної діяльності кожного банку, отже, і
для її результативності, вирішального значення набуває обгрунтована система оцінки цієї діяльності.
Саме така система становить основу експертизи дій управлінського апарату банку за всіма напрямами
ведення банківської діяльності. Беручи загалом, питання оцінки діяльності апарату управління завжди
трансформуються в проблему визначення результатів діяльності за наслідками прийнятих управлінсь�
ких рішень на всіх рівнях управління системою "банк". На підставі такої оцінки необхідно в оперативно�
му режимі формувати й нагромаджувати відповідну інформаційну базу з метою використання в процесі
здійснення діяльності та її коригування у разі потреби. Основним постачальником цієї інформації є підси�
стема управлінського обліку.

International and domestic experience shows that for the effective operation of each bank, and hence for
its effectiveness, proved decisive importance of this evaluation system. This system is the basis of examination
of bank operations and managerial staff in all areas of banking activity. Taking general, the assessment of the
administrative apparatus always transformed into the problem of determining the performance of the results
of administrative decisions at all levels of the system of "bank". On the basis of this assessment should be on�
line form and accumulate the appropriate knowledge base for use in the course of its activities and adjustments
if necessary. The main supplier of this information subsystem management accounting.

Ключові слова: банківські установи, управлінський облік, інформаційне забезпечення, доходи, витра�

ти, центри обліку, звітність, аналітичні показники, контроль.

Key words: banks, managerial accounting, information, income, expenses, accounting centers, reporting,

analytical performance, control.
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Дослідженню теоретичних проблем розвитку управ�

лінського обліку присвячено праці багатьох вітчизняних

і зарубіжних економістів. Авторами цих досліджень є
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ремет, П.Е. Житний, Л.М. Кіндрацька, В.Б. Кириленко,

І.М. Парасій�Вергуненко, Л.П. Снігурська, Ю.Н. Юден�

ков, Т.В. Ларікова.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження обліково�аналітично�

го забезпечення ведення управлінського обліку в

банківській установі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ведення управлінського обліку, а також організація

процесу формування управлінської звітності визначено ме�

тодичними рекомендаціями, які розроблено відповідно до

Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову

звітність в Україні" № 996�14, "Про банки і банківську

діяльність" № 2121�14, "Про Національний банк України"

№ 679�14, Положення про організацію бухгалтерського

обліку та звітності в банках України, затвердженого по�

становою Правління Національного банку України від

30.12.98 № 566, які визначають загальні методологічні

підходи та принципи організації процесу формування

фінансових показників управлінської звітності в банках

України. Банки самостійно визначають межі та зміст уп�

равлінської звітності, яка формується залежно від обсягів

діяльності та рівня розвитку банку, специфіки і складності

його діяльності, інших факторів. Система управлінського

обліку формується в межах бухгалтерського обліку з ура�

хуванням регуляторних вимог, інформації служби ризик�

менеджменту та інших служб. Управлінський облік містить

сукупність принципів, методик і процедур збору, оброб�

лення і формування фінансової інформації про діяльність

банку за об'єктами управління та складання звітності для

забезпечення внутрішнього процесу прийняття керівницт�

вом банку управлінських рішень. Методологія управлінсь�

кого обліку банку складається з таких методик: оцінки при�

бутковості та ефективності діяльності; планування, бюд�

жетування, аналізу результатів і прогнозування діяльності;

контролю і складання відповідних форм управлінської

звітності; підготовки додаткової інформації для прийнят�

тя стратегічних управлінських рішень. Методологія управ�

лінського обліку має періодично переглядатися з метою

забезпечення її адекватності поточним умовам та в разі

потреби змінюватися. Веденням управлінського обліку та

формуванням фінансових показників управлінської

звітності бажано займатися окремому структурному

підрозділу банку, службі управлінського обліку. Функція�

ми служби управлінського обліку є оцінка та моніторинг

фінансових показників діяльності банку за об'єктами

управління і надання інформації керівництву різних рівнів

для прийняття рішень. Банк використовує стандартні для

всіх структурних підрозділів банку методики, що сформо�

вані на єдиній базі даних. Управлінський облік здійснюєть�

ся службою управлінського обліку банку централізовано.

Служба управлінського обліку забезпечює звірку даних

управлінської звітності з відповідними даними бухгал�

терського обліку та регулярне подання управлінської

звітності.

Організація управлінського обліку в банку повинна

передбачити можливість збору, вимірювання, реєст�

рації, накопичення, оброблення, узагальнення інфор�

мації, необхідної для оцінки доходів, витрат, прибутко�

вості та ефективності об'єктів управління банку. Об'єк�

тами управлінського обліку є: витрати; доходи; фінан�

совий результат (результативність) — прибуток (прибут�

ковість) або збиток (збитковість); ризики; ефективність

(ефект); інші результати діяльності. Об'єкти управлінсь�

кого обліку можуть визначатись як абсолютними, так і

відносними показниками.

Процес управління банком полягає в досягненні

конкретних цілей, вибраних в ході здійснення банківсь�

кої діяльності. На кожному етапі управлінці різних рангів

намагаються вибрати оптимальні варіанти з наявних альтер�

натив. Можливість правильного вибору залежить вик�

лючно від кількості і якості інформації. З огляду на це,

процедури управлінського обліку в банках мають відпо�

відати потребам постійного контролю за результатами

діяльності, а така процедура бухгалтерського обліку, як

реєстрація господарських операцій, не відкидається, а

навпаки, активізується з допомогою оперативного кон�

тролю. Ідеться передусім про контроль за дотриманням

кошторисів і певних планових стандартів засобами реє�

страції відхилень. У такий спосіб виокремлюються два

обов'язкові елементи управлінського обліку: плануван�

ня і контроль, які, підлягаючи певним обліковим проце�

дурам, набирають форми конкретної інформаційної

бази, котра аналізується для вибору правильного управ�

лінського рішення або зміни стратегії діяльності. Мож�

ливості керівництва регулювати економічні процеси все�

редині банку можуть бути досить високими за умови

формування інформації щодо всіх напрямів діяльності,

тобто чітких дій механізму управлінського обліку. З цих

позицій підсистему управлінського обліку банку варто

розглядати як дійовий елемент загального управління

банківською діяльністю. Надання підсистемі управлінсь�

кого обліку функції своєрідного фільтра великої

кількості інформації та формування такого її обсягу, що

забезпечить потреби управління кожного банку. Зро�

зуміло, що та інформація, яка є суттєвою для одного

банку, може виявитися абсолютно не потрібною для

іншого. Отже, управлінський облік набуває ознак підси�

стеми інформаційної підтримки конкретного управлінсь�

кого рішення.

Можна назвати дві основні причини активного пошу�

ку ефективних методів ведення та організації управлінсь�

кого обліку на даному етапі розвитку банківської систе�

ми України: по�перше, системи управління банком уск�

ладнюються, запроваджуються нові банківські продук�

ти та послуги, а тому без надійного інформаційного за�

безпечення управління ці системи можуть стати некеро�

ваними; по�друге, зростання обсягів інформації потре�

бує вміння оперативно знайти саме ту інформацію, що

потрібна. У такий спосіб поступово вимальовується кон�

цепція створення загального інформаційного "образу"

фінансового стану банку через інформацію про отримані

результати за всіма напрямами діяльності в розрізі струк�

турних підрозділів. З огляду на це, використовувані за�

соби, процедури та методика управлінського обліку не

можуть бути централізовано визначені Національним

банком України, оскільки кожний банк має враховувати

специфічні ознаки власного бізнесу, кадровий склад пра�

цівників і, певна річ, навіть внутрішні ціни на банківські

продукти та послуги. На специфіку банківської діяльності

впливає те, що багато економічних ситуацій і процесів

залежать від умов, що складаються на міжбанківському

ринку. Це також потребує зваженого оперативного втру�

чання в процес діяльності, ефективність якого залежить

від оперативності інформації.

Коротко кажучи, здобута інформація є важливим

засобом впливу на характер управлінських рішень. З ура�

хуванням цього, можна стверджувати, що управлінський

облік виокремлено з бухгалтерського як сукупність

прийомів і методів, покликаних забезпечити управління
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необхідною інформацією відносно результатів діяльності

банку, наслідків прийняття окремих управлінських

рішень. У такий спосіб формуються реальні передумови

для виконання процедур аналізу окремих об'єктів та про�

цесів, тобто обгрунтування нових управлінських рішень

та контролю за їх виконанням. Загалом управлінський

облік банку характеризується як мікроекономічний облік.

Його процедури пов'язують в одне ціле низку окремих

процесів: планування, калькулювання банківських послуг,

бюджетування за центрами відповідальності та центра�

ми прибутковості. Управлінський облік як самостійний

напрям бухгалтерського обліку формує інформацію, не�

обхідну для складання внутрішньобанківської звітності,

що є необхідною умовою прийняття управлінських рішень

навіть за нестандартних економічних ситуацій. Організа�

ція ефективного механізму управлінського обліку ба�

зується на двох основних принципах: принципі оператив�

ності даних, необхідних для прийняття управлінського

рішення, та принципі конкретизованої відповідальності

управлінців за його наслідки. Характерною ознакою уп�

равлінського обліку слід визнати інтегрованість його

складових елементів: планування, обліку, аналізу, конт�

ролю та регулювання. Обліковий компонент — тільки

одна зі сторін цієї інтеграції. Управлінський облік є

інформаційною основою управління внутрішньою діяль�

ністю банку, його стратегією і тактикою. Тактичні аспек�

ти управлінського обліку визначають: облік, контроль,

аналіз, регулювання раніше прийнятих рішень і відпові�

дальність за їх виконання. До стратегічних відносимо

сформовану в банківській установі систему планування і

координації управлінських рішень для вибору перспек�

тивних напрямів розвитку банку на майбутнє. Стратегія

стосується як загального планування діяльності банку,

так і планування за основними напрямами діяльності. Ви�

значальною тут є адаптація цих елементів управлінсько�

го обліку до вимог управління господарською діяльністю,

що постійно ускладнюються. Важливо, щоб стратегічні

елементи управлінського обліку перетворилися на уп�

равлінські стандарти, як це сталося на оперативному рівні

управління за допомогою циклів бюджетування, по�

рівняння фактичних показників з передбачуваними і зус�

трічного регулювання.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

З переходом до формування ринкових відносин

зникли перешкоди для впровадження управлінського

обліку, хоч цей процес в Україні відбувається дуже по�

вільно. Пошук ефективних механізмів організації та ве�

дення управлінського обліку стримується браком будь�

яких теоретичних та практичних рекомендацій. Це сто�

сується навіть банківських установ, які в процесах ре�

формування облікової системи просунулися набагато

далі проти інших суб'єктів господарської діяльності.

Зрозуміло, що управлінський облік охоплює набагато

ширший діапазон питань, ніж фінансовий. Передусім він

включає елементи планування та прогнозування в по�

єднанні з аналізом фактичних показників фінансової

звітності. Постановка управлінського обліку у вітчизня�

них банках ще й досі перебуває на "зародковому" етапі.

У багатьох з них оперативний облік виконує функції

з'єднувальної ланки між розв'язанням поточних завдань

і управлінським обліком як підсистемою бухгалтерсь�

кого обліку, тобто облікову практику відірвано від про�

блем менеджменту банку, а облік відхилень фактичних

витрат від прогнозних випадає із загального обліково�

го процесу. Суттєвим компонентом забезпечення успі�

шної діяльності банку є гнучкість і швидкість реакції його

керівництва на зміни зовнішнього економічного і пра�

вового середовища. Ефективність банківського бізне�

су великою мірою залежить і від оптимального управ�

ління наявними ресурсами та внутрішніми резервами.
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шенні до валюти іноземних країн. Адже це один із

факторів фінансово�економічного впливу не тільки на

підприємство, а на всю економіку країни. З прирос�
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том збільшення цієї нестабільності водночас збіль�

шується проблема як фінансово�економічної неза�

лежності виробничої фірми, так і її фінансово�еконо�

мічної стійкості.

Кожен день збільшується актуальність питання за�

хисту своєї промислової власності або ж безпеки

своєї виробничої фірми.

Управління системою фінансово�економічної без�

пеки виробничої фірми потребує постійного вдоско�

налення. Оскільки його недосконалість прямоліній�

но впливає на стійкість та протидію загрозам фірми.

Що, як зазвичай, призводить до плачевних наслідків:

неплатоспроможності фірми, а також її недієздат�

ності до подальшого свого розвитку.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Багато вчених розглядали питання управління сис�

темою фінансово�економічною безпекою виробничої

фірми. Але вагомий внесок у своїх наукових розробках

втілили такі вчені, як: В.Г. Алькема, О.І. Барановський,

Т.Г. Васильців, А.Е. Воронкова, В.М. Геєць, Г.В. Коза�

ченко, В.П. Пономарьов, А.М. Штангрет.

ФОРМУВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Управління системою фінансово�економічної

безпеки постійно потребує удосконалення теоретич�

ної бази, впровадження нових підходів, методик, ме�

ханізмів та засобів, які б не переходили рамки зако�

нодавства країни та постійно сприяли покращенню

фінансово�економічного стану виробничої фірми та

її процвітання на фінансовому ринку.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Виходячи з сучасних ринкових умов, коли актив�

но прогресує недобросовісна конкуренція, корпора�

тивні конфлікти, політичні незлагоди в країні, рей�

дерські захоплення та коливання державної валюти

по співвідношенню до іноземної та багато інших пра�

вопорушень у виробничій сфері, які спонукають

умисному чи неумисному завданні шкоди виробничій

фірмі — автоматизовано провокує в підрозділі без�

пеки виробничої фірми розробити адекватну та найе�

фективнішу систему захисту, яка своєчасно реагу�

ватиме на виклики зовнішніх та внутрішніх потен�

ційних загроз, протидіяти їм, та знаходити раціо�

нальні пропозиції для їхнього усунення та не повто�

рення з метою завданням як найменшої шкоди та

фінансових збитків для виробничої фірми, з голов�

ною умовою нормального її подальшого розвитку в

майбутньому.

При досліджуванні наукових робіт видатних вче�

них, було виявлено, що науковці розмежовують по�

няття "фінансова безпека" та "економічна безпека".

І в результаті цього не має жодного конкретного тлу�

мачення поняттю "фінансово�економічна безпека",

хоч ці поняття постійно переплітають одне�одного та

поєднуються.

Але деякі автори робили спробу визначити, що

трактування "фінансово�економічна безпека" є до�

сить складним та потребує системного та комплекс�

ного підходу для логічного урозуміння своєї сутності

та створенням повноцінної системи управління

фінансово�економічної безпеки підприємства [1, c.

43].

Фінансово�економічна безпека являє собою ком�

плексну систему захисту виробничої фірми, яка ство�

рюється завдяки систематизованому виконанню пев�

них дій, та має багато напрямів і складових щодо

своєї реалізації.

На нашу думку, створити систему фінансово�еко�

номічної безпеки виробничої фірми з достатнім ре�

зультативним рівнем просто неможливо. Спочатку

потрібно створити систему фінансово�економічної

безпеки з базовим набором необхідних компонентів

для її початкового існування, а вже потім поступово

доповнювати цю систему новими компонентами та

властивостями, з якими вона пройде через увесь свій

життєвий цикл.

При здійсненні управління системою фінансово�

економічної безпеки виробничої фірми, першочер�

говим етапом постає правильне прогнозування май�

бутнього рівня фінансово�економічної нестабіль�

ності, розробка нових стратегій забезпечення фінан�

сово�економічної безпеки фірми, за рахунок орієн�

тування його на поточний рівень як фінансової, так і

економічної нестабільності у державі та політичну

ситуацію в країні, що є ключовим елементом такого

управління.

Найефективнішою система фінансово�економіч�

ної безпеки буде за умови конкретного визначення

стратегії, політики і тактики.

Під стратегією фінансово�економічної безпеки

розуміють конкретно визначену мету і завдання та

напрями їх вирішення; визначення форми і способу

використання конкретних засобів та здатність їхньо�

го перегруповування; створенням потрібних резервів

або депо, для своєчасної локалізації та нейтралізації

як можливих так і потенційних загроз.

Під політикою фінансово�економічної безпеки

треба розуміти багатогранну систему поглядів і за�

ходів, котрі цілеспрямовані досягненню і підтримці

стабільного розвитку виробничої фірми.

Під тактикою фінансово�економічної безпеки

слід розуміти як найбільш гнучку частину системи

фінансово�економічної безпеки, яка має здатність

змінюватися в залежності від дії та протидії зов�

нішнім та внутрішнім загрозам, а також зміні пріо�

ритету економічних інтересів.

При створенні системи забезпечення фінансово�

економічної безпеки виробничої фірми, доцільно

враховувати її властивості, котрі обов'язково мають

бути характерні цій системі. Врахування даних вла�

стивостей цілеспрямовані на комплексне забезпе�

чення стійкості та стабільності фірми, та на ефектив�

ну побудову стратегії забезпечення безпеки [2, c.

181].

Отже, в сучасних умовах фінансово�економіч�

ного розвитку з яскраво вираженим дисбалансом

та нестабільності, розробка нових стратегій та
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існування старих щодо забезпечення фінансово�

економічної безпеки виробничої фірми, завжди

було одним з основних етапів процесу управління

системою фінансово�економічної безпеки вироб�

ничої фірми. У залежності від рівня фінансово�

економічної безпеки виробничої фірми та фінан�

сово�економічної нестабільності, можна зазначи�

ти декілька основних стратегій: розвитку, стабіль�

ності та скорочення.

Також зважуючи основні форми впливу фінансо�

во�економічної нестабільності на фінансово�еконо�

мічну безпеку виробничої фірми, бажано, щоб нова

стратегія містила такі складові:

— підсистему політичного моніторингу;

— підсистему стимулу реалізації виробленої про�

дукції;

— підсистему зовнішньої безпеки;

— підсистему захисту від інфляції;

— підсистему захисту від недобросовісної кон�

куренції та рейдерських захоплень;

— підсистему захисту від валютних коливань.

У більш вузькому розумінні до управління сис�

теми фінансово�економічною безпекою виробничої

фірми відносять: органи управління; підрозділи та

виконавці, котрі виконують зазначені функції та ви�

рішують завдання, які поставлені перед ними; набір

методів та методик, які допомагають здійснювати уп�

равлінський вплив.

Якщо ж не вдаватися до вузького розуміння, то

під трактуванням поняття "управління системою

фінансово�економічною безпекою виробничої

фірми" являє собою складний механізм правління

фінансово�економічної безпеки у виробничій фірмі,

котрий має в собі цілу низку основних методів та

форм, принципів та прийомів, і діючих стимулів для

їхнього існування.

Як зазначає Бланка І.О., структура механізму

управління фінансово�економічною безпекою скла�

дається з цілої системи державного нормативно�

правового регулювання, ринкового та внутрішньо�

го механізму регулювання фінансової безпеки

підприємства, цілої системи методів та інструментів

управління фінансовою безпекою підприємства [3,

c. 99].

Головною метою в управлінні системою фінан�

сово�економічної безпеки виробничої фірми зазна�

чають такі поняття:

— високе досягнення платоспроможності фірми;

— високе досягнення фінансово�економічної

стійкості фірми;

— надійний захист фінансових та економічних

інтересів фірми від зовнішніх та внутрішніх загроз

для кращого забезпечення стійкого розвитку у дов�

гостроковий період.

Найефективнішу значущість система фінансово�

економічної безпеки набирає тоді, коли нею пос�

тійно керують та підтримують її стабільність функц�

іонування на всіх рівнях. При реалізації таких вимог

до системи фінансово�економічної безпеки дає змо�

гу запобігти витоку конфіденційної інформації з ви�

робничої фірми, порушенням прав комерційної тає�

мниці та протидії економічним диверсіям.

Для ефективного здійснення заходу з безпеки

виробничої фірми потребується залучення до взає�

модії усіх учасників цього процесу (служб, підроз�

ділів, співробітників). Оскільки максимальна резуль�

тативність поставленої мети досягається та залежить

від того наскільки правильно були скоординовані та

узгоджені всі їхні зусилля. Кожен учасник при

здійсненні процесу забезпечення заходу з безпеки,

повинен чітко знати, яка робота на нього покладена

для виконання, та за що він буде нести свою відпов�

ідальність. Також виробнича фірма однозначно зо�

бов'язана здійснювати суто тісний діловий зв'язок з

районними та місцевими службами безпеки, з орга�

нами влади, з правоохоронними органами, а також

з іншими зовнішніми організаціями, які можуть на�

дати виробничій фірмі необхідну допомогу у забез�

печенні безпеки [4, c. 308].

При проведенні заходів з безпеки всі учасники

та співробітники фірми повинні бути повідомлені про

проведення таких заходів, що своєчасно дозволить

виявити реальні і потенційні загрози виробничої

фірми, та негайно запобігти їхньому виникненню та

негативному впливу на діяльність фірми. Але при

проведенні заходу, способу, методу та засобу, за до�

помогою яких буде відбуватися забезпечення без�

пеки — повинні бути засекречені, окрім осіб та учас�

ників які будуть проводити даний захід. Це надасть

можливості та переваги для більш ефективної бо�

ротьби з різними загрозами та своєчасно запобігти

і уникнути нанесенню шкоди та збитків виробничій

фірмі.

Аналізування та узагальнення цілого ряду нау�

кових джерел [5, с. 77—78; 6, с. 69; 7, с. 142—143;

8, с. 142—143; 9, с. 341; 10, с. 6] свідчать, що управ�

ління системою фінансово�економічною безпекою

виробничої фірми повинно здійснюватися за певною

низкою правил та принципів, а також виконання пев�

них завдань та функцій системи фінансово�економ�

ічної безпеки, буде здійснюватися тільки в резуль�

таті повного додержання цих основних принципів уп�

равління фінансово�економічною безпекою вироб�

ничої фірми:

— принцип законності;

— принцип розвитку та удосконалення;

— принцип збалансованості;

— принцип системності побудови;

— принцип безперервності;

— принцип інтегрованості;

— принцип адаптивності;

— принцип динамічності та оперативності;

— принцип ефективності управлінських рішень;

— принцип економічної доцільності;

— принцип оптимізації витрат;

— принцип комплексності;

— принцип результативності;

— принцип постійного моніторингу;

— принцип своєчасності;

— принцип обгрунтованості;

— принцип адекватності реагування;

— принцип координації та взаємодії;

— принцип активності;

— принцип централізації управління;
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— принцип відповідальності та стимулювання;

— принцип об'єктивності;

— принцип варіативності;

— принцип гнучкості управління;

— принцип спрямованості на стратегічні цілі.

Якщо наведені принципи будуть реалізовані при

управлінні системою фінансово�економічної безпе�

ки виробничої фірми, це однозначно дасть мож�

ливість здійснити виконання поставленої мети та її

організації, а також забезпечити виконання постав�

лених задач.

ВИСНОВКИ
На нашу думку, в сучасних ринкових умовах, де

постійно присутній ризик та зловмисники, система

фінансово�економічної безпеки виробничої фірми

повинна для протидії цьому: своєчасно виявляти

різноманітні деструктивні фактори; бути дієздатною

або дієвою; постійно захищати інтереси фірми; вжи�

вати заходи для виявлення різних загроз, поперед�

ження негативного впливу деструктивних факторів

та усунення нанесення збитків виробничій фірмі. Це

одразу дає можливість зменшити суму витрат, оск�

ільки логічніше та економніше своєчасно виявити та

знищити загрозу або небезпеку доки вона не набу�

ла активного характеру, ніж усувати завдану після

неї шкоду.

Система фінансово�економічної безпеки вироб�

ничої фірми повинна бути такою, щоб були економ�

ічно обгрунтовані, оптимальні та доцільні витрати

щодо її забезпечення, та не виходили за межі того

рівня, коли починає втрачатися фінансова та еконо�

мічна раціональність їх забезпечення та застосуван�

ня.

В управлінні системою фінансово�економічною

безпекою виробничої фірми є постійна розробка но�

вих заходів які потрібно використовувати не розріз�

нено, а у поєднанні, комплексно та оперативно для

реалізації різних методів, принципів, функцій та ме�

ханізмів для успішної діяльності виробничої фірми.

Література:

1. Васильців Т.Г., Волошин В.І., Бойкевич О.Р.,

Каркавчук В. В. Фінансово�економічна безпека

підприємств України: стратегія та механізми забез�

печення: монографія / Васильців Т.Г., Волошин В.І.,

Бойкевич О.Р., Каркавчук В.В. [за ред. Т.Г. Василь�

ціва]. — Львів: ВИДАВНИЦТВО, 2012 — 386 с.

2. Економічна безпека в умовах глобалізації

світової економіки: [колективна монографія у 2 т.].

— Дніпропетровськ: "ФОП Дробязко С.І.", 2014. —

Т. 2. — 349 с.

3. Бланк И.А. Управление финансовой безопас�

ностю предприятия / И.А. Бланк. — К.: Ника�Центр,

2004. — С. 73—110.

4. Орлик О.В. Напрямки формування надійної си�

стеми економічної безпеки суб'єктів господарюван�

ня / О.В. Орлик // Соціально�економічні аспекти

розвитку економіки та управління: Міжнар. наук.�

практ. конф., 16—17 січня 2014 р.: матеріали конф.

— Дніпропетровськ: "ФОП Дробязко С.І.", 2014. —

С. 306—309.

5. Мойсеєнко, І. П. Управління фінансово�еконо�

мічною безпекою підприємства / І.П. Мойсеєнко,

О.М. Марченко. — Львів: ЛьвДУВС, 2011. — 380 с.

6. Бойкевич О.Р., Каркавчук В.В. Фінансово�еко�

номічна безпека підприємства: механізми та стра�

тегії: монографія / О.Р. Бойкевич, В.В. Каркавчук;

за ред. Т.Г. Васильціва. — Львів: Ліга�Прес, 2013. —

347 с.

7. Судакова О.І. Стратегічне управління фінансо�

вою безпекою підприємства / О.І. Судакова // Еко�

номічний простір. — 2008. — № 9. — С. 140—148.

8. Мойсеєнко І.П., Шолок О.О. Механізм управ�

ління фінансово�економічною безпекою підприєм�

ства / І.П. Мойсеєнко, О.О. Шолок // Науковий

вісник НЛТУ України: збірник науково�технічних

праць. — Львів: РВВ НЛТУ України. — 2011. — Вип.

21.02. — С. 141—146.

9. Клименко Т.В. Основні елементи механізму за�

безпечення фінансової безпеки суб'єктів господарю�

вання / Т.В. Клименко // Вісник ЖДТУ. Серія: Еко�

номічні науки. — 2011. — № 4 (58). — С. 340—343.

References:

1. Vasyl'tsiv, T.H. Voloshyn, V.I. Bojkevych, O. R.

and Karkavchuk, V. V. (2012), Finansovo�ekonomichna

bezpeka pidpry iemstv Ukrainy : stratehiia  ta

mekhanizmy zabezpechennia [The financia l and

economic  security  of  Ukraine: strategy and

mechanisms to ensure], L'viv, Ukraine.

2. Drobiazko, S.I. (2014), Ekonomichna bezpeka v

umovakh hlobalizatsii svitovoi ekonomiky [Economic

security in a globalizing world economy], 2nd ed,

Dnipropetrovsk, Ukraine.

3. Blank, Y.A. (2004), "financial enterprise security

management", pp. 73—110.

4. Orlyk, O. V. (2014), "Directions formation of a

rel iable system of economic security  entit ies",

Sotsial'no�ekonomichni aspekty rozvytku ekonomiky

ta upravlinnia [Socio�economic aspects of economics

and management],  Mizhnar. nauk.�prakt.  konf.

[International Scientific Conference], Dnipropetrovsk,

Ukraine, pp. 306—309.

5. Mojseienko, I.P. (2011), Upravlinnia finansovo�

ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Financial and

economic security of the enterprise], L'viv, Ukraine.

6. Bojkevych, O.R. and Karkavchuk, V.V. (2013),

Finansovo�ekonomichna bezpeka pidpryiemstva:

mekhanizmy ta stratehii [Financial and economic

security, mechanisms and strategies], L'viv, Ukraine.

7. Sudakova, O.I. (2008), "Strategic management

of financial security company", Ekonomichnyj prostir,

no. 9, pp. 140—148.

8. Mojseienko, I. P. and Sholok, O.O. (2011), "The

mechanism of management of financial and economic

security of the enterprise" Naukovyj visnyk NLTU

Ukrainy: zbirnyk naukovo�tekhnichnykh prats', vol.

21.02, pp. 141—146.

9. Klymenko, T. V. (2011), "The main elements of a

mechanism to ensure financial security entities",

Visnyk ZhDTU, Seriia: Ekonomichni nauky, no. 4 (58),

pp. 340—343.

Стаття надійшла до редакції 15.08.2016 р.



33

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У статті автора [9], що є першою частиною проведених

досліджень ринку ресторанних господарств м. Києва, іден�

тифіковані кореляційно�регресійні функції зв'язку між сег�

ментами ринку ресторанного господарства (РГ), які авто�

ром запропоновано іменувати як показник міжсегментного

"ринкового важіля брендової націнки". Недослідженою про�

блемою аналізу та управління брендами мереж РГ у іденти�

фікованих за вартістю "середнього чека" сегментах ринку є

виявлення параметрів, які ідентифікують характеристики

бренда заклада РГ внутри кожного сегмента — показників

ризику відносного відхилення показників індивідуальних
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закладів РГ від маточікування показників в сегменті — "сили

бренда" ("brand strength" [4], "brand power" [3]) у сегменті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначенню чисельних характеристик "сили бренда"

присвячені наукові праці зарубіжних (С.А. Старов [6, c. 483],

А.С. Грисько [1, с. 46], С.В. Карпова [3, c. 54]) та вітчизня�

них (Є.В. Ромата, [4, с. 27], О.Л. Шевченко [8, c. 53]) дослід�

ників, однак на сьогодні сформульована тільки теоретична

сутність "сили бренду" (Brand Power) як рівня популярності

марки в покупця та міри здатності бренду домінувати в цій
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категорії продуктів, при цьому основна сила бренду поля�

гає в його унікальній корисності відносно конкурентних то�

варами/послугами на ринку.

У статті автора [9] на базі результатів статистичних до�

сліджень відносної вартості однотипних страв та напоїв у

закладах РГ різних цінових категорій як функції відношен�

ня вартості блюда до рівня вартості "середнього" чека

клієнта в закладі РГ (рис. 1) доведено, що:

1. Взаємодія суспільного платоспроможного попиту сег�

ментів споживачів послуг ринку закладів РГ [9] та відповід�

них цінових брендових сегментних пропозицій закладів РГ

формують ринкові "лінії вартості" ідентичної ресторанної

продукції (регресійно�кореляційні функції, що характери�

зуються середньоринковими міжсегментними показниками

"важіля брендової націнки".

2. Отримані кореляційно�регресійні залежності Y3= f(X)

— функції відносного рівня вартості стандартизованої порції

блюда в меню заклада РГ у % від вартості середнього "чека"

в закладі РГ (Х) — характеризують загальностатистичну

"лінію ринку", тобто середнє значення відносної вартості

стандартизованої порції блюда в % від вартості середньо�

го "чека" в закладі РГ (заклади РГ з нормальним рівнем

"сили бренду").

3. Заклади РГ, показники функції Y3=f(X) для яких зна�

ходиться нижче "лінії ринка" (низький рівень "сили брен�

ду"), можна характеризувати як такі, що використовують

цінову маркетингову стратегію залучення клієнтів низькою

вартістю страв та напоїв (стратегія "цінової конкуренції"),

але при цьому повинні максимально знизити витрати на

маркетингові комунікації на етапах залучення та обслугову�

вання клієнтів.

4. Відповідно, заклади РГ, показники функції Y3=f(X)

для яких знаходиться вище "лінії ринка" (високий рівень

"сили бренду") використовують цінову маркетингову стра�

тегію залучення клієнтів спеціалізацією страв та напоїв ви�

сокої вартості (стратегія "зосередження на уникальному

сегменті"), але при цьому повинні максимально підвищити

витрати на маркетингові комунікації на етапах залучення та

обслуговування клієнтів, які взамін проникаються лояльні�

стю до бренда конкретного заклада РГ(мережі закладів РГ)

і готові платити більш вищу ціну за споживання.

Результати аналізу розподілу рівней "сили бренду" за�

кладів РГ у характерних 7 цінових сегментах ринку закладів

РГ викладені автором в дійсній статті, яка є логічним про�

довженням статті [9].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою наукової статті є статистична оцінка розподілу

показника внутрисегментної "ризикової складової індивіду�

альної сили бренда" (показник "ризику" відхилення фактич�

ного "важіля брендової націнки" від середнього ринкового

рівня "маточікування" в ціновому сегменті ринку) в окремих

цінових категоріях ринку закладів РГ відносно середньорин�

кового показника кореляційних функцій міжсегментного ва�

жіля "брендової вартісної надбудови" — відносного показ�

ника зростання вартості ідентичних або однотипних ресто�

ранних блюд/напоїв у закладах РГ при зростанні показни�

ка вартості "середнього чека" відвідувача для категорій, в

яких себе позиціонують відповідні заклади РГ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Статистичні дослідження ціни реалізації напоїв у за�

кладах РГ різних цінових сегментів проводились для декіль�

Рис. 1. Статистичний аналіз міжсегментної функції Y3=f(X) вартості пляшки "Боржомі"(500 мл)
у вибірці 56 мережевих закладів РГ м. Києва залежно від фактора Х вартості "середнього чека"

в закладі РГ певного класу
Джерело: [9].
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кох видів стандартизованих напоїв: мінвода "Боржомі" (пляш�

ка 500 мл), кухоль розливного пива "Чергнігівське/Львівське"

(500 мл), 50 мл української горілки сорту "Nemiroff Преміум",

50 мл фінської горілки сорту "Vodka Finlandia Standart", 50

мл елітного французського коньяка сорту "Мартель X.O.", 30

мл зернового кофе з кавомашини — "Еспресо".

Для оцінки розподілу показника "сили бренда" (показ�

ник "ризику" відхилення фактичного "важіля брендової на�

цінки" від середнього ринкового рівня "маточікування" в

ціновому сегменті ринку) в кожному ціновому сегменті рин�

ку закладів РГ для кожного ідентичного напою проведений

наступний комплекс розрахунків (на прикладі детального

аналізу ціни пляшки "Боржомі"):

1. Первинні спостереження за цінами напоїв методами

групування, подвійного ранжування (за зростанням ціново�

го сегмента та за зростанням ціни страви/напою в сегменті)

та кореляційно�регресійного аналізу представляються у виг�

ляді кривої для розрахунку міжсегментного важіля брен�

дової надбавки вартості пляшки "Боржомі" (500 мл) у рес�

торанах цінових сегментів 3—4 ("Casual Dinning") та ціно�

вих сегментів 5—7 ("Fine Dinning") — рисунок 1 [9].

2. Послідовно для сегмену 7 ("Fine Dinning Elit") — ри�

сунок 2, сегменту 6 ("Fine Dinning Premium") — рисунок 3,

сегменту 5 ("Fine Dinning Ekstra") — рисунок 4, з викорис�

танням програмного блоку "Описуюча статистика" електрон�

них таблиць "Excel�2013" [7] розраховуються показники:

— у кожній ціновій категорії j  закладу РГ ( для jn  —

кількості спостерігаємих закладів РГ в ціновій категорії) для

i�того виду ідентичних страв та напоїв розраховується ма�

тематичного очікування ціни ijMC  вибірки цін в одному сег�

менті (середнє значення [2]);

— середньоквадратичне відхилення ijσ  та дисперсія
2

ijijS σ=  вибірки цін в одному j�сегменті для  i�тої страви/

напою [2].

3. Для кожного ijn �закладу РГ в j �сегменті для  тої стра�

ви/напою розраховуються показники "сили бренда" та

відповідного рівня "ризику" (відносне відхилення фактич�

ної ціни від ціни маточікування  тої страви/напою в сегменті),

які будуються на графіках рисунків 2, 3, 4 в відносних коор�

динатах:

— ijn  —індивідуальних показників "сили бренду" (ко�

ордината Y):

%100*
),...,1(

),...,1(2
ij

ij
ij MC

nkCij
nkR ij =

== (1),

— ijn — індивідуальних показників "цінового ризику

індивідуального брендового важіля" (відповідна координа�

та Х — відхилення від маточікування в частках середньок�

вадратичного відхилення вибірки ijσ ):

ij

ijij
ij

MCnkCij
nkZR ij

σ
]),...,1([

),...,1(2
−=

== (2).

4. На графіках рисунків 2, 3, 4 будуються гістограми ча�

стот "попадання" індивідуальних показників "сили бренда"

в діапазони ( ijσ*3± ) з дискретністю "кармана" накопичен�

ня частот гістограми — ijσ*5,0 .

Як показує аналіз даних, наведених на рисунку 2, для

пляшки напою "Боржомі":

1) у ціновому сегменті j=7 ("Fine Dinning Elit"):

— 30% закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду %7560),...,1(2 −== ijnkR ij
, знаходячись у негативній

зоні ризику ijijij nkZR ij σσ *5,0),...,1(*0,1 2 −<=<− ;

— 30 % закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %9080),...,1(2 −== ijnkR ij , знаходячись у негативній

зоні ризику ijijij nkZR ij σσ *0,0),...,1(*5,0 2 <=<− ;

— 30 % закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

Рис. 2. Розподіл індивідуальних цінових ризиків відхилення від "ринкового рівня" важіля
брендової надбавки вартості пляшки "Боржомі" (500 мл) у ресторанах 7 сегмента

"Fine Dinning" ("Fine Dinning Elit")
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ду" 
 

%120103),...,1(2 −== ijnkR ij
, знаходячись в позитивній

зоні ризику ijijij nkZR ij σσ *5,0),...,1(*0,0 2 +<=< ;

— 10 % закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %210200),...,1(2 −== ijnkR ij
, знаходячись в позитивній

зоні ризику ijijij nkZR ij σσ *6,2),...,1(*5,2 2 +<=<+ .

Таким чином, у ціновому сегменті j=7 ("Fine Dinning

Elit"):

— 60 % закладів РГ знаходяться в незначній зоні ризи�

ку ijσ*5,0± , маючі відхилення індивідуальної ціни від ма�

точікування в сегменті не більше %20± , тобто орієнтують�

ся на середньоринковий рівень ціни пляшки "Боржомі" в за�

кладах РГ сегменту;

— 30 % закладів РГ знаходяться в зоні суттєвого негатив�

ного ризику ijσ*)0,15,0( −− , маючі відхилення індивідуальної

ціни від маточікування в сегменті від �25 % до �40 %, тобто ці

заклади активно застосовують цінову політику додатково�

го залучення клієнтів в сегменті, не зважаючи на ризик втра�

ти оптимального прибутку з продажу пляшки "Боржомі";

— 10 % закладів РГ знаходяться в значній зоні пози�

тивного ризику ijσ*5,2+ , маючі відхилення індивідуальної

ціни від маточікування в сегменті до %100+ , тобто ці закла�

ди максимально використовують власну індивідуальну "силу

бренда" для досягнення максимального прибутку з прода�

жу пляшки "Боржомі", ризикуючі втратою клієнтів при

ціновій конкуренції в сегменті.

Як показує аналіз даних, наведених на рисунку 3, для

пляшки напою "Боржомі":

2) у ціновому сегменті j=6 ("Fine Dinning Premium"):

— 60% закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %8580),...,1(2 −== ijnkR ij , знаходячись у негативній

зоні ризику ijijij nkZR ij σσ *5,0),...,1(*0,1 2 −<=<− ;

— 20% закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %105103),...,1(2 −== ijnkR ij , знаходячись в позитивній

зоні ризику ijijij nkZR ij σσ *5,0),...,1(*0,0 2 +<=< ;

— 20% закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %160150),...,1(2 −== ijnkR ij , знаходячись у позитивній

зоні ризику ijijij nkZR ij σσ *0,2),...,1(*5,1 2 +<=<+ ;

Таким чином, у ціновому сегменті j=6 ("Fine Dinning

Premium"):

— 20 % закладів РГ знаходяться в незначній зоні ризи�

ку ijσ*5,0± , маючі відхилення індивідуальної ціни від ма�

точікування в сегменті не більше %10± , тобто орієнтуються

на середньоринковий рівень ціни пляшки "Боржомі" в зак�

ладах РГ сегменту;

— 60 % закладів РГ знаходяться в зоні суттєвого негив�

ного ризику ijσ*)0,15,0( −− , маючі відхилення індивідуаль�

ної ціни від маточікування в сегменті від �15 % до �20 %,

тобто ці заклади активно застосовують цінову політику до�

даткового залучення клієнтів в сегменті, не зважаючи на ри�

зик втрати оптимального прибутку з продажу пляшки "Бор�

жомі";

— 20 % закладів РГ знаходяться в значній зоні по�

зитивного ризику ijσ*)0,25,1( −+ ,  маючі відхилення

індивідуальної ціни від маточікування в сегменті до

%50+ , тобто ці заклади максимально використовують

власну індивідуальну "силу бренда" для досягнення

максимального прибутку з продажу пляшки "Боржомі",

ризикуючі втратою клієнтів при ціновій конкуренції в

сегменті.

Як показує аналіз даних, наведених на рис. 4, для пляш�

ки напою "Боржомі":

3) у ціновому сегменті j=5 ("Fine Dinning Ekstra"):

Рис. 3. Розподіл індивідуальних цінових ризиків відхилення від "ринкового рівня" важіля
брендової надбавки вартості пляшки "Боржомі" (500 мл) у ресторанах 6 сегмента "Fine

Dinning" ("Fine Dinning Premium")
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— 20 % закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %8280),...,1(2 −== ijnkR ij , знаходячись у негативній

зоні ризику 
 

ijijij nkZR ij σσ *0,1),...,1(*5,1 2 −<=<− ;

— 20 % закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %9087),...,1(2 −== ijnkR ij
, знаходячись у негативній

зоні ризику 
 

ijijij nkZR ij σσ *5,0),...,1(*0,1 2 −<=<− ;

— 20 % закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %9692),...,1(2 −== ijnkR ij
, знаходячись у негативній

зоні ризику 
 

ijijij nkZR ij σσ *0,0),...,1(*5,0 2 <=<− ;

— 10 % закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %108107),...,1(2 −== ijnkR ij , знаходячись у позитивній

зоні ризику 
 

ijijij nkZR ij σσ *5,0),...,1(*0,0 2 +<=< ;

— 20 % закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %120117),...,1(2 −== ijnkR ij , знаходячись у позитивній

зоні ризику ijijij nkZR ij σσ *5,1),...,1(*0,1 2 +<=<+ ;

— 10 % закладів РГ мають ціновий показник "сили брен�

ду" %125),...,1(2 == ijnkR ij , знаходячись у позитивній зоні

ризику ijijij nkZR ij σσ *0,2),...,1(*5,1 2 +<=<+ ;

Таким чином, у ціновому сегменті j=5 ("Fine Dinning

Ekstra"):

— 30 % закладів РГ знаходяться в незначній зоні ризи�

ку ijσ*5,0± , маючі відхилення індивідуальної ціни від ма�

точікування в сегменті не більше %8± , тобто орієнтуються

на середньоринковий рівень ціни пляшки "Боржомі" в за�

кладах РГ сегменту;

— 40 % закладів РГ знаходяться в зоні суттєвого нега�

тивного ризику ijσ*)5,15,0( −− , маючі відхилення індивіду�

альної ціни від маточікування в сегменті від �10 % до �20 %,

тобто ці заклади певною мірою застосовують цінову політи�

ку додаткового залучення клієнтів в сегменті, не зважаючи

на ризик втрати оптимального прибутку з продажу пляшки

"Боржомі";

— 30 % закладів РГ знаходяться в значній зоні пози�

тивного ризику ijσ*)0,20,1( −+ , маючі відхилення індивіду�

альної ціни від маточікування в сегменті до   %2520 −+ , тоб�

то ці заклади певною мірою використовують власну індиві�

дуальну "силу бренда" для досягнення максимального при�

бутку з продажу пляшки "Боржомі", ризикуючі втратою

клієнтів при ціновій конкуренції в сегменті;

Статистичні дослідження ціни реалізації порцій страв у

закладах РГ різних цінових сегментів проводились для де�

кількох видів типових страв, готуємих безпосередньо в зак�

ладі РГ: порції "Картопляне пюре"(200 г), порції "Борщ ук�

раїнський"(350 г), порції салата "Цезар з курятиною"(250 г),

порції "Піца Маргарита"(360 г), порції "Ролл Золотий Дра�

кон"(230 г), порції "Бургер Сандерс/Чікен"(130 г), порції

"Смажені курячі крильця" (230 г).

