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RESEARCH INTO THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN ENSURING
THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND SOCIO@ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
У статті визначено роль інформаційних технологій в процесі створення сприятливого інвес
тиційного клімату країн світу. Доведено першочергове значення сприятливого інвестиційного
клімату для соціальноекономічного розвитку країн. Визначено кількісні параметри взаємо
зв'язку інформаційних технологій, інвестиційної привабливості та соціальноекономічного роз
витку країни. Формалізація запропонованого науковометодичного підходу до виявлення за
значених взаємозв'язків проводиться на основі структурного моделювання. Ідентифікація ре
левантних показників характеристики інформаційних технологій, інвестиційної привабливості
та соціальноекономічного розвитку країни проведено на основі комбінації методу найменших
квадратів шляхом вирішення системи одночасних незалежних лінійних парних кам'янистого
осипу, методу головних компонент пакету Statistica 10.0 та середньої арифметичної зваже
ної. Визначення пріоритетності показників цих трьох груп проведено шляхом обчислення зна
чень факторних координат змінних та спостережень, власних значень та власних векторів ко
реляційної матриці вхідних даних, факторних навантажень та питомої ваги вкладу змінних на
основі кореляції, відсотку загальної дисперсії. Узагальнюючі характеристики зазначених скла
дових представлено як латентні (неявно задані) змінні, оцінені двокроковим методом та мно
жинних регресійних рівнянь. З метою підтвердження гіпотези щодо спільного напряму, але
різної сили взаємозв'язку інформаційних технологій, інвестиційної привабливості та соціаль
ноекономічного розвитку країни практичну реалізацію розробленої методики здійснено на
основі даних Німеччини, Китаю, Естонії, Франції, Польщі, Румунії, Словаччина, Іспанії, Украї
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ни, Великобританії, США, Чеської Республіки. Дослідження взаємозв'язків обраних для аналі
зу трьох напрямів у розрізі зазначених країн проведено на основі обчислених статистичних оц
інок параметрів системи регресійних рівнянь. Встановлено пріоритетні напрями активізації роз
витку інформаційних технологій в Україні на основі закордонного досвіду.
The role of information technology in establishing the favorable investment climate within the
countries worldwide was identified in this article. The paramount importance of the favorable
investment climate for the socioeconomic development was proven. The quantitative parameters
of relationship between information technology, investment attractiveness and socioeconomic
development of the country were defined. The formalization of the suggested scientific and
methodological approach to identification of the mentioned relationships is based on structural
modelling. The identification of relevant indicators of information technology, investment
attractiveness and socioeconomic development is based on combination of the scree method,
principal component analysis of the Statistica 10.0 package and the weighted arithmetic mean. The
prioritization of group data results is conducted by evaluation the factor coordinates of varibles and
observations, the eigenvalues and the eigenvectors of the input correlation matrix, the factor loadings
and the proportion of the variables contribution based on correlation as well as the percentage of
total variance. The generalized characteristics of these components are presented as latent (implicitly
specified) variables, estimated by a twostep least squares method by solving a system of
simultaneous independent linear pair and multiple regression equations. In order to confirm the
hypothesis of a common direction but different strength of the interconnection between information
technologies, investment attractiveness and socioeconomic development of the country, the
practical implementation of the developed methodology was carried out on the basis of data for
Germany, China, Estonia, France, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Ukraine, UK, USA, Czech
Republic. The study of the relationships selected for the analysis of the three directions for these
countries was performed on the basis of statistical estimates of the regression equation system
parameters. The prior directions to revitalize the development of information technology in Ukraine
were established basing on foreign experience.

Ключові слова: структурне моделювання, інформаційнокомунікаційні технології, інвестиційний клімат,
інвестиційна привабливість, метод головних компонент, метод кам'янистого осипу, двокроковий метод
найменших квадратів.
Key words: structural modeling, information and communication technologies, investment climate, investment
attractiveness, principal component analysis, scree plot, twostep least squares method.

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

маційних технологій, інвестиційної привабливості та
соціально економічного розвитку країни для держав з
різним рівнем розвитку. Результати дослідження у виг
ляді кількісного виміру ефекту від розвитку інформац
На сьогодні роль та значення інновацій як у повсяк ійних технологій дозволяють сформувати інформацій
денному житті суспільства, так і в процесі соціально ний основу для прийняття органами державної влади
економічного розвитку держави дуже важко переоці обгрунтованих рішення щодо пріоритетності витрачан
нити. Удосконалення та підвищення ефективності будь ня обмеженого обсягу бюджетних коштів на розвиток
якого виробничого чи бізнес процесу неможливе без та підтримку інформаційних технологій.
застосування новітніх розробок науки та техніки. Інфор
маційні технології є невід'ємною частиною процесу по АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ступального розвитку суспільства, забезпечуючи акти ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
візацію електронної обробки даних, автоматизації РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
функцій управління та прийняття раціональних рішень. СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
Водночас проблемам кількісного оцінювання впливу ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
інформаційних технологій на інвестиційної привабли ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
вості, а також соціально економічного розвитку країни ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Дослідженню ролі та місця інформаційних техно
в сучасній науці приділено обмежену увагу. Незрозумі
лим залишається сила та напрям взаємозв'язку інфор логій у процесі створення сприятливого інвестиційного