Результати побудови розподілів індивідуальних цінових

ризиків відхилення від "ринкового рівня" важіля брендової

надбавки на прикладі дослідження вартості порції "Картоп�

ляне пюре, 200 г" наведені:

а) на рисунку 5 — у ресторанах 7 сегмента "Fine Dinning"

("Fine Dinning Elit");

б) на рисунку 6 — у ресторанах 6 сегмента "Fine Dinning"

("Fine Dinning Premium");

в) на рисунку 7 — у ресторанах 5 сегмента "Fine Dinning"

("Fine Dinning Ekstra").

Як показує аналіз даних, наведених на рис. 5, для порції

"Картопляне пюре, 200 г" у ціновому сегменті j=7 ("Fine

Dinning Elit"):

— 57,2 % закладів РГ знаходяться в незначній зоні ри�

зику ijσ*)8,05,0( −± , маючі відхилення індивідуальної ціни

від маточікування в сегменті (ціновий показник "сили брен�

Рис. 4. Розподіл індивідуальних цінових ризиків відхилення від "ринкового рівня" важіля
брендової надбавки вартості пляшки "Боржомі" (500 мл) у ресторанах 5 сегменту "Fine

Dinning" ("Fine Dinning Ekstra")
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ду" ),...,1(2 ijnkR ij = ) не більше %4030 −± , тобто орієнту�

ються на середньоринковий рівень ціни порції "Картопляне

пюре, 200 г" в закладах РГ сегмента;

— 28,6 % закладів РГ знаходяться в зоні суттєвого не�

гативного ризику ijσ*)5,10,1( −− , маючі відхилення індиві�

дуальної ціни від маточікування в сегменті (ціновий показ�

ник "сили бренду" ),...,1(2 ijnkR ij = ) від �45% до �55%, тоб�

то ці заклади активно застосовують цінову політику додат�

кового залучення клієнтів в сегменті, не зважаючи на ризик

втрати оптимального прибутку з продажу порції "Картопля�

не пюре, 200 г";

— 14,3 % закладів РГ знаходяться в значній зоні пози�

тивного ризику + ijσ*)0,25,1( − , маючі відхилення індиві�

дуальної ціни від маточікування в сегменті (ціновий показ�

ник "сили бренду" ),...,1(2 ijnkR ij = ) до %75+ , тобто ці закла�

ди максимально використовують власну індивідуальну "силу

бренда" для досягнення максимального прибутку з прода�

жу порції "Картопляне пюре, 200 г", ризикуючі втратою

клієнтів при ціновій конкуренції в сегменті.

Як показує аналіз даних, наведених на рисунку 6, для

порції "Картопляне пюре, 200 г" у ціновому сегменті j=6

("Fine Dinning Premium"):

— 66,8 % закладів РГ знаходяться в незначній зоні ри�

зику ijσ*)8,05,0( −± , маючі відхилення індивідуальної ціни

від маточікування в сегменті (ціновий показник "сили брен�

ду" ),...,1(2 ijnkR ij = ) не більше %157 −± , тобто орієнтують�

ся на середньоринковий рівень ціни порції "Картопляне

пюре, 200 г" у закладах РГ сегменту;

— 16,7 % закладів РГ знаходяться в зоні суттєвого не�

гативного ризику ijσ*)0,25,1( −− , маючі відхилення індиві�

дуальної ціни від маточікування в сегменті (ціновий показ�

ник "сили бренду" ),...,1(2 ijnkR ij = ) від �30 % до �35 %, тоб�

то ці заклади активно застосовують цінову політику додат�

кового залучення клієнтів в сегменті, не зважаючи на ризик

втрати оптимального прибутку з продажу порції "Картопля�

не пюре, 200 г";

— 16,7 % закладів РГ знаходяться в значній зоні пози�

тивного ризику + ijσ*)5,10,1( − , маючі відхилення індивіду�

альної ціни від маточікування в сегменті (ціновий показник

"сили бренду" ),...,1(2 ijnkR ij = ) до %22+ , тобто ці заклади

максимально використовують власну індивідуальну "силу

бренда" для досягнення максимального прибутку з прода�

жу порції "Картопляне пюре, 200 г", ризикуючі втратою

клієнтів при ціновій конкуренції в сегменті.

Як показує аналіз даних, наведених на рисунку 7, для

порції "Картопляне пюре, 200 г" у ціновому сегменті j=5

("Fine Dinning Ekstra"):

— 63,7 % закладів РГ знаходяться в незначній зоні ри�

зикус ijσ*)8,05,0( −± , маючі відхилення індивідуальної ціни

від маточікування в сегменті (ціновий показник "сили брен�

ду" ),...,1(2 ijnkR ij = ) не більше %20± , тобто орієнтуються на

середньоринковий рівень ціни порції "Картопляне пюре, 200

г" у закладах РГ сегменту;

— 18,2% закладів РГ знаходяться в зоні суттєвого не�

гативного ризику ijσ*)5,10,1( −− , маючі відхилення індиві�

дуальної ціни від маточікування в сегменті (ціновий показ�

ник "сили бренду" ),...,1(2 ijnkR ij = ) від �36 % до �40 %, тоб�

то ці заклади активно застосовують цінову політику додат�

кового залучення клієнтів в сегменті, не зважаючи на ризик

втрати оптимального прибутку з продажу порції "Картопля�

не пюре, 200 г";

— 18,2 % закладів РГ знаходяться в значній зоні пози�

тивного ризику + ijσ*)5,10,1( − , маючі відхилення індиві�

Рис. 5. Розподіл індивідуальних цінових ризиків відхилення від "ринкового рівня" важіля
брендової надбавки вартості порції "Пюре картопляне" (200 г) у ресторанах 7 сегмента "Fine

Dinning" ("Fine Dinning Elit")
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дуальної ціни від маточікування в сегменті (ціновий показ�

ник "сили бренду" ),...,1(2 ijnkR ij = ) до %3835 −+ , тобто ці зак�

лади максимально використовують власну індивідуальну

"силу бренда" для досягнення максимального прибутку з

продажу порції "Картопляне пюре, 200 г", ризикуючі втра�

тою клієнтів при ціновій конкуренції в сегменті.

Таким чином, для кожного цінового сегмента ринку РГ

необхідно використовувати індивідуальну залежність показ�

ника "сили бренда" ),...,1(2 ijnkR ij =  від показника "цінового

ризику індивідуального брендового важіля"   ),...,1(2 ijnkZR ij =
(відхилення від маточікування в частках середньоквадратич�

ного відхилення вибірки ijσ ).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Введений термін та обгрунтована сутність статистично�

го розподілу внутрішньосегментної "ризикової складової

індивідуальної сили бренда" як показника індивідуальної

надбавки/знижки на середньоринковий рівень "брендової

премії" в сегменті за рахунок відносної "успішності" або "не�

успішності" власного бренда закладу РГ у порівнянні з

рівнем брендів закладів�конкурентів у ціновому сегменті

ринку РГ.

Оцінюючи отримані результати статистичних дослід�

жень відносної вартості однотипних страв та напоїв у за�

кладах РГ однієї цінової категорії як індивідуальну за�

лежність показника "сили бренда" ),...,1(2 ijnkR ij =  від показ�

ника "цінового ризику індивідуального брендового важіля"

),...,1(2 ijnkZR ij = , можна узагальнити наступні висновки:

1. Проведене дослідження для різних страв/напоїв у

різних цінових сегментах ринку закладів РГ залежності роз�

поділу функцій показника "сили бренда" ),...,1(2 ijnkR ij =  від

показника "цінового ризику індивідуального брендового

важіля" ),...,1(2 ijnkZR ij =  показує, що від 45 % до 70 % виб�

ірки результатів знаходяться в інтервалі незначного рівня

"ризику" ijijij nkZR ij σσ *5,0),...,1(*5,0 2 +<=<−  відносно

маточікування вартості страви/напою в ціновому сегменті

(функції Y3=f(X) — відносного рівня вартості стандартизо�

ваної порції блюда в меню заклада РГ в % від вартості се�

реднього "чека" в закладі РГ (Х), що характеризує загаль�

ностатистичну "лінію ринку"[9]).

2. Максимальні позитивні значення "сили бренда"

),...,1(2 ijnkR ij =  в досліджених вибірках вартостей страв/

напоїв у цінових сегментах ринку закладів РГ досягають ве�

личин 150—200% від величини маточікування при рівнях

"ризику" ijijnkZR ij σ*)5,25,1(),...,1(2 −+== .

3. Максимальні негативні значення "сили бренда"

),...,1(2 ijnkR ij =  в досліджених вибірках вартостей страв/на�

поїв у цінових сегментах ринку закладів РГ досягають вели�

чин 60—80% від величини маточікування при рівнях "ризи�

ку" ijijnkZR ij σ*)5,25,1(),...,1(2 −−== .

Відповідно, індивідуальна цінова політика бренда

закладу РГ в одному ціновому сегменті ринку закладів

РГ дозволяє створювати сегменти споживачів, які ло�

яльні до зростання "брендової націнки" в сегменті в 2

рази відносно мінімальної ціни ідентичної страви/на�

пою, або лояльні до "брендової знижки" в сегменті. Для

підтвердження ефективності застосування "брендових

націнок" та "брендових знижок" в рамках однієї цінової

категорії закладів РГ у подальшому дослідженні авто�

ром проаналізовані гістограми рівня заповнення зак�

ладів РГ (за годинами обслуговування та за днями тиж�

Рис. 6. Розподіл індивідуальних цінових ризиків відхилення від "ринкового рівня" важіля
брендової надбавки вартості порції "Пюре картопляне" (200 г) в ресторанах 6 сегменту "Fine

Dinning" ("Fine Dinning Premium")
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ня), інструментарій дослідження та результати будуть

наведені в наступній статті.
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Рис. 7. Розподіл індивідуальних цінових ризиків відхилення від "ринкового рівня" важіля
брендової надбавки вартості порції "Пюре картопляне" (200 г) в ресторанах 5 сегменту "Fine

Dinning" ("Fine Dinning Ekstra")
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Підприємництво як форма соціально�економічної

активності відіграє незамінну роль як у суспільному роз�

витку, так і в економічній динаміці. Підприємництво

сприяє залученню великих грошових коштів у різні га�

лузі народного господарства, що сприяє розвитку на�
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МУЛЬТИПЛІКАТИВНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ
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MULTIPLICATIVE MODEL OF THE INVESTMENT IMPACT ON THE BUSINESS SECTOR
(COMMERCIAL REAL ESTATE CASE)

У роботі описано та проаналізовано модель мультиплікативних ефектів, які можуть здійсню�
вати на підприємницький сектор інвестиційні вливання у будь�яку господарчу галузь. Розгля�
нуто приклад інвестування в комерційну нерухомість та розраховано його економічні наслідки
для підприємницького сектору за допомогою мультиплікаторів таблиці "витрати — випуск" В.
Леонтьєва. Проте мультиплікатори на базі таблиць "витрати — випуск" не враховують всіх інду�
кованих ефектів, спричинених змінами у екзогенному попиті: можливе врахування наслідків
лише у виробничих рахунках. Для більш комплексного визначення змін у підприємницькому
секторі необхідно враховувати також прямі та непрямі виробничі та споживчі зв'язки. В цьому
випадку найбільш ефективним економічним інструментом оцінки стає модель матриці соціаль�
них рахунків, яка дозволяє розрахувати чотири типи мультиплікаторів (випуску, ВВП, доходу та
зайнятості).

This paper describes and analyzes the multiplier model that can estimate the impact from the
investment infusion in any economic sector to the business sector. Using an example of investing in
commercial real estate there were calculated its economic impact on the business sector using
Leontief "input�output" table's multipliers. However "input�output" multipliers do not take into
account all the induced effects caused by changes in exogenous demand, just considering the
possible consequences in production accounts only. For a more comprehensive calculating of
changes in the business sector it should also take into consideration the direct and indirect industrial
and consumer effects. In this case, a Social Accounting Matrix model is becoming the most effective
tool of economic evaluation, which allows estimating four types of multipliers (output, GDP, income
and employment).

Ключові слова: підприємницький сектор, інвестиції, мультиплікативний ефект, таблиця "витрати ви�

пуск", матриця соціальних рахунків.

Key words: business sector, investment, multiplier effect, input�output table, Social Accounting Matrix, output

multiplier.

ціональної економіки в цілому. Проте чи можливий зво�

ротній розвиток, коли стимулюючим фактором розвит�

ку підприємництва слугуватимуть інвестиційні вливання

у різні галузі народного господарств? І, якщо так, зміни

в попиті якої галузі призведуть до більших зрушень у

підприємницькій активності? Відповіді на ці питання

здатна знайти теорія мультиплікаторів.
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АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичні та практичні аспекти оцінки мультипліка�

тивних ефектів в економіці вивчали Дж.Кейнс, Дж.М.

Кларк, В. Леонтьєв та інші. Вітчизняні вчені Мартякова

Є.В. та Лєпа В.В. приділяють увагу дослідженню муль�

типлікативних ефектів на базі матриць соціальних ра�

хунків. Питання ефективного функціонування та розвит�

ку підприємницького сектору досліджують у своїх пра�

цях О. Альохін, А. Бутенко, Н. Шлафман та ін.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ПИТАННЯ
Вивченням мультиплікативних ефектів, які можуть

спричинити інвестиції у ту чи іншу галузь, світова еко�

номічна думка займається з часів Кейнса. Проте акцент

на вивченні саме підприємницького сектору досі зали�

шається поза активною увагою. Відсутні чіткі інструмен�

ти дослідження змін у структурі економіки, наслідків

збільшення або зменшення сукупного попиту, які б ста�

вили на меті в першу чергу проаналізувати вплив цих

зрушень на стан підприємницького сектору.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянути та проаналізувати мультиплікативну

модель оцінки змін у підприємницькому секторі на при�

кладі інвестування у комерційну нерухомість викорис�

товуючи економічний інструментарій таблиць "витрати

— випуск" та матриці соціальних рахунків (МСР).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як відомо, мультиплікативні ефекти можуть вини�

кати лише внаслідок зовнішніх вливань, або "екзоген�

них шоків (або поштовхів) з боку попиту". Це можуть

бути: зміни попиту на експорт, державні витрати або в

інвестиційному попиті. Наслідки цих поштовхів ("шоків")

можуть здійснювати прямі та непрямі ефекти.

Прямі ефекти — це ті, які стосуються сектора, на

який безпосередньо впливає "шок". Наприклад, зрос�

тання обсягу інвестицій у об'єкти комерційної нерухо�

мості України безпосередньо впливає на сектор комер�

ційної нерухомості. Тим не менш, він також може

здійснювати непрямий вплив на інші галузі економіки,

що пов'язані та походять з ринку комерційної нерухо�

мості.

Ці непрямі зв'язки можуть, у свою чергу, бути роз�

ділені на виробничі та споживчі зв'язки. Виробничі зв'яз�

ки визначаються виробничими технологіями галузі, які

розташовані у тій частині МСР, яка збігається з табли�

цею "витрати — випуск". Розрізняють прямі та зворотні

виробничі зв'язки (ефекти).

Прямий виробничий зв'язок — відноситься до сек�

тору, що першим відчуває вплив зовнішнього поштов�

ху. Враховує зростання пропозиції від випуску наверх

по галузі.

Зворотній виробничий зв'язок — випливає з галу�

зевих взаємозв'язків між секторами та частинами еко�

номіки. Це попит на додаткове виробництво, що вико�

ристовується виробником для надання додаткової про�

позиції на товари та послуги. Включає виробничі та спо�

живчі зв'язки.

Прямі та непрямі ефекти вкупі створюють мульти�

плікативний ефект: наскільки прямий вплив посилюєть�

ся або мультиплікується непрямими ефектами (рис. 1).

Чим сильніші прямі та непрямі виробничі зв'язки, тим

більші значення мультиплікаторів. Традиційні мульти�

плікатори на базі таблиці "Витрати — випуск" вимірю�

ють ефекти тільки виробничих зв'язків. Вони не врахо�

вують споживчі зв'язки, які виникають, коли розширен�

ня виробництва породжує додаткові доходи для до�

машніх господарств та інших факторах виробництва, які

потім витрачаються на придбання товарів і послуг. На�

приклад, коли збільшується пропозиція комерційної не�

рухомості, зростають доходи будівельних компаній, на

які далі купуються споживчі товари. Поява нових місць

реалізації стимулює відкриття нових підприємств,

збільшення спочатку їх видатків на товари та послуги

для організації своєї діяльності, далі — отримання ними

доходів і наступне їх витрачення та зберігання. Залеж�

но від частки внутрішніх та імпортованих товарів в спо�

живчих кошиках домашніх господарств, вітчизняні ви�

робники виграють від зростання попиту на їх продук�

цію.

Економічні зв'язки є досить статичними і визнача�

ють структурні характеристики економіки (тобто техно�

логії виробництва та склад споживчого кошика домо�

господарств). Мультиплікативні ефекти, з іншого боку,

охоплюють комплекс ефектів економічних зв'язків про�

тягом певного періоду часу.

Наприклад, прямі виробничі зв'язки показують,

що збільшення пропозиції на ринку комерційної не�

рухомості буде стимулювати будівництво. Це ефект

зв'язку в першому раунді між сектором комерційної

Рис. 1. Прямі та зворотні зв'язки
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нерухомості та будівничою галуззю. Тим не менш, у

другому раунді, збільшення обсягів будівництва

буде мати додаткові наслідки у виробництві про�

міжних для будівництва ресурсів: матеріалів, фурні�

тури, суміжних сервісних сфер. Більш того, в треть�

ому раунді, розширення виробництва будівельних

матеріалів буде генерувати ще більший попит у інших

секторах. Цей процес триває протягом багатьох ра�

ундів як ефекти від інвестування у комерційну неру�

хомість, які струменіють крізь всю економіку. В

кінцевому підсумку, вони стають занадто малими і

припиняють свою дію.

Обчислення мультиплікаторів на базі таблиць

"витрати — випуск" В. Леонтьєва [1] дозволяє вра�

ховувати не тільки прямі, а й зворотні мультипліка�

тивні ефекти різних господарчих галузей. Проте таб�

лиця "витрати — випуск" має ряд обмежень. Зокре�

ма враховує лише виробничі зв'язки, що виникають

між різними галузями. Однак метою цього дослід�

ження є вивчення впливу саме на підприємницький

сектор країни. В цьому випадку врахування тільки ви�

робничих зв'язків — недостатньо. Адже, як відомо,

базу бізнесу становлять не тільки безпосередньо

галузі народного господарства, а й "Домогосподар�

ства". Крім того, "Держава" та "Фінансовий сектор"

також здійснюють прямий та опосередкований вплив

на стан підприємств. Таким чином, для обчислення

більш комплексного та коректного мультиплікатора

необхідно враховувати не тільки виробничі, а й спо�

живчі зв'язки, включати інституційні рахунки. Для

цього найкращим інструментом може виступити Мат�

риця Соціальних Рахунків (МСР). Сфера її застосу�

вання є доволі різною — вона може бути орієнтова�

на на навколишнє середовище, робочу силу, інвес�

тиції тощо [2, с. 1].

Мультиплікатори МСР вимірюють вартість всіх ви�

робничих і споживчих зв'язків. Вони охоплюють прямі і

непрямі ефекти в перший і всіх наступних раундах кру�

гообігу доходів. Більш конкретно, мультиплікатори

транслюють початкові зміни в екзогенному попиті (на�

приклад, збільшення попиту на об'єкти комерційної не�

рухомості) у загальному обсязі виробництва та змін у

доходах ендогенних рахунків. Рисунок 2 ілюструє цей

процес.

Зі схеми 2 можливо виділити три типи мультипліка�

торів. По�перше, мультиплікатор валового випуску

об'єднує прямі і непрямі (споживчі та виробничі) ефек�

ти, підсумовуючи їх на кожному наступному етапі взає�

модії, і відображає фінальне зростання валового випус�

ку у всіх виробничих галузях.

На рисунку 2 поєднані зростання обсягу пропозиції

на ринку комерційної нерухомості та збільшення ви�

робництва у суміжних галузях (дві сектори, позначені

літерою "A"). По�друге, мультиплікатор ВВП вимірює

загальну зміну доданої вартості і доходу від факторів

виробництва, викликаного прямими і непрямими ефек�

тами (сектор "B"). Нарешті, мультиплікатор доходу по�

казує валову зміну в доходах домогосподарств. (сек�

тор "С"). Величина мультиплікатора буде залежати від

структурної характеристики економіки. Ці типи муль�

типлікаторів демонструють рівень впливу ринку комер�

ційної нерухомості на підприємницький сектор країни.

Рис. 2. Кругообіг доходів у мультиплікативному процесі
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Адже валовий випуск — це по суті грошова вартість

всіх товарів і послуг, вироблених у середині країни,

ВВП — це додана вартість цих товарів та послуг. А

дохід у третьому типі мультиплікаторів представляє

дохід домогосподарств, які в свою чергу становлять

базу для підприємницької діяльності. Саме від рівня

доходу і тих часток, що витрачаються домогосподар�

ствами на споживання та заощадження залежить

рівень економічної і ділової активності населення, а з

ним і стан підприємницького сектору. Більш того, на

базі мультиплікатору доходу можливе обчислення

мультиплікатору зайнято ті, який демонструє зміни в

кількості робочих місць на одиницю вкладених інвес�

тицій [3, c. 27].

Для розрахунку прямих виробничих ефектів протя�

гом кожного раунду у кругообігу доходів буде викори�

стовувалася двосекторна МСР України 2008 року —

зручного для моделювання, адже саме в цей рік рівень

виробництва та споживання були на найвищому рівні,

тому зв'язки будуть більш явно продемонстровані. Мат�

риця дезагрегується до двох груп галузей: комерційної

нерухомості та некомерційної нерухомості. Остання

об'єднує всі інші сектори, що не входять до першої гру�

пи. Використовуючи цю матрицю були підраховані кое�

фіцієнти "Витрати�випуск" (табл. 1).

За допомогою цих технічних коефіцієнтів можли�

во визначити, які вигоди від збільшення пропозиції на

ринку комерційної нерухомості отримує наступний по

черзі сектор, який забезпечує його проміжними ресур�

сами.

Розраховані прямі виробничі ефекти наведені на

рисунок 3. На цому етапі поки що ігноруються зворотні

та споживчі зв'язки.

За величину "шоку" було взято 10 млн грн. Розра�

хунок коефіцієнтів таблиці "Витрати — випуск" дозво�

ляє більш детально простежити всі обчислення і отри�

мати данні, які можна буде порівняти з мультиплікато�

рами МСР.

Ці обчислення показують, як технології виробницт�

ва секторів (коефіцієнти "витрати�випуск") визначають

величину мультиплікатора. Наприклад, збільшення інве�

стування у комерційну нерухомості здійснює більший

ефект на виробництва у інших галузях, тому що ко�

ефіцієнт у секторі некомерційної нерухомості (0,46)

значно більший, ніж у секторі комерційної нерухомості

(0,11).

Так, у кінці першого раунду, пряме

зростання у виробництві комерційної не�

рухомості на 10 млн грн. призводить до

збільшення на 4,59 млн грн. у виробництві

інших галузей, і тільки до зростання на

1,08 млн грн. у виробництві комерційної

нерухомості. Рис. 3 також показує, як

непрямі ефекти меншають від раунду до

раунду. Наприклад, прямий вплив підви�

щеного попиту на об'єкти комерційної не�

рухомості був збільшений на 10 млн грн.

У першому турі загальний обсяг вироб�

ництва комерційної нерухомості і інших

галузей збільшився на 5,66 млн грн. (1,08

млн для комерційної нерухомості і 4,59

млн для інших). У другому турі загальне

збільшення було 3,62 млн грн., і в треть�

ому раунді воно склало 2,36 млн грн.

Якщо продовжити розрахунки цих

ефектів у наступних раундах, стане зро�

зумілим, що з кожним раундом ефекти

будуть меншати поки не зведуться фак�

тично до нуля. Це означатиме, що муль�

типлікативний процес у результаті збіль�

шення екзогенного попиту комерційної

нерухомості припинився.

Важливість технічних коефіцієнтів і

той факт, що зв'язки послаблюються піс�

ля кожного раунду є важливими особли�

востями мультиплікативного процесу.

Вони досі використовуються, коли в об�

числення мультиплікатора додаються

прямі виробничі та споживчі ефекти. Тому

цей етап розрахунків пояснює основні по�

няття процесу мультиплікації і закладає

 
Галузі 

1 2 
Комерційна 
нерухомість (1) 0,11 0,04 
Інші галузі (2) 0,46 0,62 

Таблиця 1. Коефіцієнти таблиці
"Витрати —випуск"

Рис. 3. Прямі виробничі ефекти раунд за раундом,
млн грн.
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основу для подальшого розрахунку МСР мультипліка�

торів з використанням матричної алгебри.

Отже, розрахунок комплексного мультиплікатив�

ного ефекту у всіх раундах його дії є досить трудо�

містким процесом. Крім того, досі в обчисленнях були

виключені зворотні виробничі та споживчі ефекти. Далі

пропонується використовувати формулу для розрахун�

ку загального мультиплікативного ефекту, який вклю�

чатиме всі види зв'язків для всіх раундів. Ця формула

значно спростить калькуляцію мультиплікаторів, а та�

кож дозволить розглянути не тільки мультиплікатори ви�

пуску, а й мультиплікатори ВВП та доходів, які можуть

проявити важливі наслідки розподілу після екзогенних

"шоків" попиту. Іншими словами, пропонується в подаль�

ших дослідженнях обчислити МСР мультиплікатори, а

не тільки мультиплікатори від таблиці "Витрати — ви�

пуск".

Мультиплікатори МСР є продовженням ко�

ефіцієнтів на базі класичної моделі "Витрати — ви�

пуск" Василя Леонтьєва. У той час, як модель Ле�

онтьєва концентрується на міжгалузевих виробничих

зв'язках, модель МСР враховує також споживчі

зв'язки. Споживачі зв'язки включені шляхом інтег�

рування таких ендогенних рахунків як "домашні гос�

подарства" і "держава". Спосіб обчислення мульти�

плікаторів на базі МСР дозволяє використовувати

інформацію про факторні доходи та їх розподіл.

МСР мультиплікатори можуть використовуватися

для широкого кола питань, від торговельної політи�

ки і макроекономічних потрясінь до зв'язків секто�

ру комерційної нерухомості з іншими галузями. Мо�

дель МСР мультиплікації може бути корисна для оц�

інки впливу змін екзогенного попиту у будь�якому ра�

хунку матриці. Оскільки домогосподарства в цій мо�

делі розглядаються як ендогенний рахунок, залиша�

ються три можливих джерела екзогенного "шоку"

попиту: експортний попит, державні витрати, та інве�

стиційний попит. Зовнішні зміни попиту в цих рахун�

ках потім передаються до ендогенних рахунків, у

тому числі у виробничих секторах та домогосподар�

ствах [4, с. 7].

Модель мультиплікаторів МСР має ряд обме�

жень. Вона припускає, що ціни фіксовані, і що будь�

які зміни попиту призвуть до змін у фізичному ви�

пуску, а не в цінах. Це, у свою чергу, вимагає додат�

кового припущення, що ресурси економіки необме�

жені, так що будь�яке збільшення попиту може суп�

роводжуватися збільшенням поставок. Нарешті, мо�

дель мультиплікатора припускає, що на всі струк�

турні відносини між секторами і домашніми госпо�

дарствами в економіці впливають екзогенні зміни

("шоки") попиту. Іншими словами, зміни у діях вироб�

ників і у структурі споживання домашніх господар�

ствах залишаються незмінними (тобто, зв'язок є

лінійними, зміни у поведінці відсутні) [5, c. 9]. У де�

яких випадках, ці обмеження є достатніми підстава�

ми використовувати більш складні методи, засновані

на МСР, наприклад, такі як модель загальної рів�

новаги (CGE), в яких відсутні припущення про фіксо�

вані ціни і необмежені ресурси. Тим не менш, МСР

мультиплікатори є важливим кроком на шляху до

розуміння і цих більш складних методів.

ВИСНОВКИ
У роботі описано та проаналізовано модель муль�

типлікативних ефектів, що можуть здійснювати на

підприємницький сектор інвестиційні вливання у будь�

яку господарчу галузь. У цій роботі розглянуто приклад

інвестування в комерційну нерухомість та розраховані

його економічні наслідки для підприємницького секто�

ру за допомогою мультиплікаторів таблиці "витрати —

випуск" В. Леонтьєва. Проте доведено, що мультипліка�

тори на базі даних таблиць враховують лише виробничі

прямі та непрямі ефекти. Для більш комплексного виз�

начення змін у підприємницькому секторі необхідно

враховувати також прямі та непрямі споживчі зв'язки.

В цьому випадку найбільш ефективним економічним

інструментом оцінки стає модель матриці соціальних

рахунків. Сфера її застосування є досить широкою, зок�

рема вона може слугувати не лише підготовчим етапом

у більш складних моделях на кшталт CGE, а й виступати

самостійним інструментом дослідження змін у структурі

економіки. Саме побудова МСР та розрахунок на її базі

мультиплікаторів є подальшим кроком досліджень у

вивченні впливу інвестицій у різні галузі на стан підприє�

мницького сектору.
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DIRECTIONS OF REFORMING THE STATE FINANCIAL CONTROL TO ENSURE THE FINANCIAL
SAFETY OF THE ECONOMIC ACTIVITY ENTITIES

У статті дістало подальшого розвитку теоретичне обгрунтування та удосконалення напрямів
реформування державного фінансового контролю (далі — ДФК) задля забезпечення фінансової
безпеки суб'єктів господарювання шляхом дослідження недоліків, що притаманні ДФК Украї�
ни на сучасному етапі його розвитку; визначення основ побудови європейської моделі функціо�
нування ДФК; узагальнення законодавчо�нормативного забезпечення внутрішнього контролю
та внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання як базису процесу реформування в країнах�
кандидатах до вступу в ЄС.

Для визначення існуючих недоліків, що притаманні ДФК на сучасному етапі його розвитку
використано методи аналізу, синтезу та теоретичного узагальнення. Застосування методу
індукції та дедукції, а також причинно�наслідкового зв'язку дозволили окреслити та обгрунту�
вати напрями удосконалення реформування ДФК задля забезпечення фінансової безпеки
суб'єктів господарювання.

Таким чином, в якості напрямів реформування ДФК задля забезпечення фінансової безпеки
суб'єктів господарювання пропонується застосування ряду заходів, найважливішими з яких з
огляду суб'єктів господарювання є: удосконалення інформаційно�комунікаційного, фінансо�
вого, матеріально�технічного та кадрового забезпечення розвитку ДФК; посилення профілак�
тичної функції ДФК; удосконалення організаційного та методичного забезпечення відносно
нових форм контролю; сприяння реформам у сфері корпоративного управління, особливо в
частині удосконалення організаційно�методичного забезпечення внутрішнього контролю та в
частині впровадження внутрішнього аудиту на державних, комунальних підприємствах та інших
суб'єктах державного та комунального секторів економіки (окрім бюджетних установ).

The article is devoted to further development of the theoretical justification and improvement of
the directions of reforming the state financial control (further — SFC) to ensure the financial safety
of the economic activity entities by examining the shortcomings that are inherent Ukrainian SFC at
the present stage of its development; determining the foundations of the European model of SFC;
synthesis of the legislative and normative ensuring the internal control and internal audit of the
economic activity entities as the basis of the process of reforming in the candidate countries for EU
accession.

Besides, the author used methods of analysis, synthesis and theoretical generalization to
determine the existing shortcomings that are inherent SFC at the present stage of its development.
Directions for improvement of reforming SFC to ensure the financial safety of the economic activity
entities were defined and justified with such methods as induction, deduction and causation.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Складні умови подолання фінансово�економічної

кризи, що притаманні сучасному етапу розвитку економ�

іки України, зумовлюють недостатність державних фінан�

сових ресурсів. А це в свою чергу впливає на зростання

загроз як фінансовій безпеці держави в цілому, так і

фінансовій безпеці суб'єктів господарювання зокрема.

З метою мінімізації загроз забезпечення інтересів фінан�

сової безпеки в країні одним із пріоритетних завдань

фінансової політики держави є розвиток державного

фінансового контролю (далі — ДФК).

На сьогодні саме дієвий та ефективний ДФК має за�

безпечити належний рівень фінансової безпеки через, з

одного боку, законне, доцільне та ефективне формуван�

ня, розподіл й використання державних фінансових ре�

сурсів, а з іншого боку — створення прозорої та резуль�

тативної системи державного управління фінансовими

ресурсами, спрямованої на підвищення добробуту украї�

нських громадян [1; 2]. Тому реформування ДФК як в

цілому, так і, перш за все, такої базової його складової,

як державний внутрішній фінансовий контроль (далі —

ДВФК) через його гармонізацію із міжнародними нор�

мами та стандартами ЄС в сфері ДФК набуває особливої

актуальності.

Крім того, процеси реформування ДФК повинні

відбуватись у контексті забезпечення фінансової безпе�

ки суб'єктів господарювання. Оскільки саме суб'єкти гос�

подарювання функціонують у сфері суспільного вироб�

ництва, де створюється валовий внутрішній продукт (далі

— ВВП), зростання якого забезпечує фінансову неза�

лежність будь�якої держави, а отже, й високий рівень

фінансової безпеки. Останнє в сучасних умовах подолан�

ня фінансово�економічної кризи в країні є вкрай важли�

вим [12].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти реформування ДФК,

зокрема задля забезпечення фінансової безпеки

суб'єктів господарювання, з різним ступенем повноти

розглядалися в працях багатьох вітчизняних і зарубіж�

них економістів та юристів. Серед зарубіжних науковців

варто виділити А. Виссера, Р. Конинга, Й. Мозера. Здо�

бутки вітчизняної науки представлені у працях О. Бара�

новського, І. Басанцова, Л. Дікань, О. Дишкант, Г. Дмит�

ренка, І. Іванової, Л. Івашової, С. Кульпінського, А. Лю�

бенка, Є. Мних, В. Симоненка, Ю. Слободяник, І. Сте�

фанюка, А. Хмелькова, І. Чумакової, Н. Шевченко,

О. Шевчука та ін.

Thus, the reform of SFC to ensure the financial safety of the economic activity entities consists of
a lot of measures such as improving information and communication, financial, logistical and
personnel provision for the development of SFC; strengthening preventive functions of SFC; improving
organizational and methodical provision of the new forms of control; promoting reforms in corporate
governance, especially improving organizational and methodological support of internal control and
the implementation of internal audit in public enterprises and other entities of state and communal
sectors of the economy (except budget institutions).

Ключові слова: державний фінансовий контроль, внутрішній контроль, внутрішній аудит, зовнішній кон�

троль, фінансова безпека, суб'єкти господарювання.

Key words: state financial control, internal control, internal audit, external control, financial safety, economic

activity entities.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є теоретичне обгрунтування та удоско�

налення напрямів реформування ДФК задля забезпечен�

ня фінансової безпеки суб'єктів господарювання шляхом

дослідження нормативно�правового забезпечення ДФК,

узагальнення наукових праць та їх критичного аналізу.

Задля досягнення поставленої мети в статті проана�

лізовано недоліки, що притаманні ДФК України на су�

часному етапі його розвитку; визначено основи побудо�

ви європейської моделі функціонування ДФК; проаналі�

зовано законодавчо�нормативне забезпечення внутріш�

нього контролю та внутрішнього аудиту суб'єктів госпо�

дарювання як базису процесу реформування в країнах�

кандидатах до вступу в ЄС; удосконалено напрями ре�

формування ДФК у контексті забезпечення фінансової

безпеки суб'єктів господарювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перш, ніж визначитися із основними положеннями

стосовно реформування ДФК задля забезпечення фінан�

сової безпеки суб'єктів господарювання, доцільно зро�

зуміти масштаб існуючої на сьогодні проблеми в дослід�

жуваній сфері. А отже, визначитися із тим, які перешко�

ди існують на сучасному етапі розвитку ДФК в України.

Так, у спеціалізованій літературі існує ряд думок щодо

визначення недоліків, притаманних ДФК на сучасному

етапі його розвитку, однак єдиної точки зору з цього при�

воду не існує [1—7].

Найгостріші проблеми в сфері ДФК України пов'я�

зані із недосконалістю законодавства та потребують ро�

зуміння цілісності системи ДФК через взаємозалежність

цих двох проблем.

Слід відзначити, що необхідною умовою системності

ДФК є дієва законодавча база, яка забезпечувала б його

легітимність і цілісність, чітко визначала взаємозв'язки всіх

елементів його системи. Як зазначає більшість дослід�

ників, в Україні діюча нормативно�правова база у сфері

ДФК характеризується недосконалістю, розрізненістю у

підходах і принципах, протиріччями в законодавчих ак�

тах. Часта зміна законодавства, що відбувається в Ук�

раїні, не сприяє, а навпаки, гальмує формування право�

вої цілісної системи ДФК і стратегії її розвитку [8].

Як слушно зауважує Іванова І.І., запровадження в

перші роки незалежності України низки нових законо�

давчих і нормативно�правових актів значною мірою по�

слабило державну контрольну функцію щодо діяльності

таких суб'єктів господарювання, як державні і комунальні

організації та підприємства, а також бюджетні установи,
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що призвело до ослаблення суцільного контролю з боку

держави в економічній сфері. Поступово держава втра�

чала координуючу і спрямовуючу роль у формуванні

ефективної політики стосовно контролю за державними

фінансовими ресурсами та майном [9].

У законодавстві України навіть не закріплено єдино�

го визначення понять: "державний фінансовий контроль"

та "система державного фінансового контролю" [10—

13].

Невизначеність із сутністю наведених вище ключо�

вих понять гальмує як розвиток ДФК у цілому, так і про�

цеси реформування, які розпочались в досліджуваній

сфері з моменту набуття Україною статусу незалежності

та набули особливої значущості в період подолання світо�

вої фінансово�економічної кризи. У зв'язку з цим проце�

си реформування, що відбуваються в досліджуваній

сфері в Україні, слід спрямовувати, перш за все, в на�

прямі забезпечення фінансової безпеки суб'єктів госпо�

дарювання.

Отже, існуючі прогалини у вітчизняному законо�

давстві стосовно досліджуваного питання тривалий час

існували через не стільки нерозуміння сутності самого

процесу реформування ДФК, скільки через невизна�

ченість вектору розвитку країни як в цілому, так і її еко�

номіки зокрема.

Однак укладення Україною в 2014 році Угоди про

асоціацію чітко визначило євроінтеграційний вектор роз�

витку країни. А отже, і чіткий напрям в реформуванні

ДФК, а саме: гармонізацію системи ДФК із міжнародни�

ми стандартами та нормами ЄС. Згідно останніх в основу

реформування ДФК покладено перетворення, перш за

все, такої базової її складової, як ДВФК. Через те, що

саме від ефективності функціонування ДВФК залежить

ефективність, результативність та економність витрачан�

ня державних фінансових ресурсів (переважна частина

яких зосереджена у бюджетній сфері) від нижчого роз�

порядника бюджетних коштів до вищого, а також тими

суб'єктами господарювання, які використовують бю�

джетні кошти.

З цією метою Європейською комісією наприкінці

1990�х років була розроблена концепція ДВФК, яка за�

раз використовується для керівництва і підтримки країн�

претендентів до вступу в ЄС, які прагнуть розвинути су�

часні системи ДФК. Унікальність цієї концепції полягає у

використанні абревіатури ДВФК (яку вперше було зап�

ропоновано Робертом де Конінгом (De Koning, Robert.

(1999)) у статті, опублікованій у листопаді 1999 року на

форумі SIGMA з питань управління) та у визначенні скла�

дових системи ДВФК — внутрішнього контролю (далі —

ВК), внутрішнього аудиту (далі — ВА) та їх гармонізації

із міжнародними стандартами на центральному рівні [14].

Таким чином, реформування системи ДФК в Україні у

зв'язку з обраним курсом останньої на євроінтеграцію та

на набуття статусу країни�кандидату до вступу в ЄС, поля�

гає в адаптуванні вітчизняної моделі функціонування, перш

за все, системи ДВФК, до її європейського аналога, виз�

наченого у Главі 32 Концепції acquis communautaire (до�

робок спільноти) системи правових норм Європейського

Союзу, де ключова роль відводиться ВК, ВА та їх гармон�

ізації із міжнародними стандартами з метою запобігання

фінансово�бюджетним порушенням та підтримання належ�

ного рівня фінансової безпеки в країні як у цілому, так і

суб'єктів господарювання зокрема.

Отже, наступним завданням на шляху теоретичного

обгрунтування напрямів реформування ДФК задля забез�

печення фінансової безпеки суб'єктів господарювання є

вивчення досвіду побудови систем ДФК у розвинутих

країнах світу із схожим з Україною державним устроєм,

а також визначення основ побудови європейської моделі

функціонування як ДФК в цілому, так і ДВФК як основи

реформування систем ДФК в країнах�претендентах до

вступу в ЄС.

Як зазначає більшість дослідників, з погляду до�

цільності застосування позитивного досвіду країн ЄС у

процесі розвитку системи ДФК України можна так сис�

тематизувати основні підходи, положення і механізми

функціонування сучасних європейських моделей ДФК

[15—17].

По�перше, це наявність зовнішнього незалежного

контролю. У зв'язку з чим слід відзначити, що у 1953 р.

створено Вищий орган контролю державних фінансів

(далі — ВОКДФ), який відіграє значну роль у контролю�

ванні державних фінансів і державної управлінської

діяльності, сприяє удосконаленню фінансового управлі�

ння та посиленню відповідальності на всіх рівнях держав�

ного управління. Україну репрезентує в INTOSAI Рахун�

кова палата — постійно діючий орган контролю, який

організований та функціонує при Верховній Раді Украї�

ни (парламенті) та є підзвітним йому, але статусу ВОКДФ

згідно існуючої в країні Конституції він ще не набув [1].

Однак в європейській моделі функціонування ДФК,

окрім наявності органу зовнішнього незалежного конт�

ролю, який визначає підсистему державного зовнішнього

фінансового контролю (далі — ДЗФК)), не менш важли�

вим є наявність другої вагомої складової — підсистеми

державного внутрішнього фінансового контролю (далі —

ДВФК). Ця складова ДФК у розвинутих країнах світу

може бути організована централізованим і децентралі�

зованим порядком [18].

Слід зазначити, що реформування державного

фінансового контролю в Україні має відбуватися за дво�

ма напрямами. По�перше, у напрямі розвитку ДВФК шля�

хом його гармонізації з міжнародно визнаними стандар�

тами (IIA, INTOSAI) й методологіями, а також найкращою

практикою ЄС щодо ВК та ВА в державних органах. По�

друге, у напрямі розвитку зовнішнього фінансового кон�

тролю (з боку Рахункової палати України), метою якого

є підвищення ефективності зовнішнього контролю та

аудиту державних фінансів шляхом імплементації стан�

дартів Міжнародної організації вищих органів фінансо�

вого контролю (INTOSAI) і кращих міжнародних мето�

дик.