6

Інвестиції: практика та досвід № 16/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Перелік показників характеристики інформаційні технології, інвестиційний
потенціал та соціальноекономічний розвиток країни (загальні специфічні)
Країна/
підсистема
Румунія
Польща
Чеська
Республіка
Великобританія
Словаччина
Іспанія
Німеччина
Естонія
США
Китай
Україна

Інформаційні технології

Інвестиційна привабливість

1. Передплати з фіксованою
широкосмуговою передачею
FIX_BR_SUB
1. Частка ІКТ у ВВП.
ICT_IN_GDP (для Німеччини,
Естонії)
1. Імпорт товарів ІКТ (% від
загального імпорту товарів)
ICT_G_I (для України)
2. Зайнятих фахівців у ІКТ
сфері, всього. (ICT_EMPL)
2. Абонементи мобільного
зв’язку MOB_C_SUB (для
Словаччини, Іспанії, США,
Китаю)
3. Особи, які користуються
Інтернетом, % населення.
IN_USERS

1. Прямі іноземні інвестиції, чистий приплив
(баланс платежів, поточний долар США)
FDI_N_I

4. Експорт послуг ІКТ, баланс
платежів, поточний долар
США. ICT_S_E
5. Експорт товарів ІКТ, % від
загального експорту товарів.
(ICT_G_E)

Соціально-економічний
розвиток
1. ВВП на душу населення
(поточний долар США)
GDP_P_C

2. Прямі іноземні інвестиції, чисті відтоки
(BoP, поточні долари США) FDI_N_O

2. Імпорт товарів та послуг
(поточні долари США)
IMP_G_S

3. Вартість процедур започаткування бізнесу
(% ВНД на душу населення) C_B_STURTUP
3. Патентні заявки, резиденти. PAT_APP
(для США, Китаю)
4. Час, необхідний для початку бізнесу (дні)
T_R_START_B
4. Плата за використання інтелектуальної
власності, платежі (BoP, поточні долари
США). CH_USE_IP (для США, Китаю)
5. Експорт високих технологій (поточний
долар США) HIGH_TECH_E

3. Експорт товарів та послуг
(поточні долари США)
EXP_G_S

клімату присвячені роботи таких вчених: Бєлєйченко О.Г.
[9], Торкатюк В.І. [10], Полчанінова І.Л., Дмитрук І.А.,
Нікбін Ф. [8]. В свою чергу, питання взаємозв'язку інве
стиційного клімату та соціально економічного розвит
ку країн вивчали: Асаул А. [1], Геєць В. [2], Крайник О.
[3], Крупка М. [4], Ландарь A. [5], Папп В. [6], Тарабу

4. Безробіття, загальна (%
від загальної робочої сили)
(за модельованою оцінкою
МОП) UNE_RATE
5. Загальний державний
борг, %, ВВП.
GEN_GOV_DEBT
5. Загальне обслуговування
боргу (% експорту товарів,
послуг та первинного
доходу) TOTAL_DEBT_S
(для Китаю)

кіна О. [7]. Використання математичного інструмента
рію для вивчення економічних процесів розглядали: Ма
монова К.М. [11], Лубенець С.В., Гришунін В.В. [12], За
мула А.О. [13]. Не вирішеними нині залишаються про
блеми: ідентифікації релевантних показників характе
ристики інформаційних технологій, інвестиційної при

Рис. 1. Метод кам'янистого осипу показників групи інформаційних технологій США
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Рис. 2. Вплив факторів та власні значення кореляційної матриці показників групи
інформаційних технологій США

вабливості та соціально економічного розвитку країни,
оцінювання їх пріоритетності, дослідження взаємо
зв'язків зазначених трьох напрямів з урахуванням їх си
стемності, складності ієрархічної структури взаємо
зв'язків між їх показниками.

стеризації розглянутих країн та подальшого формуван
ня спільних для кожного кластеру рекомендацій.

МЕТА СТАТТІ

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Формулювання цілей статті (постановка завдання):
1) узагальнити існуючий досвід кількісного оцінювання
взаємозв'язку та взаємного впливу інформаційних тех
нологій, інвестиційного клімату та соціально економі
чного розвитку країни (на прикладі Німеччини, Китаю,
Естонії, Франції, Польщі, Румунії, Словаччина, Іспанії,
України, Великобританії, США, Чеської Республіки);
2) ідентифікувати релевантні складові елементи харак
теристики інформаційних технологій, інвестиційної при
вабливості та соціально економічного розвитку країни;
3) провести аналіз факторних навантажень виявлених
релевантних характеристик з метою подальшого їх ран
жування стосовно впливу на узагальнюючі латентні
змінні в розрізі кожної із трьох підсистем; 4) надати
кількісну характеристику взаємозв'язку інформаційних
технологій, інвестиційного потенціалу та соціально
економічного розвитку в розрізі кожної країни окре
мо; 5) систематизувати та виявити спільні риси щодо
розвитку зазначених складових з метою подальшої кла

Інформаційні технології спроможні трансформува
ти не тільки свідомість та спосіб життя населення, але й
змінювати вектор розвитку країни. Так, активізація
інформаційних технологій спричиняє значно швидший
перехід країни на вищий рівень розвитку (від країни, що
розвивається до розвинутої). Країна, яка розвиває
інформаційні технології зобов'язана створювати відпо
відну інфраструктуру у вигляді пільгового оподаткуван
ня та митної політики, сприятливої законодавчої бази
та захисту прав інтелектуальної власності, акумуляції на
одній території наукового та виробничого потенціалу
(створення технопарків). Все це призводить до припли
ву в країну іноземного капіталу, який шукай прибуткові
проекти та сприятливі умови інвестування, тобто рефор
ми, які органи державної влади будуть проводити з ме
тою розвитку інформаційних технологій, автоматично
спричиняють покращення інвестиційного клімату в дер
жаві. Паралельно з цим, здобутки ІТ сфери спровоку
ють національних суб'єктів господарювання використо

Рис. 3. Метод кам'янистого осипу показників групи інвестиційної привабливості США
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Рис. 4. Вплив факторів та власні значення кореляційної матриці показників
групи інвестиційної привабливості США

вувати новітні технології в своїй діяльності тим самим
інтенсифікуючи соціально економічний розвиток краї
ни. Таким чином, актуальності набуває розробка нау
ково методичного підходу до кількісного визначення
параметрів взаємозв'язку інформаційних технологій,
інвестиційної привабливості та соціально економічно
го розвитку країни. Розроблена методика дозволить
спростувати, або підтвердити гіпотезу щодо сили та на
прямку впливу інформаційних технологій на інвестицій
ний клімат та соціально економічний розвиток в різних
країнах.
Отже, розглянемо послідовність етапів реалізації
науково методичного підходу до дослідження взаємоз
в'язків розвитку інформаційних технологій, інвестицій
ного клімату та соціально економічного розвитку краї
ни:
1 етап. Формування інформаційної бази досліджен
ня. В рамках цього етапу розглянуто 5 показників у
розрізі кожного з трьох напрямів (інформаційні техно
логії, інвестиційний потенціал та соціально економічний
розвиток), які систематизовані в таблиці 1. Як часовий
діапазон дослідження обрано 2000—2017 рр. З метою
підтвердження гіпотези щодо спільного напряму, але
різної сили взаємозв'язку інформаційних технологій,
інвестиційної привабливості та соціально економічно
го розвитку країни просторовий аналіз цього досліджен

ня охоплює такі країни: Німеччина, Китай, Естонія,
Франція, Польща, Румунія, Словаччина, Іспанія, Украї
на, Великобританія, США, Чеська Республіка. Оскіль
ки для формування інформаційної бази дослідження
обрано максимально можливий перелік показників, які
прямо або опосередковано описують обрану для ана
лізу проблематику, виникає необхідність проведення
специфікації характеру релевантності цих показників,
що пропонується реалізувати в рамках другого етапу
запропонованого науково методичного підходу на ос
нові застосування математичного інструментарію ана
лізу головних компонент.
2 етап. Ідентифікація релевантних показників ха
рактеристики інформаційних технологій, інвестиційної
привабливості та соціально економічного розвитку
країни на основі комбінації методу кам'янистого оси
пу, методу головних компонент пакету Statistica 10.0
та середньої арифметичної зваженої. Так, метод кам
'янистого осипу використовується в розрізі обгрунту
вання доцільності врахування одного фактору чи од
ночасної комбінації декількох факторів векторного
простору власних значень кореляційної матриці
вхідних даних під час прийняття рішення щодо визна
чення релевантності показників характеристики кож
ного із трьох напрямів. Переходячи до детального ана
лізу результатів застосування цього методу в розрізі

Рис. 5. Метод кам'янистого осипу показників групи соціальноекономічного розвитку США
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Рис. 6. Вплив факторів та власні значення кореляційної матриці показників групи соціально
економічного розвитку США

показників групи інформаційних технологій США (рис.
1 та 2), зазначимо доцільність врахування лише одно
го першого фактору, оскільки варіація досліджуваної
групи показників на 92,58% пояснюється урахуванням
такого фактору.
Таким чином, детальний аналіз вкладу п'яти змінних
харакитеристики групи інформаційних технологій США
(рис. 2) у розрізі першого фактору (графа Factor 1), доз
воляє стверджувати, що найбільш вагомим серед роз
глянутої множини показників характеристики інформа
ційних технологій США виступає FIX_BR_SUB, тобто пе
редплати з фіксованою широкосмуговою передачею,
оскільки на їх частку припадає 21,40% загального впли
ву. Незначне відхилення від найбільш релевантного по
казника характеристики групи інформаційних техно
логій США мають MOB_C_SUB (абонементи мобільно
го зв'язку) ICT_G_E (експорт товарів ІКТ), ступінь впли
ву яких знаходиться на рівні 20,80%. Водночас наймен
ший вплив (не більше 19%) спостерігається в межах по
казників "особи, які користуються Інтернетом (% насе
лення)" та "експорт послуг ІКТ, баланс платежів, поточ
ний долар". Отже, рейтинг зазначених показників гру
пи інформаційних технологій США, побудований на ос
нові наведених вище висновків, представимо в таблиці
3.