Отже, базуючись на європейському підході, діючу на�

ціональну систему державного фінансового контролю

можна представити у вигляді моделі, що наведена на ри�

сунку 1, найвищим рівнем в якій є державний зовнішній

фінансовий контроль, який здійснюється від імені пар�

ламенту (ДЗФК — законодавча гілка влади).

Зовнішній парламентський контроль проводиться Ра�

хунковою палатою України у вигляді фінансового ауди�

ту, аудиту ефективності, експертизи, аналізу та інших кон�

трольних заходів — постійно діючим органом контролю,

який організований і функціонує при Верховній Раді Ук�

раїни і є підзвітним йому.

Останнім часом, крім здійснення звичайного нагля�

ду за правомірністю і цільовим використанням коштів

Державного бюджету, відбувається посилення функцій

Рахункової палати у її аналітичній діяльності, необхідній

для обгрунтування бюджетної політики на перспектив�

ний період [19].
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Що ж стосується ДВФК в Україні (див. рис. 1), то слід

зазначити, що це той контроль, що організовано та

здійснюється в Україні в межах виконавчої гілки влади.

Сьогодні організаційній структурі ДВФК в Україні власти�

ва централізована авторитарна система контролю за

фінансовими ресурсами держави на тлі поступового про�

цесу децентралізації та посилення управлінської відпові�

дальності як розпорядників та одержувачів бюджетних

коштів, так і уповноважених органів виконавчої влади, що

забезпечують бюджетний процес в цілому. Однак Украї�

на активно рухається у напрямі запровадження децентра�

лізованого способу організації державного внутрішнього

фінансового контролю, який притаманний більшості країн

Європи та визначений європейською моделлю ДВФК.

Фактично останні два рівні наведеної діючої моделі

ДФК (див. рис. 1) — внутрішній контроль і внутрішній аудит

(так званий (згідно з Концепцією розвитку ДВФК [12]) —

децентралізований ВА), грунтуючись на відповідальності

і підзвітності керівника установи чи організації, являють

собою той базис системи ДВФК європейського зразка, що

прийнятий в Україні в якості основи для реформування.

Саме така адаптація вітчизняної системи ДВФК відповід�

но до правил ЄС є однією з умов вступу України в ЄС, згідно

з вимогами переговорної глави 32 Плану дій "Україна —

ЄС" та підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Централізований урядовий контроль, на відміну від ВК,

в більшості своїй є фіскальним, координується в Україні

Міністерством фінансів України (далі — МФУ), а

здійснюється Державною аудиторською службою Украї�

ни (далі — ДАСУ; раніше (до 2016 року) — Державною

фінансовою інспекцією України), а також Державною каз�

начейською службою України (ДКСУ) і іншими контролю�

ючими органами в системі органів виконавчої влади.

Реформування системи ДВФК (як у цілому, так і тим

більше — задля забезпечення фінансової безпеки

суб'єктів господарювання) відповідно до стандартів ЄС

Рис. 1. Діюча модель ДФК в Україні (приведено у відповідність до Європейської моделі
функціонування ДФК)
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покликане підвищити рівень прозорості діяльності

органів державного і комунального сектору, зміцнити їх

інституціональну здатність і поліпшити функціональну

ефективність. Об'єктивна потреба у формуванні такої си�

стеми, як одного з інноваційних механізмів стратегії уп�

равління державними фінансами задля забезпечення

фінансової безпеки суб'єктів господарювання, отрима�

ла офіційне підтвердження після прийняття в 2005 р. Кон�

цепції розвитку державного внутрішнього фінансового

контролю на період до 2017 р (далі — Концепція розвит�

ку ДВФК) [12].

Згідно з Концепцією розвитку ДВФК до суб'єктів гос�

подарювання, на яких вона розповсюджується, віднесе�

но ряд органів, установ та підприємств [12]. Умовно цих

суб'єктів господарювання можна поділити на дві групи:

перша — це суб'єкти господарювання, що здійснюють

некомерційну діяльність — бюджетні установи та друга

група — це суб'єкти господарювання, що здійснюють ко�

мерційну діяльність — державні і комунальні підприєм�

ства та інші, що не відносяться до бюджетних установ.

Оскільки як вся система ДФК, так і така важлива її підси�

стема, як ДВФК, згідно з європейською моделлю націлена,

перш за все, на бюджетний процес через те, що головною

метою ДФК є ефективне управління державними фінансо�

вими ресурсами (переважна частина яких зосереджена в

бюджетній сфері) задля забезпечення фінансової безпе�

ки, то першочергові заходи в процесі реформування систе�

ми ДВФК торкнулися саме першої групи суб'єктів господа�

рювання — бюджетних установ, а саме: міністерств, інших

центральних та місцевих органів виконавчої влади та бюд�

жетних установ, що їм підпорядковуються (далі — ЦОВВ

та державні адміністрації (далі — ДА)).

Так, із впровадженням 01.01.2011 р. нової редакції

Бюджетного кодексу, відповідно до якої було закріплено

нове бачення бюджетної системи, питання обов'язковості

побудови в органах державного сектора базових компо�

нентів європейської моделі ДВФК — ВК і ВА — знайшли

чіткіше відображення в законодавстві України. Відповід�

но до Бюджетного кодексу, персональна відповідальність

за впровадження та ефективне функціонування цих ком�

понентів покладена на керівників усіх рівнів — від голов�

ного розпорядника (міністра, керівника органу виконав�

чої влади і тому подібне) до розпорядників нижчого рівня

і керівників окремих підрозділів у бюджетній установі.

Отже, наступним завданням на шляху визначення на�

прямів реформування ДФК задля забезпечення фінан�

сової безпеки суб'єктів господарювання є аналіз зако�

нодавчо�нормативного та методологічного забезпечен�

ня ВК та ВА першої групи суб'єктів господарювання —

ЦОВВ та ДА.

Так, законодавчо�нормативне забезпечення ВК у

ЦОВВ та ДА можна представити наступними законодав�

чими та нормативно�правовими актами: Бюджетний ко�

декс України від 08.07.2010 № 2456�VI; Концепція роз�

витку державного внутрішнього фінансового контролю:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня

2005 р. № 158; Стратегія розвитку системи управління

державними фінансами від 1 серпня 2013 р. № 774�р.

(розділ ІХ) та План заходів з реалізації її положень

(розділ VIII); Методичні рекомендації з організації внут�

рішнього контролю [19; 12; 11; 20 відповідно].

Отже, сьогодні у вітчизняному законодавстві вже є

певний перелік нормативно�правових актів, що забезпе�

чують питання організації та методології у сфері ВК в

ЦОВВ та ДА, які відповідають міжнародно визнаним стан�

дартам та методологіям, а також найкращим практикам

ЄС.

Що ж до законодавчо�нормативного забезпечення

ВА, то слід зазначити, що в Україні на законодавчому

рівні відсутнє визначення поняття "внутрішній аудит".

Виключення складає Бюджетний кодекс, новою редак�

цією якого в ст. 26 надано визначення внутрішньому ауди�

ту [19], а також встановлено обов'язковість його запро�

вадження усіма розпорядниками бюджетних коштів.

Слід відзначити, що попри достатню забезпеченість з

боку законодавства децентралізованого ВА на рівні бюд�

жетних установ (як цього вимагає європейська модель

функціонування ДВФК), вона все ж таки ще дуже далека

від досконалості. Тому станом на сьогодні бюджетні уста�

нови підпадають під пильний контроль з боку ДАСУ, яка

поки що здійснює так званий централізований внутрішній

аудит — державний фінансовий аудит (далі — ДФА) вже

багато років поспіль в процесі реформування ДФК.

Не менш забезпеченим з боку законодавства є

здійснення ДАСУ державного фінансового аудиту за

діяльністю другої групи суб'єктів господарювання, що

здійснюють комерційну діяльність — державні та кому�

нальні підприємства та інші, що не відносяться до бюд�

жетних установ.

Законодавчо�нормативне забезпечення державного

фінансового аудиту (ДФА) за діяльністю суб'єктів гос�

подарювання (державних та комунальних підприємств)

представлено наступними нормативно�правовими актами:

Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією,

її територіальними органами державного фінансового

аудиту діяльності суб'єктів господарювання від 25.03.2006

р. №361; Порядок проведення Державною фінансовою

інспекцією, її територіальними органами державного

фінансового аудиту окремих господарських операцій від

25.06.2014 р. № 214; Методика проведення Державною

фінансовою інспекцією, її територіальними  органами дер�

жавного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господа�

рювання від 26.06.2014 № 728 [21; 22; 23 відповідно].

Отже, ДФА за діяльністю суб'єктів господарювання

(окрім бюджетних установ) здійснюється у вигляді ауди�

ту окремих господарських операцій (операційного ауди�

ту). Цей вид аудиту є дуже важливим для забезпечення

фінансової безпеки досліджуваних суб'єктів господарю�

вання, оскільки саме завдяки йому попереджаються бюд�

жетно�фінансові правопорушення. Другим видом ДФА,

що здійснює ДАСУ у відношенні досліджуваних суб'єктів

господарювання, є аудит діяльності суб'єктів господарю�

вання, який забезпечений як Порядком щодо його про�

ведення, так і Методикою, що свідчить про належний

рівень його нормативно�правового забезпечення [21 та

23 відповідно]. Останнє ж, в свою чергу, забезпечує ефек�

тивну протидію реальним загрозам у сфері управління

державними фінансами.

Однак зовсім протилежна ситуація по другій групі

суб'єктів господарювання (згідно з Концепцією розвит�

ку ДВФК) — державними та комунальними підприємства�

ми та іншими, що не відносяться (згідно з Концепцією роз�

витку ДВФК) до бюджетних установ, в частині законо�

давчого забезпечення їх систем ВК та ВА. Тобто жодно�

го законодавчо�нормативного акту стосовно організації,

обов'язковості впровадження і тим більше — методич�

ного забезпечення таких сучасних підсистем управління

для ефективного управління державними фінансовими

ресурсами, а отже, й забезпечення фінансової безпеки

таких суб'єктів господарювання, не існує.
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Однак ці суб'єкти господарювання є дуже важливи�

ми для держави в частині контролю за державними

фінансовими ресурсами. Саме вони сьогодні є наріжним

каменем правил гри в Україні, оскільки держава є най�

більшим власником активів в українській економіці. Отже,

досліджувана друга група суб'єктів господарювання по�

требує негайного впровадження сучасних та ефективних

систем ВК та ВА.

Таким чином, узагальнюючи все викладене вище,

пропонується удосконалити напрями реформування ДФК

задля забезпечення фінансової безпеки суб'єктів госпо�

дарювання наступним чином:

По�перше, через формування теоретичної бази в

сфері ДФК, особливо в частині визначення понять: "дер�

жавний фінансовий контроль" та "система державного

фінансового контролю", а також в частині визначення

мети, завдань, об'єкта, предмета, суб'єктів, функцій,

принципів, видів, форм, методів, технології, інформації,

системи комунікацій та забезпечення ДФК. По�друге,

удосконалення законодавчо�нормативно бази в сфері

ДФК за напрямом імплементації останнього до міжнарод�

них та європейських стандартів та норм (зокрема, прий�

няття Концепції та Стратегії розвитку ДФК, а також За�

кону України "Про державний фінансовий контроль", в

якому необхідно надати чітке визначення таким ключо�

вим поняттям, як "державний фінансовий контроль" та

"система державного фінансового контролю"). По�третє,

розробка вітчизняних стандартів у сфері ДФК та приве�

дення їх у відповідність до міжнародних стандартів

(INTOSAI; IIA) в сфері державного фінансового контро�

лю та вимог ЄС. По�четверте, законодавче розмежуван�

ня повноважень державних контролюючих органів щодо

проведення контрольних заходів у фінансовій сфері

(перш за все, Рахункової палати України та Державної

аудиторської служби України). По�п'яте, удосконалення

інформаційно�комунікаційного, фінансового, матеріаль�

но�технічного та кадрового забезпечення розвитку ДФК.

По�шосте, посилення профілактичної функції ДФК, тоб�

то його переорієнтація на попередження та припинення

фінансово�бюджетних порушень суб'єктами господарю�

вання. По�сьоме, удосконалення організаційного та ме�

тодичного забезпечення відносно нових форм контро�

лю, які використовують в своїй діяльності суб'єкти ДФК

(перш за все, Рахункова палата України та Державна

аудиторська служба України (зокрема, фінансового

аудиту, операційного аудиту та аудиту ефективності) при

перевірці суб'єктів господарювання (перш за все тих, що

належать до пріоритетних для держави сфер економіки,

національної безпеки і оборони, соціальної та гуманітар�

ної сфери, а також найбільших суб'єктів господарюван�

ня державного сектору), особливо в частині аналітично�

го інструментарію щодо оцінки фінансового стану

суб'єктів господарювання. По�восьме, удосконалення

організаційного та методичного забезпечення ВК та ВА

бюджетних установ, особливо в напрямі підвищення рівня

системного аналізу (перш за все, державних органів цен�

тральної та місцевої виконавчої влади) як запоруки ефек�

тивного, економного та результативного використання

державних фінансових ресурсів, а отже і фінансової без�

пеки останніх. По�дев'яте, сприяння реформам в сфері

корпоративного управління, особливо в частині удоско�

налення організаційно�методичного забезпечення ВК та

в частині впровадження ВА на державних, комунальних

підприємствах та інших суб'єктах державного та кому�

нального секторів економіки (окрім бюджетних установ).

ВИСНОВКИ ТА ПОДАЛЬШІ ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі узагальнення недоліків, що притаманні ДФК

України на сучасному етапі його розвитку, визначення ос�

нов побудови європейської моделі функціонування ДФК,

до якої адаптується в процесі реформування вітчизняна

модель функціонування системи ДФК, та аналізу законо�

давчо�нормативного забезпечення внутрішнього контро�

лю та внутрішнього аудиту суб'єктів господарювання (що

підлягають реформуванню згідно з чинною в Україні Кон�

цепцією розвитку ДВФК) як базису процесу перетворен�

ня в країнах�кандидатах до вступу в ЄС, удосконалено на�

прями реформування ДФК задля забезпечення фінансо�

вої безпеки суб'єктів господарювання.

У зв'язку з чим доречним є аналіз стану реформу�

вання ДФК у контексті забезпечення фінансової безпе�

ки суб'єктів господарювання та визначення тенденцій

розвитку останнього.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне українське суспільство характеризується супе�

речливістю процесу реформування. Системна криза, що

його (суспільство) вразила, відрізняється особливою

стійкістю і гостротою негативних процесів: соціальною по�

УДК 351:911.372.7

А. Л. ПомазаAПономаренко,
к. держ. упр., старший науковий співробітник наукового відділу з проблем державної безпеки
навчальноAнауковоAвиробничого центру, Національний університет цивільного захисту України
С. М. Домбровська,
д. держ. упр., проф., начальник навчальноAнауковоAвиробничого центру,
Національний університет цивільного захисту України

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА — ОПТИМАЛЬНИЙ
РІВЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МАКРОQ,
МЕЗОQ І МІКРОРЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. Pomaza(Ponomarenko,
PhD in public administration, senior scientific employee of the scientific department of problems on state security,
National university of civil protection of Ukraine
S. Dombrovska,
doctor of public administration, professor, head of educational, scientific and production center of civil protection,
National university of civil protection of Ukraine

SOCIAL SECURITY IS OPTIMAL LEVEL OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF MACROQ, MEZOQ
AND MIKROREGIONS OF UKRAINE

Досліджено соціальна сферу з позиції особливостей її формування та розвитку. Системати�
зовано складники цієї сфери, до якої входять демографічна сфера, освіта, перепідготовка та
підвищення кваліфікації кадрів, охорона здоров'я та праці, культура, спорт, ринок праці, сфе�
ра мотивації до неї, соціальне страхування, пенсійна система, публічно�приватне�соціальне
партнерство тощо. Доведено, що соціальний розвиток регіонів є передумовою їх безпеки, зок�
рема соціальної. Вона відображає оптимальний рівень системи захисту населення, його сфер
життєдіяльності й інтересів, яка забезпечує найбільш повне використання людського та соці�
ального потенціалу, універсальність надання та доступність отримання соцпослуг у макро�,
мезо� і мікрорегіонах, а також стабільний їх розвиток в умовах загроз. Запропоновано, удоско�
налити правове забезпечення державної регіональної політики та соціальної безпеки шляхом
його систематизації та доповнення.

The social area from a position of peculiarities of its forming and development was studied. The
components of this area were systematized, including demographic area, education, retraining and
advanced training, health and labour protection, culture, sport, labour market, motivation area, social
insurance, pension system, public and private social partnership, etc. It was proved that social
development of regions is a prerequisite for their security, in particular the social one. It reflects
optimum level of population safety system, its areas of life and interests stipulating the most
comprehensive use of human and social potential, the versatility of provision and accessibility of
receiving social services in macro�, meso� and microregions, as well as their stable development
under the conditions of threats. It was proposed to improve legal groundwork for the state regional
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ляризацією, криміналізацією суспільних відносин, порушен�

ням екологічного балансу між людиною та природою, гли�

бокою економічною кризою. Зростає недовіра населення

до державних і соціальних інститутів. Особистість подеку�

ди виявилася відірваною від суспільно�політичних процесів;
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вона зіткнулася із значними обмеженнями можливостей са�

мовдосконалення та самореалізації. Кризовий стан робить

узаємодію суспільства й особистості напруженим і конфлі�

ктним, невизначеним за своїми наслідками, під впливом кри�

зи відбувається деформація свідомості та поведінки люди�

ни.

Розвиток особистості й соціуму в перехідний період йде

або шляхом розкриття нових можливостей, або шляхом

деградації. Зважаючи на це, особливу актуальність набува�

ють поняття "соціальна безпека" і "регіональна безпека", як

одні з основних умов існування особистості та стабільного

розвитку держави й її регіонів. Соціальна безпека недостат�

ньо повно розроблена в науці дефініція, що обумовлює ак�

туальність даної проблеми. У широкому сенсі така безпека

близька до безпеки суспільства, тому що розглядає всі сфе�

ри життєдіяльності людей. У вузькому сенсі вона передба�

чає стабільний розвиток соціуму, функція якого полягає у

відтворенні людського потенціалу. Отже, субстратом (струк�

турною одиницею) будь�якого суспільства є особистість,

тому необхідним є здійснення дослідження проблеми без�

пеки в контексті забезпечення розвитку регіонів, поділ яких

відбувається на макро�, мезо� і мікро� згідно із законодав�

чими нововведеннями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Визначенню засад і механізмів державної соціальної та

регіональної політики присвячені наукові напрацювання

значної кількості вчених, а саме: С. Білої, З. Варналія, О. Ва�

сильєвої, В. Воротіна, І. Дегтярьової, А. Дєгтяра, О. Дєгтя�

ра, С. Домбровської, М. Долішнього, Л. Дідківської, Я. Жа�

ліло, О. Іляш, В. Ковальчук, О. Коротич, М. Кравченко,

О. Лебединської, В. Скуратівського, А. Халецької та ін. Ра�

зом із тим, в сучасних умовах необхідним є здійснення сис�

темного дослідження напрямків і заходів державної соціаль�

ної політики з метою забезпечення соціально�економічно�

го регіонального розвитку в умовах інтеграційних процесів

та системи безпеки як на макро�, мезо�, так і мікрорівнях.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження складників соціальної сфе�

ри, а також особливостей її формування та розвитку в кон�

тексті забезпечення достатнього рівня безпеки держави і її

регіонів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до пріоритетів розвитку України [7; 9] ура�

хування потребують особливості державного управління

соціальною сферою. Остання перебуває в умовах модерні�

заційних державноуправлінських змін і соціальної транс�

формації. Це вимагає активної участі держави в управлінні

процесами функціонування соціальної інфраструктури та

ключових сфер життєдіяльності (рис. 1).

Погоджуємося з В. Бакуменко, В. Бульбою, О. Василь�

євою, А. Дєгтярем, О. Дєгтярем, Н. Діденко, С. Домбровсь�

кою, Д. Карамишевим, М. Кравченко, Е. Лібановою, В. Ску�

ратівським, А. Халецькою, О. Червяковою та ін. [1; 2; 3; 12;

13], що соціальна сфера є багатоаспектною науковою кате�

горією. По�перше, науковцями (зокрема, О. Іляш) вона ро�

зуміється як рівень громадського життя, адже відображає

структуру суспільства, і є сумою локальних соціальних ут�

ворень, а саме: класів, націй, народів, груп [4, с. 26]. Згідно

із цим підходом сутнісно соціальна сфера відзначається,

насамперед, необхідністю відтворення соціуму. По�друге,

на думку О. Карпенко, її зміст слід зводити до невиробни�

чої сфери або сфери надання соціальних послуг [5]. При

цьому соціальна сфера може виступати як сукупність галу�

зей економіки та господарства, які мають відношення до

задоволення соціальних потреб громадян, на що су�

спільством виділяються певні ресурси, зокрема на створен�

ня соціальної інфраструктури. По�третє, соціальна сфера —

це з'єднувальний елемент між економікою та політикою,

власне, відносно самостійною сферою життєдіяльності сус�

пільства, що займає проміжну позицію між політичною й

економічною системами (див. наукові праці О. Новікової [6,

с. 27, 80]). За цього та попереднього підходу до характери�

стики соціальної сфери поза увагою залишаються питання

діяльності соціальних суб'єктів, їх зв'язки, становище в

суспільстві та роль у соціальному житті. Зважаючи на це,

доречно говорити, що соціальна сфера представляє собою

об'єкт державної соціальної політики, обгрунтовує взаємо�

обумовленість відносин, пов'язаних із соціально�трудовою

сферою та сферою соціального захисту. На погляд А.

Халецької [12, с. 73], до цих сфер можна віднести освіту,

перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, охорону

здоров'я та праці, культуру, спорт, ринок праці, сферу мо�

тивації до неї, соціального страхування, пенсійну систему,

публічно�приватне партнерство тощо. Крім того, можна ви�

окремити підхід, запропонований І. Гнибіденко, В. Роговим

та ін., за якого соціальна сфера розглядається як орієнтири

та прагнення людини, суспільства, держави до суспільно�

нормального функціонування й розвитку, що вимагає вчас�

ного попередження та нейтралізації владними та самовряд�

ними інституціями негативних наслідків впливу соціально�

економічних процесів на рівень і якість життя населення

регіонів [10, с. 19].

Отже, в узагальненому вигляді соціальну сферу можна

охарактеризувати як систему, що складається з галузей і

ланок соціально�економічної сфери, узаємозв'язків її

суб'єктів, функціонування яких спрямоване на розвиток цих

сфер, власне відтворення, задоволення інтересів через от�

римання відповідних послуг, реалізацію людського потенц�

іалу та капіталу, підвищення рівня й якості життя з ураху�

ванням особливостей регіонів. Забезпечити таке функціо�

нування та соціальну стабільність покликана держава в особі

регіональних органів влади шляхом вчасного та гнучкого ви�

користання економічних, політичних та ін. засобів щодо ви�

явлення тенденцій і результатів соціально�економічних про�

цесів. Окрім цього, суб'єктами управління соціальною сфе�

рою виступають самоврядні суб'єкти, а також господарю�

ючі та громадські організації, які в певній мірі виконують

соціально�орієнтовані функції, сприяючи поєднанню в ієрар�

хічну систему соціальних задач, індикаторів, соціальних заг�

роз і стандартів розвитку.

Нестійкість соціальної структури суспільства, процеси

її деградації, відсутність збалансованості інтересів окремих

соціальних груп, узурпація влади і власності окремими уг�

рупованнями, зневага до умов відтворення соціуму можуть

призводити до потрясінь суспільства і держави. Власне, соц�

іальна трансформація один з найважливіших індикаторів

соціальної безпеки.

Отже, поняття соціальної безпеки є одним з визна�

чальних параметрів національної безпеки, і воно повин�

но бути концептуально покладено в основу здійснення

державної соціальної політики України. Тільки політика,

побудована на базі розуміння цього та проведених емпі�

ричних досліджень, може максимально гарантувати гро�

мадянину захист його соціальних прав і свобод, забезпе�

чити йому гідне існування та підтримку в усіх можливих

життєвих ситуаціях.

Складність вирішення проблеми забезпечення соці�

альної й економічної безпеки України та її регіонів полягає

в необхідності спільного вирішення двох взаємопов'язаних

завдань: організаційних трансформацій і оперативного уп�

равління повсякденною діяльністю в межах уже сформова�

ного організаційного середовища. Держава, відстоюючи не
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тільки свої, а й національні (регіональні) інтереси, як інстру�

мент впливу на рівень соціальної й економічної безпеки ви�

користовує певні прямі та непрямі "важелі". До важелів пря�

мого впливу можна віднести оптимальний напрямок і вико�

ристання грошових потоків, надання комунікативних послуг,

регулювання законодавчої діяльності, регулювання подат�

кової політики тощо, а до важелів непрямого впливу — за�

конодавчий, адміністративно�правовий, судовий та еконо�

мічний впливи з метою формування необхідних реакцій на�

селення на події, що відбуваються.

Основну потенційну загрозу соціальній безпеці пред�

ставляє порушення пропорцій відтворення як під час еконо�

мічних криз (валютних, грошово�кредитних, фінансових,

біржових, аграрних та ін.), так і подальше поглиблення дис�

пропорцій під час розвитку економіки й її реформування. З

огляду на це, під соціальною безпекою можна розуміти за�

хищеність потреб громадян, окремих груп і соціальних

верств, об'єднань людей у регіонах і населення країни в ціло�

му в збалансованому відтворенні й споживанні матеріаль�

них благ, необхідних для їх виробничої, суспільної життєді�

яльності, освіти та розвитку.

Найважливішим документом, що закріплює принципи

державної політики України у сфері національної безпе�

ки, є Стратегія національної безпеки України [9, п. 2.2, 2.4

Розділ "Засади захисту життєво важливих інтересів осо�

би, суспільства і держави"]. У ній у стислій формі сформу�

льовано, у чому полягають на сучасному етапі основні інте�

реси суспільства й особистості, що визначають у сукупності

загальнодержавні інтереси. При цьому головну функцію

соціальної безпеки можна охарактеризувати з позиції

відтворення людського потенціалу та соціального капіта�

лу. Зважаючи на це, уважаємо, що соціальна безпека —

це стан, який відзначається характеристикою політичних,

правових, економічних, ідеологічних, організаційних та

соціально�психологічних заходів досягнення оптимально�

го рівня безпеки "наразі" і "на майбутнє" територіальних

соціально�економічних систем, під час їх функціонування

та розвитку, що забезпечується державою та суспільством,

і дозволяє зберігати наявні конституційний лад, соціальну

стабільність, недопускаючи їх ослаблення і, тим більше,

підрив.

Загрози соціальної безпеки як особистості, так і регіо�

нальної спільноти обумовлені розбалансованістю соціаль�

них відносин, тому система соціальної безпеки має перед�

бачати наявність відповідного законодавства й системи соц�

іальних і правових цінностей, а також особливу систему

відповідальності та контролю. Існування цієї системи, з тео�

ретичної та практичної точок зору, можливо лише при ак�

тивній узаємодії і взаємоконтролі держави й суспільства

щодо створення оптимальної моделі розвитку та соціаль�

них технологій вирішення існуючих у цій сфері проблем.

Зокрема необхідні економічне зростання, забезпечення зай�

нятості населення та доступу різних верств населення до си�

стем освіти й охорони здоров'я, подолання демографічної

кризи, інституціоналізація соціального захисту, збережен�

ня та відтворення історико�культурних цінностей, охорона

майна громадян тощо.

Соціальній безпеці можуть загрожувати процеси й яви�

ща, які призводять до різких (можливо, і якісних) змін у житті

суспільства, небезпечних деформацій, що тягне за собою

важкі соціальні наслідки. Серед загроз соціальній безпеці

можна виділити такі групи:

1) загрози, породжені недоліками та помилками в

політиці й діях державних і політичних лідерів, владних

інститутів. Це рішення, які суперечать Конституції Украї�

ни, законам, підзаконним актам і ведуть до несприятли�

вих соціальних наслідків та внаслідок цього до конфліктів,

масових виступів населення (або окремих соціальних

груп), інтереси яких в найбільшій мірі виявляються пору�

шеними;

2) загрози, пов'язані з національними суперечностя�

ми, конфліктами інтересів "центру" і регіонів, порушенням
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Рис. 1. Управління формуванням і розвитком соціальної сфери

Джерело: складено на підставі [3; 4; 8; 12].
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прав, свобод і законних інтересів громадян будь�якої на�

ціональності, міжконфесійними та міжетнічними конфлік�

тами;

3) загрози, обумовлені політичним екстремізмом і те�

роризмом, унаслідок яких може бути нанесено матеріаль�

ний, моральний та соціально�психологічний збиток населен�

ню, окремим його групам, особам;

4) загрози, викликані порушенням законних прав, сво�

бод та інтересів особи і нездатністю держави їх захистити

(порушення права на життя, працю, освіту, житло, охорону

здоров'я, власність, свободу пересування, забезпечену

старість, підрив механізмів відтворення соціуму тощо);

5) загрози, пов'язані із загостренням криміногенної си�

туації в суспільстві, зростанням злочинності, порушеннями

законності в діяльності правоохоронних органів і держав�

них структур та ін.

Соціальна безпека є фундаментальною категорією

світової спільноти. Її майнове розшарування, збільшення

питомої ваги населення, що живе за межею бідності, зро�

стання безробіття, різке скорочення народжуваності та

середньої тривалості життя, деформація демографічно�

го і соціального складу суспільства, криза сім'ї, знижен�

ня духовно�морального і творчого потенціалу громадян,

соціальні конфлікти, відсутність національної ідеї ство�

рюють реальну загрозу національній безпеці. У залеж�

ності від компетенції органів державної влади, громадсь�

ких структур, покликаних гарантувати соціальну безпеку,

можна виділити чотири рівні її забезпечення, а саме: дер�

жавний, регіональний, місцевий і самоорганізації грома�

дян.

Згідно із останніми законодавчими нововведеннями

регіональний рівень може бути представлений макро�,

мезо� і мікрорегіонами [8]. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1

Закону України "Про засади державної регіональної

політики" [8] макрорегіон — це частина території Украї�

ни у складі декількох регіонів чи їх частин, об'єднаних

за спільними ознаками, яким притаманні спільні пробле�

ми розвитку, у межах якої реалізуються спеціальні для

цієї території програми регіонального розвитку, а мікро�

регіон — частина території регіону, що характеризуєть�

ся територіальною цілісністю й особливостями розвит�

ку, в межах якої також реалізуються відповідні проекти

щодо розвитку, що відзначається процесом соціальних,

економічних, екологічних, гуманітарних та інших пози�

тивних змін у регіонах [там само, п. 3, 8 ч. 1 ст. 1]. На

думку законодавця, до останніх варто віднести терито�

рію АРК, областей, міст Києва та Севастополя [там само,

п. 7 ч. 1 ст. 1]. Зважаючи на таку правову дефініцію рег�

іону, можемо стверджувати, що він становить проміжну

ланку (мезорівень державного управління) між макро� і

мікрорегіонами. Суб'єктами державної регіональної

політики є Президент України, Верховна Рада України,

Кабінет Міністрів України, Верховна Рада АРК, Рада

міністрів АРК, центральні та місцеві органи виконавчої

влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові

особи [там само, ч. 2 ст. 4]. Крім того, у розробленні та

забезпеченні реалізації цієї політики беруть участь асо�

ціації та інші об'єднання органів місцевого самовряду�

вання, громадські об'єднання, юридичні та фізичні осо�

би [там само].

Структурно�функціональні зв'язки зазначених

суб'єктів державної регіональної політики нами були

досліджені в межах іншої наукової розробки [7], тому

більш детально зупинятися на їх характеристиці не бу�

демо. Зауважимо, проте, що завдання цих суб'єктів виз�

начені в Розділі ІІІ "Повноваження суб'єктів державної

регіональної політики" [8], серед яких є таке, як прове�

дення моніторингу й оцінки результативності реалізації

державної регіональної політики та переліку індикаторів

такого моніторингу [там само, п. 8 ч. 1 ст. 12]. З аналізу

інших положень Закону України "Про засади державної

регіональної політики" [там само, п. 9 ч. 1 ст. 13, п. 5—6

ч. 1 ст. 15, Розділ V] випливає, що виконання цього зав�

дання зводиться до моніторингу впровадження Держав�

ної стратегії регіонального розвитку України, плану за�

ходів з її реалізації та інших програм і проектів регіо�

нального розвитку, підготовки та подання відповідних

звітів. Власне, в абзаці 2 ч. 1 ст. 23 досліджуваного за�

кону зазначено, що з метою забезпечення проведення

моніторингу документи з питань державної регіональ�

ної політики, визначені в ч. 2 ст. 7 цього закону, повинні

містити відповідні показники досягнення цілей, які мож�

ливо оцінити [там само]. Разом із тим, законодавець

визначає моніторинг і оцінку результативності реалізації

державної регіональної політики як періодичне відсте�

ження відповідних індикаторів на основі офіційних ста�

тистичних даних та інформації центральних органів ви�

конавчої влади, органів місцевого самоврядування та

проведення на підставі даних моніторингу оцінки резуль�

тативності виконання індикаторів шляхом порівняння

отриманих результатів з їх цільовими значеннями [там

само, п. 4 ч. 1 ст. 1]. Відтак, з упевненістю можемо вка�

зати на певну неузгодженість положень аналізованого

закону і необхідність її усунення шляхом конкретизації

складників соціального розвитку регіонів з метою забез�

печення системи їхньої безпеки, а також закріплення

норми контрольного характеру, яка визначатиме ме�

ханізм використання результатів моніторингу стану ре�

алізації державної регіональної політики. Оскільки на

кожному рівні управління регіональним розвитком ак�

туальність і гострота проблеми досліджуваної пробле�

ми вимагають постійної уваги до неї всіх інститутів дер�

жави і суспільства, аналізу її стану з тим, щоб не допус�

тити дестабілізації і соціальних потрясінь у суспільстві.

Особлива роль для досягнення соціальної безпеки на�

лежить державній політиці. Вона передбачає забезпечен�

ня ефективної трудової діяльності всього суспільства,

його економіки як важливої умови подолання перерахо�

ваних соціальних загроз. Згідно із Стратегією сталого

розвитку "Україна �2020" [11, Розділ 2 "Мета реалізації

Стратегії та вектори руху"] головними векторами посилен�

ня безпеки на середньострокову перспективу є "розви�

ток", "безпека", "відповідальність" і "гордість", які перед�

бачають забезпечення стійкого розвитку держави, про�

ведення структурних реформ та, як наслідок, підвищен�

ня стандартів життя. На наше переконання, таке форму�

лювання векторів руху не позбавлене недоліків, але з ньо�

го можна зробити висновок, що соціальна безпека (до

речі, даний термін не використовується в аналізованій

Стратегії) охоплює підвищення матеріального добробу�

ту громадян на основі реформування системи оплати

праці, охорони здоров'я, забезпечення соціального захи�

сту та дотримання соціальних гарантій. Безперечно,

найбільш важливим напрямком підвищення системи

безпеки будь�якої країни є забезпечення її фінансової

складової. Саме фінансовий стан реального сектора

економіки, банківської системи і держави визначає, на�

скільки успішно будуть вирішуватися проблеми за інши�

ми напрямками соціальної безпеки, тому необхідним є за�

безпечення фінансової стабільності як на загальнонаціо�

нальному, так і на регіональному рівнях.

ВИСНОВКИ
Таким чином, соціальна безпека — це оптимальний

рівень системи захисту населення, його сфер життє�

діяльності й інтересів, яка забезпечує найбільш повне вико�
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ристання людського потенціалу, універсальність надання та

доступність отримання соціальних послуг у макро�, мезо� і

мікрорегіонах, а також стабільний і безпековий їх розвиток.

Вітчизняне законодавство вимагає доопрацювання в напрямі

закріплення поняття "соціальна безпека" (воно повинно бути

концептуально покладено в основу здійснення державної

соціальної політики України), а також конкретизації склад�

ників і суб'єктів такого різновиду безпеки. При цьому важ�

ливо, щоб система соціальної безпеки визначалася за до�

помогою логіки й емпіричних досліджень, методологія яких,

на наш погляд, передбачає таке: 1) формування комплекс�

ного механізму державного управління соціальним розвит�

ком регіонів; 2) забезпечення стабільного розвитку останніх

шляхом створення державою умов, зокрема, для реалізації

соціального потенціалу та капіталу, демографічного відтво�

рення, створення соціальної інфраструктури, повноцінної

зайнятості населення, підвищення його доходів тощо; 3)

вибір концептуальної моделі розвитку регіонів і їх соціаль�

ної безпеки як на макро�, мезо� і макрорівні державного

управління; 4) моніторинг, аналіз і нейтралізацію (поперед�

ження) загроз соціальному розвитку регіонів.
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THE PROVISION OF EXTERNAL SECURITY GUARANTEES BY FORMING A NETWORK
OF ALLIANCES WITH THE OSCE THROUGH THE IMPROVEMENT OF COOPERATION WITH
THE OSCE SMM IN UKRAINE

У статті зазначено, що російсько�терористична агресія Російської Федерації проти України,
анексія Криму та Севастополя призвели до створення в європейському регіоні й світі нової гео�
політичної ситуації. Наголошено, що питання забезпечення суверенітету України, її терито�
ріальної цілісності, а також безпеки українсько�російського державного кордону лежить у пло�
щині військово�політичного виміру ОБСЄ, який забезпечується за рахунок здійснюваних комп�
лексних заходів щодо укріплення довіри та безпеки в регіоні. Обгрунтовано, що формування
тісного союзництва з ОБСЄ через вдосконалення співробітництва з СММ ОБСЄ в Україні можна
розглядати як один із стратегічних шляхів забезпечення зовнішніх гарантій безпеки України.
Встановлено, що використання можливостей СММ ОБСЄ, яка вже має мандат на безпереш�
кодне проведення об'єктивного спостереження за ситуацією на Сході України, є часткою зу�
силь міжнародної спільноти, спрямованих на врегулювання конфлікту.

The article noted that the Russian�terrorist aggression of Russian Federation against Ukraine, the
annexation of the Crimea and Sevastopol led to the creation in the European region and the world the
new geopolitical situation. Noted that the issue of Ukraine's sovereignty, territorial integrity and
security of the Ukrainian�Russian state border lies in the politico�military dimension of the OSCE,
which is provided by the ongoing complex of measures for strengthening confidence and security in
the region. It is proved that the formation of close alliances with the OSCE through the improvement
of cooperation with the OSCE SMM in Ukraine can be considered as one of the strategic ways to
provide external security guarantees for Ukraine. It is established that the use of the possibilities of
SMM OSCE, which already has a mandate for the smooth conduct of objective observation of the
situation in the East of Ukraine, are part of efforts by the international community aimed at resolving
the conflict.

Ключові слова: співробітництво з СММ ОБСЄ в Україні, національна безпека, зовнішньополітична сфе�
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ля призвели до створення в європейському регіоні й світі

нової геополітичної ситуації. Так, агресивна природа

російського імперіалізму та великодержавного шовіні�
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зму, на якій побудована вся внутрішня і зовнішня по�

літика Російської Федерації, призвела до того, що ця

країна своїми агресивними терористичними діями не

лише зазіхнула на незалежність, суверенітет, терито�

ріальну цілісність та недоторканність державних кор�

донів України, а й завдала руйнуючого удару по осно�

воположним нормам міжнародної безпеки і принципам

міжнародного права.

Головним меседжом виступу Президента України на

засіданні ювілейної 70�ої Генасамблеї ООН була наступ�

на теза: "Моя країна стала об'єктом зовнішньої агресії.

На цей раз агресором є Росія — наша сусідня країна,

колишній стратегічний партнер, який юридично зобо�

в'язувався поважати суверенітет, територіальну ціліс�

ність і недоторканність кордонів України" [1].

Наголошено, що Україна вже зіткнулася із ситуа�

цією реальної зовнішньої загрози національній безпеці

України, яка пов'язана з російсько�терористичною аг�

ресією з боку Російської Федерації проти України. Ці

загрози зумовлюють необхідність удосконалення сис�

теми державного управління у сфері забезпечення на�

ціональної безпеки України.

Стратегічні підходи до процесу реформування сис�

теми забезпечення національної безпеки України за�

кладені в Стратегії національної безпеки України від 26

травня 2015 р. № 287/2015, яка спрямована на забез�

печення національної безпеки у зовнішньополітичній

сфері, що має забезпечити ефективну реалізацію на�

прямів державної політики національної безпеки Украї�

ни, у тому числі шляхом формування мережі союзницт�

ва як з окремими державами та регіональними органі�

заціями й ініціативами (шляхом укладення угод про

спільну оборону або військову допомогу), так і з міжна�

родними безпековими організаціями (шляхом участі у

механізмах колективної безпеки) [2].

Отже, перед Україною стоять безпосередні загро�

зи національній безпеці у зовнішньополітичній сфері, що

пов'язані із військовою агресією Російської Федерації

проти України. Ці виклики зумовлюють необхідність по�

шуків нових шляхів для формування тісного союзницт�

ва з ОБСЄ, зокрема через вдосконалення співробітниц�

тва з СММ ОБСЄ в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню процесів забезпечення національної без�

пеки України у зовнішньополітичній сфері та формуван�

ня нових механізмів державного управління у цій сфері

присвячені роботи дослідників В.П. Горбуліна, І.А. Гри�

цяка, О.В. Деркач, А.Б. Качинського, В.А. Ліпкана,

П.П. Лисака, В.С. Нікіфоренка, В.М. Телелима, В.І. По�

чепцова, А.А. Падеріна, Г.М. Перепелиці, Т.С. Стародуб,

Г.П. Ситника, А.І. Семенченка, О.М. Суходолі, І.А. Хра�

бана, Л.Д. Чекаленко, В.О. Чалого, Д.Ю. Юрковського

та ін.

Водночас дослідження, у яких із позицій системно�

го підходу розглядаються державно�управлінські аспек�

ти комплексної проблеми забезпечення національної

безпеки у зовнішньополітичній сфері в цілому та ме�

ханізмів розвитку тісного союзництва з ОБСЄ через

вдосконалення співробітництва з СММ ОБСЄ в Україні,

практично відсутні, що обумовлює необхідність у про�

веденні подальших наукових досліджень з цієї пробле�

матики.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — запропонувати шляхи формування

тісного союзництва з ОБСЄ через вдосконалення

співробітництва з СММ ОБСЄ в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виклики та загрози сучасному стану регіональної

безпеки з боку Російської Федерації, а також військо�

во�політична ситуація на українсько�російському дер�

жавному кордоні зумовлюють актуальність питання на�

працювання ефективних шляхів реагування на них та

пошуку нових дієвих механізмів реалізації державної

політики національної безпеки у зовнішньополітичній

сфері.

На початку 2014 року, переслідуючи мету змінити

прагнення українського народу до європейського май�

бутнього, порушивши міжнародні зобов'язання, загаль�

ноприйняті норми і фундаментальні принципи міжнарод�

ного права, а також положення двосторонніх договорів

між Україною і Росією та засади добросусідства, Ро�

сійська Федерація тимчасово окупувала Автономну Рес�

публіку Крим та розв'язала воєнну агресію на Сході

України.