Переходячи до дослідження різної важливості вра
хування показників групи інвестиційної привабливості
США (рис. 3 і 4), зазначимо неможливість прийняття об
грунтованого рішення на основі лише одного першого
фактору векторного простору власних значень кореля
ційної матриці вхідних даних, оскільки на його частку
припадає лише 59,40% загальної дисперсії, що менше
порогового рівня — 70%. Саме тому виникає не
обхідність застосування для ідентифікації релевантних
показників характеристики інвестиційної привабливості
США двох перших факторів, сумарний відсоток варіації
яких становить 84,10%.
Врахування двох факторів векторного простору влас
них значень кореляційної матриці вхідних даних показ
ників групи інвестиційної привабливості США ускладнює
процедуру оцінювання їх релевантності. З метою вирі
шення цієї проблеми виникає необхідність застосування
середньої арифметичної зваженої як узагальнюючого
показника їх важливості та подальшого ранжування:
(1),
— кількісна оцінка вагомості впливу і го по
де
казника групи інвестиційної привабливості;

Таблиця 2. Систематизація релевантності показників за групами характеристики
інформаційних технологій, інвестиційної привабливості та соціальноекономічного розвитку
розглянутих країн світу, %
Інформаційно-комунікаційні
технології

Інвестиційна привабливість

Німеччина

16,61; 12,84; 20,77; 24,94; 24,81

22,21; 22,95; 11,29; 21,43; 22,10

22,15; 23,12; 22,95; 13,50; 18,26

Естонія

18,02; 14,33; 23,80; 24,96; 18,87

19,48; 22,43; 23,36; 23,54; 11,17

25,38; 25,49; 25,45; 6,46; 17,19

Польща

23,14; 15,84; 24,34; 17,52; 19,14

20,71; 20,49; 21,47; 18,78; 18,53

20,87; 21,67; 21,83; 19,24; 16,35

Чеська
Республіка

26,18; 4,30; 27,18; 2,57; 17,74

18,58; 17,86; 17,52; 23,15; 22,86

24,00; 24,71; 24,68; 13,97; 12,61

Словаччина

19,88; 20,07; 20,79; 19,74; 19,50

21,10; 16,46; 23,54; 18,97; 19,91

25,54; 26,25; 26,06; 21,83; 0,30

Іспанія

21,44; 19,46; 21,15; 16,58; 21,35

18,86; 18,48; 21,41; 19,98; 21,25

20,22; 20,36; 20,55; 19,19; 19,65

Румунія

19,35; 15,55; 24,27; 24,99; 15,81

20,64; 18,77; 24,75; 18,91; 16,91

26,62; 26,52; 27,08; 11,65; 8,10

Україна

14,64; 17,06; 23,33; 23,15; 21,80

17,67; 21,94; 23,88; 23,92; 12,56

26,92; 26,67; 26,84; 19,00; 0,54

Великобританія

23,35; 15,54; 23,54; 21,94; 15,60

22,87; 19,47; 24,56; 23,91; 9,16

20,66; 27,62; 27,83; 6,45; 17,42

Китай

24,54; 24,69; 24,49; 24,22; 2,04

16,55; 18,57; 20,55; 22,52; 21,78

20,26; 20,48; 20,49; 19,34; 19,41

Франція

24,35; 16,83; 22,22; 15,27; 21,31

19,35; 20,39; 20,55; 20,44; 19,24

23,48; 27,37; 27,37; 1,88; 19,88

Країна
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— відсоток загальної дисперсії j го фактору век
торного простору власних значень кореляційної матриці
вхідних даних;
— кількісна оцінка впливу j го фактору вектор
ного простору власних значень кореляційної матриці в
розрізі і го показника групи інвестиційної привабли
вості.
Таким чином, комбінація методу кам'янистого оси
пу, методу головних компонент пакету Statistica 10.0 та
середньої арифметичної зваженої дозволяє визначити
релевантність, а в свою чергу і рейтинг показників ха
рактеристики інвестиційної привабливості США, пред
ставленого в таблиці 3.
Визначивши релевантність показників характерис
тики інформаційних технологій та інвестиційної приваб
ливості США, виникає необхідність розгляду та прове
дення детального аналізу пріоритетності показників
групи соціально економічного розвитку. Так, на основі
рисунків 5 і 6 можна стверджувати про доцільність вра
хування лише одного першого фактору, оскільки варіа
ція досліджуваної групи показників на 80,10% пояс
нюється урахуванням цього фактору.
Таким чином, детальний аналіз вкладу п'яти змінних
харакитеристики групи соціально економічного розвит
ку США (рис. 6) у розрізі першого фактору (графа
Factor 1) дозволяє стверджувати, що найбільш вагомим
серед розглянутої множини показників характерис
тики соціально економічного розвитку США виступає
експорт товарів та послуг (EXP_G_S), оскільки на його
частку припадає 24,22% загального впливу. Незначне
відхилення від найбільш релевантного показника харак
теристики групи соціально економічного розвитку США
має загальний державний борг загальний (GEN_GOV_

DEBT), ступінь впливу якого лежить на рівні 23,54%.
Водночас найменший вплив (не більше 6%) спостері
гається в межах показника — безробіття (UNE_RATE).
Отже, рейтинг зазначених показників групи соціально
економічного розвитку США, побудований на основі на
ведених вище висновків, представимо в таблиці 3.
З метою підтвердження гіпотези щодо спільного
напряму, але різної сили взаємозв'язку інформаційних
технологій, інвестиційної привабливості та соціально
економічного розвитку країни практичну реалізацію
розробленої методики здійснено на основі даних Німеч
чини, Китаю, Естонії, Франції, Польщі, Румунії, Словач
чини, Іспанії, України, Великобританії, США, Чеської
Республіки. Результати систематизації отриманих ре
зультатів представимо в таблиці 2.
Базуючись на даних таблиці 2 відносно кількісного
оцінювання пріоритетності показників, сформуємо
інформаційну базу проведення наступного етапу реалі
зації науково методичного підходу до дослідження
взаємозв'язків розвитку інформаційних технологій,
інвестиційного клімату та соціально економічного роз
витку країни, а саме реалізації структурного моделю
вання.
3 етап. Структурне моделювання взаємозв'язку
інформаційних технологій, інвестиційної привабливості
та соціально економічного розвитку країни. Для реалі
зації цього етапу запропоновано використати програму
Statistica 10.0 (пакет Аналіз, вкладка Поглиблені мето
ди/Моделювання структурними рівняннями).
Як вхідні дані використовується статистична інфор
мація в розрізі показників, представлених на попередньо
му етапі з урахуванням їх рейтингів за 2000—2017 рр.
Ці показники виступають явними змінними, які дозво
ляють охарактеризувати групи інформаційних техно

Таблиця 3. Рейтинг показників характеристики інформаційних технологій,
інвестиційної привабливості та соціальноекономічного розвитку країни
Країна

ІнформаційноСоціальноІнвестиційна
комунікаційні
економічний
привабливість
технології
розвиток

Німеччина

2, 5, 4, 3, 1

2, 1, 5, 4, 3

2, 3, 1, 5, 4

Естонія

4, 3, 5, 1, 2

4, 3, 2, 1, 5

2, 3, 1, 5, 4

Польща

3, 1, 5, 4, 2

3, 1, 2, 4, 5

3, 2, 1, 4, 5

Чеська
Республіка

3, 1, 4, 5, 2

4, 5, 1, 2, 3

2, 3, 1, 4, 5

Словаччина

3, 2, 1, 4, 5

3, 1, 5, 4, 2

2, 3, 1, 4, 5

Іспанія

1, 5, 3, 2, 4

3, 5, 4, 1, 2

3, 2, 1, 5, 4

Румунія

1, 3, 4, 5, 2

3, 1, 4, 2, 5

3, 1, 2, 4, 5

Україна

3, 4, 5, 2, 1

4, 3, 2, 1, 5

1, 3, 2, 4, 5

Великобританія

3, 1, 4, 5, 2

3, 4, 1, 2, 5

3, 2, 1, 5, 4

США

1, 5, 2, 4, 3

4, 5, 3, 1, 2

3, 5, 2, 1, 4

Китай

2, 1, 3, 4, 5

4, 5, 3, 2, 1

3, 2, 1, 5, 4

Франція

1, 3, 5, 2, 4

3, 4, 2, 1, 5

2, 3, 1, 4, 5
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Рис. 7. Загальна модель взаємозв'язку інформаційних технологій, інвестиційної привабливості
та соціальноекономічного розвитку США

логій, інвестиційної привабливості та соціально еконо
мічного розвитку Німеччини, Китаю, Естонії, Франції,
Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, України, Великоб
ританії, США, Чеської Республіки. Узагальнюючі харак
теристики зазначених груп показників пропонується
представити як латентні (неявно задані) змінні, оцінені
двокроковим методом найменших квадратів шляхом
вирішення системи одночасних незалежних лінійних
парних та множинних регресійних рівнянь.

Латентні змінні використовуються в моделі струк
турних рівнянь з урахуванням таких умовних позначень:
— латентна змінна рівень розвитку інформаційних
технологій країни;
— латентна змінна рівень
розвитку інвестиційного потенціалу країни;
— ла
тентна змінна рівень соціально економічного розвитку
країни. В свою чергу, дослідження взаємозв'язків об
раних для аналізу трьох напрямів у розрізі зазначених
країн проведемо на основі обчислених статистичних