Фактично так званий "російсько�український кон�

флікт" став частиною стратегії Росії щодо зміни ос�

нов світового порядку та існуючої системи регіональ�

ної безпеки, що сформувалися після закінчення Дру�

гої світової війни внаслідок прийняття Гельсінського

заключного акту 1975 року [3], який передбачав га�

рантування непорушності державних кордонів, тери�

торіальної цілісності, невтручання у внутрішні спра�

ви суверенних держав та укріплення довіри між краї�

нами.

Також у ситуації, що склалася, зовнішні гарантії

безпеки України за Статутом Організації Об'єднаних

Націй [4] та Меморандумом про гарантії безпеки у

зв'язку з приєднанням України до Договору про не�

розповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994

року [5] виявилися недієвими, а провідні міжнародні

безпекові організації нездатними невідкладно про�

тистояти російській агресії та забезпечити терито�

ріальну цілісність України в межах її суверенної те�

риторії.

У свою чергу політика позаблоковості, яку Україна

в 2010 році визначила основним курсом зовнішньої по�

літики та воєнної доктрини, не створила надійних гарантій

безпеки і не змогла забезпечити в умовах зовнішньої

агресії непорушність державного кордону України.

Така загрозлива не лише для національної безпеки

України, але й для усього регіону ситуація, а також ви�

явлена в результаті російської агресії слабкість міжна�

родної системи безпеки та неефективність міжнарод�

них безпекових інституцій, призвела до термінової не�

обхідності пошуку та запровадження нових міжнарод�

них політико�правових механізмів захисту національних

інтересів України [6].

У квітні 2014 року, у самий розпал бойових дій

на Сході України, Сполучені Штати Америки та Фе�
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деративна Республіка Німеччина, за активної позиції

та політичної волі України, своїми непохитними дія�

ми фактично примусили Росію розпочати міжнародні

переговори щодо врегулювання ситуації в окремих

районах Донецької та Луганської областей та ініцію�

вали питання розгортання широкомасштабної повно�

цінної кампанії із забезпечення роботи місій міжна�

родних спостерігачів на території України з метою

захисту суверенітету та територіальної цілісності

України.

Так, одним із найважливіших результатів пер�

ших перемовин у так званому "женевському фор�

маті", що відбулись 17 квітня 2014 року за участю

представників Сполучених Штатів Америки, Євро�

пейського Союзу, України та Російської Федерації,

було досягнення домовленості щодо зобов'язань

США, ЄС та Росії сприяти створенню на території

України та забезпеченню роботи Спеціальної моні�

торингової місії ОБСЄ по деескалації обстановки на

Сході України.

Стратегічно важливим моментом для України в цьо�

му контексті стала політична підтримка вказаної спільної

ініціативи Організацією з безпеки та співробітництва в

Європі — регіональною, заснованою на визнанні загаль�

ноприйнятих цінностей у відповідності до Статуту ООН

організацією, яка грає одну з ключових ролей в укріп�

ленні безпеки та демократії на значній території, що

охоплює 57 євроатлантичних та євразійських держав, а

також сприяє попередженню, запобіганню конфліктів,

регулюванню кризових ситуацій та постконфліктному

відродженню.

Враховуючи те, що питання забезпечення суверені�

тету України, її територіальної цілісності, а також без�

пеки українсько�російського державного кордону ле�

жить у площині військово�політичного виміру ОБСЄ,

який забезпечується за рахунок здійснюваних комплек�

сних заходів щодо укріплення довіри та безпеки в ре�

гіоні, вказана ініціатива була оформлена Рішенням По�

стійної ради ОБСЄ № 1117 від 21 березня 2014 року про

розгортання в Україні Спеціальної моніторингової місії

ОБСЄ [7].

Цілком зрозуміло, що мінімізація загроз державно�

му суверенітету та створення умов для відновлення те�

риторіальної цілісності України у межах міжнародно�

визнаного державного кордону України, гарантування

мирного майбутнього України як суверенної і незалеж�

ної держави можливі лише шляхом нового зовнішньо�

політичного позиціонування України у світі в умовах

нестабільності регіональної системи безпеки.

Готовність українського керівництва до впровад�

ження якісно нової державної політики, спрямованої на

ефективний захист національних інтересів у зовніш�

ньополітичній сфері демонструє налаштованість України

та суспільства до прийняття безкомпромісних та безпре�

цендентних заходів із мирного врегулювання ситуації

на Сході України.

Як результат, на виконання розпорядження Кабі�

нету Міністрів 09.04.2014 № 336�р "Про підписання Ме�

морандуму про взаєморозуміння між Урядом України

та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі

про розміщення Спеціальної моніторингової місії

ОБСЄ" [8], визнаючи невідкладну необхідність розмі�

щення міжнародних спостерігачів на території Украї�

ни, Постійний представник України при Міжнародних

організаціях у Відні 14 квітня 2014 року підписав Ме�

морандум про взаєморозуміння між Урядом України

та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі

про розміщення Спеціальної моніторингової місії

ОБСЄ [9; 10].

Така абсолютна та беззаперечна підтримка ідеї

розгортання Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в

Україні як єдиного на той час ефективного запобіжно�

го міжнародного механізму об'єктивного та безкомп�

ромісного висвітлення інформації та моніторингу ситу�

ації в окремих районах Донецької та Луганської облас�

тей була обумовлена можливістю України формувати

мережу союзництва як з окремими державами, регіо�

нальними організаціями й ініціативами, так і з міжнарод�

ними безпековими організаціями.

На сьогоднішній день Україна продовжує реалі�

зувати зовнішньополітичну діяльність у сфері гаран�

тування національної безпеки на регіональному рівні,

опираючись на створення ефективної системи взає�

модії у Центральній та Східній Європі з метою забез�

печення безпеки та стабільності, та використовуючи

насамперед інструменти та можливості ОБСЄ, тобто

залишає за собою право обирати участь у системах

колективної безпеки і оборони як спосіб гарантуван�

ня державного суверенітету і територіальної ціліс�

ності України.

Як свідчить аналіз військово�політичної обстанов�

ки в окремих районах Донецької та Луганської облас�

тей, на лінії розмежування в зоні проведення Антите�

рористичної операції, на адміністративній межі з Авто�

номною Республікою Крим та на українсько�російсько�

му державному кордоні загалом діяльність Спеціальної

моніторингової місії ОБСЄ в Україні (далі — СММ ОБСЕ)

є на сьогодні ключовим інструментарієм забезпечення

прикордонної безпеки у регіоні та вагомою складовою

процесу, що передбачає поступове відновлення Украї�

ною контролю над захопленою бойовиками лінією дер�

жавного кордону (409,3 км).

Агресія Росії проти України збільшила актуальність

питань забезпечення адекватного реагування Постійної

Ради ОБСЄ (постійно діючий орган, у рамках якого на

рівні постійних представників держав�учасниць прово�

дяться політичні консультації, приймаються рішення з

усіх питань поточної діяльності ОБСЄ) на порушення

міжнародного права, навіть якщо порушник є постійним

членом цього органу. Так, на звернення України на за�

сіданні Постійної Ради ОБСЄ держави�учасниці ухвали�

ли рішення щодо продовження мандату Спеціальної

моніторингової місії ОБСЄ в Україні до 31 березня 2017

року, збільшення бюджету СММ та спрямування основ�

них ресурсів на посилення операційних спроможностей

СММ для виконання завдань за Мінськими домовлено�

стями у Донецькій та Луганській областях, зокрема, спо�

стереження за режимом припинення вогню, верифікації

відведення важкої зброї, та моніторингу на українсько�

російському кордоні [11].

Варто наголосити, що формування тісного союз�

ництва з ОБСЄ через вдосконалення співробітництва

з СММ ОБСЄ в Україні можна розглядати як один із

стратегічних шляхів забезпечення зовнішніх гарантій
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безпеки України. В свою чергу переконлива налашто�

ваність СММ ОБСЄ щодо пошуку конструктивних

шляхів урегулювання ситуації в окремих районах До�

нецької та Луганської областей, усебічна підтримка та

врахування інтересів української Сторони в процесі

мирного діалогу свідчать про правильний вектор роз�

витку співробітництва між Україною та ОБСЄ в ціло�

му.

Водночас можна стверджувати, що організація все�

бічної взаємодії з експертами СММ ОБСЄ є елементом

реалізації п. 9 Комплексу заходів щодо імплементації

Мінських угод від 12 лютого 2015 року [12], а саме ви�

користання можливостей СММ ОБСЄ, яка вже має ман�

дат на безперешкодне проведення об'єктивного спос�

тереження за ситуацією на Сході України, є часткою

зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на врегу�

лювання конфлікту.

Вважаємо, що налагодження послідовної взаємо�

вигідної співпраці з Місією ОБСЄ вздовж лінії зіткнен�

ня у межах Донецької та Луганської областей та на

адміністративному кордоні з Автономною Республі�

кою Крим в питаннях, що становлять національний

інтерес України, а також поступове наближення пе�

редових патрульних баз СММ ОБСЄ до неконтрольо�

ваної ділянки українсько�російського державного

кордону матиме важливе практичне значення у кон�

тексті поширення серед держав�учасниць ОБСЄ об�

'єктивної інформації про ситуацію на Сході України

та повністю відповідатиме Плану Президента Украї�

ни з мирного врегулювання ситуації у східних регіо�

нах України [13].

За результатами дворічної роботи СММ ОБСЄ на

території України та після всебічного вивчення ситу�

ації, що склалася, керівництво місії прийшло до пев�

них висновків та сформувало свої конкретні пропозиції

щодо врегулювання ситуації на Сході України. Мож�

ливі варіанти підтримки з боку СММ ОБСЄ забезпечен�

ня безпечного середовища в окремих районах Донець�

кої та Луганської областей були неодноразово озву�

чені Главою Місії СММ ОБСЄ Послом Е. Апаканом на

засіданнях Постійної Ради ОБСЄ, Парламентської

Асамблеї ОБСЄ, а також Першим заступником Глави

СММ ОБСЄ А. Хугом під час брифінгів та пресс кон�

ференцій в Україні.

Тому з метою чіткого розуміння сутності та змісту

пропозицій і формування узгодженої позиції Украї�

нської Сторони щодо відповідності запропонованих

ініціатив національним інтересам України вважаємо

за необхідність викласти основні пропозиції СММ

ОБСЄ.

1. Припинення вогню, що передбачає безумовне,

неухильне та негайне виконання умов Мінського Про�

токолу, Мінського Меморандуму та Комплексу заходів

в частині невикористання озброєння та припинення вог�

ню, включаючи навчання з бойовою стрільбою.

2. Відведення озброєнь, що означає виконання зо�

бов'язань сторін щодо відведення танків, артилерії ка�

лібром до 100 мм та мінометів калібром до 120 мм відпо�

відно до Доповнення до Комплексу заходів від

29.09.2015 (документ схвалений усіма підписантами) з

метою проведення експертами СММ ОБСЄ верифікації

відведеного озброєння та положень листа Глави СММ

ОБСЄ до підписантів щодо виконання вимог Доповнен�

ня.

3. Розведення сил — полягає у створення так зва�

ної "Зони безпеки" (демілітаризованої зони) щонай�

менше 2 км завширшки вздовж усієї лінії розмежуван�

ня, що зменшить ризик відновлення бойових дій на

90%.

4. Спільний контроль та координація, що включа�

тиме посилення Спільного Центру контролю та коорди�

нації і реагування на інциденти та запобігання.

5. Моніторинг, що включатиме створення нових по�

льових офісів та передових патрульних баз та віднов�

лення контролю за українсько�російським державним

кордоном. Позиція Української Сторони полягає у все�

бічному сприянні опрацюванню можливих варіантів на�

ближення передових патрульних баз СММ ОБСЄ до не�

контрольованих ділянок українсько�російського дер�

жавного кордону шляхом розгортання нових патруль�

них підрозділів СММ ОБСЄ в межах непідконтрольних

Уряду України окремих районів Донецької та Лугансь�

кої областей на автодорогах та залізничних шляхах, що

використовуються НЗФ для переміщення військових

вантажів, озброєння та техніки.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що основ�

ними стратегічними пріоритетами реалізації напрямів

державної політики національної безпеки України є

розвиток формування мережі союзництва як з окреми�

ми державами та регіональними організаціями й ініціа�

тивами, так і з міжнародними безпековими організація�

ми.

Перспективою подальших розвідок даної пробле�

матики є, на наш погляд, дослідження питань у напрямі

реалізації виконання положень Мінських домовленос�

тей та виявлення можливих проблем у сфері їх виконан�

ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах, враховуючи динамічний розви�

ток рекламного ринку, а також переорієнтацію реклам�

ної діяльності на використання інтерактивних техно�

логій, актуальним є дослідження державного регулю�

вання інноваційної реклами в Україні. Це обумовлено,

насамперед, тим, що інноваційній рекламі притаманна

велика кількість різновидів, відповідно, в цьому кон�

тексті може спостерігатися збільшення кількості недо�

тримань рекламного законодавства, що, відповідно,

негативно віддзеркалюється на загальному рівні соці�

ально�економічного розвитку України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Інноваці йна реклама досліджувалася в наукових

напрацюваннях таких вчених, як: Г. Почепцов [1],

М. Стелзнер [2], С. Сухов [3], А.В. Юрасов [4]. Проте

недостатньо дослідженими залишаються питання дер�

жавного регулювання інноваційної реклами в Україні.

МЕТА СТАТТІ
З урахуванням описаного вище, метою статті є

аналіз сучасного стану й тенденцій розвитку державно�

го регулювання інноваційної реклами в Україні.
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Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно

поставити та вирішити такі завдання:

— оцінити поточний стан організаційно�правового

забезпечення державного регулювання інноваційної

реклами в Україні;

— виявити існуючі проблеми державного регулю�

вання інноваційної реклами в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Якщо здійснювати аналіз організаційно�правового

забезпечення вітчизняного державного регулювання

інноваційної реклами, то, по�перше, необхідно зазначи�

ти, що ключовим її видом є Інтернет�реклама. Відповід�

но, в цьому контексті слід згадати Закон України "Про

телекомунікації" від 18 листопада 2003 року № 1280�IV,

який визначає мережу Інтернет як всесвітню інформац�

ійну систему загального доступу, що логічно зв'язана гло�

бальним адресним простором і грунтується на Інтернет�

протоколі, який визначається міжнародними стандарта�

ми. Зокрема у ст. 17 "Орган державного регулювання у

сфері телекомунікацій" даного Закону зазначено, що цим

органом є Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, яка підпо�

рядковується Президенту України та є підзвітною Вер�

ховній Раді України [1]. Відповідно, ст. 18 Закону Украї�

ни "Про телекомунікації" визначає повноваження Націо�

нальної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації:

— внесення пропозиції до органів державної влади

стосовно проектів законів та підзаконних нормативно�

правових актів, стандартів у телекомунікаційній сфері;

— видання нормативних актів з питань, що знахо�

дяться у межах її компетенції;

— забезпечення державного нагляду за дотриман�

ням ринковими суб'єктами господарювання встановле�

них норм телекомунікаційного законодавства;

— здійснення ліцензування та реєстрації суб'єктів

підприємницької діяльності стосовно надання послуг те�

лекомунікаційного характеру;

— встановлення Правил функціонування в телеко�

мунікаційній сфері;

— забезпечення контролю якості послуг телекому�

нікаційного характеру з метою задоволення споживчо�

го попиту;

— здійснення тарифного регулювання в телекому�

нікаційній сфері та визначення порядку взаємних роз�

рахунків між телекомунікаційними операторами;

— організаційно�правове забезпечення телекому�

нікаційних послуг загальнодоступного характеру та по�

слуг стосовно пропуску трафіку;

— отримання звітності щодо фінансово�економіч�

них показників діяльності операторів і провайдерів те�

лекомунікаційних послуг на безоплатній основі;

— аналіз і визначення у встановленому порядку опе�

раторів і провайдерів ринків телекомунікаційних послуг

з істотною конкурентною перевагою;

— прийняття рішень, які є обов'язковими для вико�

нання всіма учасниками телекомунікаційного ринку, в

межах своєї компетенції;

— застосування адміністративних стягнень щодо

учасників телекомунікаційного ринку у порядку, вста�

новленому законодавством;

— передання матеріалів, що містять інформацію

стосовно ознак недотримань норм законодавства щодо

захисту економічної конкуренції, до Антимонопольно�

го комітету України;

— звернення до судових органів з позовними зая�

вами у випадках недотримання суб'єктами господарю�

вання норм телекомунікаційного законодавства;

— створення сприятливих умов організаційного й

економічного характеру для залучення інвестиційних

коштів до телекомунікаційної сфери;

— забезпечення рівних умов для функціонування

суб'єктів господарювання в телекомунікаційній сфері;

— розроблення та затвердження Регламенту Націо�

нальної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері зв'язку та інформатизації, а також супутніх нор�

мативно�правових актів в межах своєї компетенції;

— здійснення співробітництва з відповідними регу�

люючими органами в телекомунікаційній сфері інших

країн;

— видання офіційного друкованого бюлетеню і пуб�

лікація в ньому нормативно�правових актів стосовно

регулювання телекомунікаційної сфери [2].

Крім того, слід зазначити, що значною проблемою в

сфері правового регулювання реклами в мережі Інтер�

нет є невизначеність із дією українського законодавства

в глобальному інформаційному просторі. Мова йде про

те, що дотепер відсутнє поняття Інтернет�території Укра�

їни. Відповідно до Закону України "Про телекомунікації",

сайти з доменом "UA" є сайтами з доменом верхнього

рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет,

створеного на основі кодування назв країн відповідно до

міжнародних стандартів, для обслуговування адресного

простору українського сегмента мережі Інтернет. Однак

таке визначення не є достатнім для обмеження території

дії українського законодавства, тому що велика кількість

українських сайтів розміщається в інших доменних зо�

нах. У цьому контексті можна зіткнутися з проблемою

застосування ст. 6 Закону, у якій зазначено, що застосу�

вання мови в рекламі здійснюється відповідно до діючо�

го законодавства України про мови [4].

Також слід звернути увагу на спроби вдосконален�

ня базового Закону України "Про рекламу" через реє�

страцію одного з проектів Закону України "Про внесен�

ня змін до Закону України "Про рекламу". Цей законо�

проект був спрямований на врегулювання питань реа�

лізації маркетингових комунікацій, програм і заходів

рекламного характеру. Так, зазначений законопроект

містив пропозицію стосовно доповнення Закону Украї�

ни "Про рекламу" статтею 191, у якій було вказано, що

"реклама товарів, визначених у розділі ІІІ цього Закону,

може поширюватися в Інтернеті лише за умови дотри�

мання вимог до її змісту й порядку поширення, встанов�

лених ст. 21—25 цього Закону". Таким чином, прийнят�

тя цього законопроекту дозволило б уникнути багать�

ох дискусій стосовно дотримання вимог щодо розмі�

щення реклами в мережі Інтернет.

Наразі Закон України "Про рекламу" в останній його

редакції містить тільки заборону реклами алкогольних

напоїв та виробів з тютюну, а також відповідних товар�

них знаків у мережі Інтернет окрім веб�сайтів, на яких

можливо ідентифікувати вік користувача (ст. 22 зазна�

ченого Закону).
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Необхідно обов'язково звернути увагу на розробку

проекту Закону України "Про Інтернет рекламу" від 08 ве�

ресня 2008 року № 3126. Цей законопроект був фактично

єдиною спробою впровадження нормативно�правового

акту, орієнтованого на державне регулювання виключно

Інтернет�реклами. Проте він мав низку недоліків.

По�перше, в ст. 1 "Визначення термінів" дефініція

Інтернет�реклами була подано дуже стисло, фактично

дублюючи її назву. По�друге, в зазначеній статті були

присутні визначення лише деяких видів Інтернет�рекла�

ми, зокрема, "банерна реклама", "контекстова рекла�

ма". При цьому слід звернути увагу на той факт, що вище

було зазначено, що банерна реклама є підвидом медій�

ної реклами. Тобто сутність видів Інтернет�реклами у

даному законопроекті розкрито не було. Крім того, за�

конопроект повністю дублював визначення недобросо�

вісної реклами, надане у ст. 1 "Визначення термінів"

Закону України "Про рекламу". Аналогічна ситуація

спостерігалася стосовно визначень порівняльної та при�

хованої реклами.

Також необхідно звернути увагу на некоректне по�

дання сутності розміщення контекстної реклами в ме�

режі Інтернет (ст. 13 "Контекстова реклама"), в якій було

зазначено, що дана реклама "розміщується в мережі

Інтернет у вигляді картинок (банерів)". Проте контекст�

на реклама, як вже було зазначено вище, традиційно

пов'язана з роботою пошукових систем у мережі Інтер�

нет і являє собою текстове оголошення.

На жаль, проект Закону України "Про Інтернет рек�

ламу" повністю дублював положення таких статей За�

кону України "Про рекламу", як:

— ст. 20 "Реклама і діти";

— ст. 21 "Реклама лікарських засобів, медичної

техніки, методів профілактики, діагностики, лікуван�

ня і реабілітації";

— ст. 22 "Реклама алкогольних напоїв та тютюно�

вих виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів

права інтелектуальної власності, під якими випускають�

ся алкогольні напої та тютюнові вироби";

— ст. 23 "Реклама зброї" тощо [3].

Відповідно, проведене дослідження підтверджує

актуальність і необхідність державного регулювання

інноваційної реклами в сучасних умовах.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

Таким чином, враховуючи результати проведеного

дослідження, доцільно зробити такі висновки.

1. Оцінка поточного стану організаційно�правового

забезпечення державного регулювання в Україні пока�

зала, що на нинішньому етапі не існує специфічних нор�

мативно�правових актів та, відповідно, цілком сформо�

ваного організаційного забезпечення державного регу�

лювання інноваційної реклами.

2. Ідентифікація існуючих проблеми державного

регулювання інноваційної реклами в Україні дозволила

зазначити, що ключовою з них є невизначеність із дією

українського законодавства в глобальному інформа�

ційному просторі, що, в свою чергу, не дозволяє повно�

цінно здійснювати державне регулювання інноваційної

реклами в Україні.
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У статті проведено аналіз повноважень базових інститутів забезпечення стратегічного ана�
лізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки (НБ) України та виявлено
недоліки їх діяльності в сфері забезпечення НБ.

Досліджено методологічні основи стратегічного аналізу у сфері забезпечення НБ, роль не�
урядових дослідницьких організацій (далі — НУДО) та незалежних "мозкових центрів" (т. зв.
"think tank") на підготовчому етапі проведення стратегічного аналізу, а також роль Ради націо�
нальної безпеки і оборони України (далі — РНБО України) як координаційного органу з питань
НБ.

Крім того, досліджено можливість залучення до проведення стратегічного аналізу вітчизня�
них та міжнародних неурядових дослідницьких організацій та так званих "мозкових центрів".
Запропоновано механізм залучення неурядових дослідницьких організацій до співпраці з орга�
нами державної влади на загальнонаціональному та регіональному рівнях, а також складено
певне уявлення про їх співпрацю з органами державної влади в ході забезпечення національ�
ної безпеки України.

The article is devoted to actual problem of the formation mechanisms of strategic analysis in public
administration national security (NB). Basic institutions analyzed authority to provide strategic
analysis in the governance of national security of Ukraine and their shortcomings found in the area of
national security. The possibility of involvement of strategic analysis of domestic and international
non�governmental research organizations and so�called "rain tsentriv". The mechanism of attracting
non�governmental research organizations to cooperate with the government in general national and
regional levels, and made up some idea of their cooperation with authorities in the national security
of Ukraine.
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чої бази та зв'язків між гілками влади. Зазначене по�

винно створити єдину систему забезпечення НБ Ук�

раїни, яка складається з Верховної Ради, Кабінету
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Міністрів та місцевих державних адміністрацій;

органів державного управління спеціальної компе�

тенції; правоохоронних органів; громадських струк�

тур. Для цього необхідна координація всіх видів

діяльності державних і громадських інститутів з ме�

тою виявлення й усунення явних і потенційних

внутрішніх і зовнішніх загроз.

На теперішній час в Україні фактично відсутня

взаємоузгоджена система керівних документів як

щодо розробки політики НБ, так і щодо стратегічно�

го аналізу, реалізації визначених нею принципів, по�

глядів, цілей тощо.

У провідних країнах світу значну роль у цьому сенсі

відіграють авторитетні НУДО та незалежні т. зв. "моз�

кові центри". Вони застосовують науковий підхід до

суспільних питань, систематизують результати оброб�

ки публічних даних у всіх сферах державної політики та

управління.

Одним із шляхів підвищення ефективності політики

НБ є створення або залучення НУДО та "мозкових цент�

рів" для здійснення експертно�аналітичної діяльності,

координація їх діяльності щодо імплементації вказаної

політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання забезпечення НБ вже протягом тривалого

часу є об'єктом пильної уваги багатьох науковців, як

вітчизняних, так і зарубіжних. Вагомий внесок у розроб�

ку цієї проблеми внесли: В. Горбулін, у частині "якою

саме має бути система національної безпеки в Україні

та якою мірою можна визначити рівень її достатності"

[1], Г. Ситник, щодо методологічних основ стратегічно�

го аналізу у сфері забезпечення НБ України та з'ясу�

вання зовнішнього та внутрішнього контексту забезпе�

чення НБ та своєчасного готування певних стратегій (до�

кументи) [3, с. 820—822], М.М. Абдурахманов, у час�

тині співпраці органів влади з неурядовими аналітични�

ми центрами [4], А. Гриценко, щодо ролі НУДО у під�

тримці безпеки у державі [5] та ін. Водночас до питання

НБ з боку науковців не достатнього висвітлення отри�

мали питання залучення НУДО і т.зв. "мозкових центрів"

("think tank") до розробки та впровадження політики НБ

її забезпечення, визначення органами влади можливих

етапів і механізмів їх залучення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження формування механізмів

стратегічного аналізу в процесі державного управління

у сфері НБ України та участь у цьому процесі НУДО і т.

зв. "мозкових центрів" ("think tank") з метою інституал�

ізації їх діяльності в Україні в процесі вироблення дер�

жавної політики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасна ситуація в системі міжнародних відно�

син та характер внутрішньополітичних та соціально�

економічних процесів в нашій державі визначають

необхідність підвищення ефективності державної

політики забезпечення національної безпеки (НБ)

України.

Державна політика забезпечення НБ знаходить

своє концентроване відображення у стратегіях, кон�

цепціях, доктринах, законах, програмах, планах

тощо. Діяльність органів державного управління у

сфері НБ обумовлюється наявністю особливих

об'єктів безпеки: права і свободи особистості; ма�

теріальні та духовні цінності суспільства. В цілому

система забезпечення НБ складається з Верховної

Ради, Кабінету Міністрів та місцевих державних ад�

міністрацій; органів державного управління спец�

іальної компетенції; правоохоронних органів; гро�

мадських структур.

Механізм забезпечення НБ України зорієнтований

на практичну координацію всіх видів діяльності держав�

них і громадських інститутів з метою відвернення, ви�

явлення й усунення явних і потенційних внутрішніх і

зовнішніх загроз.

Державні та громадські структури під час забезпе�

чення НБ України в певній мірі використовують або за�

лучають можливості незалежних НУДО і т. зв. "мозко�

вих центрів" з метою розробки різноманітних стратегій,

концепцій, доктрин, законів, програм, планів тощо. Од�

нак іноді враховуються лише кінцеві результати їх дос�

ліджень.

На теперішній час у системі державного управлі�

ння Україні фактично відсутня цілісна, взаємоузгод�

жена система керівних документів як щодо розробки

політики НБ, так і щодо стратегічного аналізу. З цією

метою потрібна Стратегія політики НБ для плануван�

ня на довгостроковий період, де буде передбачений

механізм залучення можливостей НУДО і незалежних

"мозкових центрів" у ході забезпечення НБ України.

Проте на сьогодні такий документ відсутній у системі

офіційних документів державного управління, а на за�

конодавчому рівні не встановлено ні вимог до змісту

стратегії, ні зобов'язання органів виконавчої влади

враховувати її положення у повсякденній діяльності

[2].

В окремих випадках не зовсім якісно визначається

інформація, необхідна для з'ясування зовнішнього та

внутрішнього контексту забезпечення НБ, що призво�

дить до несвоєчасної підготовки певних документів [3,

с. 820—822].

Методологічні основи стратегічного аналізу у сфері

забезпечення НБ, повинні поєднувати реалізацію ре�

форм і мінімізацію нових загроз НБ перш за все у: зов�

нішньополітичній, економічній, військовій, інфор�

маційній, екологічній сферах, а також сфері державної

безпеки України.

Значну роль на підготовчому етапі відіграють ав�

торитетні незалежні "мозкові центри" (т. зв. "think

tank"): американська корпорація RAND, Гаагський

центр стратегічних досліджень, британський аналітич�

ний центр DEMOS, тощо, а також відомі західні ана�

літики. Такі незалежні "мозкові центри" застосовують

науковий підхід до суспільних питань та систематизу�

ють результати обробки публічних даних у всіх сфе�

рах державної політики та управління. "Мозкові цен�

три" та НУДО є незалежними неприбутковими орган�

ізаціями. Замовниками їх досліджень виступають уря�

ди різних країн, громадські організації, приватні ком�

панії. Метою політики "мозкових центрів" та НУДО є
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вплив на політику держави та формування думки у ок�

ремих груп суспільства. З цією метою вони намага�

ються максимально поширювати результати своїх

досліджень.

Координаційним органом з питань національної без�

пеки в нашій державі є РНБО України, а Верховна Рада

України, серед іншого, визначає пріоритети у захисті

національних інтересів і об'єктів безпеки [6].

На запрошення РНБО України представниками

"мозкових центрів" (RAND, Гаагський центр стратегіч�

них досліджень, DEMOS, тощо), здійснюється аналіз

ситуації у секторі безпеки та надаються певні рекомен�

дації.

Встановлено, що на сьогодні Україна не має мето�

дичних підходів щодо визначення пріоритетів у сфері

НБ. В окремих випадках державними органами не своє�

часно визначаються ризики у сфері НБ і, як слід спос�

терігається недостатній розвиток політики НБ [4, с. 3].

Разом з тим, державні рішення потребують

стратегічного мислення, науково�аналітичного та

експертного супроводу політики забезпечення НБ.

На сьогодні в нашій державі склався не системати�

зований належним чином порядок прийняття і реа�

лізації стратегічних рішень, а фахівці та керівники

різних рівнів не в повній мірі озброєні стратегією,

методологією і технологією управління. Стратегія

включає в себе: аналіз поточного стану — "страте�

гічний аналіз (що зараз є)"; формування бажаного

стану — "стратегічне планування (як має бути)";

реалізація намічених планів — "стратегічне управ�

ління" [7, с. 15—16].

У ході стратегічного аналізу оцінюються перспек�

тиви того чи іншого напрямку діяльності. Одночасно

визначаються інформація, необхідна для формулю�

вання стратегії, зовнішній та внутрішній контекст си�

стеми забезпечення національної безпеки України

(СЗНБУ), а також методи для здійснення стратегіч�

ного аналізу.

Залучення НУДО і "мозкових центрів" для дослід�

ження зазначених питань забезпечить безперервність

стратегічного аналізу, що повинно зробити прийняття

стратегічних рішень органами державної влади своєчас�

ним.

Так, під час стратегічного аналізу зовнішнього сере�

довища для сфери забезпечення НБ мають бути дослі�

джені геополітична та геоекономічна ситуація у світі та

регіоні, а також динаміка їх змін [8, с. 30—36]. НУДО

та авторитетні незалежні "мозкові центри", які мають

розгалужену мережу своїх представників, у т.ч. на ре�

гіональному рівні мають можливість якісно дослідити

динаміку змін з геополітичних та геоекономічних питань

із залученням певних фахівців і надати органам держав�

ної влади реальну інформацію щодо ситуації, яка скла�

лася.

Враховуючи досвід провідних країн світу, проведен�

ня стратегічного аналізу неможливо без участі та ре�

зультатів досліджень НУДО і незалежних "мозкових

центрів".

Стратегічний аналіз внутрішнього середовища

передбачає дослідження: ресурсів, поточної стра�

тегії, якості роботи системи, передбачає наявність

системи критеріїв, показників, відповідної методи�

ки, оцінки ефективності функціонування СЗНБУ та

стану внутрішнього і зовнішнього середовищ [9, с.

58—61].

Таким чином, стратегічний аналіз здійснюється в

інтересах загальнодержавного рівня управління та

інших складових, які впливають на національну безпе�

ку. Його результати представляються у формі стратегі�

чних прогнозів, концепцій, доктрин, стратегій та інших

документів [10].

Пріоритети, стратегічні цілі, завдання щодо забез�

печення НБ, методи, засоби та способи їх досягнення,

які передбачаються вищезазначеними документами,

мають узгоджуватися між собою, що в свою чергу, за�

лежить від якості їх опрацювання фахівцями, які пра�

цюють в органах державної влади і належний рівень

взаємодії між ними.

Залучення НУДО повинно стати одним із шляхів

підвищення ефективності політики НБ, що повинно

інституалізувати їх експертно�аналітичну діяльність

та скоординувати їх діяльність щодо імплементації

вказаної політики, зокрема, різноманітних інсти�

тутів, що залучаються до вирішення завдань у цій

сфері.

Зокрема серед завдань, до виконання яких орга�

ни державної влади можуть залучати НУДО та неза�

лежні "мозкові центри", можуть бути: вироблення

науково обгрунтованої концепції НБ; створення ефек�

тивної системи НБ і механізму її реалізації; участь у

розвитку законодавства у сфері НБ; виявлення і усу�

нення явних і потенційних внутрішніх і зовнішніх заг�

роз Україні.

Вирішальним для реалізації гарантій національної

безпеки й оборони України має стати її інтеграція в усі

впливові європейські структури.

Основними для НУДО та незалежних "мозкових

центрів" при розробці та впровадженні політики на�

ціональної безпеки повинні стати: моніторинг впливу

на національну безпеку процесів, що відбуваються в

політичній, соціальній, економічній, екологічній, на�

уково�технологічній, інформаційній, воєнній та інших

сферах, релігійному середовищі, міжетнічних стосун�

ках; прогнозування змін, що відбуваються в них, та

потенційних загроз національній безпеці; прогнозу�

вання, виявлення та оцінка загроз, дестабілізуючих

чинників і конфліктів, причин їх виникнення та

наслідків прояву; розроблення науково обгрунтова�

них пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управ�

лінських рішень з метою захисту національних інте�

ресів України; участь у співробітництві в галузі без�

пеки, якщо це відповідає національним інтересам Ук�

раїни [11].

Результати діяльності НУДО та авторитетних неза�

лежних "мозкових центрів" може стати базою для ви�

роблення законодавства та рекомендацій для депутатів

і можновладців на національному рівні. Така діяльність

сприяє досягненню балансу між інтересами суспільства,

які мають бути представлені та захищені, та інтересами

окремих груп впливу, які дуже часто активно лобіюють�

ся в Верховній Раді при прийнятті того чи іншого зако�

ну.

Необхідно також активізувати діяльність їх аналі�

тичних груп у регіонах, оскільки експерти таких аналі�
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тичних установ є також фаховими помічниками і тре�

нерами для тих депутатів, які не мають належного рівня

фахових знань для вироблення та прийняття відповід�

них управлінських рішень [12].

При цьому донорську допомогу для НУДО та неза�

лежних "мозкових центрів" необхідно ефективно вико�

ристовувати на конкретні програми та дослідження, де

вона має витрачатися. Так, у ході надання донорської

допомоги спонсори повинні чітко зазначати: які сфери

та форми діяльності НУДО та неурядових аналітичних

центрів є для них пріоритетними; шляхи посилення ефек�

тивності співробітництва між донорськими організація�

ми і українськими НУДО та незалежними "мозковими

центрами".

Наприклад, пріоритетами можуть бути розвиток

публічної політики в регіонах, вироблення чітких та

ефективних рекомендацій для місцевих депутатів

щодо покращення публічної політики та залучення

якомога більшого числа представників громад до

розв'язання регіональних і місцевих проблем, а кож�

на цільова група може робити свої інтерпретації вис�

новків.

Українські НУДО та незалежні "мозкові центри"

мають здійснювати дослідження якісно, щоб їх резуль�

тати відповідали вимогам донорів та були цікавим для

широкого кола громадськості, а також відповідали су�

спільним інтересам.

Залучення НУДО та незалежних "мозкових центрів"

до формування державної політики має американське

походження й недостатньо вкоренилася навіть у краї�

нах Західної Європи (виняток Велика Британія).

В Україні вітчизняні НУДО та незалежні "мозкові

центри" на процеси прийняття управлінських рішень, як

правило, не мають достатнього впливу. Фактично вітчиз�

няні НУДО та незалежні "мозкові центри" виконують

демонстраційні, представницькі функції, відпрацьовую�

чи різноманітні гранти іноземного походження та окре�

мих груп в Україні [13].

У результаті чого існують факти цілеспрямованого

викривлення національних інтересів окремими НУДО та

незалежними "мозковими центрами". Один з шляхів

вирішення цієї проблеми є надання замовлення на про�

ведення дослідження 2—3 і більше НУДО та незалеж�

ним "мозковим центрам" або порівняння їх кінцевих

результатів.

Разом з тим, до результатів діяльності аналітиків

НУДО та незалежних "мозкових центрів" уважно при�

слухаються мас�медіа та політики в частині що стосуєть�

ся електоральних уподобань, особливо напередодні

виборів.

Таким чином, зближення НУДО та незалежних

"мозкових центрів" із центрами прийняття рішень в

Україні та органів влади має здійснюватися на рівні

професійної взаємодії експертів і повинно передбача�

ти формування спільних робочих (експертних) груп з

вивчення та розробки пропозицій вирішення актуаль�

них проблем суспільного розвитку, а також залучення

до державного управління фахових аналітиків. Одно�

часно колишні керівники високого рівня, якщо вони не

задіяні у владних структурах, повинні тісно співпрацю�

вати з представниками НУДО та незалежних "мозко�

вих центрів".

Підготовка аналітичних матеріалів, які можуть

бути корисними для наукового супроводу рішень

Президента та РНБО України повинно стати голов�

ною метою вітчизняних НУДО та незалежних "моз�

кових центрів" у взаємодії з органами державної

влади.

Форм такої співпраці достатньо, починаючи від

спільних представницьких заходів і наукових форумів

та закінчуючи спільною роботою в експертних радах

і групах у процесі підготовки різних рішень та доку�

ментів (Послання Президента України до Верховної

Ради України, Стратегія національної безпеки та інші

документи стратегічного значення). При цьому слід

враховувати, що має місце цілеспрямоване викрив�

лення національних інтересів України окремими

НУДО.

Після того, як у структурі РНБО України з'явилася

Наукова Рада, співпраця між державними та недержав�

ними консультативно�експертними установами в певній

мірі пожвавилася. Недостатня стимулююча та коорди�

нуюча роль держави у співробітництві з НУДО та неза�

лежними "мозковими центрами" стає результатом не�

розвиненості горизонтальних зв'язків між громадськи�

ми та державними організаціями [13].

Існує проблема законодавчого врегулювання ме�

ханізмів взаємодії НУДО і "мозкових центрів" з держав�

ними інституціями. Перевагою недержавних центрів є

певна політика підбору кадрів під конкретні завдання,

тобто можливість залучати на стислий період креатив�

них фахівців для різноманітних "мозкових штурмів". Але

їх недолік — розпадання творчих колективів після ви�

конаного дослідження.

Водночас у державних аналітичних центрах окремі

співробітники роками відстежують динаміку розвитку

одних і тих самих проблем, де удосконалюють свій про�

фесійний рівень [13].

Найбільшим недоліком у співпраці державних ана�

літичних центрів і НУДО є відсутність спільних довго�

строкових проектів, що негативно позначається на ре�

зультативності.

Державні аналітичні центри надають більше інфор�

мації для відкритого доступу (поточна аналітика, мате�

ріали круглих столів, конференцій тощо), а фахівці

НУДО розцінюють свої результати як інтелектуальну

власність.

Таким чином, для покращення співпраці державних

аналітичних центрів з НУДО необхідно ситуативне

співробітництво перетворити на практику постійної ко�

ординації і стратегічної взаємодії. Зазначене повинно

забезпечити підвищення ефективності прийняття управ�

лінських рішень у сфері НБ та своєчасне реагування на

нові загрози НБ України.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Висновки і перспективи подальших досліджень у

даному напрямі:

— у рамках дослідження визначити роль НУДО та

незалежних "мозкових центрів" у формуванні механіз�

му моделювання і прогнозування як основи для прий�

няття управлінських рішень;
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— за результатами вивчення міжнародного досві�

ду удосконалити цілісну систему взаємопов'язаних

нормативно�правових актів, програм розвитку, планів

та відповідного фінансового і матеріально�технічного

забезпечення з політичного управління сектором без�

пеки і оборони, а також його можливого реформуван�

ня;

— розробити пропозиції щодо удосконалення за�

конодавства України у сфері національної безпеки і обо�

рони, в частині взаємодії органів державної влади,

НУДО та інших наукових установ з протидії загрозам

НБ України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх кількох десятиліть розвиток тери�

торіальних громад став предметом дослідження як прак�

тиків, так і науковців, хоча при цьому спостерігаються два

у чомусь протилежні підходи до розуміння цього поняття.

Якщо більшість практиків вважають розвиток громади пев�

ним кінцевим результатом — фізичним, соціальним і еко�
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риторіальна громада" — "суспільство" — "держава". Це дасть змогу забезпечити поліпшення
умов життя населення в кожному населеному пункті, стійкий самостійний розвиток терито�
ріальних громад, формування у громадян навичок демократичної взаємодії з місцевими органа�
ми влади і навичок громадського контролю над ефективністю їхньої діяльності. У статті також
визначено два основних підходи до розвитку територіальних громад, які можуть бути покла�
дені в основу відповідної державної політики: традиційний підхід, що полягає у визначенні пи�
тань, проблем і потреб громад, і альтернативний підхід, що полягає у розвитку спільноти на
основі активів. Доводиться, що саме останній підхід є кращим у сучасних умовах.

In the article it is proved that the successful implementation of public policy of local communities
development has to lead to the creation of effective cooperation in the coordinate system "man" —
"local community" — "society" — "state." This will help to improve living conditions of the population
in each locality, independent steady development of communities, the formation of citizens'
democratic skills of interaction with local authorities, and social skills to monitor the effectiveness
of their activities. In the article two basic approaches to the development of communities are also
identified, that could be the basis for appropriate public policy: the traditional approach, that provides
identification of issues, problems and needs of communities, and alternative approach, that provides
development by using community assets. It is proved that the second approach is the best in the
modern world.

Ключові слова: державне управління, державна політика, територіальні громади, розвиток, основні

підходи.

Key words: public administration, public policy, territorial communities, development, main approaches.

номічним покращенням, то більшість науковців вважають

розвиток громади певним процесом, який означає

здатність громади діяти колективно і розширяти можли�

вості це робити. Проте, на наш погляд, розвиток спільноти

слід розглядати і як процес, і як кінцевий результат, і саме

на це має орієнтуватись державна політика розвитку тери�

торіальних громад.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку територіальних громад, а також уп�

равління цим процесом розглядають як зарубіжні, так і

вітчизняні дослідники, зокрема, О. Батанов, П. Браун,

С. Венкатеш, А. Відал, Дж. Грін, Р. Давидов, В. Кітінг,

Д. Коен, Дж. Крецман, В. Куйбіда, Ю. Куц, Дж. Макнайт,

П. Маттесіх, Р. Часкін, М. Орзіх, Ю. Пухтинський, Р. Фер�

гюсон, Е. Хайнс та ін. Однак у працях цих та інших нау�

ковців переважно розглядаються питання здійснення роз�

витку громад самими громадами і місцевими органами вла�

ди.