Рис. 8. Результати статистичного аналізу взаємозалежності інформаційних технологій,
інвестиційної привабливості та соціальноекономічного розвитку США
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Аналіз системи (3) дозволяє зробити висновок
оцінок параметрів системи регресійних рівнянь (а11,
, b 21,
, про наявність такої взаємозалежності між латентни
ми змінними: наявність прямого додатного впливу ва
d11,
, d21,
, d31, d32,
):
ріації рівня розвитку інформаційних технологій на
рівень розвитку інвестиційного потенціалу США, про
що свідчить статистична оцінка параметру біля
у розмірі 15,059. Водночас зростання як
змінної
рівень розвитку інформаційних технологій, так і
рівень розвитку інвестиційного потенціалу США на
(2).
100% супроводжується збільшенням рівня соціаль
но економічного розвитку даної країни на 21,93% та
138,09% відповідно. Тобто, інвестиційний потенціал
значно більше активізує соціально економічний роз
З метою візуалізації структурних взаємозв'язків виток, проте сам неможливий без розвитку інформа
інформаційних технологій, інвестиційної привабли ційних технологій.
вості та соціально економічного розвитку на прикладі
Переходячи до детального аналізу залежності ла
США скористаємося графічними можливостями про тентних змінних від явних, спостерігається: прямо про
грами Statistica 10.0 і побудуємо діаграми шляхів порційна залежність впливу кількості підписок з фіксо
(рис. 7).
ваним широкосмуговим доступом до інтернету
Переходячи до практичної реалізації цього етапу на (FIX_BR_SUB) на рівень розвитку інформаційних тех
уково методичного підходу до дослідження взаємо нологій, а саме: при зростанні
на 1% (FIX_BR_SUB)
зв'язків розвитку інформаційних технологій, інвестицій зростає на 0,627 підписок. Аналогічний напрям впливу
ного клімату та соціально економічного розвитку на спостерігається у розрізі експорту товарів ІКТ, що вклю
прикладі США, представимо отримані результати ста чає в себе комп'ютери та периферійне обладнання, ко
тистичного аналізу у вигляді рисунка 8.
мунікаційне обладнання, електронне обладнання для
На основі даних рисунка 8 запишемо систему одно споживачів та інше (ICT_G_E), але в розмірі 0,297%
часних незалежних лінійних парних та множинних рег від загального експорту товарів.
ресійних рівнянь:
Переходячи до дослідження впливу показників ха
рактеристики інвестиційного потенціалу на латентну
, зазначимо, що лише між CH_USE_I
змінну
(платою за використання інтелектуальної власності) та
неявною змінною спостерігається додатній зв'язок на
рівні 1, що є припущенням структурного моделювання.
(3),
Аналогічна ситуація спостерігається між явною змінною
EXP_G_S (Експорт товарів та послуг) та латентною
(рівень соціально економічного розвитку країни). Вод
ночас між явною змінною HIGH_TECH_E (Експорт ви
— латентна змінна рівень розвитку інфор соких технологій) та неявною змінною рівня розвитку
де
маційних технологій країни;
інвестиційного потенціалу країни спостерігається обер
— латентна змінна рівень розвитку інвес нений зв'язок на рівні 67,22 дол. США. Зазначена тен
тиційного потенціалу країни;
денція спостерігається також у розрізі залежності
— латентна змінна рівень соціально економіч GEN_GOV_DEBT (Загальний державний борг) від ла
ного розвитку країни.
на рівні 40,91 дол. США.
тентної змінної
Таблиця 4. Систематизація кількісних взаємозв'язків між латентними змінними
характеристики груп інформаційних технологій, інвестиційної привабливості
та соціальноекономічного розвитку
Країна
Китай
Чеська
Республіка
Естонія
Франція
Польща
Румунія
Словаччина
Іспанія
Україна
Великобританія
Німеччина
США

(ICT)->(INVEST)
32,145*
9,709*

(ICT)->(SE)
149,890**
0,038**

(INVEST)->(SE)
727,374**
0,256*

0,545**
0,508**
94,95**
-15,649*
1,996**
0,441**
0,536**
7,396*

0,500**
0,779**
11,43**
-11,234**
0,268**
0,299**
0,023**
189,837*

0,476**
0,498**
-0,118**
91,583**
0,409*
0,012**
0,922*
-130,473**

0.499**
15.059**

0.499**
21.932**

0.500**
138.087*

Примітка: * — статистична значущість з імовірністю 0,95; ** — статистична значущість з імовірністю 0, 90.
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Останнім, але не менш важливим аспектом аналізу
результатів структурного моделювання виступає взає
— латен
мозалежність між латентними змінними (
тна змінна рівень розвитку інформаційних технологій
— латентна змінна рівень розвитку
країни;
— латентна
інвестиційного потенціалу країни;
змінна рівень соціально економічного розвитку краї
ни) без врахування явних змінних. Так, для США між
всіма трьома неявними змінними спостерігається пря
на 100% супровод
мий зв'язок, тобто зростання
жується збільшенням рівня розвитку
на
на 100%
зро
15,06%. Наслідком збільшення
сте відповідно на 21,93%. Між латентними змінними
та
спостерігається також прямий зв'язок
на рівні 138,08%.
Адекватність та статистичну значущість отриманих
результатів доведено на основі таких критеріїв: індексів
нецентральності (Шварца, Акайка, Стінгера Лінда), зна
чення функції незгоди, графіка нормальності закону
розподілу залишків моделі, критерію Стьюдента. Про
вівши аналогічні наведеним вище розрахункам на при
кладі США в розрізі інших країн світу, зокрема Німеч
чини, Китаю, Естонії, Франції, Польщі, Румунії, Словач
чини, Іспанії, України, Великобританії, Чеської Респуб
ліки, представимо отримані результати в табличному
вигляді (табл. 4).
На основі даних таблиці 4, справедливо заува
жити, що для різних країн не зважаючи на рівень їх
розвитку взаємозв'язок між змінними характеристи
ки інформаційних технологій, інвестиційної приваб
ливості та соціально економічного розвитку є дифе
ренційованим як за силою впливу показників один
на інший, так і за напрямом. Тобто ключовим є не
рівень розвитку країни, а національні особливості
кожної держави. Так, серед усіх досліджуваних
країн, для Китаю прослідковується найбільший по
зитивний вплив у межах кожної із пари взаємозв'
язків (інформаційних технологій на рівень розвитку
інвестиційного потенціалу країни, інформаційних
технологій на рівень соціально економічного роз
витку країни, рівень розвитку інвестиційного потен
ціалу країни на рівень соціально економічного роз
витку країни). Це цілком обгрунтовано, оскільки за
досліджуваний період саме внутрішній розвиток
Китаю виступає тригером розвитку світової еконо
міки. Безумовно, як вже відзначалось, сильний по
зитивний взаємозв'язок між досліджуваними пара
метрами прослідковується і в межах США, як однієї
з найбільш технологічних та інвестиційно привабли
вих економік Світу. Крім того, необхідно зупинитись
на результатах дослідження для Великобританії,
Польщі та Румунії. Так, негативний вплив інвести
ційного потенціалу на соціально економічний розви
ток даної країни можна пояснити її виходом із ЄС та
втратою значної кількості центральних офісів міжна
родних компаній, які базувались у Великобританії.
Це, безумовно, негативно вплинуло на інвестиційний
клімат та, відповідно, на рівень соціально економі
чного розвитку країни. Проте інформаційні техно
логії в цій країні зберігають значний вплив на рівень
соціально економічного розвитку. Щодо Польщі, то
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зазначимо, що для цієї країн також характерний
значний позитивний вплив інформаційних технологій
на інвестиційний потенціал та ще більший на соціаль
но економічний розвиток. У межах взаємозв'язку
інвестиційного потенціалу та рівня соціально еконо
мічного розвитку прослідковується зворотній нега
тивний вплив. Це можливо пояснити частково низь
ким рівнем ймовірності статистичної значимості ма
тематичного дослідження, а частково сформованим
інвестиційним кліматом в даній країні та відсутністю
в останні роки (після стрімкого розвитку в 2001—
2007 рр.) активних заходів, щодо розвитку інвести
ційного потенціалу. Досліджуючи результати Ру
мунії, зауважимо, що це єдина країна, для якої
інформаційні технології продемонстрували негатив
ний вплив на інвестиційну привабливість та соціаль
но економічний розвиток. Це свідчить про найниж
чий рівень розвитку інновацій в цій країні серед ана
лізованих та неефективне їх впровадження в вироб
ничі та суспільні процеси.
Для всіх інших країн (Німеччина, Франція, Есто
нія, Іспанія, Чеська Республіка, Словаччина, Україна),
зв'язок між інформаційними технологіями, інвести
ційною привабливістю та соціально економічним роз
витком є позитивним, проте незначний за силою. В
свою чергу, зауважимо, що для Німеччини, Франції,
Іспанії, Чеської Республіки та Естонії це свідчить про
достатньо високу технологічність їх економік зі сфор
мованим інвестиційним кліматом, а для активізації
соціально економічного розвитку потрібні рево
люційні трансформації в цих напрямках. Паралельно
з цим, для Словаччини та України досліджуваний
взаємозв'язок є слабким у результаті недостатнього
рівня розвитку інформаційних технологій та інвести
ційного потенціалу.
Таким чином, на основі результатів проведеного
дослідження (високого рівня впливу інформаційних
технологій через підвищення інвестиційної привабли
вості країни на рівень соціально економічного роз
витку), актуальності набуває встановлені пріоритетні
напрямки активізації розвитку інформаційних техно
логій в Україні. Отже, узагальнюючи закордонний
досвід найбільш актуальними, враховуючи сучасний
етап розвитку України, є такі дії органів державної
влади:
— зміна системи оподаткування ІТ сфери в напрямі
встановлення пільгових режимів, диференційованих
ставок в залежності від виду ІТ бізнесу та інше;
— зменшення митних тарифів на комплектуючі для
ІТ обладнання;
— прийняття на загальнодержавному рівні програ
ми розвитку ІТ сектору ("українська силіконова доли
на") та створення державного фонду фінансування стар
тапів;
— узгодження існуючих правових норм регулюван
ня ІТ сфери та розробка нового законодавства з при
воду захисту прав власності інтелектуальних розробок;
— боротьба з міграцією ІТ спеціалістів за рахунок
створення державно приватних фондів їх підтримки;
— трансформацій системи підготовки випускників
як вищих навчальних закладів, так і професійно техніч
них навчальних закладів.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND HUMAN DEVELOPMENT
Метою статті є дослідження впливу інформаційнокомунікаційних технологій на людський
розвиток. Проаналізовано процеси поширення інформаційнокомунікаційних технологій в со
ціальноекономічному середовищі. Визначено напрями активізації позитивного впливу процесів
цифровізації на розвиток людського капіталу. Результати дослідження полягають в узагаль