МЕТА СТАТІ
Мета статі є з'ясування змісту державної політики роз�

витку територіальних громад і визначення основних

підходів до її реалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Незалежно від підходу більшістю науковців ви�

знається, що важливим внеском у розвиток громади стало

визнання того, що місто або інше поселення є не просто

набором будівель, а є спільнотою людей, котрі стикають�

ся із загальними проблемами, якій притаманні наявність

невикористаних можливостей для самовдосконалення.

При цьому сьогодні спільнота визначається багатьма спо�

собами, переважно або в географічних термінах ("засно�

ваний на місці" або спільноти за місцем), або в соціально�

му плані (спільноти за інтересами).

На теперішній час розвиток громад перетворився на

окрему визнану наукову дисципліну і набір відповідних

практик, що узагальнюють дослідження широкого спект�

ру галузей науки, включаючи публічне управління, со�

ціологію, економіку, політологію, планування, географію

та багато інших. Швидкий пошук в Інтернеті показує на�

скільки широко розвивалась ця дисципліна — нам вдало�

ся виявити 19 200 000 відвідань веб�сторінки за назвою

"Розвиток громади" (Community development). На сьогодні

існує багато академічних і професійних журналів, що роб�

лять акцент на розвитку громади. З одного боку, такий інте�

рес дослідників і фахівців�практиків з різних дисциплін став

великим вкладом у зростання і поширення розвитку гро�

мад, але, з іншого боку, розвиток цієї дисципліни та її

міждисциплінарний характер призвели до такої нинішньої

ситуації, коли виявилась наявність значної кількості виз�

начень і підходів, відтак, відсутність єдиного уніфіковано�

го визначення.

У той же час майже зі всіх визначень громади випливає,

що розвиток громад вирішує завдання з розвитку сильні�

ших "спільнот" людей, а також соціальних і психологічних

зв'язків, які існують у цих спільнотах. Насправді саме та�

ким чином визначається розвиток громад у більшості літе�

ратурних джерел. Крім того, увага часто акцентується на

розвитку громади в якості навчального процесу, який доз�

воляє громадянам вирішувати проблеми шляхом групово�

го прийняття рішень [6, с. 58]. Або розвиток громади роз�

глядається як залучення до процесу з досягнення пол�

іпшення в деяких аспектах суспільного життя, де зазвичай

така дія призводить до посилення системи людських та

інституційних відносин у громаді [6, с. 59].

Всі ці концепції розвитку громади зосереджуються на

процесі навчання людей щодо того, як працювати разом

для вирішення спільних проблем. Інші автори визначають

розвиток громади більше з точки зору дії, результату, ос�

кільки: результат прийняття рішень і розробка програм на

місцевому рівні може призвести до покращання місця для

життя і роботи [6, с. 58]; або група людей, ініціювавши соці�

альну дію, може змінити свою економічну, соціальну, куль�

турну та / або екологічну ситуацію [6, с. 57]. Наприклад, є

таке визначення: "Створення спільноти складається із за�

ходів по зміцненню потенціалу спільноти для визначення

пріоритетів і можливостей і сприяють виникненню і закрі�

пленню позитивних змін оточення" [1, с. 291].

Існують також визначення розвитку громади, що спи�

раються на так званий "майновий підхід". Наведемо дек�

ілька з них:

"Розвиток громади є нарощуванням майна, яке покра�

щує якість життя серед жителів спільноти з низьким та се�

реднім рівнем доходів, де спільнота визначається як рай�

он або декілька сусідських районів" [3, с. 5].

"Розвиток громади визначається як заплановані зусил�

ля для отримання майна, яке збільшує здатність жителів

поліпшити їх якість життя" [7, с. VII].

"Розвиток громади є підходом, що базується на

спільноті за місцем: він концентрується на створенні май�

на, яке приносить користь людям в бідних районах, в ос�

новному за рахунок будівництва і винаходження зв'язків

із зовнішніми ресурсами" [4, с. 126].

Важливим моментом у цих визначеннях є акцентуван�

ня на спільному використанні майна для покращення якості

життя. Однак тут слід зазначити, що якість життя є дещо

розмитим поняттям, вона може відноситися до економіч�

них, соціальних, психологічних, фізичних, політичних й

інших аспектів, і, таким чином, кожна громада повинна

визначити її показники для того, щоб мати можливість кон�

тролювати те, чи відбувається покращення, чи ні. Наприк�

лад, показниками якості життя можуть бути: кількість на�

сильницьких злочинів в межах населеного пункту; кількість

годин роботи при середній заробітній платні, необхідних

для підтримки основних потреб; відсоток зайнятості серед

десяти кращих роботодавців; обсяги твердих відходів, що

збираються та перероблюються на одну людину і т.п.

Також важливим у наведених вище визначеннях є ак�

центування на фінансовій, економічній, екологічній і, особ�

ливо, соціальній стійкості, оскільки все більше і більше

концепції розвитку громад пов'язуються із створенням

ресурсів і переваг в громаді таким чином, щоб громада та

її члени могли бути стійкими протягом довгого часу.

Якщо узагальнити погляди різних авторів, то можна

зазначити, що розвиток громади слід розглядати і як про�

цес, і як кінцевий результат. Таким чином, розвиток гро�

мади — це водночас процес підвищення здатності діяти

колективно, і результат колективних дій, виражений у по�

кращенні умов існування громади (економічних, соціаль�

них, політичних, фізичних, культурних, екологічних й ін.).

Після надання визначення розвитку громади необхі�

дно визначити ті ключові чинники, що полегшують роз�

виток громади або призводять до нього. У літературі, що

присвячена даній проблематиці, головним з таких чин�

ників вважається соціальний капітал або соціальний по�

тенціал, який визначає можливості жителів організувати

і мобілізувати свої ресурси для досягнення певних погод�

жених цілей [6, с. 61], або є ресурсами, впровадженими в

соціальні відносини між людьми і організаціями, які по�

легшують співробітництво та взаємодію в громадах [6, с.

62].

Соціальний капітал часто відноситься до соціальних

відносин всередині спільноти і стосується довіри, норм і

соціальних мереж, які встановлюються [7]. "Соціальний

капітал складається із запасу активних зв'язків між людь�

ми: довіри, взаєморозуміння, спільних цінностей та моде�
лей поведінки, які пов'язують членів людських мереж і

спільнот, і надають можливості для спільної діяльності" [2,

с. 4. Переклад наш. — Т. Б.].

У контексті розвитку громади важливість соціальних

відносин має вирішальне значення для мобілізації жителів
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і часто є критично важливим компонентом для успіху різно�

манітних програм і проектів розвитку. Соціальний капітал

включає в себе формальні і неформальні інститути та орган�

ізації, мережі і зв'язки, які пов'язують членів громади.

Формальні зв'язки або мережі є зв'язками, які створюють�

ся за допомогою організацій, таких як організації, що на�

дають послугу, і часто розглядаються як слабкі зв'язки.

Неформальними зв'язками є такі, які встановлені на ос�

нові особистих відносин, часто ці зв'язки є досить міцни�

ми, а з часом можуть ставати ще міцнішими.

Простіше кажучи, соціальний капітал є мірою, в якій

члени громади можуть ефективно працювати разом, щоб

розвивати і підтримувати міцні відносини, вирішувати

проблеми і приймати групові рішення, співпрацювати

ефективно для того, щоб планувати, ставити перед со�

бою цілі та досягати їх. Крім соціального капіталу, як

правило, визначають ще шість основних видів капіталу

громади:

1. Людський капітал. Людський капітал визначаєть�

ся як навички, таланти і знання членів спільноти, причо�

му важливо визнати, що не тільки дорослі є частиною

людського капіталу, але діти і молодь також роблять свій

внесок. Сюди можна віднести загальний рівень освіти,

розвиток творчих здібностей, здоров'я, навички на рин�

ку праці, лідерські навички та інші навички та досвід [7,

с. 81]. На відміну від фізичного капіталу, людський кап�

італ є мобільним. Люди переміщаються всередину гро�

мади та за її межі, і, таким чином, з плином часу людсь�

кий капітал може змінюватись. Крім того, навички, та�

ланти і знання змінюються завдяки різним видам куль�

турних, соціальних й інституційних механізмів. Тому од�

ним із завдань державної політики розвитку територі�

альних громад має бути сприяння розвитку людського

капіталу.

2. Фізичний капітал. Фізичний капітал включає в себе

будівлі, вулиці, інфраструктуру і т.п. Коли хтось думає про

конкретну спільноту, як правило, основним, на що звер�

тається увага, є її фізичні атрибути та ключові особливості.

Ці атрибути і ознаки можуть включати в себе автодороги,

залізниці, водопостачання та каналізацію, центр міста,

житлові квартали, парки, річки, промислові зони, школи,

урядові будівлі, університети і коледжі, музеї, в'язницю

тощо. На відміну від інших форм капіталу, фізичний капі�

тал є в значній мірі нерухомим. Незважаючи на те, що має

місце ремонт будівель та інфраструктури, фізичний капі�

тал незмінно існує протягом тривалого періоду часу і є вко�

ріненим на місці. Ще однією якістю фізичного капіталу є

ступінь як державних, так і приватних інвестицій, — дер�

жавних інвестицій в інфраструктуру (дороги, каналізація,

водопостачання) і приватних інвестицій в структури (жит�

лові, комерційні і промислові), — з очікуванням того, що

ці інвестиції повернуться. Тому одним із завдань держав�

ної політики розвитку територіальних громад має бути

створення сприятливих умов для інвестування у їх фізич�

ний капітал.

3. Фінансовий капітал. Фінансовий капітал відносить�
ся до доступу до кредитних ринків й інших джерел коштів,

до нього належать місцеві фінансові інститути, фонди
мікрокредитування, банки розвитку громади тощо. Тут

слід розуміти, що бідні громади і спільноти меншин час�
то не мають доступу до кредитних ринків, а без джерел

фінансування на придбання житла у власність, започат�
кування бізнес�стартапів і здійснення власного розвитку

вони не можуть змусити працювати недовикористані ре�

сурси [7]. Тому одним із завдань державної політики роз�

витку територіальних громад має бути забезпечення

рівноправного доступу до фінансових ресурсів всіх членів

і груп громад.

4. Природний капітал. Природний капітал включає

природні ресурси, погодні умови, можливості для відпо�

чинку тощо. Важливим є те, що природні ресурси, скоріш

за все, сформували громаду в минулому або через її фізич�

ну форму (виходячи із того, де і як розвивалось відповід�

не поселення), або шляхом впливу на її економіку. Тому

одним із завдань державної політики розвитку територі�

альних громад має бути забезпечення можливості все�

бічного використання ними наявного природного капіта�

лу.

5. Культурний капітал. Культурний капітал складаєть�

ся із символів і мови, фестивалів, святкувань й інших подій.

Культурний капітал — це загальна ідентичність громади,

загальні звичаї і традиції, речі, які змушують окремих лю�

дей відчувати себе частиною громади і розуміти один од�

ного, він дає кожній громаді свій власний неповторний ха�

рактер. Культурний капітал може бути використаний як

ресурс, наприклад, у формі музеїв й історичних пам'яток,

які приваблюють людей ззовні громади. Тому одним із

завдань державної політики розвитку територіальних гро�

мад має бути забезпечення можливостей для кожної гро�

мади бути унікальною і неповторною у культурному ас�

пекті.

5. Політичний капітал. Політичний капітал є здатн�

істю громади до "чинення політичного впливу через

діяльність громадських організацій і об'єднань" [3, с.

5]. При цьому визначають три типи взаємин між гро�

мадськими організаціями і місцевими політичними си�

стемами: 1) домінування еліти зі слабкими зв'язками з

громадськими організаціями; 2) політичний патронаж;

3) інклюзивні взаємини, за яких громадські організації

і місцеві політичні лідери постійно взаємодіють один з

одним на рівноправній основі. Зрозуміло, що саме ос�

танній тип є найкращим з точки зору визначення забез�

печення інтересів і потреб громади. Тому одним із зав�

дань державної політики розвитку територіальних гро�

мад має бути сприяння становленню такого типу відно�

син.

Звичайно, що всі види капіталу громади нерозривно

пов'язані між собою, всі вони мають важливе значення і

є необхідними для підтримки спільноти та для досягнен�

ня кращої якості життя. Проте важко уявити собі грома�

ду, що здійснює певний прогрес, без соціального капіта�

лу. Чим більшим є соціальний капітал громади, тим більш

імовірно вона може адаптуватися і працювати у складних

умовах, використовуючи ефективно інші види капіталу

громади. Тому головним завданням державної політики

розвитку територіальних громад є сприяння розвитку їх

соціального капіталу. Цей процес передбачає безперервні

зусилля по зміцненню норм, підтримки і винаходження

ресурсів для вирішення проблем громади [6, с. 60]. Як

можна бачити, це дуже співзвучно з процесом розвитку

громади, виходячи з наведеного вище визначення. Це ще

раз підтверджує, що саме соціальний капітал є основним

чинником впливу на розвиток громади, хоча важливе

місце тут посідає, на думку багатьох авторів, також спро�

можність громади.

Особи, які мають кращі матеріальні, соціальні і пси�

хологічні умови, ймовірно, мають більше часу, щоб вирі�

шувати проблеми громади, тому що їм потрібно менше

часу для задоволення основних потреб. Успіх породжує

успіх у розвитку спільноти, оскільки коли місцеві жителі

бачать позитивні результати, як правило, їхній ентузіазм

зростає і вони мають більше енергії для здійснення цьо�

го процесу.

Існує два базових підходи до розвитку територіаль�

них громад, які можуть бути покладені в основу відпо�

відної державної політики. Звичайний або традиційний
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підхід полягає у визначенні питань, проблем і потреб гро�

мад (needs�based community development). У багатьох

районах з низьким рівнем доходу легко вказати на про�

блеми — пусті і занедбані будинки, забиті вітрини мага�

зинів, відкриті заповнені сміттям ділянки і багато інших.

Але зосередження уваги на проблемах призводить до

концентрації тільки на тому, що не вистачає громаді. На�

приклад, жителі, вказуючи на такі проблеми як високий

рівень безробіття і відсутність торгових можливостей,

можуть визначити потребу в більшій кількості робочих

місць і підприємств. Однак при цьому якщо жителі зосе�

реджені тільки на тому, щоб виправити проблеми, які вони

бачать, вони можуть упустити або проігнорувати причини

цих проблем.

До того ж, багато з виявлених проблем таких, як

бідність або безробіття, є занадто великими для вирішен�

ня в рамках однієї громади. Тому, зосередивши увагу на

причинах цих проблем і намагаючись їх вирішити, члени

громади можуть, врешті�решт, здатися, так нічого і не до�

сягши через величезні масштаби причин цих проблем, ба�

гато з яких важко вирішити зусиллями однієї громади. Та�

кий підхід може створити необгрунтовані очікування, що

може призводити до розчарування і невдачі протягом дов�

гого часу.

Альтернативний підхід полягає в розвитку спільно�

ти на основі активів (asset�based community develop�

ment). Можна стверджувати, що цей підхід є зворотною

стороною традиційного підходу, але підкреслимо, що

реалізація цього підходу можлива лише щодо громад

з міцним соціальним капіталом. Ідея полягає у

збільшенні  потенціалу громади для створення і

зміцнення її активів, і, на відміну від концентрації ува�

ги на проблемах і потребах, цей альтернативний підхід

орієнтований на сильних сторонах і активах спільноти.

Іншими словами, цей підхід зосереджений на спромож�

ності громади, а не на дефіциті чогось. Наприклад,

замість того, щоб зосередитися на відсутності малого

бізнесу, з точки зору даного підходу слід зосереджу�

ватись на увазі до існуючих малих підприємств і спри�

янні їхньому успіху.

Активи можна визначити як запас багатства в домаш�

ньому господарстві або іншій одиниці [1, с. 96]. За іншим

визначенням, активом є "корисна або цінна якість, люди�

на або річ; перевага чи ресурс" [7, с. 57]. Дж. Крецман і

Дж. МакНайт визначили майно як "таланти, навички і

здібності осіб, асоціацій і установ" [5, с. 25]. Тобто фізичні

особи, асоціації, місцеві організації є корисними та цінни�

ми в рамках розвитку громади на основі активів. Виходя�

чи з цього, ми можемо сказати, що активи громади — це

той капітал у всіх його видах, який громада має на конк�

ретний час.

Через фокусування уваги на своїх активах, громада

в цілому буде бачити свої позитивні сторони (наприклад,

публічні місця відпочинку, програми наставництва, різні

навички її жителів тощо), а потім може працювати над

збільшенням цих активів. Тут мається на увазі, що кон�

центрація уваги на активах громади створить ефект

"снігової кулі" в контексті розвитку громади, який впли�

ватиме потім на забезпечення її потреб і вирішення про�

блем.

Такий підхід не ігнорує проблеми всередині спільно�

ти, але основна увага приділяється, насамперед, силь�

ним сторонам і невеликим, але постійним "перемогам" з

тим, щоб забезпечити позитивну перспективу для гро�

мади. "Карта активів" громади, що створюється за цьо�

го підходу, підкреслює потенціал для розвитку грома�

ди, базуючись на його позитивних аспектах, а не на при�

чинах наявних проблем. І слід зазначити, що аналіз чис�

ленних літературних джерел свідчить, що на даний час

державна політика розвитку територіальних громад ба�

гатьох країн грунтується саме на підході на основі ак�

тивів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, хоча розвиток територіальної гро�

мади реалізується всередині громади і переважно са�

мою громадою разом з іншими місцевими стейкхол�

дерами, проте роль державної політики щодо розвит�

ку громад тут також є суттєвою, оскільки нею вирішу�

ються важливі завдання на кожному з етапів цього

розвитку, що полягають у створенні відповідних

організаційно�правових передумов, участі у вироб�

ленні критеріїв оцінки як активів, так і кінцевих ре�

зультатів, у розробці та реалізації заходів із залучен�

ня громадян до участі у місцевих справах, у тому числі

й у розвитку громад, а також у сприянні розвитку соц�

іального капіталу громад.
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У статті досліджуються особливості державного регулювання діяльності Інтернет�засобів
масової комунікації у Європейському Союзі. Автором аналізуються останні директиви Євро�
пейського Союзу щодо комунікацій. Особлива увага приділяється "новим засобам масової ко�
мунікації", до яких належать соціальні мережі, блоги, портали громадської думки, а також так
звані "конвергентні медіа", що утворились внаслідок злиття традиційних аудіовізуальних ЗМК
та Інтернет�медіа. Докладно аналізуються сучасні тенденції розвитку Інтернет�ЗМК, зокрема,
не лише приділяється увага класичним питанням регулювання діяльності мас�медіа в Інтер�
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ту, постачальниками інформації та користувачами. Окреслюються характерні риси та умови
щодо гармонійного співіснування саморегулювання та державного регулювання діяльності
Інтернет�ЗМК. У висновках автором визначені особливості державного регулювання Інтернет�
ЗМК у ЄС, які були б корисними для України.

The article deals with the peculiarities of state regulation of Internet mass media in the European
Union. The author analyzes the latest EU directives on communications. Special attention is given to
the "new mass�media", which includes social networks, blogs, portals of public opinion, as well as
so�called "converged media" that were formed by the merger of traditional audiovisual mass media
and online media. Detailed analysis of current trends in Internet mass media, in particular, is given to
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простору. У такий спосіб виникли так звані "нові медіа",

або ще їх називають конвергентними. Однак Інтернет

досі залишається майданчиком, сприятливим для по�
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ширення неперевіреного контенту. Незважаючи на вдос�

коналення та розвиток технічного оснащення, досягти

географічної прив'язки для інформації в Інтернеті поки

не вдалося. Все це призводить до швидкого поширення

неконтрольованого потоку інформації. Законодавство

на національному і регіональному рівнях у такій ситуації

безсиле. Успішно боротися з протиправними діяннями

в Інтернеті під силу лише нормам міжнародного права.

Зокрема зупинимося на законодавстві Європейського

Союзу, його національних та наднаціональних складо�

вих.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематиці з питань цього дослідження присвя�

чені роботи О. Каплія, Ю. Краснокутської, М. Наумової,

В. Рябічева, О. Самуляка та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є простежити регуляторні засоби, пе�

редбачені Європейським Союзом на національному та

наднаціональному рівнях щодо діяльності засобів ма�

сової комунікації (далі — ЗМК), що працюють у мережі

Інтернет.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У рамках нашого дослідження важливо розуміти

сучасні тенденції розвитку ЗМК, прослідковувати та

аналізувати їхні трансформації. Так, аналізуючи грун�

товне дослідження В. Рябічева та ін. [11], що стосуєть�

ся розвитку мережевих ЗМК у Європі та Україні, маємо

зробити такі висновки:

— по�перше, бачимо тенденцію до скорочення по�

питу на друковану пресу у Європі;

— по�друге, прослідковується активний процес

адаптації традиційних ЗМК до сучасних умов роботи,

що, по суті, означає постійну присутність (так, медіа опа�

новують нові платформи для спілкування з читачем —

Інтернет та, зокрема, соціальні мережі);

— по�третє, переходячи на мережеві майданчи�

ки, медіа отримують додаткові можливості для заро�

бітку на рекламі. У такому разі перед нами як дослід�

никами постає ще одне питання — дослідити не�

обхідність та/або можливість затвердження норм

для регулювання діяльності Інтернет�ЗМК на держав�

ному рівні.

Вітчизняний соціолог М. Наумова, аналізуючи про�

цес стрімкого розвитку ЗМК, поділяє його на два ета�

пи: від появи традиційних медіа до зародження так

званих "нових ЗМК". Цікавою є позиція дослідниці

щодо майбутнього традиційних медіа з огляду на за�

силля нових ЗМК. Так, М. Наумова вважає, що рушій�

ною силою для трансформації мас�медіа стали "комп�

'ютеризація, інтернетизація, медіація та візуалізація

інформації" [10, с. 88]. Адже завдяки технічним мож�

ливостям стало можливим подання текстових, звуко�

вих та відеоматеріалів у цифровому варіанті. Інтернет

своєю чергою розширив кордони та дозволив збері�

гати великі обсяги інформації.

Попри низку досліджень досі залишається акту�

альним питання щодо зарахування Інтернету до мас�

медіа. Наприклад, Ю. Краснокутська вважає, що

"Інтернет як сукупність інфокомунікаційних техно�

логій та техніки є глобальним засобом мас�медіа,

який конструює принципово новий інформаційний

простір суспільно�політичної сфери". Однак, на нашу

думку, оскільки "Інтернет — це джерело інформації,

яке не тільки має однолінійний напрям впливу, але й

дає можливість доступного зворотного зв'язку" [7,

с. 309—311], доцільно зараховувати Інтернет до

ЗМК.

Такої ж думки дотримується і М. Наумова. Більш

того, вона вважає, що, у порівнянні з традиційними ЗМК

(йдеться передусім про аудіовізуальні мас�медіа), Інтер�

нет має переваги за декількома параметрами:

1) мультимедійність — Інтернет виконує об'єднавчу

функцію для всіх традиційних ЗМІ: преси, радіо та теле�

бачення;

2) персоналізація — Інтернет забезпечує інформа�

цією всіх зацікавлених користувачів. Доступ до цієї

інформації здійснюється за допомогою персоналізації;

3) інтерактивність — на відміну від традиційних

ЗМК, в яких передбачений монолог, Інтернет надає мож�

ливості для повноцінного діалогу, головним чином зво�

ротного зв'язку, так званого feedback;

4) відсутність посередників — доступу до потрібної

інформації ніщо не перешкоджає, на відміну від тради�

ційних ЗМК, що, по суті, виступають посередником між

першоджерелом та кінцевим споживачем інформації

[цит. за 10, с. 90].

Також, на нашу думку, варто зауважити, який саме

проект можна зараховувати до так званих Інтернет�ЗМК.

Як пише Є. Сергєєв, такі медіа мають відповідати де�

кільком критеріям, а саме: регулярно оновлювати

інформацію, мати високу відвідуваність (з урахуванням

відносної, а не абсолютної кількості користувачів, у

порівнянні з іншими сайтами), авторитетність (мається

на увазі впізнаваність проекту, скільки користувачів

підписалися і поширюють його контент), професійний

дизайн (оскільки Інтернет�ЗМК, що претендує на зван�

ня успішного, не може виглядати аматорськи) та на�

явність контактної інформації [13, с. 124]. Справа в тому,

що останнім часом користувачі все частіше звертають�

ся до перевірених джерел інформації у зв'язку із засил�

лям фейків.

Інтернет�ЗМК своє чергою поділяються на елект�

ронні версії друкованих видань та власне мережеві

ЗМК. "Електронна версія може являти собою фактич�

ну копію друкованого видання і оновлюватися згідно

з виходом кожного нового друкованого номера, а

може зберігати лише назву і тематичне спрямування

друкованого видання, але бути при цьому само�

стійним ЗМК. Мережеві ЗМК — це ті видання, які не

мають друкованої версії і виходять лише в мережі"

[цит. за 6, c. 42].

Своєю чергою Н. Данькова поділяє мережеві ме�

діа на дві групи: це Інтернет�сторінки, які являють

собою онлайн�версії традиційних ЗМК, та інші Інтер�

нет�видання. Втім, каже Н. Данькова, існують ще й

так звані "змішані" форми Інтернет�медіа. До них на�

лежать "немережеві видання та веб�версія, які вар�

то розглядати як самостійний проект" [5]. Розгляд

Інтернет�журналістики викликає інтерес науковців

насамперед як відносно новий феномен. Адже по�
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бутує думка, що власне Інтернет став творцем жур�

налістики в онлайн�форматі, а потім уже журналісти

почали таким форматом користуватися. З одного

боку, цей феномен цікавий тим, що дає можливість

існувати свободі слова, не має кордонів, спрощує

доступ до інформації, дає користувачеві право ви�

бору та альтернативу, а з іншого — легко поширює

дезінформацію. Усі ці особливості Інтернет�медіа

мають завдяки тому, що майже не підлягають цен�

зуруванню.

Правовідносини в Інтернеті науковці пропонують

поділяти на дві групи: базові та факультативні. До гру�

пи базових правовідносин вчені зараховують:

— питання технічного регулювання;

— питання щодо інтелектуальної власності;

— поширення інформації;

— конфіденційності;

— електронного документообігу;

— електронної комерції.

Натомість факультативні правовідносини в мережі

Інтернет включають розгляд питань щодо електрон�

них бібліотек, музеїв; телемедицини, телефармації;

телероботи, мобільного Інтернету, дистанційної осв�

іти тощо.

Європейські Інтернет�ЗМК часто зараховують до

таких, що саморегулюються. О. Самуляк виокремлює

два типи саморегулювання Інтернет�ЗМК — добро�

вільне та законодавче (контрольоване законом) [12,

с. 261]. Під добровільним саморегулюванням маєть�

ся на увазі дотримання принципів редакційних статутів

та кодексів. Законодавче ж регулювання здійснюєть�

ся органами, заснованими державними медіа, наприк�

лад, "Офком" (Office of communication) та Піклуваль�

на рада на BBC (BBC Trust) у Великій Британії. "Оф�

ком" — це незалежна організація, що регулює

діяльність телеіндустрії, а Піклувальна рада — редак�

ційний орган, який відповідає за доставку BBC�послуг

та контроль напрямів редакційної та творчої діяль�

ності [12, с. 261].

Навіщо ЗМК мати механізми саморегуляції? Відпо�

відь на це запитання можна знайти у доповіді М. Ха�

рашті, представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ з 2004

по 2010 рр. За словами правозахисника, існує п'ять при�

чин для розвитку саморегуляції. Зокрема це допомагає

зберігати редакційну незалежність, мінімізує втручан�

ня держави, підвищує якість, свідчить про відпові�

дальність медіа за свою роботу та спрощує доступ ауди�

торії до ЗМК [2, с. 12].

Однак М. Харашті не погоджується з тезою про те,

що Інтернет�ЗМК можуть легко саморегулюватися. Він

називає цей процес ускладненим багатьма викликами,

зокрема, через глобальність, адже веб�сайт може пра�

цювати на хостингу, далекому від своєї аудиторії [2, с.

41].

На противагу цьому підходу варто виокремити та�

кож позицію Ради Європи. У 2013 році представницт�

во ОБСЄ з питань свободи медіа опублікувало дослі�

дження, так би мовити, "дорожню карту" з питань са�

морегулювання онлайн�ЗМК [3, с. 35]. В організації

вважають доцільним поєднання регулювання Інтер�

нет�медіа державними органами, приватним сектором

та громадянським суспільством. Основне положення�

рекомендація, проголошене Комітетом міністрів Ради

Європи до держав�членів, вказало на важливий прин�

цип управління Інтернетом в Європі: це право на сво�

боду вираження думок, яка включає свободу дотри�

мання своєї позиції, отримання і розповсюдження

інформації та ідей без втручання [3, с. 37]. Цей прин�

цип має важливе значення для участі громадян в де�

мократичних процесах. Право на вираження думок

застосовується як до онлайн�, так і до офлайндіяль�

ності. Його захист повинен бути узгодженим зі ст. 10

Європейської конвенції з прав людини, що гарантує

свободу висловлювань. Крім того, Рада Європи ре�

комендує дотримуватися ключових принципів щодо

державного регулювання Інтернет�медіа. Ці десять

принципів викладені в Декларації Комітету міністрів

Ради Європи про принципи управління Інтернетом у

2011 році:

— права людини, демократія та верховенство пра�

ва. Механізми управління Інтернетом повинні відпов�

ідати положенням міжнародного права з прав люди�

ни;

— багаторівневе управління. Розробку та впровад�

ження механізмів управління Інтернетом потрібно за�

безпечити відкрито, прозоро та підзвітно за участі уря�

ду, приватного сектору, громадянського суспільства,

технічних спеціалістів та користувачів. Розвиток міжна�

родної Інтернет�спільноти та механізми управління нею

повинні бути доступними для всіх зацікавлених сторін

з усіх країн;

— відповідальність держав. Держави повинні до�

тримуватись зобов'язань у рамках міжнародної публіч�

ної політики, що стосується питань Інтернету. Будь�які

обмеження, які можуть обмежувати основні права і сво�

боди громадянина, повинні відповідати цим міжнарод�

ним зобов'язанням;

— широкі можливості для Інтернет�користувачів.

Користувачі повинні мати можливості прийняття рішень

та участі в управлінні Інтернетом;

— універсалізм Інтернету. Інтернет�політика повин�

на визнавати глобальний характер Інтернету і мету все�

загального доступу до нього;

— цілісність. Базою для управління Інтернетом є

п'ять основних аспектів: безпека, стабільність, надій�

ність, стійкість, а також його можливість розвивати�

ся;

— децентралізація. Важливо зберігати децентралі�

зований характер відповідальності за повсякденне ви�

користання Інтернету;

— принцип архітектури. Збереження відкритих стан�

дартів, жодних перепон для приєднання нових корис�

тувачів або ж впровадження інноваційних технологій та

послуг;

— відкритість. Користувачі повинні мати можливість

користуватися всіма послугами без обмежень;

— культурне та лінгвістичне розмаїття. Збережен�

ня культурної багатоманітності та розширення контен�

ту — основні цілі Інтернет�політики та міжнародної

співпраці [3, с. 45].

Існує також так званий мережевий етикет — "не�

тикет", іншими словами, правила поведінки в мережі,

традиції та культура Інтернет�спільноти, яких дотри�

мується більшість. Цей термін було запропоновано у
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документі "Запит на коментарі та пропозиції" (від

англ. "request for comments"). Загалом під цією на�

звою науковці мають на увазі серію нормативних до�

кументів, що містять технічні особливості, стандарти

і правила, які широко застосовуються в мережі Інтер�

нет [3, с. 32].

По�перше, для здійснення регулювання Інтернету

потрібно напрацьовувати спеціальні механізми, оскіль�

ки засоби, що застосовувались для традиційних ЗМК,

для Інтернету не діють.

По�друге, обмеження щодо Інтернет�контенту не

повинні бути встановлені, однак це положення не сто�

сується нелегального контенту.

По�третє, технічні посередники не несуть відпові�

дальності за контент, створений іншими.

По�четверте, обмеження доступу (блокування)

сайтів можливе лише у випадках захисту дітей від

шкідливого контенту.

По�п'яте, будь�які засоби для фільтрування змісту

оцінюються як цензура.

По�шосте, позитивне зобов'язання щодо доступу до

Інтернету покладено на державну владу.

По�сьоме, саморегуляція в питаннях дифамацій цих

матеріалів вітається.

Окремо варто приділити увагу питанню поширен�

ня спаму у мережі Інтернет. Спам, по суті, означає роз�

силку адресатам кореспонденції без їхньої згоди, зок�

рема рекламного змісту. Ця проблема потребує

підходів до регулювання на міжнародному рівні, адже

спам може поширюватися з будь�якої точки планети

без обмежень та контролю. Внутрішні правила, що

діють з цього приводу у мережі Інтернет, малоефек�

тивні. Найближчою по духу є Директива ЄС "Про не�

доторканність електронного приватного життя" від 12

липня 2002 р. [9]. Документ передбачає обов'язкову

згоду адресата на отримання рекламної чи іншої за

змістом інформації, у тому числі електронною по�

штою.

Резолюція Європейського Парламенту від 7 ве�

ресня 2010 р. "Журналістика та нові медіа — ство�

рення публічної сфери у Європі" [1] вирішує питан�

ня, яким чином поліпшити механізм доведення

інформації про діяльність європейських інституцій

до громадян Європи. У цьому контексті сучасні ЗМК

займають ключову позицію. Відповідальність за

інформування громадськості про політику та пол�

ітичні рішення ЄС Резолюція покладає на націо�

нальні та регіональні громадські мовники. Крім того,

документ підкреслює значимість соціальних мереж,

оцінюючи їх "як відносно хороший спосіб швидкого

поширення інформації", однак має сумніви щодо

їхньої надійності, оскільки "джерела інформації не

можуть бути гарантовані достатньою мірою, і соці�

альні мережі не можуть бути зараховані до профе�

сійних мас�медіа". Окрім того, Резолюція рекомен�

дує державам�членам ЄС звернути увагу на ті ЗМК,

що виходять за межі традиційних функцій з поши�

рення інформації, та пропонує створювати умови для

їх повноцінного включення до культурного та мов�

ного середовища ЄС.

Питання регулювання Інтернет�засобів масової

комунікації головно викладене у Директиві про

аудіовізуальні медіапослуги (2010 р.). У документі

викладені основні принципи регулювання діяльності

аудіовізуальних ЗМК, в тому числі тих, що функціо�

нують в Інтернет�просторі. Попри це Директива не

охоплює електронних версій журналів та газет (дру�

кованої преси). Для визначення типу ЗМК, що підпа�

дає під дію Директиви, аналізується його кінцева

мета. Таким чином, документ не регулює Інтернет�

ресурси, в яких "аудіовізуальний контент з'явився

випадково, а не як результат їх кінцевої мети" [14,

с.132].

Адаптувати європейські стандарти державного

регулювання діяльності Інтернет�ЗМК в Україні мож�

ливо. Однак таке твердження є дещо умовним, оск�

ільки у чинному законодавстві України статус Інтер�

нет�ЗМК досі залишається невизначеним. Зокрема

немає окремого нормативно�правового акту, який би

визначав статус, а також забезпечував би умови та

принципи його діяльності. До того ж, як зазначає Г.

Красноступ, не існує єдиного поняття, яке описува�

ло б Інтернет�ЗМК. Серед інших авторка наводить

такі словосполучення: "Інтернет�засоби масової

інформації", "засоби масової інформації в мережі

Інтернет", "Інтернет�видання", "електронний засіб

масової інформації", "електронні видання", "елект�

ронний журнал" та "веб�ресурс сегмента Інтернет"

[8].

ВИСНОВКИ
Чинне законодавство в царині регулювання

діяльності Інтернет�ЗМК має швидше рекоменда�

ційний характер, його ще називають "м'яким пра�

вом" (не містить міжнародних правових зобов'я�

зань та закріплюється у рекомендаційних актах).

Тому можемо говорити про те, що жодне електрон�

не видання не нестиме відповідальності за поши�

рення недостовірної інформації,  а його працівни�

ки не є захищеними у своїй професійній діяльності.

Однак у ЄС прослідковуються декілька особливо�

стей, що сприяють гармонійному співіснуванню са�

морегулювання та державного регулювання діяль�

ності Інтернет�ЗМК у державах�членах. Зокрема

до них належать:

— рекомендаційний характер директив ЄС та ре�

золюцій Європарламенту, застосування "м'якого пра�

ва";

— обмеженість державного регулювання діяльності

Інтернет�ЗМК, регулювання застосовується здебільшо�

го до аудіовізуальних ЗМК;

— невизначений статус соціальних мереж;

— відсутність юридичної відповідальності з боку

Інтернет�провайдерів за порушення авторських прав

відповідно до рішень Суду ЄС;

— заохочення Інтернет�ЗМК з боку держави до са�

морегуляції та створення умов для розвитку медіа�ре�

сурсу.
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В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Дослідження проблем забезпечення національної без�

пеки України стає дедалі складнішим через відсутність єди�

них підходів серед науковців щодо теоретико�методологіч�

ного обгрунтування механізмів державного управління на�

ціональною безпекою.

Ця обставина й визначає зв'язок загальної проблеми з

найбільш важливими науковими та практичними завдання�
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PURPOSE, STRUCTURE AND CONTENT OF HAZARD PASSPORT TO THE FOOD SECURITY
OF UKRAINE

У статті обгрунтовано доцільність розробки та структура Паспорту загроз продовольчій без�
пеці у контексті його практичного використання органами державної влади при моніторингу
загроз національним інтересам у економічній сфері.

З'ясовано, що інформаційно�аналітичний механізм забезпечення продовольчої безпеки
України залишається остаточно не сформований й не готовий діяти як єдина функціональна
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України.

There was a reasonability of development and a structure of the Hazard Passport to the Food
Security substantiated in the article, within the framework of its practical use by the government
authorities in monitoring of the hazards to the national interests in the economy.

 Ascertained that research and information mechanism of the food security assurance in Ukraine
remained unformed finally and was not prepared to act as a single functional organization because
of deficiencies in laws and regulations with regard to the food security assurance and official
methodological approaches to the economic security level analysis. Existing deficiencies have
multiple complex nature that causes necessity for the improvement of research and information
mechanism of the food security assurance in Ukraine.
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ми дослідження питання ідентифікації та структурування

державно�управлінських проблем забезпечення національ�

ної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На підставі аналізу актуальних досліджень і наукових

публікацій, енциклопедичної та довідкової літератури [1—

7] можна дійти висновку, що проблеми удосконалення ме�
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ханізмів забезпечення продовольчої безпеки стали об'єктом

досліджень економістів, юристів та фахівців державного

управління. Серед науковців тривають дискусії щодо тео�

ретико�методологічного обгрунтування механізмів забезпе�

чення продовольчої безпеки України. Характер зазначених

дискусій свідчить про потребу наукового обгрунтування

організаційного, правового, ресурсного і інших видів ме�

ханізмів державного управління. Недостатня наукова об�

грунтованість зазначених механізмів визначають не�

обхідність синтезування теоретичних положень щодо іден�

тифікації та структурування державно�управлінських про�

блем забезпечення продовольчої безпеки.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Аналіз чинного законодавства України з питань забез�

печення національної безпеки [8] дозволяє констатувати

відсутність офіційного визначення індикаторів та порогових

значень індикаторів стану продовольчої безпеки України,

загроз продовольчій безпеці. Зазначена проблема стримує

розробку і впровадження сучасних технологій забезпечен�

ня продовольчої безпеки, не сприяє підвищенню ефектив�

ності механізмів забезпечення продовольчої безпеки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування доцільності розробки та

структура Паспорту загроз продовольчій безпеці у контексті

його практичного використання органами державної влади

при моніторингу загроз національним інтересам у еко�

номічній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначенню загроз продовольчій безпеці приділяється

значна увага в міжнародних нормативно�правових актах.

Так, аналіз Загальної декларації ООН про ліквідацію голо�

ду та недоїдання дає підстави виділити такі загрози: 1) світові

економічні кризи; 2) погіршення стану міжнародної валют�

ної системи; 3) інфляційне зростання витрат на імпорт;

4) зовнішні заборгованості в платіжному балансі багатьох

країн, що розвиваються; 5) зростаючий попит на продоволь�

ство; 6) недостатність та зростаюча вартість основних за�

собів ведення сільського господарства [9].

В офіційному дискурсі України поняття "продовольча

безпека" вперше було визначено у "Методиці розрахунку

рівня економічної безпеки України" (2007). У Методиці про�

довольча безпека визначалася, як рівень продовольчого за�

безпечення населення, який гарантує соціально�економічну

та політичну стабільність у суспільстві, стійкий та якісний

розвиток нації, сім'ї, особи, а також сталий економічний

розвиток держави. Також у Методиці було визначено інди�

катори та порогові значення індикаторів стану продоволь�

чої безпеки України: добова калорійність харчування лю�

дини; споживання м'яса та м'ясопродуктів (за рік/особа);

споживання молока та молочних продуктів (за рік/особа);

споживання яєць (за рік/особа); споживання риби (за рік/

особа); споживання цукру (за рік/особа); споживання олії

та інших рослинних жирів (за рік/особа); споживання кар�

топлі (за рік/особа); споживання овочів та баштанних (за

рік/особа); споживання фруктів, ягід, горіхів та винограду

(за рік/особа); споживання хліба та хлібопродуктів (за рік/

особа); рівень перехідних запасів зерна, відсоток від річно�

го споживання; виробництво зерна на одну особу за рік [10].

У "Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня

економічної безпеки України" (2013) продовольча безпека

вже визначається, як стан виробництва продуктів харчуван�

ня в країні, що здатний повною мірою забезпечити потреби

кожного члена суспільства в продовольстві належної якості

за умови його збалансованості та доступності для кожного

члена суспільства. У Методичних рекомендаціях було наве�

дено перелік індикаторів та джерел вхідної інформації за

складовими економічної безпеки, зокрема продовольчої

безпеки: добова калорійність харчування людини; співвідно�

шення обсягів виробництва та споживання м'яса та м'ясних

продуктів на одну особу; співвідношення обсягів виробниц�

тва та споживання молока та молочних продуктів на одну

особу; співвідношення обсягів виробництва та споживання

яєць на одну особу; співвідношення обсягів виробництва та

споживання олії на одну особу; співвідношення обсягів ви�

робництва та споживання цукру на одну особу; співвідно�

шення обсягів виробництва та споживання картоплі на одну

особу; співвідношення обсягів виробництва та споживання

овочів та продовольчих баштанних культур на одну особу;

виробництво зерна на одну особу на рік; рівень запасів зер�

нових культур на кінець періоду, відсотків до споживання;

частка продажу імпортних продовольчих товарів через тор�

говельну мережу підприємств [11]. Варто додати, що ні в

Законі України "Про основи національної безпеки України"

[8, с. 49—60], ні в Стратегії національної безпеки України

[12] поняття "продовольча безпека" нормативно не визна�

чено.

Науковці Національного інституту стратегічних до�

сліджень (НІСД) під продовольчою безпекою пропонують

розуміти стан забезпечення населення продовольством на

рівні, що гарантує кожній особі можливість повноцінного

раціонального харчування якісними продуктами, задоволен�

ня дієтичних і специфічних смакових потреб населення [13,

с. 104]. Науковці зазначають, що достатність споживання

окремих продуктів харчування визначається раціональни�

ми нормами споживання, визначеними МОЗ України. Проте

при формуванні споживчого кошику у частині набору про�

довольчих товарів спостерігається невідповідність медичним

нормам споживання продуктів харчування, що рекомендо�

вані Українським НДІ гігієни харчування МОЗ. Так, за всіма

основними категоріями продовольчих товарів, окрім хлібних

продуктів, є значне заниження норм споживання (наприк�

лад, до 61 % для молока та молочних продуктів). Й далі

науковці підсумовують, що це впливає на вартість прожит�

кового мінімуму та суперечить його змісту — забезпечення

нормального функціонування організму людини, збережен�

ня його здоров'я. Це, в свою чергу, є порушення ст. 1 Зако�

ну України "Про прожитковий мінімум" [13, с. 104].

Згідно з положеннями Закону України "Про державну

підтримку сільського господарства України", (стаття 9) виз�

начено, що державний інтервенційний фонд має бути сфор�

мованим у обсязі не менше 20 відсотків від внутрішнього

споживання. Проте пороговий критерій для цього індикато�

ра становить 17 відсотків. Методика розрахунку індикатора

не враховує обсягів зерна, яке знаходиться у державному

матеріальному резерві, зважаючи на те, що така інформа�

ція складає державну таємницю [13, с. 105].

З урахуванням згаданих рекомендацій науковцями НІСД

визначено вектори порогових значень індикаторів продо�

вольчої безпеки (див. табл. 1) [13, с. 105].

У Законі України "Про основи національної безпеки

України" наведено перелік загроз національній безпеці Ук�

раїни, що (окрім іншого) характерні для сфери АПК. На

думку А.Ю. Тригуба, такими загрозами є: 1) істотне ско�

рочення валового внутрішнього продукту (п. 1 абз. 5 ч. 1 ст.

7 Закону); 2) ослаблення системи державного регулюван�

ня і контролю у сфері економіки (п. 2 абз. 5 ч. 1 ст. 7 Зако�

ну); 3) критичний стан основних виробничих фондів у аг�

ропромисловому комплексі (п. 4 абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закону);

4) критичний стан з продовольчим забезпеченням населен�

ня (п. 11 абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закону); 5) погіршення екологічно�

го стану водних басейнів, загострення проблеми транскор�

донних забруднень та зниження якості води (п. 4 абз. 8 ч. 1
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ст. 7 Закону); 6) неконтрольоване ввезення в Україну транс�

генних рослин, збудників хвороб, небезпечних для людей,

тварин, рослин і організмів, екологічно необгрунтоване ви�

користання генетично змінених рослин, організмів, речовин

та похідних продуктів (п. 6 абз. 8 ч. 1 ст. 7 Закону); 7) поси�

лення впливу шкідливих генетичних ефектів у популяціях жи�

вих організмів, зокрема генетично змінених організмів, та

біотехнологій (п. 9 абз. 8 ч. 1 ст. 7 Закону) [3]. Разом з тим,

на думку А.Ю. Тригуба, перелік наведених загроз націо�

нальній продовольчій безпеці слід розширити питаннями

експорту�імпорту продукції АПК, адже однією з основних

загроз в цій сфері є не лише неконтрольоване ввезення

трансгенних організмів, а власне неконтрольований імпорт

видів продукції, що вироблялися на внутрішньому ринку

вітчизняними виробниками. Особливо ці процеси загостри�

лися зі вступом України до СОТ — незахищеність вітчизня�

них виробників поставила їх у вкрай невигідне положення

порівняно з зарубіжними конкурентами. Як наслідок, окремі

галузі АПК (наприклад — бурякоцукрова) опинилися під

загрозою повного краху.

Крім цього, в оцінці загроз національній продовольчій

безпеці не враховано стан соціальної сфери сільських те�

риторій, а саме різке зменшення економічної привабливості

села [14, с. 107—122]. Це у свою чергу спричиняє: по�пер�

ше — відтік продуктивних сил з АПК, а по�друге — збільшує

попит на якісне продовольство у містах при менших потуж�

ностях вітчизняних товаровиробників. Вказане виступає

відчутною передумовою нарощування обсягів імпорту про�

довольства сумнівної якості.

Отже, незадовільний соціально�економічний стан села

можна вважати однією з головних загроз національній про�

довольчій безпеці.

Є сенс зауважити, що мета системи економічної без�

пеки полягає у своєчасному виявленні та запобіганні як

зовнішніх, так і внутрішніх небезпек і загроз, що призво�

дять до руйнування економічної системи, забезпеченні за�

хищеності діяльності і досягненні поставлених цілей на

шляху поступального розвитку [15, с. 43]. В контексті заз�

наченого доцільним є: 1) нормативне закріплення загроз

національній продовольчій безпеці в спеціальному законі,

що дозволить з належним рівнем уваги до проблеми сис�

темно підходити до забезпечення національної продоволь�

чої безпеки України [4]; 2) розробити паспорт загроз про�

довольчій безпеці України. На думку вітчизняного дослі�

дника А.Ю. Фролова, це має бути документ, що передба�

чає оцінку подій, явищ, процесів, інших факторів, що ство�

рюють небезпеку щодо забезпечення потреб населення у

продуктах харчування в необхідних обсягах, асортименті

та якості; характеристику можливого розвитку загроз (мас�

штаб, тенденції розвитку, можливі наслідки); визначення

основних організаційно�правових і інших механізмів діяль�

ності суб'єктів забезпечення продовольчої безпеки по ре�

агуванню на загрози (моніторинг, превентивні дії, локалі�

зація і т.п.) [5].

Розробка паспорту загроз продовольчої безпеки і по�

стійне корегування його змісту, є ключовою передумовою

підвищення ефективності забезпечення продовольчої без�

пеки. Його форма та структура може мати три розділи [7, с.

270—272].

У першому розділі паспорта мають відображатися

найбільш сталі (статичні) ознаки загроз: структура, об'єкти

і джерела загроз. Ця загальна характеристика загроз має

бути максимально повною і відображати структуру загроз,

зокрема вказуються складові загроз, що утворять своєрід�

не "дерево загроз". До переліку загроз національній без�

пеці України, що характерні для сфери АПК і які визначено

в офіційному дискурсі [3; 7; с. 441; 8] пропонуємо додати

низку внутрішніх та зовнішніх загроз продовольчій безпеці

України. Зокрема В.П. Щербань до загроз продовольчій

безпеці пропонує віднести: 1) бідність населення, яке не має

достатніх доходів для придбання продуктів харчування; 2)

структурну незбалансованість харчування; 3) незадовільну

якість продуктів харчування; 4) виснаження природного по�

тенціалу агровиробництва одночасно з його технологічною

деградацією, що обумовлює високий рівень залежності внут�

рішньої пропозиції продовольчих ресурсів від природно�

кліматичних умов [1, с. 46]. На нашу думку, до цього пере�

ліку внутрішніх загроз продовольчій безпеці варто додати

незадовільний соціально�економічний стан села.

Водночас аналізу повинні підлягати можливі явища,

події, процеси зовнішньоекономічної діяльності України в

умовах глобалізації та зміни клімату, що породжують

зовнішні загрози продовольчій безпеці України, а саме: 1)

дикий ринок землі, що є історичним викликом Українській

державі та народу. Зокрема, професор А.В. Яцик пише: "Ні

селяни, ні фермери, ні керівники сільськогосподарських

підприємств не мають грошей для купівлі земель і без жод�

них варіантів програють битву за українську землю інозем�

ним ТНК та олігархам. Це призведе до значного збільшення

безробіття, безгрошів'я, знищення села, відпливу залишків

молоді. Буде завдано глобального удару не лише по міжна�

родній ролі й перспективах України у світі, а й по існуванню

її як незалежної держави" [16, c. 167]; 2) неконтрольоване

ввезення трансгенних організмів, а власне неконтрольова�

ний імпорт видів продукції, що вироблялися на внутрішньо�

му ринку вітчизняними виробниками [3; 17]; 3) продоволь�

ча криза у світі [7, с. 439]; 4) глобальна фінансова криза [7,

с. 440]; 5) проблема глобальних змін клімату [16, с. 161]; 6)

втрата потенціалу аграрного сектору економіки та ринків

збуту сільськогосподарської продукції в результаті геоеко�

номічних війн. Цей перелік не є вичерпним і може бути до�

повнений.

У другому розділі паспорту загроз продовольчої без�

пеки мають відображатися динамічні характеристики мож�

Індикатори Раціон. Норма 
(МОЗ України) 

Нижній 
поріг 

Нижнє
оптим. 

Верхнє 
оптим. 

Верхній 
поріг 

добова калорійність харчування людини, 
тис. ккал  

2600 2500 2700 3100 3600 

м'ясо і м'ясопродукти  83 68 75 90 115 
молоко і молочні продукти 380 330 350 390 410 
яйця, шт.  290 230 276 304 350 
риба і рибопродукти 20 14 18 22 30 
цукор 38 30 36 40 46 
олія 13 10 12 15 17 
картопля 124 100 114 134 150 
овочі та баштанні 161 130 145 180 200 
фрукти, ягоди, горіхи, виноград 90 60 80 105 120 
хліб і хлібопродукти  101 94 101 118 130 
виробництво зерна на одну особу за рік 0,8 0,6 0,8 1,4 2 

Таблиця 1. Вектори порогових значень індикаторів продовольчої безпеки
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ливого розвитку загроз: вказується просторовий розмах

зовнішніх і внутрішніх факторів, що можуть впливати на за�

безпечення потреб людини в продовольстві і їхній наслідок;

можливі наслідки загроз, зокрема, надаються короткі дов�

ідкові дані про причини і хід розвитку подій, явищ процесів,

що породжують небезпеку; прогноз розвитку загроз та на�

слідки їх впливу на забезпечення потреб населення у про�

довольстві в необхідних обсягах, асортименті та якості.

При розробці або уточненні паспорту загроз продо�

вольчій безпеці України необхідно враховувати, що найме�

нування загрози має відображати її сутність з огляду на мож�

ливі явища, події, процеси, що створюють небезпеку забез�

печенню потреб населення України в продуктах харчування

в необхідних обсягах, асортименті та якості. Принципово

важливою є якісно�кількісна характеристика процесу зрос�

тання рівня загроз продовольчій безпеці, що дозволяє вия�

вити момент переростання потенційної загрози в реальну.

Зазначена характеристика є ключовою передумовою для по�

будови та уточнення ієрархії загроз, без якої практично не�

можливо здійснити раціональний розподіл наявних у органів

державної влади ресурсів, що направляються на виявлен�

ня, прогнозування, запобігання і нейтралізацію загроз в

процесі стратегічного планування у сфері забезпечення про�

довольчої безпеки.

Третій розділ має відображати результати попередньо�

го планування заходів по реагуванню на загрози. Це можуть

бути завдання та питання координації діяльності органів

державної влади, що опікуються питаннями забезпечення

продовольчої безпеки, ресурсне забезпечення, методи ре�

агування на загрози тощо. При цьому мають бути коротко

описані, виходячи з норм діючого законодавства основні

функції, завдання, повноваження, сфери відповідальності,

особливості діяльності суб'єктів забезпечення продоволь�

чої безпеки, механізми по виявленню, попередженню, про�

гнозуванню, нейтралізації загроз. Важливі також питання

ресурсного забезпечення: фінансового, матеріально�техні�

чного, інформаційного тощо. Для суб'єктів забезпечення

продовольчої безпеки мають бути визначені засоби, що до�

датково можуть залучатися, їхній розподіл і порядок вико�

ристання, а також способи і методи реагування на загрози.

Тобто алгоритм дій суб'єктів забезпечення продовольчої

безпеки, підлеглих їм, а також тих, котрі можуть залучатися

додатково по реагуванню на загрози.

За результатами розробленого паспорту загроз продо�

вольчій безпеці уповноважені органи державної влади ма�

ють приймати рішення щодо змін продовольчого кошика для

основних соціальних і демографічних груп населення, роз�

робляти рекомендовані харчові раціони з урахуванням рег�

іональних традицій і звичок, екологічної ситуації тощо;

здійснювати розрахунки прогнозних та фактичних потреб

держави в основних видах харчових продуктів; проводити

регулярне дослідження складу харчових продуктів, що над�

ходять на споживчий ринок України та створювати відпові�

дний інформаційний банк даних.

Невизначеність дій органів державної влади у питаннях

забезпечення продовольчої безпеки, їх міри відповідаль�

ності та відсутність механізму реагування на потенційні заг�

рози вже сьогодні може спровокувати соціальну напругу у

суспільстві та дестабілізувати продовольчий ринок. Це і ак�

туалізує потребу розробки паспорту загроз продовольчій

безпеці України.

За таких умов, моніторинг стану продовольчої безпеки

має здійснюватиметься на інституційній основі та формува�

тися не тільки на об'єктивних даних стану продовольчої без�

пеки впродовж певного часу, а і на тенденціях розвитку заг�

роз. Їх динаміку найкраще відображатимуть перспективи

забезпечення продовольством населення країни в сучасних

умовах.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз сучасного стану системи моніторингу

загроз національним інтересам України у економічній сфері

дозволяє зробити наступні висновки:

1. Інформаційно�аналітичний механізм забезпечення

продовольчої безпеки України залишається остаточно не

сформований й не готовий діяти як єдина функціональна

структура, що обумовлено недоліками нормативно�право�

вої бази у сфері забезпечення продовольчої безпеки, офіц�

ійних методичних підходів до оцінки рівня економічної без�

пеки та рівня соціально�економічного розвитку. Наявні не�

доліки мають багатоаспектний комплексний характер, що й

обумовлює необхідність удосконалення інформаційно�ана�

літичного механізму забезпечення продовольчої безпеки Ук�

раїни.

2. Важливим напрямом удосконалення інформацій�

но�аналітичного механізму забезпечення продовольчої

безпеки України є запровадження постійного моніторин�

гу загроз продовольчій безпеці.  З цією метою за�

пропоновано на державному рівні розробити паспорт

загроз продовольчій безпеці, до складу якого мають вхо�

дити такі розділи: загальна характеристика загрози про�

довольчій безпеці — відображаються найбільш харак�

терні (статистичні) ознаки загрози (структура, об'єкти,

джерела загрози), інші фактори, що створюють небез�

пеку національним інтересам у продовольчій сфері; ха�

рактеристика можливого розвитку загрози продовольчій

безпеці — вказуються тривалість загрози та просторо�

вий розмах зовнішніх та внутрішніх чинників, тенденції

розвитку загрози, можливі наслідки загрози; діяльність

суб'єктів забезпечення продовольчої безпеки щодо ре�

агування на загрози — визначаються суб'єкти забезпе�

чення продовольчої безпеки, ресурсне забезпечення їх

діяльності щодо реагування на загрози, сили і засоби,

що додатково можуть залучатися, їх розподіл та поря�

док використання, способи і методи реагування на заг�

рози.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у дослі�

дженні еволюції структури та функцій державних механізмів

забезпечення продовольчої безпеки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Комунікативна діяльність органів державної влади

полягає у реалізації сукупності комунікаційних стратегій

щодо вирішення управлінських завдань і функцій, за�

доволення інформаційно�комунікативних потреб спожи�

вачів публічних послуг й самих органів влади на основі

соціально�комунікативних технологій. Традиційно до

комунікаційної політики відносять [4]: розробку й удос�

коналювання законодавства, що забезпечує не тільки

свободу інформації, але й захист державної інформації

від зловживання інших засобів масової комунікації як

міжнародних, так і національних — незалежної преси,

радіо й ТБ, що належать приватним організаціямі влас�

никам; власну комунікаційну діяльність держави: ство�

рення й розвиток усіх видів власних ЗМІ; широкий роз�

виток інформаційної державної інфраструктури (прес�

центрів, служб "паблік рилейшнз" і т. п.); різноманітні

форми, методи й способи впливу державних органів на

масовукомунікацію, включаючи прийоми інфільтрації

державної інформації в масову політичну комунікацію.

Однак до традиційних завдань нині додається потреба

формування нової генерації конкурентоспроможних

фахівців у сфері урядового PR.

Як слушно пише відомий український дослідник

Г. Почепцов, комунікації є формою існування влади [5].

Особливо це стосується публічного простору, за домі�

нування у якому бореться як влада, так і опозиція. І ос�

кільки публічний простір формується також за рахунок

інформаційних механізмів, то в ньому влада і опозиція

досить часто мають рівні позиції. Це часто досягається

не за рахунок частоти появи меседжів, як це робить вла�

да, а за допомогою більш якісних меседжів, що може

робити опозиція. Влада не тільки повинна брати участь
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policy.

у комунікаціях з населенням, вона повинна сама ініцію�

вати нові типи комунікацій, що й зумовлює актуальність

статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науково�теоретична проблематика, пов'язана з до�

слідження зв'язків з громадськістю (в різній літературі

— Public Relations, PR, зв'язки з громадськістю, ПР) —

одна з грунтовно досліджених галузей як у сфері дер�

жавного управління, так і в суміжних галузях. Вона знай�

шла своє відображення у працях зарубіжних дослід�

ників (Е. Бернейс, С. Блек, Г. Брум, Дж. Груніг, С. Катліп,

Ф.Котлер, В.Ліндеманн, П.Нобл, Т.Хант та ін.) та украї�

нських науковців (Р. Войтович, Н. Грицяк, І. Ібрагімова,

С. Колосок, В. Королько, Ю. Падафет, Г. Почепцов, В.

Серьогін, І. Слісаренко та ін.).

Відколи у 1923 р. у світ вийшло перше теоретичне

дослідження щодо PR ("Кристалізуючи гроомадську

думку" Е.Бернайза [6]), PR стає університетською дис�

ципліною, зокрема, у США. Незважаючи на це, теорія

зв'язків з громадськістю тривалий час різнилися з прак�

тикою: якщо теорія вивчала супільні відносини та спосіб

їх гармонізації за допомогою PR, то практика і у сфері

бізнесу, і у сфері державного управління полягала пе�

реважно в обслуговуванні інтересів клієнта, часто відки�

даючи професійні та етичні стандарти. Щоправда, з

кінця 90�х рр. ХХ ст. у світовій науці, а особливо — у

практиці PR, починають виникати сумніви у "всесиль�

ності" цих технологій. І це має під собою як технологічні

(розвиток нових ЗМК та Інтернету), так і суспільні підста�

ви — адже у ХХІ ст. організації опинились у хаотичному

інформаційному середовищі. Як пише у своїй статті з
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характерною назвою "PR Must Die" ("PR повинен помер�

ти" [8]) британський медіа�критик Б.МакНейр, "зло

уособлює спін"1. Тому поступово, на вимогу практики,

теорія PR почала відмовлятися від пошуку досконалі�

ших форм маніпулювання та спотворення дійсності, і

головною його функцією почала визнавати гармоніза�

цію суспільних відносин.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Позитивне інформування, таке поширене в останні

десятиліття, нині не може бути ефективним з оляду не

лише на розвиток нових технологій, а й з огляду на зміну

природи суспільних відносин. Більш сучасною формою

PR є двосторонній діалог, який відграє дуже важливу

роль у вирішенні конфліктів, гармонізації суспільно�

владних взаємин та досягненні суспільного консенсу�

су. Отже, ключовими завданнями комунікаційних

підрозділів в органах державної влади стає: розробка

програм, спрямованих на формування довгострокових

відносин (довіри) з ключовими аудиторіями; підготов�

ка кадрів для реалізації таких стратегій; вплив на фор�

мування іміджу та репутації органів влади різних рівнів;

відстеження, аналіз тенденцій, проблем, які можуть на

це вплинути. Нові тенденції у практичному втіленні дер�

жавної комунікативної політики вимагають вивчення

кращих світових практик у цій сфері.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати зарубіжний досвід

підготовки фахівців у сфері урядового PR на прикладі

Великобританії, Іспанії, Німеччини та з'ясувати, яких

знань, умінь і навичок потребують фахівці з PR на су�

часному етапі та основні тенденції розвитку освіти у цій

сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модель публічної сфери як "арени" бере свій поча�

ток від дискурсивної моделі комунікації Ю.Габермаса

[1; 9]. Соціальні проблеми та їх вирішення у цій моделі

вирішуються на трьох аренах — політичній, грома�

дянській та на арені посередників, одним з яких є інстру�

менти зв'язків з громадськістю (рис. 1).

Рівень взаємодії із ЗМК у публічній сфері засобів

розглядається як найбільш впливовий в сучасних сусп�

ільствах. На цьому рівні громадськість є найбільшою за

чисельністю, однак обмеженою за джерелом комуні�

кації. Водночас це призводить до професіоналізації

функціональних ролей. Отже, важливою тенденцією

сучасної державної комунікації є професіоналізація

урядової комунікації [2]. Розвиток ряду західних демок�

ратій, у тому числі модернізація суспільства, поява Інтер�

нету призвело до того, що політичні системи змушені

були пристосовуватися до нових умов. У західній пресі

навіть виник термін "dealignment", що можна переклас�

ти як "висвітлення конкретних справ" на противагу тра�

диційній пропаганді безособової державної політки у

різних сферах [10]. Загальний підхід до урядовоъ ко�

мунікації у країнах західних демократій нині базується

не на зосередженні на процесі, а на переосмисленні

комунікаційних завдань та їх ефективній реалізації. У

таблиці 1 показано порівняльну характеристику урядо�

вої комунікації у Німеччині, Іспанії та Великобританії.

Слід наголосити, що міжнародна практика інститу�

ційного забезпечення державної комунікативної політи�

ки, особливо на прикладі країн Європи, все більше тяжіє

до [2]:

— визнання важливості комунікативної діяльності

органів державної влади;

— комунікативна діяльність органів державної вла�

ди перебуває на етапі активної інституціалізації;

— поширеною практикою є створення центральної

установи, відповідальної за реалізацію та координуван�

ня комунікативної політики уряду, що спрощує процес

координування та підвищує ефективність реалізації ко�

мунікативної політики у цілому;

— зазвичай центральну установу, відповідальну за

реалізацію та координування комунікативної політики

уряду, очолює речник уряду / керівника уряду;

— єдиний підхід до організації комунікативних

підрозділів в органах державної влади нормативно не

закріплений, проте існує висока ймовірність такого кро�

ку в майбутньому [3].

В Україні також дещо зроблено в цьому напрямі.

Так, до компетенції одного з віце�прем'єр�міністрів Ук�

раїни2 віднесено завдання розвитку інформаційного

суспільства та інформаційної безпеки, інформаційної

та видавничої сфери. Водночас у попередні роки

(4.09.2006 р. —1.04.2011 р.) до компетенції віце�

прем'єр�міністра України з гуманітарних питань також

належали завдання з формування і реалізації держав�

ної політики з питань прозорості та відкритості діяль�

ності органів виконавчої влади, розвитку комунікації

влади і суспільства. Втім, наявна система координуван�

ня комунікативних підрозділів органів державної вла�

ди виявилася недостатньо ефективною, що обумови�

ло стрімку появу нових суб'єктів інформаційного про�

стору України у 2014 р., а саме: Українського кризо�

вого медіа�центру, Об'єднаного інформаційно�аналі�

тичного центру "Єдина Країна", Інформаційно� аналі�

тичного центру Ради національної безпеки і оборони

України.

 

Традиційні мас-медіа: 
посередники та оглядачі 

Спікери, слухачі 

Постійні  суспільні 
переговори 

Рис. 1. Модель публічної сфери як "арени":
три рівні

____________________________
1 "Спін" (англ. spin — "перекручувати") — професійний жаргонізм, що позначає маніпулювання фактами, перекручування

інформації з боку її замовника.
2 Станом на жовтень 2014 р. — це О.Сич.



87

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Таблиця 1. Порівняльна характеристика урядової комунікації у Німеччині, Іспанії та
Великобританії

Джерело: [10].

Країна Організаційна 
структура Законодавство Фінансування Людські ресурси та 

професійні профілі 
Комунікативні 

заходи 
Німеччина Спікер уряду є 

державним 
секретарем, а також 
він очолює 
федеральний офіс 
преси та інформації  

Рішенням 
Федерального 
конституційного 
суду в 1977 р. 
урядові надано право 
здійснювати PR-
діяльність, але він 
зобов’язаний 
утримуватись від 
демонстрації своїх 
політичних поглядів 
та реклами окремих 
партій 

У 2010 р. бюджет 
Федерального офісу 
преси та інформації 
становив 16 млн євро. 
Міністерства мають 
окремі бюджети на 
здійснення 
комунікативних 
заходів 

Урядові речники 
традиційно мають 
журналістське 
минуле. Немає 
спеціальної освіти з 
урядових 
комунікацій. За 
умов політичного 
призначення 
міністрів речники 
приходять з 
партійної роботи 
або з державної 
служби 

Речник уряду 
зустрічається з 
пресою тричі на 
тиждень. На 
Федеральний офіс 
преси та інформації 
покладено 
адміністратив-ні 
функції, медіа-
моніторинг, 
організацію 
пресових та PR-
заходів, 
координацію і 
вивчення 
громадської думки 

Іспанія Урядовий речник є 
віце-прем’єр-
міністром 

Згідно із законом 
про рекламу та 
інституційнальні 
комунікації (2005 р.) 
уряд зобов’язаний 
точно та нейтрально 
інформувати про 
публічну політику 

У 2009 р. було 
проведено 100 
урядових рекламних 
кампаній. Немає 
доступної інформації 
стосовно їх вартості  

Речники уряду та 
окремих 
міністерств 
традиційно є 
журналістами, 
рідше мають освіту 
з PR та організацій-
них комунікацій. 
Вони не є 
державними 
службовцями і їх 
призначення –
політичні. З 2007 р. 
з’явились навчальні 
курси з комунікацій 
для державних 
службовців 

Речник уряду 
зустрічається з 
пресою щотижня.  
Директори 
департаментів 
комунікацій 
міністерств не 
проводять брифінгів 
для преси, вони 
лише організовують 
такі заходи для 
перших осіб 
міністерств та 
підтримують 
взаємини з мас-
медіа. В середньому 
щороку проводиться 
100 публічних 
рекламних кампаній 

Британія Речник уряду є 
міністром без 
портфеля; це 
політичне 
призначення. 
Керівники 
департаментів 
комунікації 
міністерств є 
державними 
службовцями, але у 
міністерствах 
існують політичні 
радники з 
комунікацій. Речник 
уряду координує усі 
урядові комунікації 

Кодекс цивільної 
служби (1996 – 
2006 рр.) затверджує 
пріоритетні 
інструкції для 
урядових 
комунікаторів. Акт 
про комунікації 
(2003 р.) вказує, що 
інформаційні 
кампанії уряду 
мають бути 
спрямовані на 
неполітичні цілі 

У 2010 р. 532 млн 
фунтів було витрачено 
на комунікативні 
заходи уряду, з них 
211 млн – на рекламу 

Традиційно 
речники уряду є 
більше політиками, 
ніж фахівцями з 
комунікації. 
Державні 
службовці можуть 
мати журналіст-
ське минуле, але 
необов’язково 

Двічі на день 
проводяться 
брифінги, 
центральний 
інформаційний офіс 
координує усі 
урядові комунікації, 
маркетинг, 
планування, 
замовлення 
інформаційних 
кампаній для уряду 

Таблиця 2. Зміст освіти у сфері урядового PR

Тип професійної ролі Уміння, знання, навички 
«Агент»: комунікативно-орієнтований професіонал, який знає стратегічний 
менеджмент, здатний ставити цілі та оцінювати результати, здатний 
зрозуміти цінності та потреби клієнта (у даному випадку – органу влади), 
чия професійна поведінка відповідає цим цілям і потребам  

Знання менеджменту, журналістської практики, креативність, вміння 
писати та формулювати інформацію усно  
 

«Комунікатор»: головне його завдання – організовувати події та 
інформаційні приводи  

Глобальне мислення: знання журналістської практики, міжкультурної 
комунікації, організаційні навички 

«Дистриб'ютор інформації» повинен мати навички усного спілкування і 
написання прес-релізів, розуміти потреби різних типів ЗМК та 
аудиторійі представляти інформацію не у найбільш вигідному світлі, а 
у найбільш зрозумілому та релевантному для відповідної аудиторії  

Оскільки PR – це стратегічна функція, такий фахівець має 
демонструвати стратегічне бачення розвитку відносин органу 
державної влади з різними групами громадськості на тривалий період  

«Журналіст»: хоч головна функція тут – також формувати відносини, 
на відміну від дистриб'ютора інформації, який має її поширювати, ця 
роль передбачає пошук нових тем  

Знання аудиторій, їх потреб, інтерсів, уміння викладати матеріал 
відповідно до цього в усному, письмовому та мультимедійному 
форматах  

Фахівець із соціальних мереж: щоденна функція підтримки мережі 
послідовників та вибудовування з ними відносин  

Знання нових медіа не на технологічному рівні, а на рівні їх філософії 
(наприклад, специфіки мережевої культури, мережевої довіри тощо)  

«Маркетолог»: йдеться не лише про розуміння аудиторій та вміння їх 
сегментувати, йдеться про достатню теоретичну підготовку щодо 
специфіка формування та розвитку відносин у суспільстві. Може йтися 
також про фахову маркетингову підготовку  

Ця роль передбачає вміння здійснювати функції урядового PR як 
відповідної послуги, вміння провадити дослідження громадськості як 
ринку, сегментувати її, позиціонувати свої послуги тощо 
 



Інвестиції: практика та досвід № 16/201688

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Але варто наголосити й на тому, що якщо працівни�

ки департаментів зв'язків з громадськістю центральних

органів виконавчої влади в останні роки доволі часто

приходять на цю роботу з практичної журналістики, то

на місцевому рівні, очевидно, що для цього недостат�

ньо ні людських, ні фінансових ресурсів.

У таблиці 2 на основі праць [11; 12] та власного ана�

лізу ми показали зміст навчання фахівців з PR, який міг

би сприяти їх конкурентнозадатності.

ВИСНОВКИ
Оскільки монологічна та діалогічна типи комунікації

принципово відрізняються, іхні аудиторії також різні. У

новому дизайні повідомлення еможливо проконтролю�

вати, воно неминуче буде інтерпретоване, відтак — роль

"воротарів", звична для теорій комунікації ХХ ст., нині

знівельована. Найважливішими стає вміння формувати

мережі довіри, в тому числі, й серед непрофесійних

агентів у соціальних мережах.

Таким чином, фахівці, що володіли традиційними

знаннями про технології інформування, мають недостат�

ньо кваліфікації для роботи в умовах діалогічних моде�

лей комунікації. Отже, міжнародна практика забезпе�

чення державної комунікативної політики все більше

тяжіє до професіоналізації цієї сфери, визнання важ�

ливості комунікативної діяльності органів державної

влади та формування єдиного підходу до організації

комунікативних підрозділів в органах державної влади.

Перспективу подальших досліджень ми вбачаємо у

вивченні етичних проблем урядового PR, пов'язаних із

необхідністю переходу від традиційного просування

позитивного іміджу органів влади до складніших со�

ціально�відповідальних моделей PR.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Стратегії національної безпеки України зазначе�

но, що докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому
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CLASSIFICATION, FUNCTIONS AND TASKS OF ANALYTICAL ACTIVITY
WITHIN THE NATIONAL SECURITY PROTECTION SYSTEM

У статті розроблено класифікацію видів аналітичної діяльності в системі забезпечення на�
ціональної безпеки, а також визначено її функції та завдання. В рамках діяльнісного підходу
відповідно до рівня організації аналітичної діяльності в системі забезпечення національної без�
пеки визначено такі функції аналітики: первинна аналітика виконує управлінську функцію, яка
забезпечує інформацією всі етапи управлінського циклу на стратегічному, тактичному та опе�
ративному рівнях управління національною безпекою; вища аналітика виконує функції діагно�
стичну, прогностичну, інструментальну; експертно�консультативну, координаційну, аналітич�
ну; контролю; масова аналітика виконує інформаційну функцію, яка спрямована на формуван�
ня єдиного інформаційного простору в державі й передбачає збирання та опрацювання інфор�
мації з проблем національної безпеки, її розповсюдження серед населення, формування гро�
мадської думки.

There was a classification of analytical activity types within the national security protection system
worked out in this article, as well as its functions and tasks defined. The following functions of analytics
defined in the frame of active approach according to an organization level of analytical activity within
the national security protection system: primary analytics executes management function which
provides all phases of management cycle at the strategic, tactical and operational levels of the
national security management with the information; higher analytics executes the following functions:
diagnostic, prognostic, instrumental; expert advisory, coordination, analytical; control function;
large�scale analytics executes informational function that is focused on generating of common
information area in a state and provides collection and processing of information concerning national
security problems, its distribution across the population, forming public opinion.
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безпековому середовищі України обумовлюють не�

обхідність створення нової системи забезпечення націо�

нальної безпеки України [1].
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Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле�

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження проблем теорії та практики

аналітичної діяльності в системі забезпечення націо�

нальної безпеки України.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
І ДОСЛІДЖЕНЬ

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко�

вих публікацій можна зробити висновок про те, що роз�

гляд питання аналітичної діяльності в системі забезпе�

чення національної безпеки України присвячено наукові

праці вітчизняних дослідників, а саме: В.І. Абрамова,

котрий розробив методологію інформаційно�аналітич�

ної роботи під час стратегічного аналізу системи націо�

нальної безпеки [2, с. 51—53], А.І. Семенченка, котрий

розробив пропозиції щодо удосконалення механізму

інформаційно�аналітичного забезпечення стратегічного

планування у сфері національної безпеки [3], Г.П. Сит�

ника, котрий виокремив форми аналітичної діяльності

у сфері забезпечення національної безпеки [4, с. 9—

10], Р.Р. Марутян, котра виокремила складові інформа�

ційно�аналітичного забезпечення політики національної

безпеки [2, с. 232], О.С. Бодрук [5], М.М. Шевченко,

С.О. Зозуля [6], котрі вказали на низку функцій систе�

ми забезпечення національної безпеки, що пов'язані з

аналітичною діяльністю.

ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Аналізуючи дослідження із зазначеної проблемати�

ки, можна також констатувати, що поняття "аналітична

діяльність" вже міцно ввійшло в науковий лексикон на�

уки державне управління [2, с. 31—32, 61—69]. Проте,

незважаючи на вже здійснені наукові розвідки у дано�

му напрямку, настійна необхідність подальшого аналі�

зу інституціоналізації аналітичної діяльності в системі

державного управління актуалізується ще й тим, що

упритул до теперішнього часу вчені ще не розробили

класифікації, не визначили функції та завдання аналі�

тичної діяльності в системі забезпечення національної

безпеки.

Саме тому метою статті є розробка класифікації,

визначення функцій та завдань аналітичної діяльності в

системі забезпечення національної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Система забезпечення національної безпеки є інсти�

туційним регулятивним механізмом, за допомогою яко�

го підтримується стабільність і захищеність суспільства,

створюється сукупність умов реалізації життєво важли�

вих національних інтересів і мінімізуються існуючі заг�

рози [4, с. 355—357].

Місією системи забезпечення національної безпе�

ки є трансформація політики національної безпеки у

цілеспрямовану скоординовану діяльність органів дер�

жавної влади, органів місцевого самоврядування, скла�

дових сектору безпеки, спрямовану на реалізацію на�

ціональних інтересів.

Місія цієї системи досягається виконанням низки

завдань, зокрема:

— розробка концепцій, доктрин, стратегій, інших

керівних документів, у тому числі науково обгрунтова�

них пропозицій і рекомендацій щодо забезпечення на�

ціональної безпеки;

— створення, підготовка та підтримка в готовності

до застосування згідно зі штатним призначенням та ко�

ординація діяльності сил і засобів сектору безпеки, а

також його кадрове, матеріально�технічне, фінансове

та інше забезпечення;

— локалізація, деескалація та врегулювання кон�

фліктів у різних сферах життєдіяльності суспільства і

держави, а також ліквідація їх наслідків;

— здійснення заходів спільно з міжнародними

організаціями щодо забезпечення міжнародної і націо�

нальної безпеки;

— комплексний моніторинг факторів, які здійсню�

ють вплив на національну безпеку, у тому числі вияв�

лення, прогнозування та оцінка загроз і можливостей у

контексті реалізації національних інтересів;

— контроль за здійсненням заходів по забезпечен�

ню національної безпеки, оцінка результативності дій

та витрат на проведення вказаних заходів [4, с. 355].

О.С. Бодрук вказує на низку функцій системи за�

безпечення національної безпеки, що пов'язані з ана�

літичною діяльністю, а саме: аналітична функція, що

націлена на дослідження та оцінку ступеня внутрішніх

та зовнішніх загроз, обробку відповідних пропозицій

та рекомендацій управлінським структурам; прогнос�

тична функція, яка дає можливість виявляти тенденції

розвитку конфліктних ситуацій, прогнозувати наслідки

управлінських рішень з урахуванням їхнього впливу на

навколишнє середовище, політику, економіку, соціаль�

ну сферу; інформаційна функція, яка передбачає зби�

рання та опрацювання інформації, її розповсюдження

серед населення, формування громадської думки [5,

с. 44].

Аналіз результатів дослідження Семенченка [3, с.

74—75], М.М. Шевченка та О.С. Зозулі [6], дозволяє ви�

окремити наступні функцій системи забезпечення націо�

нальної безпеки, що пов'язані з аналітичною діяльністю:

функцію моніторингу та планування, прогностичну, ана�

літичну, координаційну, соціально�адаптивну, ідеоло�

гічну функції, функцію контролю.

На думку Ю. Сурміна, аналітику як складне полі�

структурне утворення можна розглядати з позиції

діяльного, інституціонального, організаційного,

ціннісного, гносеологічного, а також технологічного

підходів. З позиції діяльного підходу аналітику він про�

понує розглядати як специфічну діяльність деякого

суб'єкта у певному проблемному полі. При цьому ана�

літична діяльність в управлінні реалізується за двома

класами суб'єктів: за рівнем організації й залежно від

належності до сфери реалізації аналітики й викорис�

тання результатів. Перший клас охоплює значний

спектр суб'єктів — від спеціальних аналітичних інсти�

туцій до менеджерів організації. До другого класу вхо�

дять аналітики залежно від основних напрямів її про�

яву, таких як державне управління, місцеве самовря�

дування, бізнес, громадянське суспільство [2, с. 31—

32, 64—66].
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Враховуючи результати досліджень В.Д. Бакумен�

ка, Ю.П. Сурміна, Л.Г. Штики [2, с. 61—69], А.І. Семен�

ченка [3], В.І. Абрамова, Г.П. Ситника, Р.Р. Марутян [4],

О.С. Бодрука [5], М.М. Шевченка, С.О. Зозулі [6—8],

О.Л. Валевського [9] пропонуємо авторську класифіка�

цію аналітичної діяльності в системі забезпечення на�

ціональної безпеки, яку подано в таблицях 1—3.

Отже, в системі забезпечення національної безпе�

ки аналітична діяльність — це робота зі збирання, об�

робки й аналізу інформації щодо процесів забезпечен�

ня національної безпеки. До компонентів аналітичної

діяльності в системі забезпечення національної безпе�

ки належать: моніторинг, аналіз, діагностика, прогно�

зування, моделювання, експертиза, організація проце�

су прийняття державно�управлінських рішень та конт�

ролю їх виконання. Головна мета (кінцевий результат)

аналітичного забезпечення державної політики націо�

нальної безпеки полягає у вирішенні інформаційно�ана�

літичними засобами не лише проблем захисту від заг�

роз, що виникають, а насамперед, завчасному викритті

і попередженні суб'єкта управління про причини та умо�

ви, що можуть сприяти виникненню ранніх ознак цих

загроз, а саме: ризиків, небезпек і викликів.

Ціль аналітичного забезпечення полягає в тому, щоб

особа, яка приймає рішення, мала у своєму розпоряд�

женні необхідний і достатній обсяг інформації у вигляді

інформаційних одиниць (повідомлень, довідок, розра�

хунків, схем, діаграм тощо) та максимально можливих

варіантів вирішення проблеми (пропозиції, порад чи

рекомендацій) з оцінкою реально прогнозованих як

позитивних, так і негативних наслідків.

Основними рисами організації аналітичної діяль�

ності в системі забезпечення національної безпеки на

сучасному етапі є:

1) централізація інформаційно�аналітичної роботи,

здійснюваної в загальнодержавному масштабі;

2) відокремлення інформаційно�аналітичної функції

від оперативно�виконавчої;

3) широке використання електронно�обчислюваль�

ної техніки в інформаційно�аналітичних процесах;

Рівень аналітики Загальна характеристика
Первинна аналітика 
 

включає в себе центри моніторингу, ситуаційного аналізу, використання електронних ресурсів ЗМІ, 
Інтернет, неформальних і не документованих джерел, соціологічних даних, використання 
комп’ютерних технологій обробки великих інформаційних масивів з проблематики міжнародної та 
національної безпеки 

Вища аналітика на неї працює весь інструментарій первинної аналітики для отримання кваліфікованого аналізу 
ситуації, прогнозу її розвитку, вироблення сценаріїв реагування на загрози національним інтересам 

Масова аналітика в різних ЗМІ сформувались аналітичні рубрики і передачі, які розраховані на інтереси широкого загалу 
щодо проблематики міжнародної та національної безпеки 

Таблиця 1. Загальна характеристика рівнів аналітичної діяльності
в системі забезпечення національної безпеки

Таблиця 2. Функції аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки

Рівень аналітики Функції
Первинна 
аналітика 

виконує управлінську функцію, яка передбачає збирання та опрацювання інформації з проблем 
національної безпеки – забезпечує інформацією всі етати управлінського циклу на стратегічному, 
тактичному та оперативному рівнях управління національною безпекою: підготовку, ухвалення державно-
управлінських рішень у сфері національної безпеки і контроль за їх реалізацією 

Вища аналітика виконує функції:  
а) діагностичну – спрямована на отримання об’єктивної картини конфліктної ситуації, її діагнозу; 
б) прогностичну, яка дає можливість виявляти тенденції розвитку конфліктних ситуацій, прогнозувати 
наслідки державно-управлінських рішень з урахуванням їхнього впливу на навколишнє середовище, 
політику, економіку, соціальну сферу і включає в себе підфункції: 
стратегічного прогнозування – передбачає розробку прогнозів в межах від 5-10 до 20-30 років, найчастіше 
до 15 років; 
середньотермінового прогнозування – передбачає розробку прогнозів в межах 5-10 років; 
короткотермінового прогнозування – передбачає розробку прогнозів в межах 1-5 років; 
поточного прогнозування – передбачає розробку прогнозів в межах до 1 року; 
в) інструментальну – забезпечує прийняття державно-управлінських рішень у сфері національної безпеки, 
розробку сценаріїв дій в складних соціальних обставинах, перетворює її у ефективну соціально-
інформаційну технологію, яка дозволяє управляти різними сферами суспільства, формувати суспільну 
думку, програмувати певні соціальні реакції в інтересах національної безпеки; 
г) експертно-консультативну – забезпечує виконання експертно-аналітичних робіт, обумовлених цілями та 
завданнями забезпечення національної безпеки, здійснення соціальної експертизи нормативних правових актів з 
метою виявлення потенційних загроз національним інтересам, здійснення експертної оцінки чинників ризику, здатних 
створювати соціально-економічну, зовнішньополітичну, воєнно-політичну та внутрішньополітичну ситуації 
критичного характеру;  
д) координаційну – спрямована на оцінення рівня національної безпеки, досягнутого системою 
забезпечення національної безпеки на поточний момент, встановлення доцільної взаємодії між 
структурними компонентами системи забезпечення національної безпеки в процесі її функціонування за 
допомогою передачі інформації, оцінку результативності дій щодо нейтралізації виявленої загрози та 
визначення витрат на ці дії, оцінку ефективності функціонування системи забезпечення національної 
безпеки; 
е) аналітичну – спрямована на формування цілісної системи наукового знання у сфері національної безпеки, 
державно-управлінських навчальних дисциплін і експертно-аналітичної професійної діяльності в 
державному управлінні національною безпекою; 
ж) контролю – передбачає здійснення стратегічного та оперативного контролю виконання визначених 
завдань по забезпеченню національної безпеки 

Масова аналітика виконує інформаційну функцію, яка спрямована на формування єдиного інформаційного простору в 
державі й передбачає збирання та опрацювання інформації з проблем національної безпеки, її 
розповсюдження серед населення, формування громадської думки 
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Таблиця 3. Види аналітичної діяльності
в системі забезпечення національної безпеки

Підстава 
класифікації Види аналітичної діяльності та їх характеристика 

За типом ціннісної 
орієнтації 

Конструктивна аналітика орієнтована на творче вирішення проблеми національної безпеки з погляду 
суспільного блага. 
Деструктивна аналітика спрямована на руйнування, розпалення конфліктів, досягнення результату за 
рахунок суспільного блага 

За типом об’єкта 
аналізу (сфери 
положення проблеми) 

Економічна аналітика орієнтована на дослідження економічних явищ, об’єктів і процесів забезпечення 
національної та економічної безпеки, залежно від величини об’єктів поділяється на макроекономічну і 
мікроекономічну аналітику. 
Екологічна аналітика осмислює екологічні системи, проблеми взаємодії людини й природи, проблеми 
екологічної безпеки. 
Державно-управлінська аналітика припускає дослідження систем публічного управління, особливо 
процесів прийняття управлінських рішень, а також систем забезпечення національної безпеки. 
Соціальна аналітика припускає аналіз об’єктів, явищ і процесів соціальної сфери суспільства, проблем 
забезпечення соціальної безпеки. 
Політична аналітика відображає політичні явища, інститути і процеси (містить у собі власне політичний 
аналіз й аналіз політики як об’єкта) в контексті забезпечення національної безпеки. 
Педагогічна аналітика спрямована на вивчення процесів підготовки фахівців-управлінців у сфері 
національної безпеки. 
Ментальна аналітика досліджує духовні процеси, проблеми забезпечення духовної безпеки 

За типом курируючої 
науки 

Філософська аналітика – це осмислення безпеки з позицій філософії.
Аксіологічна аналітика – це осмислення аксіологічних залежностей у сфері безпеки із позиції науки про 
цінності. 
Прогностична аналітика орієнтована на використання досягнень прогностики, осмислення сучасних 
проблем національної безпеки з позиції запитів майбутнього. 
Історична аналітика вивчає явища минулого в контексті національної безпеки, а також сьогодення в 
аспекті наступності, з позицій історичної науки. 
Економічна аналітика – це дослідження проблем економічної безпеки на інструментальній базі економічних 
наук. 
Військова аналітика – це дослідження проблем воєнної безпеки на інструментальній базі військової науки. 
Безпекова аналітика – це дослідження проблем міжнародної та національної безпеки на інструментальній базі 
безпекознавства. 
Політологічна аналітика осмислює політичні об’єкти, інститути та процеси, проблеми політичної безпеки 
з позиції політології. 
Соціологічна аналітика грунтується на вивченні суспільства і його підсистем, проблем соціальної безпеки 
з позицій соціологічної науки. 
Державно-управлінська аналітика – це дослідження управлінських проблем забезпечення національної 
безпеки на інструментальній базі науки державне управління. 
Праксеологічна аналітика орієнтована на дослідження ефективності й раціональності діяльності у сфері 
забезпечення національної безпеки з погляду праксеології. 
Психологічна аналітика орієнтована на дослідження соціально-психологічних процесів у сфері національної 
безпеки з погляду психології. 
Культурологічна аналітика – дослідження культури національної безпеки, військової культури на 
інструментальній базі культурології 

За типом 
домінуючого методу 

Системна аналітика застосовує системний підхід (структурний, функціональний, структурно-
функціональний). 
Логічна аналітика грунтується на інструменті логіки. 
Причинно-наслідкова аналітика спирається на причинно-наслідковий підхід до явищ дійсності. 
Проблемна аналітика припускає застосування проблемного підходу до вивчення реальності. 
Статистична аналітика грунтується на принципах і методах статистики (кореляційний, факторний, 
кластерний, дисперсійний, регресійний, різновиди аналізу). 
Програмно-цільова аналітика спирається на програмно-цільовий метод. 
Балансова аналітика грунтується на методі балансу. 
Ситуаційна аналітика припускає осмислення складних ситуацій 

За рівнем пізнання Методологічна аналітика припускає осмислення об’єктів і процесів з погляду принципів, методів, 
прийомів. 
Теоретична аналітика являє собою аналіз із позицій уже наявної теорії або її побудови. 
Емпірична, або фактологічна аналітика орієнтована на виявлення фактів та їх закономірностей 

За типом організації Аналітика державних організацій здійснюється в органах державної влади.
Аналітика органів місцевого самоврядування здійснюється в органах державної влади. 
Аналітика організацій третього сектору здійснюється суспільними неприбутковими організаціями. 
Персональна аналітика здійснюється окремими аналітиками без включення їх у спеціальну організаційну 
структуру 

За типом кадрів Професійна аналітика здійснюється професійно підготовленими кадрами за відповідну винагороду.
Непрофесійна аналітика здійснюється людьми без спеціальної професійної підготовки 

За ступенем 
відкритості для 
суспільства 

Відкрита (публічна) аналітика характеризується публічною презентацією результатів аналізу. 
Закрита аналітика: результати підпадають під державну, корпоративну або службову таємницю 

За типом часової 
детермінації 

Актуальна аналітика здійснюється в межах проблем сьогодення.
Ретроспективна аналітика орієнтована на проблеми минулого. 
Прогностична аналітика орієнтована на віддалений результат тих чи інших дій або рішень 

Залежно від 
використання 
результатів для 
прийняття державно-
управлінських рішень 

Стратегічна аналітика спрямована на досвід конструювання моделей майбутнього розвитку загроз 
національним інтересам, майбутніх проблемних ситуацій забезпечення національної безпеки. 
Ситуаційна аналітика зосереджена на пошуку відповіді щодо нейтралізації загроз національним інтересам 
виходячи із поточної ситуації 
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4) спеціалізація аналітичної діяльності відповідно до

основних завдань держави у галузі правоохоронної і

економічної діяльності, науково�технічного та економіч�

ного співробітництва, внутрішньої і зовнішньої політи�

ки, економічної та військової стратегії, оборони і без�

пеки;

5) перетворення аналітичних підрозділів у головну

ланку творення інформаційного обслуговування дер�

жавного апарату.

Основними напрямами діяльності аналітичної

служби в системі забезпечення національної безпеки

є: збір, накопичення та аналіз інформації про сили,

способи впливу на державу; прогнозування змін в цих

силах і вироблення рекомендацій по послабленню

загроз та використання можливостей держави; інфор�

маційне забезпечення стратегічних рішень керівниц�

тва держави; організація роботи з інформацією дер�

жави.

Основними завданнями аналітичної служби в сис�

темі забезпечення національної безпеки є: визначення

інформаційних потреб держави; визначення місця зна�

ходження необхідної інформації (як поза державою, так

і в середині неї); розробка способів отримання необхі�

дної інформації та їх реалізація; оцінка, накопичення та

аналіз зібраної інформації, прогнозування розвитку

подій у сфері забезпечення національної безпеки; ви�

роблення рекомендацій; інформаційне забезпечення

разових заходів; підготовка інформаційно�аналітичних

документів.

Стандартними роботами в рамках аналітичної

діяльності в системі забезпечення національної безпе�

ки є:

1) у галузі визначення інформаційних потреб дер�

жави: вивчення наявної інформації в державі; виявлен�

ня необхідної інформації необхідної для прийняття

державно�управлінського рішення у сфері національ�

ної безпеки; виявлення інформації про сили, які впли�

вають на державу; визначення інформації, якої не ви�

стачає;

2) у галузі визначення місця знаходження необ�

хідної інформації: визначення, де знаходиться по�

трібна інформація; визначення, хто має до неї дос�

туп; виявлення робіт, які проводяться з цією інфор�

мацією; визначення шляхів переміщення пошукової

інформації;

3) у галузі розробки способів отримання необхід�

ної інформації та їх реалізація: визначення підходів до

людей, котрі володіють пошуковою інформацією; виз�

начення способів отримання доступу до пошукової

інформації; реалізація рішень по отриманню інфор�

мації;

4) у галузі оцінки, накопичення та аналізу інфор�

мації: визначення достовірності, своєчасності й актуаль�

ності інформації; створення системи зберігання інфор�

мації; вивчення інформації, її структуризація; складан�

ня уявлення про предмет інтересу за непрямими озна�

ками;

5) у галузі прогнозування подій у відповідних сфе�

рах діяльності: визначення тенденцій в розвитку ситу�

ації; визначення впливу зовнішніх чинників на розвиток

подій; вироблення думки про подальший розвиток

подій;

6) у галузі вироблення рекомендацій: виявлення схо�

жих подій; виявлення закономірностей у розвитку цих

подій; визначення ступеню впливу зовнішніх чинників на

розвиток подій.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:

1. У системі забезпечення національної безпеки ана�

літична діяльність — це робота зі збирання, обробки й

аналізу інформації щодо процесів забезпечення націо�

нальної безпеки. До компонентів аналітичної діяльності

в системі забезпечення національної безпеки належать:

моніторинг, аналіз, діагностика, прогнозування, моде�

лювання, експертиза, організація процесу прийняття

державно�управлінських рішень та контролю їх вико�

нання. Головна мета (кінцевий результат) аналітичного

забезпечення державної політики національної безпе�

ки полягає у вирішенні інформаційно�аналітичними за�

собами не лише проблем захисту від загроз, що вини�

кають, а насамперед, завчасному викритті і поперед�

женні суб'єкта управління про причини та умови, що

можуть сприяти виникненню ранніх ознак цих загроз, а

саме: ризиків, небезпек і викликів.

2. У рамках діяльнісного підходу відповідно до рівня

організації аналітичної діяльності в системі забезпечен�

ня національної безпеки визначено такі функції аналі�

тики: первинна аналітика виконує управлінську функцію,

яка забезпечує інформацією всі етапи управлінського

циклу на стратегічному, тактичному та оперативному

рівнях управління національною безпекою; вища ана�

літика виконує функції діагностичну, прогностичну,

інструментальну; експертно�консультативну, координа�

ційну, аналітичну; контролю; масова аналітика виконує

інформаційну функцію, яка спрямована на формуван�

ня єдиного інформаційного простору в державі й перед�

бачає збирання та опрацювання інформації з проблем

національної безпеки, її розповсюдження серед насе�

лення, формування громадської думки.

3. Аналітичну діяльність в системі забезпечення націо�

нальної безпеки пропонуємо класифікувати за рівнем

організації: первинна, вища та масова аналітики; за типом

ціннісної орієнтації: конструктивна, деструктивна; за ти�

пом об'єкта аналізу: політична, державно�управлінська,

економічна, екологічна, гуманітарна та ін.; за типом кури�

руючої науки: філософська, історична, прогностична та ін.;

за типом домінуючого методу: системна, проблемна, при�

чинно�наслідкова та ін.; за типом організації: аналітика

державних організацій, аналітика органів місцевого само�

врядування, аналітика організацій третього сектору, пер�

сональна аналітика; за типом кадрів: професійна та непро�

фесійна; за типом часової детермінації: актуальна, ретрос�

пективна, прогностична; за рівнем пізнання: методологіч�

на, теоретична, емпірична; за ступенем відкритості су�

спільству: відкрита, закрита; залежно від використання ре�

зультатів для прийняття державно�управлінських рішень:

стратегічна, ситуаційна аналітики.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у

дослідженні інституціоналізація аналітичної діяльності

в системі забезпечення національної безпеки України

та іноземних держав.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливішою умовою існування демократії є

публічність політики. Доступ до інформації, до діяль�

ності органів державної влади є головним елементом

розвитку громадянського суспільства. Публічна політи�

ка дає можливість забезпечувати прозорість дій влади

та можливість громадян впливати на процеси розробки

і впровадження державних рішень.

Демократизація суспільних відносин, входження

України у світове співтовариство потребує нового по�

гляду на проблему державного управління відповідно

до стандартів, принципів і норм, вироблених світовою

спільнотою. Недостатність процедури прозорості дер�

жавної служби є однією з перешкод на шляху інтеграції

України в європейський простір.

У цьому процесі важливу роль повинен відігравати

зарубіжний досвід забезпечення прозорості державної

служби та пропозиції щодо удосконалення механізмів

прозорості державної служби в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз досвіду забезпечення

прозорості державної служби таких європейських країн,

як Польща та Німеччина.

УДК 351:352.07(477)

А. О. Чаркіна,
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ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ
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PRINCIPLES OF PUBLIC SERVICE IN EUROPEAN UNION COUNTRIES (FOR EXAMPLE
POLAND AND GERMANY)

У статті проаналізовано принцип прозорості державної служби, наведено етимологічний
аналіз терміну "прозорість" та його тлумачення як принципу державної служби. Вивчено досвід
забезпечення прозорості державної служби таких європейських країн, як Польща та Німеччи�
на. Розглянуто зарубіжний досвід щодо залучення громадськості до вироблення та реалізації
місцевої політики та здійснення аналізу пропозицій в удосконаленні механізмів прозорості
державної служби в Україні.

This article analyzes the principle of transparency in public service, given the etymological analysis
of the term "transparency" and its interpretation as a principle of public service. Studied the
experience of transparency of the state service of such European countries as Poland and Germany.
Considered international experience on public involvement to develop and implement local policies
and the implementation of analysis of proposals to improve the transparency of the state service in
Ukraine.

Ключові слова: публічна служба, громадські ініціативи, децентралізація, принцип субсидіарності,

відкритість, прозорість, державна служба.
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Завданнями статті є:

— ознайомлення з досягненнями польської та

німецької управлінської культури;

— вивчення досвіду цих країн в сфері впроваджен�

ня прозорості державної служби;

— дослідження можливостей оптимальної інтеграції

такого досвіду у вітчизняні напрацювання.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження забезпечення принципу прозорості

державної служби відображено в працях Е. Афоніна,

О. Бабінової, І. Василенко, Ю. Габермас, Н. Гудими,

Н. Нижник, Н. Гончарук, М. Лахижі, С. Серьогіна, Л. Паш�

ко, М. Пірен, Г. Іздебського, М. Кулеші, Й. Святкевича

та ін. Усі ці дослідники акцентували увагу на різних ас�

пектах забезпечення прозорості державної служби, але

розробок щодо комплексної програми дій та заходів

немає.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Через термін "принцип державної служби" визнача�

ються основні риси, суттєві характеристики, зміст та зна�

чення самої державної служби. Принципи державної

служби — це основоположні ідеї, настанови, які вира�
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жають об'єктивні закономірності та визначають науко�

во обгрунтовані напрями реалізації компетенції, завдань

і функцій державної служби, повноваження державних

службовців [1, с. 80].

Одним із найважливіших принципів державної служ�

би є принцип прозорості.

Проблема прозорості останнім часом все частіше

згадується при характеристиці різних соціальних інсти�

туцій у контексті демократизації державного і суспіль�

ного життя в Україні. Багато в чому це пов'язано з ви�

вченням міжнародних стандартів та адаптацією до до�

свіду країн Європейського Союзу в якому прозорість

визнано одним із принципів, що випливає з ідеї утверд�

ження правового співтовариства [2, с. 47]. У результаті,

на думку вітчизняних науковців, політиків, експертів,

прозорість постає обов'язковою характеристикою соц�

іальних комунікацій, насамперед, за участю органів дер�

жавної влади, фінансових установ, засобів масової

інформації, громадських організацій.

Для вироблення чіткого підходу до тлумачення

принципу прозорості державної служби важливо

здійснити етимологічний аналіз терміну "прозорість". У

довідкових виданнях він насамперед визначається, як

фізична характеристика матеріальних об'єктів (світло

пропускання), водночас у деяких з них він має й інше

значення, пов'язане з характеристикою інформаційних

об'єктів [3, c. 48]. Такий підхід зустрічаємо у "Малому

оксфордському словнику англійської мови", який пов'я�

зує "прозорість" (англ. transparency) передусім з фізич�

ним явищем, характерним для рідини, коштовного ка�

міння, фотоплівки, а згодом з терміном "clarity", що

означає зрозумілість, легкість для сприйняття [4]. "Кем�

бриджський навчальний словник" визначає "прозорість"

і як універсальну характеристику об'єкта бути прозорим,

і як ясність та зрозумілість [5]. Вітчизняний "Великий

тлумачний словник" [6] під терміном "прозорість" ро�

зуміє властивість і стан чогось прозорого, а у системах

опрацювання інформації — проміжні засоби взаємодії,

застосування яких непомітне для користувача, влас�

тивість фізичного з'єднання протоколу чи програми пе�

редавати інформацію, закодовану будь�яким способом,

без жодних змін у ній. Водночас при визначенні прик�

метника "прозорий" наводиться його переносне значен�

ня — доступний для сприймання, зрозумілий, ясний,

дохідливий, якого легко розгадати (збагнути), явний,

неприхований, щирий, відвертий.

Виходячи з наведених визначень, на нашу думку,

найдоцільніше тлумачити термін "прозорий" у значенні

принципу державної служби як зрозумілий, доступний

та легкий для сприйняття.

Принцип прозорості означає, що державна служба

має здійснюватися відкрито, ефективно, справедливо і

чесно. Як результат, громадськість може приймати об�

грунтовані рішення та утримувати державних чиновників

у відповідальності перед громадянами [7, с. 43].

Прозорість державної служби є невід'ємною харак�

теристикою здійснення державної влади на засадах

реальної демократії, оскільки саме прояви прозорості

діяльності державної служби справляють реальний,

об'єктивний та дієвий вплив суспільства на органи дер�

жавного управління передусім через громадські об'єд�

нання та організації. Так, діалог державної служби та

суспільства, у тому числі суспільно�політичних об'єд�

нань, неурядових організацій, засобів масової інфор�

мації передбачає систематичне інформування держав�

ними органами громадян про свою діяльність, а також

розвиток контактів з населенням та прийняття на їх ос�

нові взаємно допустимих рішень [8, с. 80].

Проголошений Україною шлях про спрямування до

Європейського Союзу передбачає адаптацію національ�

ного законодавства до норм ЄС. Європейські ж стан�

дарти державної служби, в свою чергу, полягають в

об'єктивності, прозорості, справедливості та неуперед�

женості, відданості інтересам суспільства.

Необхідність адаптації законодавства України про

державну службу до законодавства ЄС відображаєть�

ся в різних нормативно�правових документах.

Згідно з п. 3 розділу 2.1. Плану дій "Україна — Євро�

пейський Союз", схваленого Кабінетом Міністрів України

ще 12 грудня 2005 року, щодо забезпечення ефективності

боротьби з корупцією Україна повинна сприяти прозорості

діяльності та підзвітності органів державного управління,

зокрема, шляхом реформування інституту державної

служби на основі європейських стандартів [9].

У цьому процесі значну роль відіграє вивчення до�

сягнень світової управлінської культури. Впроваджен�

ня різноманітного досвіду країн західної демократії у

вітчизняний простір. Для України надзвичайно цікавим

є досвід реформ, які Польща проводила в останні два

десятиліття, а також досвід Німеччини щодо побудови

державної служби.

Однією із реформ державної влади в Польщі було

запровадження нових механізмів та процедур діяльності

органів влади з тим, щоб зробити їх діяльність більш

ефективною, прозорою та зрозумілою для громадян.

Адміністративна реформа у Польщі мала два дже�

рела "натхнення": європейський досвід і практику та

власні традиції. Принципи, заклались в проведення ад�

міністративної реформи, базувалися на традиціях євро�

пейської цивілізації. Серед таких принципів були про�

зорість, відкритість і підзвітність, що означало ліквіда�

цію зайвих адміністративно�бюрократичних структур,

радикальне реформування системи публічних фінансів,

делегування нових, ширших повноважень для демокра�

тично вибраних місцевих влад [10, c. 70].

У цьому напрямку польський парламент прийняв низ�

ку важливих законопроектів, а саме: Закон "Про державні

замовлення" від 1993 р. та Закон "Про вільний доступ до

публічної інформації" від 2001 р., також було прийнято

та реалізовано повний комплекс законів у сфері публіч�

них фінансів та боротьби з корупцією [11, с. 128].

18 грудня 1998 р. було ухвалено Закон "Про держав�

ну службу" (набув чинності 30 червня 1999 р.), положен�

ня котрого забезпечили створення корпусу державної

служби з метою "професійного, ретельного, безсторон�

нього й політично нейтрального виконання завдань дер�

жави" [12]. Відзначимо, що правовий статус державних

службовців до цього визначався Законом "Про праців�

ників державних органів" від 16 вересня 1982 р. та Зако�

ном "Про державну службу" від 5 липня 1996 р.

Закон "Про державну службу" від 18 грудня 1998 р.

запроваджував принципи відкритості, прозорості і кон�

куренції при наймі працівників. Він надавав єдиний ста�

тус усім працівникам управлінських органів і сприяв
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зміцненню стабільності та політичної нейтральності дер�

жавних службовців завдяки визначенню поняття "поса�

да" та введенню посту Голови державної служби. У За�

коні також містилося положення щодо обов'язкового

оприлюднення інформації про вакансії в будь�якому

державному органі та про дату кваліфікаційних іспитів,

а також положення про оголошення конкурсів на вільні

керівні посади шляхом публікації їх у "Бюлетені держав�

ної служби" [13, с. 22—24].

Найважливіші зміни в органах публічної влади

Польщі, за період реформ такі:

— якісні зміни у відносинах між політикою та адмі�

ністрацією (виділення політичних посад, державних

службовців);

— зміцнення принципу субсидіарності;

— впровадження домінування територіального

принципу над галузевим (децентралізація процесу прий�

няття рішень, завдань та коштів, обмеження розмірів

державного апарату);

— детальне регламентування процесу прийняття

рішень;

— збільшення прозорості діяльності органів влади

та доступу до публічної інформації;

— заміна ієрархічних зв'язків горизонтальними (як

всередині окремих інституційних структур, так між

ними);

— перехід від кількісних до якісних критеріїв оцін�

ки діяльності органів виконавчої влади;

— запровадження у процес прийняття значимих

рішень механізмів суспільного діалогу (наприклад, ме�

ханізм тристоронньої комісії);

— створення гарантій належної поведінки чинов�

ників [14, с. 69—72].

У рамках програми "Приязна адміністрація" з 2000 р.

у Польщі здійснено низку заходів: створено інфор�

маційні кіоски з поширення електронної оперативної

інформації про послуги адміністрації та вакантні місця

в них; створено інформаційний центр цивільної служ�

би, що зробив більш доступною інформацію про

діяльність адміністрацій, послуги й компетенцію органів

державної влади та їх працівників, можливості розвит�

ку цивільної служби; упроваджено в академічному се�

редовищі інформацію про напрями розвитку та пробле�

ми органів державної влади, організацію презентацій і

конференцій тощо; розповсюджено практичний довід�

ник, що містить інформацію та пропозиції щодо про�

блемних питань діяльності адміністрації, набору, на�

вчання кадрів, розвитку комунікацій тощо.

Постійним напрямом роботи органів влади Польщі

стало інформування громадян про наміри адміністрації

з питань удосконалення надання послуг, проведення

конкурсів та інших заходів, спрямованих на покращен�

ня роботи. У межах програми "Приязна адміністрація"

оцінюються дії адміністрації, які спрямовані на вдоско�

налення послуг, що ними надаються. Таким чином, про�

екти, що реалізуються польською владою, ініціюють

зміни в адміністраціях, особливо щодо поширення дос�

віду відкритості дій та надають громадянам інформа�

цію про найважливіші процедури адміністративних

органів, спрямованість послуг, документи, оплату [15].

Конституція Польщі гарантує право громадян на

інформацію про діяльність державних органів (ст. 61).

У Польщі доступ до публічної інформації може бути

розширений через розміщення в доступному місці, або

через інформаційні термінали (інфомати). Крім того, тут

друкують Бюлетень публічної інформації.

У Польщі до розпорядників інформації відносяться

усі органи державної і місцевої влади, а також ті уста�

нови, які використовують кошти з бюджетів. Закон по�

ширюється на політичні партії і профспілки.

Відмова у наданні інформації в Польщі може бути обу�

мовлена тільки її конфіденційністю (захист персональних

даних, право на недоторканність приватного життя, дер�

жавні, професійні, фінансові, статистичні). Відмова

здійснюється у формі адміністративного рішення. Оскар�

жити рішення можна впродовж 14 днів (стаття 16, пункт 2,

пункт 1). Стаття 23 польського закону "Про доступ до пуб�

лічної інформації" передбачає штраф, покарання у вигляді

обмеження або позбавлення волі на строк до одного року

для тих, хто, на відміну від зобов'язань, накладених на них,

не дає публічної інформації [16].

Право на доступ до публічної інформації є консти�

туційним правом людини, передбаченим і гарантованим

положеннями ст. 10 Конвенції "Про захист прав та ос�

новоположних свобод людини", ст. 19 Загальної дек�

ларації прав людини, ст. 18 та 19 Міжнародного пакту

про громадянські й політичні права тощо. Так, кожному

гарантується право на свободу думки і слова, на вільне

вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має пра�

во вільно збирати, зберігати, використовувати і поши�

рювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб

на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене

законом в інтересах національної безпеки, територіаль�

ної цілісності або громадського порядку з метою запо�

бігання праворушенням чи злочинам, для охорони здо�

ров'я населення, для захисту репутації або прав інших

людей, для запобігання розголошенню інформації,

одержаної конфіденційно або для підтримання автори�

тету і неупередженості правосуддя [17].

Зокрема Парламентська Асамблея Ради Європи зак�

ликала органи влади України покращити правове регу�

лювання доступу до інформації, неухильно дотримува�

тися ст. 34 Конституції України стосовно свободи інфор�

мації під час засекречення документів, а також відкрити

доступ до офіційних документів, які були закриті для за�

гального доступу всупереч закону (пп. 13.17 п. 13 Резо�

люції Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про вико�

нання обов'язків та зобов'язань Україною" від 5 жовтня

2005 р. № 1466). З метою забезпечення прозорості та

відкритості суб'єктів владних повноважень, створення

механізмів реалізації права кожного на доступ до інфор�

мації, що перебуває у володінні суб'єктів владних повно�

важень, інших розпорядників публічної інформації та

інформації, що становить суспільний інтерес, 13 січня

2011 р. Верховною Радою України прийнято нову редак�

цію Закону України "Про інформацію" та Закон України

"Про доступ до публічної інформації", які набрали чин�

ності 9 травня 2011 р. [18, с. 5—69]. Проте, забезпечен�

ня доступу до публічної інформації в Україні потребує

удосконалення, в чому може посприяти досвід Польщі.

Серед європейських країн з федеральним типом дер�

жавно�адміністративного управління найбільш впливо�

вою є публічна служба Федеративної Республіки Німеч�

чина. У Німеччині професійна державна служба з'явила�
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ся однією з перших у Європі. Вона будувалася на основі

принципів відданості службі, законності, єдності, профес�

ійності. Слід зазначити, що в Німеччині на сьогоднішній

день немає поняття "державна служба". Після Першої

світової війни з'явився термін "публічна служба", який

міцно ввійшов в теорію і практику соціального життя. У

функціональному плані публічна служба означає

діяльність з метою виконання загальнодержавних зав�

дань управління. В інституційному плані під нею розуміє�

мо як певне коло осіб, для яких виконання публічних

справ становить професійну діяльність.

У діяльності роботи публічної служби набули роз�

витку такі форми діалогу між органами влади і громадсь�

костю, як громадські ініціативи, коли громадяни об�

'єднуються для вирішення питань повсякденного життя

та затвердження громадських законодавчих ініціатив,

що дає населенню право виносити питання на громадсь�

ке обговорення. Причому слід зазначити, що статус

рішень, які приймаються населенням шляхом викорис�

тання зазначених форм, є обов'язковими для реагуван�

ня місцевими органами влади.

Корисним є досвід Німеччини у стимулюванні роз�

витку означених форм прямої дії, які активно впровад�

жувалися на комунальному та земельному рівнях. Коли

в країні відбулася реформа законодавства щодо участі

громадян в управлінні рішеннями, то до всіх комуналь�

них статутів було включено право законодавчої ініціа�

тиви, де визначалася тематика ініціатив, необхідна

кількісна підтримка з боку громадян висунутих ініціа�

тив, форми та механізм втілення прийнятих рішень

місцевими органами самоуправління. Внаслідок цього,

наприклад, у Баварії, тільки за два роки після законо�

давчого врегулювання механізмів прямої демократії

було зафіксовано більше 330 громадських законодав�

чих ініціатив.

Отже, можна стверджувати, що посилення форм

прямої дії населення Німеччини, сприяло подальшій

відкритості та прозорості діяльності державних органів

й зростанню зацікавленості населення в особистій участі

в прийнятті рішень [19, c. 137].

Державна служба в Німеччині відрізняється висо�

кою ефективністю, престижем і пошаною серед насе�

лення, у зв'язку з чим для адаптації державної служби

до умов сучасного світу, що змінюється, була вобрана

тактика "великого якісного стрибка за допомогою ма�

леньких кроків". Серед таких "кроків" можна відзначи�

ти децентралізацію державної служби, дивергенцію ста�

тусу держслужбовців, переорієнтацію державної служ�

би на "клієнтні" відносини з громадянами [20].

ВИСНОВКИ
Аналіз світового досвіду доводить, що необхідним

є певне удосконалення українського законодавства сто�

совно прозорості державної влади в частині звернень

громадян чи засобів масової інформації до органів дер�

жавної влади. Зарубіжний досвід діалогу влади і су�

спільства свідчить про традиції обов'язкової звітності

органів державної влади про свою діяльність незалеж�

но від наявності запитів та звернень громадян, обов'яз�

кове інформування громадян про її поточну діяльність.

Саме в цьому напрямі бажаним є подальше коригуван�

ня законодавства України.

На сьогодні держава сформувала цілу низку ме�

ханізмів залучення громадян до прийняття рішень, од�

нак більшість із них не працюють належним чином. Го�

ловними причинами цього є невміння і небажання пред�

ставників влади керуватися в роботі принципами про�

зорості та відкритості та переходити до процедур пуб�

лічної політики, визнавати організації громадянського

суспільства рівними партнерами і проводити з ними кон�

сультації.

Аби реалізувати принцип прозорості діяльності,

необхідно повною мірою використати потенціал друко�

ваних та електронних засобів масової інформації, які

здатні забезпечити ефективний інтерактивний зв'язок

між державними органами і населенням, донести потре�

би й думки соціальних груп до державних органів усіх

рівнів. На реалізацію принципу "прозорості діяльності"

покладаються надії як на дієвий спосіб боротьби з та�

кими негативними явищами в державному управлінні, як

бюрократизм і корупція.

Запровадження відповідного зарубіжного досвіду

у налагодженні ефективного безперервного процесу

громадського діалогу та взаємодії надасть можливість

створити місцевим органам влади України міцну осно�

ву для прийняття поміркованих управлінських рішень та

дасть можливість залучити громадськість до безпосе�

редньої участі у формуванні державної політики та кон�

тролі за її реалізацією.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Медсестринство в Україні має давню історію станов�

лення та розвитку. Крім цього, зауважимо, що в кожній

частині країни воно має свої особливості. Ця тема на

сьогодні є доволі актуальною. Оскільки для того, щоб

медсестринство розвивалось ефективно і для того, щоб

ліквідувати всі проблемні питання, необхідно вивчити

його історію розвитку та географічні аспекти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблему розвитку медсестринства в Україні до�

сліджували багато провідних вітчизняних та іноземних

науковців таких, як: Ю.В. Вороненко, Я.Ф. Радиш, Т.І. Чер�

нишенко, О.М. Голяченко, Я.В. Ганіткевич, О. Грандо,

І.Я. Губенко, О.Т. Шевченко, Л.П. Бразалій, В.Г. Апшай,

В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник, З.М. Смир�

нова, З.Б. Алтинбекова, І. Сорокіна, М.Б. Шегедин,

Н.О. Мудрик.

Однак, зважаючи на таку велику кількість праць, на

сьогодні необхідним є дослідження історичних та гео�

графічних аспектів розвитку медсестринства в Україні.

Таким чином, актуальність дослідження визначаєть�

ся об'єктивною оцінкою історичної та географічної пе�

ріодизації становлення медсестринства в Україні.
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HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECTS OF NURSING IN UKRAINE

У статті вивчено історичні та географічні аспекти розвитку медсестринства в Україні. Ставля�
чи за мету дослідити, як саме відбувалося зародження і розвиток медсестринства в різних ку�
точках України та в різні періоди, автором побудовано таблицю періодизації становлення мед�
сестринства. Крім цього, проведено грунтовний аналіз особливостей розвитку середньої та
вищої освіти медсестринства в різні періоди часу на Заході та Сході України.

In the article the historical and geographical aspects of nursing in Ukraine. Putting the aim was to
explore how the emergence and development of nursing in different parts of Ukraine and at different
times, the author constructed a table of periodization formation of nursing. Moreover conducted
detailed analysis of the characteristics of secondary and higher education of nursing at different
times in the West and East Ukraine.
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ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є дослідити історичні на

географічні особливості розвитку медсестринства в

Україні.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогодні збереглось багато пам'яток культури, в

тому числі і медицини, які прийшли до нас ще з тих часів,

коли скіфи заселяли землі Криму. Саме вони знали, як

лікувати багато хвороб ліками, які готували самі із рос�

лин. Деякі із них були обізнані з медициною античних

греків, мали медичну практику в Афінах.

Із появою християнства в Україні виникає медсест�

ринство. Так, монастирях створювалися лікарні, амбу�

латорії для туристів, які відвідували святі місця та по�

требували медичної допомоги.

Одна з перших згадок про створення стаціонарної

лікувальної установи у Київській Русі відноситься до X

століття, коли княгиня Ольга організувала лікарню, де

догляд за хворими був доручений жінкам. Літописець

Нестор у своєму знаменитому "Житии Феодосия Печер�

ского" згадує про створення монастирської лікарні в

Києві на рубежі третьої та четвертої чверті XI століття.
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Згодом подібні лікарні були створені в Переяславі, Виш�

городі та Чернігові [4, c. 45].

Першою жінкою�медиком стала Євпраксія Мстисла�

вівна — внучка Володимира Мономаха, яка на грецькій

мові видала трактат "Аліма" та "Мазі", в якому деталь�

но були описані всі хвороби та способи їх лікування.

Особлива увага приділялася гігієні жінки та дитини.

За часів середньовіччя в Україні не було ніяких на�

вчальних медичних закладів, а навчання мистецтва ліку�

вати та доглядати за хворими здійснювалось шляхом

передачі знань від батьків дітям або на зразок ремісни�

чого учнівства при монастирях. Відомо, що в середньо�

вічних містах України (кінець XIV ст.) медициною зай�

малися члени професійних цехів. Серед них хірурги —

цирульники надавали допомогу жителям міст і брали

участь у військових походах та козацьких битвах. Цехи

цирульників були у Львові, в Кам'янець�Подільському

та інших містах. Цирульники вміли робити кровопускан�

ня, ставити банки, розрізати гнояки, виривати зуби, ліку�

вати та перев'язувати рани, вправляти вивихи, перело�

ми, здійснювати ампутації, виготовляти різні пластирі

для лікування ран, знали ознаки певних хвороб [4, c.

47].

Одним із найвидатніших медиків XVI ст. був Ге�

оргій Дрогобич, який народився в м. Дрогобич. Він

опублікував у Римі книгу "Іисіісшт ргодпозіісоп",

присвячену переважно астрономії і частково меди�

цині. Це була перша в історії друкована праця нашого

земляка. Через неабиякі знання в медицині, Г. Дро�

гобич отримав авторитет енциклопедично освіченої

людини.

Неабияку роль у розвитку медсестринства в Україні

відіграло створення братств, адже вони крім релігійної

та освітньої діяльності надавали медичну допомогу

своїм парафіянам. Тому невдовзі отримали назву шпи�

талю. Перші такі лікувальні заклади�шпиталі мали Киї�

вське та Львівське братства.

До початку XVII століття відноситься поділ медич�

ного персоналу на три категорії: "дохтур, обтекарь й ле�

карь, потому что дохтур совет дает й приказьівает, а сам

тому не искусен, а лекарь прикладьівает й лекарством

лечит, а сам ненаучен, а обтекарь у них

обоих — повар" [5, c. 23].

Особливості розвитку медсестрин�

ства в різні періоди в Україні зображені

в таблиці 1.

Варто зауважити, що кожний ре�

гіон України має свої історичні та гео�

графічні особливості розвитку медсе�

стринства.

Так, Західна Україна (тодішні

Львівська, Станіславська та Терноп�

ільська губернії, інакше — Галичина,

та частина Волині, інакше — Лодоми�

рія ) за часів панування Австро�Угор�

щини та панської Польщі мала винят�

ково важкі соціально�економічні умо�

ви. З точки зору економіки весь цей

край практично служив аграрним при�

датком промислових центрів Австро�

Угорщини та Польщі. Більшість насе�

лення краю була неграмотним або ма�

лограмотним. До соціального та економічного гноб�

лення додавалось і національне. Результатом незадо�

вільного стану населення західноукраїнських земель

була висока захворюваність гострими та хронічними

інфекційними хворобами та висока смертність. Навіть

за офіційними статистичними даними, смертність на

1000 населення складала на початку XX століття від

22,5 до 23,9. Висипний та черевний тифи, дизентерія,

туберкульоз, трахома, венеричні хвороби носили ма�

совий характер [10, c. 34].

Таким чином, на Західній Україні в другій половині

XVIII століття зафіксована перша спроба створення мед�

сестринства. В квітні 1870 року створено Крайову раду

здоров'я, основними функціями якої було надання ме�

дичної допомоги хворим. Саме в цей час у Львові відкри�

ваються курси акушерської справи, які заснувала по�

міщиця Яблонська. Це були перші медичні курси на За�

ході України, на які приймали жінок з терміном навчан�

ня 3 роки.

Імператриця Австрії Марія Терезія з метою поліп�

шення медичної опіки над населенням, розвитку медич�

ної освіти і науки у королівстві Галичина та Лодомирія

декретом від 22 грудня 1772 року призначила доктора

медицини Андрея Крупинського крайовим протомеди�

ком Галичини. Йому було доручено створити на захід�

ноукраїнських землях систему медичної служби і медич�

ної освіти [10, c. 35].

На той час медико�санітарний стан Львова був у край

важким. Адже сотні тисяч людей лежали просто на ву�

лицях міста покриті ранами і брудом, в лікарнях не було

місця. В області назрівав справжній передепідемілогіч�

ний спалах. Крім цього майже кожна друга вагітна жінка

помирала при пологах через відсутність дипломованих

про високопрофесійних акушерок. Тому основне зав�

дання, яке поставив перед собою Андрей Крупинський

полягало в створенні медичного навчального закладу,

який би давав грунтовні знання зі сестринської справи.

Виходячи із його клопотання, 20 березня 1773 року гу�

бернатор граф Антоні Перген видав розпорядження,

згідно з яким у Львові розпочали читатися лекції для

недипломованих медиків.

Таблиця 1. Періодизація становлення медсестринства

Джерело: [5].

Період Особливості
Виникнення елементів 
стихійного (досестринського) 
догляду (з найдавніших часів до 
V ст. н.е.) 

Догляд за хворими здійснювався жінками-родичами,
жінками общин. Знання з догляду були 
емпіричними, передавалися засобами фольклору та 
літературними джерелами 

Зародження ранньої 
сестринської справи 
(V ст. – XIІ ст.) 

Заснування та функціонування світських сестринських
общин, де догляд за хворими здійснювали 
здебільшого духовні сестри – «служниці Божі». 
Систематизація знань, умінь та навичкок догляду. 
Однак навчання догляду не мало системного 
характеру 

Створення перших закладів з 
підготовки працівниць з 
догляду за хворими 
(XIIІ ст. – XVIII ст.) 

Догляд за хворими здійснювали сестри милосердя,
сиділки, «сестри-служниці». З’явилися перші 
навчальні заклади з підготовки сестер милосердя 

Розробка наукових засад 
організації сестринської 
справи й освіти 
(поч. XIX – кінець XIX ст.) 

Розроблено наукові засади теоретичної та практичної
підготовки медичних сестер. Сестринська справа 
стала професією. Догляд за хворими здійснюють 
професійні медичні сестри 

Упровадження ступеневої 
медсестринської освіти 
(поч. XX ст. – до сьогодні) 

Розроблено концептуальні підходи до розвитку
сестринської справи. Упроваджено систему ступеневої 
неперервної вищої медсестринської освіти. Догляд за 
хворими здійснюють професійні медичні сестри 
різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 
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Офіційно Львівський акушерний колегіум було

відкрито 1 жовтня 1773 року. Саме цей день вважаєть�

ся на Заході України зародженням середньої медичної

освіти. У колегіумі навчання відбувалось 1—3 роки, од�

нак були курси прискореної підготовки акушерок. Вже

до 1792 року у Львові і у всій Галичині нараховувалась

91 акушерка та 137 хірургів.

Однак, зважаючи на такі позитивні моменти в роз�

витку медсестринства та медицини в цілому, на Західній

Україні все ще болюче відчувався брак середнього ме�

дичного персоналу. В той час невеликі за розмірами

лікарні працювали взагалі без медсестри, а в клініках

єдиного в Західній Україні медичного факультету

Львівського університету функції медичної сестри ви�

конували монашки, однак вони навіть не могли здійсни�

ти найпростіший догляд за хворими.

У 1895 році на західних землях України відкриваєть�

ся школа медичних сестер, яка існувала при загальній

лікарні у Львові, яка фінансувалась крайовим відділом

здоров'я спільно з товариством Червоного Хреста і на�

вчання тривало від 2 до 6—7 місяців.

Друга школа для підготовки медичних сестер була

відкрита у Львові в грудні 1937 року і носила назву "При�

ватна школа догляду за хворими". Школа була власні�

стю Товариства імені Христової дитини і готувала ме�

дичних сестер для дитячих установ. Навчання було плат�

ним. Сюди приймали жінок у віці 18—25 років. Підго�

товка тривала 2,5 роки. Зі школи виходили грамотні, за

тогочасними мірками, медичні сестри по догляду за

грудними та хворими дітьми [3, c. 67].

При такій системі підготовки медичних працівників

середньої ланки в Західній Україні було дуже мало. Так,

на вересень 1939 року в сільських та міських стаціонар�

них медичних установах західних областей України пра�

цював лише 371 середній медичний працівник. У 1936

році у Львівському, Тернопільському та Станіславсько�

му воєводствах у штаті 62 так званих "осередків здоро�

в'я", кожний з яких обслуговував повіт з 8�10 волостей

з населенням 15 тисяч чоловік, було всього 76 медич�

них сестер, або в середньому одна медична сестра об�

слуговувала весь повіт [2, c. 8].

Однак історія внесла свої корективи в медичну сфе�

ру України та медсестринства зокрема. Після Першої

світової війни та воз'єднання Західної України із УРСР,

у західних областях УРСР було створено 1948 лікуваль�

но�профілактичних установ різного профілю, в яких

працювало 4129 лікарів та 8900 середніх медичних пра�

цівників.

Крім Львова, фельдшерсько�акушерські школи були

відкриті у Тернопільській та у Івано�Франківській обла�

стях. Однак з окупацією Німеччиною Радянського со�

юзу, відбувається блокування розвитку медсестринства

в західних областях України. Так, усі фельдшерсько�

акушерські школи у Львові, Тернополі та Івано�Франкі�

вську були закриті, а їх майно пограбовано.

Проте вже в 1944 році, коли західні землі України

звільнились від Німеччини, у Луцьку було створено

фельдшерсько�акушерська школа та відновлено робо�

ту всіх інших шкіл в Івано�Франківській, Львівській та

Тернопільській областях. У повоєнні роки в таких обла�

стях, як: Львівська, Тернопільська, Івано�Франківська,

Волинська та Рівненська відбувається інтенсивний роз�

виток середньої медичної освіти. Так, з 1944 по 1966

роки на Заході України працювало понад 25 середніх

медичних закладів.

Таким чином, із розвитком таких шкіл, на західні

регіони України направляють вчитися та працювати як

лікарів, так і медичних сестер з інших областей України

та Росії.

По�іншому медсестринство розвивалось на Сході

України. У 1775 році сенат видав наказ про створення у

Києві урядового шпиталю. У 1792 році в місті був відкри�

тий також військовий шпиталь. З 1786 року при Кири�

лівському монастирі почав діяти будинок для інвалідів,

у 1806 році до нього було переведено психічнохворих.

В Україні в 1787—1797 роках діяла Єлизаветградська

медико�хірургічна школа. У Київській академії на почат�

ку XIX століття функціонували медичні класи. У 1806

році в Києві офіційно відкрито Кирилівські богадільні,

де в 1842 році створено першу фельдшерську школу [3,

c. 80].

Після того, коли в місті дещо впорядкувалось із ме�

дициною, після відкриття лікарень у Ромнах, Полтаві,

Кременчуку та Лубнах, почали налагоджувати систему

медсестринства в селах.

Найбільшими медичними освітніми центрами в Ук�

раїні були: Харків (1815), Київ (1841) та Одеса (1900) —

з часу відкриття у них медичних факультетів при універ�

ситетах.

У 1853 році розпочинається новий етап у розвитку

медсестринства на Сході країни. Практично всі медичні

сестри були залучені в Кримській війні, де змушені були

надавати першу медичну допомогу пораненим та хво�

рим. На фронті всіх медичних сестер було поділено на

три типи: сестра�аптекарка, сестра�господиня та сест�

ра, яка здійснювала перев'язки. На кожну із них були

покладені свої обов'язки та функції. Саме тоді медична

сестра вважалась навіть важливішою за лікаря. Адже

лікарі, особливо молоді, зобов'язані були мати досвід

медсестри.

Першою сестрою милосердя прийнято вважати в

Україні Дагпу Севастопольську, яка надавала допомо�

гу пораненим бійцям в Севастополі в роки Кримської

війни, а саме 1853—1856 рр., яка зіграла неабияку роль

в становленні та розвитку медсестринства в XIX столітті.

Саме в цей період активну роль у підготовці сестринсь�

кого персоналу бере Пирогов М.І. Він вчить дівчат та

жінок, як допомагати лікарям та здійснювати догляд за

пораненими. З того часу потреба в медсестрах була

дуже великою.

Кримська війна закінчилась, але лікарні та шпиталі

вимагали все більшої кількості медсестер. Тому вже із

середини XIX століття почали діяти фельдшерські шко�

ли в Києві та Харкові. Але забезпеченість медичною

допомогою населення залишалась на низькому рівні.

Після введення в Росії у 1864 році земської медици�

ни її запровадження в Україні почалось з Лівобережжя,

на Правобережжі відповідне реформування відбулось

лише у 1906 році, а на Київську, Волинську та Подільську

губернії положення про земство поширилося тільки в

1911 році. Медична допомога багатьом верствам насе�

лення України була недоступна через обов'язкову пла�

ту за лікування. По селах взагалі державних лікарень

не було. Лише в деяких губерніях діяла невелика
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кількість фельдшерських пунктів, на які, як і на решті

території Росії, покладався обов'язок здійснювати "ро�

з'їзну" систему медичного обслуговування. У 1913 році

на території України, яка входила до складу Росії, було

1043 земські лікарські дільниці [1, c. 47].

Перша Світова війна принесла занепад не тільки

економіки, а й медицини. Однак по її закінченню Ра�

дянський уряд приділив велику увагу відновленню ме�

режі середніх медичних навчальних закладів та

відкриттю нових. Вже незадовго, відбувається рефор�

мування медичних закладів. Тобто, на ринку залиша�

ють працювати тільки ті, які мають хорошу матеріаль�

но�технічну базу та хороші викладацькі кадри. Резуль�

татами такої реформи на Заході України є: у Львівській

області залишилось з шести три медичних училища; у

Волинській області з семи медичних училищ залиши�

лось теж три; у Рівненській області з п'яти медучилищ

залишилось три; в Тернопільській області з чотирьох

— два; в Івано�Франківській області так і залишилось

2 медичних училища — в обласному центрі та в Коло�

миї.

У 1989 році спеціальність "Медична сестра", яка

існувала до цього, була перейменована на спеціальність

"Сестринська справа", що більш суттєво відображала

суть фаху. Був введений новий навчальний план із цієї

спеціальності й у ньому вперше представлена дисцип�

ліна "Основи сестринської справи" [7, c. 19].

З 1995 року почали відкриватися факультети сест�

ринської справи в медичних університетах та академіях

України. У цей час було створено медсестринський фа�

культет у Тернопільській медичній академії. У липні 1997

року вперше в Україні випущено близько 80 медичних

сестер�бакалаврів. Однак на сьогодні медсестринство

потребує подальшого реформування та вирішення

безліч проблемних питань [2, с. 9].

ВИСНОВКИ
Отже, з вищесказаного можемо зробити висновки,

що зважаючи на те, що догляд за хворими являється

одним із найдавніших видів діяльності, розвиток висо�

копрофесійного медсестринства сягає тисячоліття. Крім

того, становлення сестринської справи в різних регіо�

нах України відбувається по�різному. На це вплинули

такі чинники: географічний, політичний, історичний та

соціально�економічний.

Так, Західна Україна являється основоположником

у формуванні поглядів на медсестринство як на най�

більш необхідний фактор і запорука існування здоро�

вого суспільства та держави. Становлення сестринсь�

кої справи в Правобережній та Лівобережній Україні

проходило зі значним запізненням навіть порівнянне з

тим, як це відбувалося в самій Російській імперії. Однак

також зробило свій неабиякий внесок у його розвиток.

Завдячуючи національним традиціям підготовки

медсестринських кадрів, Україна має шанс успішної

інтеграції в світовий освітній простір в галузі медсест�

ринства.
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фінансових ресурсів. Малий та середній бізнес

відчуває особливий дефіцит у залученні фінансо�

вих ресурсів внаслідок високих вимог банків�кре�
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диторів до покриття кредитів заставою. Поряд з

цим кредити для МСП стають значно дорожче,

особливо у часи фінансової кризи, ніж для великих

корпорацій. Невеликі підприємства мають вкрай

обмежені власні ресурси і, як правило, не залуча�

ють інвестиції напряму на фондовому ринку. У ба�

гатьох країнах гарантування кредитів є ключовим

інструментом стимулювання розвитку реального

сектору економіки. В Україні запровадження цієї

схеми гальмується з різних причин екзогенного та

ендогенного характеру.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у визначення механізму держав�

них гарантій за кредитами малому і середньому бізнесу

в Україні на підставі передового міжнародного досвіду

та обгрунтуванні практичних рекомендацій щодо оцін�

ки очікуваного ефекту від створення схеми державних

гарантій для розвитку фінансового та реального сек�

торів економіки України.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Вітчизняні науковці досліджують проблеми досту�

пу представників малого та середнього бізнесу до кре�

дитних ресурсів та ризиків, які виникають в результаті

залучення ними банківських кредитів, зосереджуючи

при цьому увагу на необхідності створення схеми дер�

жавного гарантування кредитів. У більшості авторів це

питання обмежується обгрунтуванням гарантій як од�

ного з напрямів розвитку кредитування: Д. Долбнєва [4],

О. Юнко [19], В. Турчак [18], детальну характеристику

міжнародного досвіду в цій сфері розкривають міжна�

родні експерти за проектами Світового банку [ 23; 26],

ОЕСР [2; 27], USAID [10; 13], GIZ [9], особливо слід

відзначити економістів М. Ващик [1] та О. Олійник [10].

Поряд з цим питання полегшення доступу до кредитів

банків для МСП залишається невирішеним, а державне

гарантування кредитів МСП так і не запроваджено в

Україні. Про актуальність цієї проблеми свідчать резуль�

тати опитування кредитних експертів українських банків

[12] та самих підприємців [4].

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кредитні гарантії є ефективним продуктом, орієн�

тованим на забезпечення виконання підприємцями кре�

дитних зобов'язань за договорами банківського креди�

тування в умовах недостатності заставного забезпечен�

ня. Таким чином, механізм кредитних гарантій, з одно�

го боку, дає можливість суб'єктам малого та середньо�

го бізнесу залучити фінансування, яке в кілька переви�

щує наявні у них застави, з іншого боку, дозволяє бан�

кам розділити з державою ризики, пов'язані з фінансу�

ванням МСБ, і тим самим стимулює банки розвивати

даний сегмент бізнесу. До 68% МСП на ринках країн,

що розвиваються, недостатньо обслуговуються фінан�

совими інститутами, у результаті виникає незадоволе�

ний попит на кредити близько 1 трлн дол. [26].

Досвід запровадження схем гарантування кре�

дитів у різних країнах світу може бути інструментом,

що ефективно допомагає вирішити проблеми по�

гіршення доступу для кредитів МСП: високі процентні

ставки, відсутність застави, інформаційна асиметрія

[22]. Серед джерел фінансових ресурсів МСП

банківські кредити за статистикою займають третє

місце після доходів від діяльності суб'єктів підприє�

мництва та особистих коштів засновників. Якщо час�

тка банківських кредитів у структурі джерел фінан�

сового забезпечення МСП в Україні складає менше

20%, то в економічно розвинутих країнах — не мен�

ше 60%. Питома вага кредитів для МСБ в загальному

обсязі кредитного портфеля банків є незначною (до

20%) вже впродовж багатьох років, так, у 2013 вона

складала 14,7%, а у 2014 — 15,1% [5]. Державна

підтримка банківського фінансування МСП переваж�

но має вигляд субсидування відсоткових ставок або

часткової компенсації кредитних виплат [1]. Міжна�

родні фінансові установи реалізують в Україні масш�

табні проекти кредитування в іноземній валюті. Од�

нак МСП, як правило, не мають сталих валютних над�

ходжень від експорту. Державна організація з питань

мікрокредитування — Український фонд підтримки

підприємництва фактично не розвиває схему гарантій

за кредитами МСП: у 2013 році надав підтримку

підприємцям на загальну суму 1,73 млн грн. (при вит�

ратах на утримання персоналу 1,46 млн грн. на рік) та

не надавав коштів у 2014 році [7].

Створення державної схеми кредитування саме для

МСП неодноразово висувалося на порядок денний Уря�

ду. У 2013 році розпорядженням Кабінету міністрів була

схвалена Концепція Загальнодержавної програми роз�

витку малого і середнього підприємництва на 2014—

2024 роки та визначено Державну службу з питань ре�

гуляторної політики та розвитку підприємництва дер�

жавним замовником Програми. На жаль, така Програ�

ма не була прийнята. Проект Закону України "Про За�

гальнодержавну програму розвитку малого і середньо�

го підприємництва на 2014—2024 роки", що був опри�

люднений на сайті Державної регуляторної служби Ук�

раїни у 2013 році, взагалі не згадує про гарантування

кредитів МСП. Проект Закону України "Про Загально�

державну програму розвитку малого і середнього

підприємництва на 2014—2024 роки" в редакції 2014

року (реєстр. № 4003 від 21.01.2014) передбачає в до�

датку — пунктом 9: створення кредитно�гарантійної

системи підтримки малого і середнього підприємницт�

ва, розроблення проекту закону про кредитно�гарант�

ійну систему підтримки малого і середнього підприєм�

ництва, активізація фінансово�кредитних механізмів (ви�

конавці Держпідприємництво, Мінекономрозвитку, Нац�

комфінпослуг, Мінфін, Національний банк України)

лише на 2017 рік [17].

Україна втратила унікальну можливість створити

спеціалізовану гарантійну установу для кредитуван�

ня МСП на базі державних банків УБРР та Держзем�

банку (перебувають у стадії ліквідації). План дій но�

вого Уряду на 2016 рік передбачає реорганізацію або

приватизацію ПАТ "Державний земельний банк"

(розділ II. 12. Реформування системи державної

підтримки сільського господарства) [14]. Проект до�

кументу "Стратегія розвитку малого і середнього

підприємництва в Україні на період до 2020 року",

оприлюднений Урядом 14 квітня 2016 року, передба�

чає пунктом 2 "Забезпечення доступу до фінансів"

розвиток інструментів гарантування кредитів через
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створення незалежного та надійного фонду гаранту�

вання кредитів, який надаватиме адресну допомогу

діючим МСП з надійними бізнес�планами; співпрацю

з комерційними банками щодо розвитку механізмів

кредитно�гарантійного забезпечення МСП; удоскона�

лення нормативно�правового регулювання операцій

з кредитними гарантіями, вироблення оптимальних,

прозорих правил відбору претендентів на отримання

гарантій. Також ця стратегія передбачає створення

фонду гарантування кредитів за програмою EU SURE

[16].

Ініціатива ЄС SURE (Підтримка України для

відновлення економіки) здійснюватиметься у 2016—

2020 рр. Вона є частиною пакету спеціальних заходів

ЄС для України у 110 млн євро і включає лінію кре�

дитних гарантій на суму 40 млн євро. ЄС SURE буде

здійснюватися фондами міжнародної технічної до�

помоги, ЄБРР і ЄІБ та спрямована на потреби

Міністерства економічного розвитку і торгівлі, МСБ

та організацій підтримки бізнесу. Лінія кредитних

гарантій буде організована у співпраці з Європейсь�

ким інвестиційним банком. Впровадження цього про�

екту відбувається дуже повільно (у листопаді —

грудні 2015 року компанії�учасники тендеру форму�

вали команди експертів, а до роботи експерти мали

приступити у березні 2016 року, проте ніяких новин

про старт проекту ЄС SURE до кінця травня не з'яв�

лялося).

На нашу думку, ключовими перешкодами впровад�

ження схеми гарантування в Україні є збіг обставин:

1) часті реорганізації у відомствах, які відповідають

за реалізацію проекту;

2) незацікавленість чиновників у інноваціях для роз�

витку бізнесу;

3) відсторонення МСП від переліку пріоритетних

завдань Уряду великими корпораціями;

4) відсутність потужного лобіювання інтересів МСП

в доступі до фінансових ресурсів;

5) побоювання спільноти щодо розкрадання дер�

жавних коштів;

6) сумніви щодо окупності даної схеми внаслідок

очікування високого рівня дефолтів за кредитами

МСП;

Зокрема, у грудні 2014 року відбулася реструкту�

ризація Державної служби з питань регуляторної по�

літики та розвитку підприємництва, яка починаючи з бе�

резня 2012 року відповідала за реалізацію політики

щодо МСП. Вона була позбавлена повноважень у сфері

підтримки підприємництва, які в січні 2015 року були

передані Міністерству економічного розвитку та

торгівлі. Однак Департамент розвитку бізнес�клімату,

який має займатися формування політики щодо МСП,

досі не створений. Очікувалося, що новий департамент

перегляне згадану вище Концепцію Загальнодержавної

програми, адаптує її та розпочне реалізацію, проте на

сайті міністерства відсутній проект даного документу

для обговорення.

В Україні надання державних гарантій історично

охоплювало великі корпорації, переважно державного

сектору, супроводжувалося корупційними скандалами

та дефолтами. Це обумовило розчарування в цьому

інструменті серед регуляторів, політиків та учасників

фінансового ринку.

Проект технічної допомоги Україні ОЕСР, що перед�

бачав підтримку створенню схеми гарантування кредитів

в аграрному секторі, був завершений у лютому 2016

року, але безрезультатно (замовником проекту був

Мінагрополітики). Слід відзначити також інші проекти:

"Підтримка малих і середніх підприємств" (Уряду ФРН),

"Кредитування малих і середніх підприємств за програ�

мою APEX" (Світовий банк), Програма підтримки мало�

го бізнесу ЄБРР та ін.

Західними експертами обумовлено, що ефек�

тивність СГК залежить від того, як вони започатковані

та управляються з плином часу. Було визначено шість

важливих аспектів, що окреслюють мінімальні вимо�

ги, які потрібно задовольнити, аби належним чином

розробити формат СГК та управляти схемою [21]. Та�

кими параметрами є: мета, цільова група, фінансуван�

ня, ціноутворення, управління ризиками та управління

Таблиця 1. Стандарти функціонування державних схем гарантування
кредитів МСП

Джерело: складено автором за [26].

Нормативно-правова 
база 

Корпоративне управління 
та управління ризиками 

Операційний механізм
 

Моніторинг та оцінка 
 

1. Створити СГК в 
якості самостійної 
юридичної особи 

5. Чітко визначити мандат 
СГК 

9. Чітко визначити критерії 
прийнятності МСП, 
кредиторів та кредитних 
інструментів 

14. Встановити жорсткі вимоги до 
фінансової звітності та аудиту 
фінансової звітності 
 

2. Забезпечити 
адекватне 
фінансування і 
прозорість джерел 

6. Встановити слушну 
структуру корпоративного 
управління з незалежною 
радою директорів 

10. Забезпечити баланс 
надання гарантій, масштаб 
охоплення та фінансової 
стійкості 

15. Періодично розкривати 
нефінансову інформацію 

3. Сприяти змішаній 
формі власності і 
ставитися справедливо 
до міноритаріїв 

7. Розробити надійні 
основи внутрішнього 
контролю для захисту 
експлуатаційної цілісності 

11. Випускати часткові 
гарантії, які відповідають 
пруденційному 
регулюванню і капіталізації 
кредиторів 

16. Систематично оцінювати 
продуктивність схем і публічно 
розкривати результати 

4. Самостійно і 
ефективно 
контролювати СГК 

8. Прийняти ефективну і 
всеосяжну систему 
управління ризиками 

12. Установити прозору і 
послідовну політику цін на 
основі ризиків 

. 
 

  13. Розробити ефективний, 
чітко задокументований, і 
прозорий процес управління 
вимогами 
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схемою. Зробимо спробу і обгрунтуємо, які повинні

бути параметри ефективної СГК, щоб забезпечити до�

ступ до кредитів МСП в сільському господарстві Ук�

раїни.

Державні схеми гарантування кредитів (СГК) є

поширеною формою державного втручання, щоб

розблокувати фінансування для малих і середніх

підприємств. Більше половини всіх країн світу ма�

ють СГК для малих і середніх підприємств. Схема

кредитних гарантій забезпечує зниження кредитно�

го ризику щодо третіх сторін для кредиторів за ра�

хунок поглинання частини збитків кредитора за кре�

дитами, малим і середнім підприємствам у разі де�

фолту, як правило, в обмін на плату. Проте міжна�

родному співтовариство не вистачає загального

набору принципів або стандартів, які можуть допо�

могти урядам в розробці, експлуатації та оцінки СГК

для малих і середніх підприємств. Робоча група з

представників Світового банку та FIRST (Financial

Sector Reform and Strengthening) Initiative, разом

з SME Finance Forum запустили новий інструмент,

щоб допомогти урядам в реалізації державних схем

кредитної гарантії. Інструмент призначений, щоб

стати стандартом для ефективного і дієвого ство�

рення і функціонування державних СГК для малих і

середніх підприємств по всьому світу. Нижче наве�

дені 16 принципів, що охоплюють чотири ключові

області, які мають вирішальне значення для успіху

СГК.

Для МСБ в Європейському союзі розроблено спец�

іалізований інформаційний ресурс "Портал МСБ?

(http://europa.eu/youreurope/business/funding�

grants/access�to�finance/index_en.htm), який пропонує

інформацію про доступ до фінансування, програми

підтримки з боку структурних фондів ЄС, у розрізі кож�

ної країни ЄС та країн�учасників програми сусідства, до

яких належить і Україна. За програмами підтримки

фінансування отримує щорічно більше 200 тис. суб'єктів

МСБ. Підтримку отримують підприємства будь�якої га�

лузі та розмірів у формі позик, гарантій, фондового інве�

стування та інших. Рішення про фінансування прий�

мається локальними фінансовими інституціями (банка�

ми, гарантійними товариствами чи фондовими інвесто�

рами), які завдяки підтримці ЄС, розширюють фінансу�

вання бізнесу. В програмах підтримки бізнесу прийма�

ють участь більше 1 тис. фінансових установ. Кожен

підприємець може скористатись правом "кредитного

зворотного зв'язку", за яким фінансова установа зобо�

в'язана надати інформацію про кредитний статус та

фінансове становище підприємця, на підставі якої прий�

має рішення про кредитування.

На цей період діють наступні програми підтримки

МСБ в частині гарантування кредитів: COSME (фінансу�

вання ресурсами для зростання бізнесу та гарантуван�

ня позик) та InnovFin (програма "Горизонт 2020" вклю�

чає гарантії для інноваційного малого та середнього

бізнесу). Фінансовий пакет програми COSME визначе�

ний у обсязі 2,3 млрд євро, 60% з яких повинні витра�

чатись на фінансові інструменти [13].

СГК функціонують, як правило, за типовою струк�

турою, яка включає кредитні установи, позичальники,

гарантійну установу. Також опосередкованим або пря�

мими учасником СГД виступає центральний банк — в

ролі органу регулювання, а іноді співзасновника схеми.

Нижче наведено схему малайзійської корпорації з га�

рантування кредитів.

СГК у країнах Центральної та Східної Європи ма�

ють багато спільних характеристик. Більшість схем

створено в кінці 1990�х років, перебувають у дер�

жавній власності, в статусі корпорації, і підлягають

оподаткуванню. Вони капіталізовані визначально і в

подальшій роботі не дотримуються рівня фінансово�

го важелю. Такі установи є некомерційними, але із

зобов'язанням бути самоокупним; не отримують бан�

ківську ліцензію, але регулюються центральним бан�

ком або державним відомством. Мета таких схем —

вирішення проблеми нестачі відсутності застави у

позичальників та збільшення кредитування. Гарантії

пропонуються всім банкам, а позичальник подає за�

явку на кредит безпосередньо в банку, де він

дізнається про гарантії. Рішення про гарантію прий�

мається за кожним кредитом окремо, а заявки оброб�

ляються максимумі 20—29 днів. Гарантійне покриття

становить від 50% до 100% від основної суми, і не

включає проценти, на період до 5 років. Кредити оц�

інюються на основі бізнес�плану і внутрішньої систе�

Рис. 1. Модель бізнесу СГК

Джерело: складено за https://www.cgc.com.my/overview/



Інвестиції: практика та досвід № 16/2016108

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ми скорингу. підрахунку очок. Вимоги за гарантійним

випадком сплачуються у разі неплатежу або визнан�

ня банкрутства позичальника одним платежем після

ви вчення справи.

Комісійна винагорода гарантійній установі, як пра�

вило, встановлюється як відсоток від суми гарантії або

від суми кредиту. Згідно досліджень [22] 57% СГК стя�

гували комісію з суми гарантії, 26% — з суми кредиту.

У 56% СГК комісія сплачується напряму позичальником,

в 21 % СГК — фінансовою установою (хоча потім вона

стягується з клієнта). В 63 % СГК стягують одноразову

комісію, 30 % схем стягують комісію раз на рік, 15 %

— беруть членські внески. Крім того, 25 % СГК, які стя�

гують одноразову комісію, при розрахунку комісії вра�

ховують термін погашення гарантованого кредиту, в той

час як в 25 % СГК комісія визначалася в залежності від

рівня ризику позичальника. Розмір комісії коливається

в діапазоні 0,8—2,3 % річних.

Наприклад, у Польщі гарантії за кредитами підприє�

мцям надає Банк народного господарства — Bank

Gospodarstwa Krajowego (BGK). Порука або гарантія

не може поширюватися на кредити, що надаються BGK.

Гарантія надається в розмірі до 80 % суми кредиту,

мінімальна сума гарантії не може бути нижче 3,5 млн

злотих, а максимальна сума не може перевищувати ек�

віваленту суми 10 млн євро в злотих. BGK стягує комі�

сійну плату, що оплачується вперед за кожен річний пе�

ріод, її розмір обумовлюється сумою гарантії погашен�

ня кредиту станом на початок року гарантії, за винят�

ком поновлюваного кредиту, щодо якого базою для на�

рахування комісійних є сума гарантії кредитного ліміту.

Ставка за річний період поручительства погашення кре�

диту: 3,8 % — для заявників, що відносяться до кате�

горії мікропідприємців, малих або середніх підприємців,

0,95 % — 3,80 % для більших господарських суб'єктів

(ставки визначаються в індивідуальному порядку і обу�

мовлюються класом ризику). Основним видом забезпе�

чення гарантії є власний вексель із застереженням "без

протесту". Крім того, клієнт подає заяву про згоду на

проведення примусового стягнення заборгованостей у

разі дефолту. Банк BGK вправі висунути вимогу про

надання додаткового забезпечення, якщо ризик випла�

ти за зобов'язанням занадто високий. Заявка на надан�

ня гарантії клієнтом подається в той банк, що його кре�

дитує.

В Ізраїлі "Credit Guarantee Fund" надає гарантії

фінансовим інституціям на п'ятирічні позики. Межа га�

рантування — до 85 % від суми кредиту [15]. Процес

відбувається в 2 етапи: МСП подає аплікацію фірмі�ко�

ординатору, яка проводить початкову оцінку запиту на

кредит, а потім передає документи одному з 4 банків на

вибір МСП. У банку спеціальна комісія, яка включає

представника фірми�координатора та громадськості

визначають умови та ставку. Підприємство може відмо�

витись від запропонованих умов і подати заявку до іншо�

го банку.

Механізм кредитування під гарантії спрямований на

підвищення доступності кредитування для суб'єктів МСП

в умовах недостатності заставного забезпечення і за�

безпечення у вигляді поручительств регіональних гаран�

тійних організацій.

В Ірландії система гарантій за кредитами (СГК)

надає державні гарантії через державне відомство Де�

партамент робочих місць, підприємництва та інновацій

акредитованим кредиторам (Allied Irish Banks, Банк

Ірландії і Ulster Bank Ireland) у розмірі до 75 відсотків

від суми прийнятних кредитів або спеціальних облігації

"Продуктивні облігації" для життєздатних мікро�, малих

і середніх підприємств (МСП). Виплати за гарантією про�

водить держава ("гарант") Кредитору на суму залишку

основного боргу у разі невиконання зобов'язань пози�

чальником. Кредитна система гарантій була впровадже�

на 24 жовтня 2012 року та поступово набирає обороти

(див. табл. 2).

У результаті було створено 1085 нових робочих

місць, а 618 робочих місць були збережені. 23 лютого

2015 року оголошено про зміни в схемі гарантування,

зокрема, розширено максимальну тривалість гарантії

від трьох до семи років. Схема гарантування кредиту

була впроваджена 16 квітня 2015 року. На кінець 2015

року були санкціоновані 57 кредитів загальною варті�

стю 9 678 450 євро відповідно до переглянутої схемою.

ВИСНОВКИ
Серед очевидних переваг державних СГК над інши�

ми механізмами фінансування є відсутність потреби у

значних асигнувань з державного бюджету. При запро�

вадженні СГК гроші з бюджету потрібні тільки на пер�

винному етапі. Слід включити у план заходів Уряду прий�

няття Закону про гарантування кредитів МСП або як

складової у більш широкому Законі про стимулювання

економічного зростання шляхом розвитку кредитуван�

ня реального сектору. Необхідно подолати всі перешко�

ди у розвитку державної схеми гарантування кредитів,

а для цього підпорядкувати сам проект створення схе�

ми віце�прем'єру, що дозволить долати міжвідомчі ба�

р'єри. Для прискорення інституційного розвитку схеми

узагальнити уроки розвитку аналогічних схем у країнах

Східної та Центральної Європи та країнах колишнього

СРСР (Прибалтика, Казахстан та Росія). Джерелом стар�

тового капіталу мають бути кошти від ліквідації Держав�

ного земельного банку, продажу пакетів акцій у держав�

них банках та цільове виділення коштів з кредиту міжна�

родних фінансових організацій Україні.
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безпечення національної безпеки [1—3] дозволяє конста�

тувати, що до умов суспільної нестабільності призводить

найчастіше нестійкість держави. Остання більшою мірою

характеризується станом політичного режиму, гнучкістю і

розгалуженістю політичної системи, мірою одержавлення

/ бюрократизації громадського і приватного життя.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У працях вітчизняних науковців, а саме: В.М. Мороза

[4], Г.П. Ситника та В.І. Абрамова [5; 6], Л.А. Весельської

[7] та інших здійснено теоретико�методологічне обгрун�

тування механізмів державного регулювання.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Водночас низка проблем, пов'язаних із особливостя�

ми механізму державного регулювання суспільно�масових

явищ в контексті забезпечення національної безпеки за�

лишалися поза увагою дослідників.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутнісних особливостей ме�

ханізму державного регулювання суспільно�масових явищ

в контексті забезпечення національної безпеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У галузі наук "державне управління" досить часто за�

стосовується поняття "державне регулювання", однак це

поняття не є чітко визначеним, особливо стосовно сфери

забезпечення національної безпеки. Це обумовлює комп�

лексне дослідження сутності механізму державного регу�

лювання суспільно�масових явищ в контексті забезпечен�

ня національної безпеки, розкриття всіх його складових

елементів.

Вітчизняний дослідник В.М. Мороз під державним ре�

гулюванням пропонує розуміти діяльність, спрямовану на

коригування роботи системи або елементів системи з ме�

тою забезпечення досягнення системою або елементами

системи такого стану, який забезпечує роботу відповідно

до визначених характеристик. Тобто цей вид діяльності

розглядається як регуляційний процес, метою якого є до�

сягнення відповідного рівня взаємодії та злагодженості

окремих частин [4, с. 148]. У теорії науки "державне уп�

равління" такий регуляційний процес відбувається шляхом

застосування механізму державного регулювання, який

організовує взаємодію певних елементів системи для впо�

рядкування системи суспільно�економічних відносин з

метою стабілізації і пристосування існуючої суспільно�по�

літичної системи до умов, що змінюються.

Механізм державного регулювання — складна управ�

лінська категорія. Для розкриття змісту поняття "механізм

державного регулювання" важливо зрозуміти сутність ме�

ханізму державного управління. В Енциклопедичному

словнику з державного управління під механізмами дер�

жавного управління вітчизняні дослідники пропонують

розуміти "способи розв'язання суперечностей явищ чи про�

цесу в державному управління, послідовна реалізація дій,

які базуються на основоположних принципах, цільовій

орієнтації, функціональній діяльності з використанням

відповідній їй форм і методів управління [4, с. 421]. Однак

сьогодні серед науковців і фахівців�практиків немає одно�

стайної думки щодо його визначення.

Механізм державного регулювання суспільно�по�

літичних явищ в контексті забезпеченням національної без�

пеки як і механізм державного регулювання національної

безпеки в цілому має розглядатися системно шляхом

організації форм, методів та інструментів за встановлених

принципів і функцій. В такий спосіб і спробуємо розкрити

його зміст.

Зазначимо, що під поняттям "функція" (від лат. functio

— діяльність, виконання) зазвичай розуміють сталу су�
купність однорідних спеціалізованих робіт (дій, операцій),

здатність реалізації яких підтримується в організації [4, с.

745]. У свою чергу, функції регулювання значною мірою

визначаються закономірностями тієї чи іншої соціальної

системи. Тип системи, тобто зміст взаємовідносин держа�

ви та суспільства, спільність їх інтересів, визначає найваж�

ливіші функції регулювання.

На наш погляд, до основних функцій механізму дер�

жавного регулювання суспільно�масових явищ у кон�

тексті забезпечення національної безпеки можна відне�

сти:

— інституційну (формування правових основ для прий�

няття державно�управлінських рішень у сфері забезпечен�

ня національної безпеки);

— цільову (визначення цілей та пріоритетів державної

політики щодо регулювання суспільно�масових явищ у кон�

тексті забезпечення національної безпеки);

— стимулюючу (формування регуляторів, здатних

ефективно впливати на діяльність суб'єктів суспільно�пол�

ітичного життя у бажаному для суспільного розвитку на�

пряму);

— соціально�захисну (забезпечення захисту прав та

свобод громадян, громадської безпеки, суспільної стаб�

ільності тощо);

— координуючу (узгодження інтересів між суб'єкта�

ми суспільного життя і політики);

— коригуючу (формування умов для неконфронтац�

ійного, демократичного типу суспільних відносин);

— ідеологічну (поширення комплексу ідей, поглядів

щодо становлення соціальних відносин — неконфронтац�

ійного, демократичного типу);

— контролюючу (контроль за виконанням поставле�

них завдань державного регулювання).

Визначені основні функції механізму державного ре�

гулювання суспільно�масових явищ в контексті забезпечен�

ня національної безпеки мають виконуватися суб'єктами

регулювання, серед яких можна виділити Раду національ�

ної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України,

Міністерство внутрішніх справ України, Службу безпеки

України та інші центральні й місцеві органи державної вла�

ди.

Ефективне виконання вищенаведених функцій меха�

нізму державного регулювання суспільно�масових явищ в

контексті забезпечення національної безпеки обумовлює

дотримання науково обгрунтованих принципів регулюван�

ня.

Вчені досить по різному підходять до формулювання

принципів механізму державного регулювання [4—7]. До

того ж не має чіткого трактування принципів державного

регулювання суспільно�масових явищ у контексті забез�

печення національної безпеки. Тому спробуємо сформу�

лювати власне визначення та бачення основних принципів.

Під принципами механізму державного регулювання

суспільно�масових явищ у контексті забезпечення націо�

нальної безпеки пропонуємо розуміти найбільш загальні,

засадничі правила і рекомендації, якими слід керуватися

при організації і проведенні цієї роботи. Принципи меха�

нізму державного регулювання суспільно�масових явищ у

контексті забезпечення національної безпеки мають на�

ступні ознаки:

1) наявність певної цілі, яка становить зміст принципу;

2) нормативно�правове закріплення цієї ідеї;

3) безпосередній зв'язок із процесом державного ре�

гулювання суспільно�масових явищ в контексті забезпечен�

ня національної безпеки;

4) всезагальність у відношенні всього процесу держав�
ного регулювання суспільно�масових явищ у контексті за�

безпечення національної безпеки.
На наш погляд, до принципів механізму державного

регулювання суспільно�масових явищ у контексті забез�

печення національної безпеки необхідно віднести:
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принцип гармонізації інтересів між суб'єктами су�

спільного життя і політики;

принцип верховенства права та дотримання законності

у сфері державного регулювання суспільно�масових явищ

в контексті забезпечення національної безпеки;

принцип гарантованості прав і свобод громадян;

принцип наукового обгрунтування механізму держав�

ного регулювання суспільно�масових явищ в контексті за�

безпечення національної безпеки. Цей принцип передба�

чає широке використання досягнень теоретичних засад,

висновків і рекомендацій науки державне управління, без�

пекознавста, суспільних та гуманітарних наук в процесі

формування механізму державного регулювання суспіль�

но�масових явищ, планування, виконання та оцінки резуль�

татів зазначеного регулювання;

принцип єдності теорії і практики державного регулю�

вання суспільно�масових явищ у контексті забезпечення

національної безпеки. Цей принцип вимагає пошуку опти�

мального співвідношення двох процесів пізнання: від аб�

стракції до конкретного і від накопиченого досвіду до ос�

мислення загальних закономірностей становлення і роз�

витку механізму державного регулювання суспільно�масо�

вих явищ;

принцип підпорядкованості мети, функцій та завдань

державного регулювання суспільно�масових явищ в кон�

тексті забезпечення національної безпеки положенням

Стратегії національної безпеки України. Цей принцип за�

безпечує цілісність механізму державного регулювання

суспільно�масових явищ у контексті забезпечення націо�

нальної безпеки;

принцип безперервності означає, що процес плануван�

ня державного регулювання суспільно�масових явищ у

контексті забезпечення національної безпеки повинен

здійснюватися систематично, що продиктовано такими

об'єктивними обставинами, як невизначеність і мінливість

зовнішнього і внутрішнього середовища національної без�

пеки;

принцип гнучкості. Цей принцип тісно пов'язаний із

принципом безперервності і полягає у забезпеченні мож�

ливості змінювати плани державного регулювання суспіль�

но�масових явищ у контексті забезпечення національної

безпеки у зв'язку з виникненням непередбачених обста�

вин;

принцип адресності, який передбачає спрямованість

державно�управлінського впливу на конкретні джерела

дестабілізації суспільно�політичної системи;

принцип оперативності передбачає своєчасність та

адекватність заходів державного регулювання суспільно�

масових явищ, що пов'язано із мінливістю зовнішнього і

внутрішнього середовища національної безпеки;

принцип оптимального поєднання силових та несило�

вих заходів у процесі державного регулювання суспільно�

масових явищ в контексті забезпечення національної без�

пеки;

принцип відповідальності органів державної влади за

результати своєї діяльності у сфері державного регулю�

вання суспільно�масових явищ у контексті забезпечення

національної безпеки;

принцип підконтрольності органів державної влади, що

здійснюють державне регулювання суспільно�масових

явищ у контексті забезпечення національної безпеки;

принцип ефективності, що передбачає забезпечення

ефективного та цільового використання ресурсів системи

забезпечення національної безпеки, спрямованих на

підтримку суспільної стабільності.

Для виконання функцій або досягнення цілей механі�

зму державного регулювання суспільно�масових явищ в

контексті забезпечення національної безпеки, суб'єкт має

володіти відповідними ресурсами та засобами, які він може

використовувати при здійсненні регуляторної діяльності.

Тому постає питання визначення інструментів та важелів

державного регулювання суспільно�масових явищ у кон�

тексті забезпечення національної безпеки.

На нашу думку, як до інструментів, так і до важелів

державного регулювання суспільно�масових явищ у кон�

тексті забезпечення національної безпеки можна віднести

такі:

інституційні (закони, укази, постанови, розпоряджен�

ня);

адміністративні (контроль, обмеження, дозволи тощо);

силові (блокування, супроводження тощо);

інформаційно�пропагандистські (поширення ідей не�

конфронтаційного, демократичного типу суспільних відно�

син тощо).

Основною складовою механізму державного регулю�

вання є методи державного регулювання, під якими заз�

вичай розуміють способи впливу держави через законо�

давчі, виконавчі органи на відповідну сферу суспільства.

В Енциклопедичному словнику з державного управлі�

ння головними методами державного регулювання визна�

чено: пряме адміністративне регулювання та непряме ре�

гулювання з боку органів державної влади на відповідні

суб'єкти управління. До першої групи відносяться методи

правового регулювання, переконання, примушення, дер�

жавного контролю тощо. До другої — виховання, демок�

ратизація управління тощо [4, с. 398].

Аналіз поглядів окремих науковців щодо класифікації

методів державного регулювання, приводить до виснов�

ку, що в їх переліку є деяка спільність, проте відсутня чітка

класифікація [4—7]. Співвідношення між застосуванням

тих чи інших методів державного регулювання суспільно�

масових явищ у контексті забезпечення національної без�

пеки визначається низкою чинників, до яких слід включи�

ти рівень радикалізації суспільства, стан національної без�

пеки, рівень розвитку інституційного середовища, суспіль�

но�політичну обстановку тощо. Вважаємо, що до методів

державного регулювання суспільно�масових явищ у кон�

тексті забезпечення національної безпеки необхідно відне�

сти методи прямого адміністративного та непрямого регу�

люючого впливу органів державної влади на суспільно�

масові явища. До першої групи відносяться методи право�

вого регулювання, переконання, примушення та держав�

ного контролю. До другої групи відносяться економічні та

ідеологічні методи державного регулювання діяльності

суб'єктів суспільного життя та політики. Серед методів пер�

шої групи можна виокремити: методи правового регулю�

вання, за допомогою якого держава через свої органи

справляє вплив на суспільно�масові явища, дозволяючи їх

учасникам здійснювати дії правового характеру, надаючи

їм відповідні права і накладаючи на них певні обов'язки, а

також дає можливості вибору варіантів поведінки в межах,

встановлених правових норм в інтересах забезпечення

національної безпеки; метод переконання передбачає ви�

користання авторитету влади й створення певних умов,

соціального клімату, наявності вагомих аргументів з ме�

тою регулювання поведінки учасників суспільно�масових

явищ у інтересах забезпечення національної безпеки. Цей

метод спрямований на популяризацію та роз'яснення цілей

і змісту державного регулювання суспільно�масових явищ

у контексті забезпечення національної безпеки; метод

примушення використовується, коли виникає загроза гро�
мадській та державній безпеці, здійснюються злочинні

діяння тощо. Методом державного контролю забезпе�
чується дотримання учасниками суспільно�масових явищ

законів і інших правових актів, що стосуються сфери за�

безпечення національної безпеки.
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Серед методів другої групи можна виокремити: еко�

номічні методи регулювання, які застосовують для впливу

на зовнішні та внутрішні джерела фінансування організації

та проведення суспільно�масових явищ з метою дестабі�

лізації суспільно�політичної системи країни; ідеологічні

методи, які спрямовані на поширення ідей толерантності,

неконфронтаційного, демократичного типу суспільних

відносин тощо.

Що стосується форм державного регулювання су�

спільно�масових явищ в контексті забезпечення національ�

ної безпеки, то вони у вітчизняному офіційному та науко�

вому дискурсі не визначені. Відповідно пропонуємо ав�

торське визначення поняття "форма державного регулю�

вання суспільно�масових явищ у контексті забезпечення

національної безпеки". Під останнім пропонуємо розуміти

конкретні засоби впорядкування державою суспільно�ма�

сових процесів у контексті забезпечення національної без�

пеки. Форми державного регулювання у вигляді його за�

собів і методів формують інструментарій впливу держави

на відповідні процеси.

Головними формами державного регулювання су�

спільно�масових явищ у контексті забезпечення національ�

ної безпеки пропонуємо визначити моніторинг та прогнозу�

вання ризиків, загроз національній безпеці, що пов'язані із

чинником суспільно�масових явищ, профілактика, запобіган�

ня та нейтралізація зазначених загроз національній безпеці.

Набір цих форм може бути однаковим у різних краї�

нах, проте їхнє поєднання, спрямованість та пріоритетність

використання залежать від суспільно�політичної специфі�

ки періоду розвитку країни. Так, наприклад, сьогодні на

перший план в державному управлінні національною без�

пекою України висувається моніторинг ризиків та загроз

національній безпеці, пов'язаних із чинником суспільно�

масових явищ, а також профілактика, запобігання та ней�

тралізація цих загроз.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:

У межах дослідження державного регулювання сусп�

ільно�масових явищ у контексті забезпечення національ�

ної безпеки дано тлумачення всіх його складових: функцій,

принципів, методів, важелів і форм. На цій основі можна

розкрити специфіку механізму державного регулювання

суспільно�масових явищ у контексті забезпечення націо�

нальної безпеки. На нашу думку, це спосіб організації взає�

модії методів, форм та інструментів держави, що, за вста�

новлених функцій та враховуючи певні принципи, дає мож�

ливість забезпечити національну безпеку в умовах дест�

руктивного впливу суспільно�масових явищ. Для ефектив�

ного використання механізму, він має бути скоординова�

ним державою з об'єктами державного регулювання у

сфері суспільно�масових явищ.

Слід зазначити, що таке розуміння механізму держав�

ного регулювання суспільно�масових явищ дає можливість

визначити його структуру в системі забезпечення націо�

нальної безпеки, проте його адаптація та використання, на

нашу думку, має спиратися на інституціональну парадиг�

му, оскільки в її рамках можливо врахувати і політичні, і

соціальні, і культурні особливості конкретної держави.

Перспективним напрямом подальших досліджень вба�

чається у визначенні структури механізму державного ре�

гулювання суспільно�масових явищ у системі забезпечен�

ня національної безпеки України.
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