ненні основних тенденцій розвитку інформаційнокомунікаційних технологій та визначенні клю
чових напрямів можливих сфер зайнятості населення під впливом структурних змін, спричине
них цифровою революцією, забезпечення цифрової освіти населення. З'ясовано, що в Україні
є необхідним коригування державної політики у галузі освіти та підготовки професійних кадрів
для цифрового суспільства. Це передбачає впровадження сучасних форм підготовки профе
сіоналів нового покоління, формування та поширення цифрової грамотності серед населення,
запровадження дієвих систем підвищення кваліфікації та перекваліфікації персоналу, підго
товки викладачів та формування цифрових навичок.
The purpose of the article is to study the impact of information and communication technologies
on human development. The processes of dissemination of information and communication
technologies in the socioeconomic environment are analyzed. Key areas for the development of
information and communication technologies (ICT) are such as advanced robotics, artificial
intelligence, the Internet of Things, cloud computing, big data analytics, threedimensional (3D)
printing and electronic payments, interoperable technology systems and platforms.
The directions of activation of the positive influence of digitization processes on the development
of human capital are identified. Accelerating the diffusion of ICT is based on the levers of
macroeconomic policy, the main directions of which are: creation and improvement of the regulatory
framework, implementation in the national target programs of a complex of measures for the
development of ICT; development of information infrastructure in order to increase access to and
reduce the cost of Internet services; ensuring information security; support for research and
development; stimulating investment activities in the production and dissemination of ICTs in the
public and private sectors; training highly qualified ICT professionals.
Results of the survey showed the main trends in the development of information and communication
technologies. The key directions of possible spheres of employment of the population under the
influence of digital changes, providing digital education of the population are identified. It has been
found out that in Ukraine it is necessary to adjust the state policy in the field of education and training
of professional for the digital society. This implies the introduction of modern forms of training for
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the next generation of professionals, the formation and dissemination of digital literacy among the
population, the introduction of effective systems of training and retraining of staff, training of teachers
and the formation of digital skills.
Ключові слова: інформаційнокомунікаційні технології, інформаційне суспільство, людський розвиток,
людський капітал, цифрова економіка, цифрове суспільство, цифрові навички.
Key words: information and communication technologies, information society, human development, human capital,
digital economy, digital society, digital skills.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах формування інформаційної економіки
основним чинником впливу на людський розвиток є
інформаційно комунікаційні технології. Розвиток інфор
маційно комунікаційних технологій (ІКТ) забезпечує їх
проникнення в усі сфери суспільно економічного жит
тя, дозволяє значно прискорити трансграничне розпов
сюдження знань, сприяє інформаційній інтеграції, підви
щенню продуктивності праці, розвитку людського капі
талу.
Дифузія ІКТ, що характеризується, процесами кон
вергенції, поширенням новітніх технологій і зростанням
можливостей доступу до них, породжує позитивні та
негативні екстерналії. Позитивний ефект є значно ви
щим, ніж негативний, і виявляється у підвищенні рівня
розвитку людського капіталу, продуктивності факторів
виробництва економіки в цілому.
Негативні екстерналії виникають через збільшення
нерівності як у глобальному вимірі (між розвинутими
країнами та країнами, що розвиваються), так і в рамках
національної економіки (у регіональному розрізі або
щодо доступу до ІКТ у сільській та міській місцевості), а
також у поляризації робочої сили. Існує значний роз
рив величини коефіцієнта кореляції між ІКТ та людсь
ким розвитком розвинених країн і країн, що розвива
ються. Внесок ІКТ в економічне зростання розвинених
країн значно вищий, ніж в інших країнах світу.
У цьому контексті превентивне виявлення негатив
них впливів ІКТ на людський розвиток та формування
освіченого населення й висококваліфікованого персо
налу з когнітивними, соціальними, економічними та тех
нічними цифровими навичками є одним з першочерго
вих завдань на шляху до сучасного інформаційного су
спільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові дослідження впливу ІКТ на людський роз
виток представлені основними напрямами, що характе
ризуються, переважно, основними індикаторами рівня
доходів населення, здоров'я та освіти.
Проблемам розвитку інформаційних технологій та
їх впливу на людський розвиток присвячені наукові праці
таких вчених: D. Acemoglu, D. Bell, M. Castell, C. Degryse,
F. Fukuyama, D. Harvey, M. Kaku, L. Karvalics, F. Machlup,
M. Porat, A. Toffler, F. Webster.
Цифрові технології підвищують продуктивність
праці та рівень добробуту населення, однак посилюють
процеси нерівності на ринку праці в міжкраїновому по
рівнянні та призводять до міграції робочої сили. При
нагідно, що протягом останнього десятиліття частка
праці в національному доході у країнах, що розвивають

ся, суттєво знизилась, що пов'язано зі зростанням ви
трат на капітал та вивільненням робочої сили. Degryse
(2016) вважає, що найближчими роками на ринку праці
очікуються різнонаправлені тенденції, які впливатимуть
на людський розвиток загалом, — це створення нових
робочих місць, ліквідація застарілих професій та замі
на традиційних робочих місць автоматизованими [1].
Крім того, за результатами досліджень, представлени
ми в доповіді Всесвітнього банку, у 2019 році прогно
зується зростання глобального Інтернет трафіку в 66 ра
зів відносно рівня 2005 року, що неминуче призведе до
змін у життєустрої національних держав, бізнесу та на
селення [2].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу інформаційно
комунікаційних технологій на людський розвиток та роз
робка напрямів формування соціально й економічно
адаптованих людських ресурсів до трансформаційних
змін, спричинених процесами цифровізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Беззаперечним драйвером змін у соціально еконо
мічному житті протягом останніх десятиліть став все
осяжний розвиток інформаційно комунікаційних техно
логій. Технології проникають у наше життя, змінюючи
при цьому не лише можливість виконання робочих зав
дань, а й переформовуючи порядок повсякденного жит
тя. Загалом зростання інвестицій в ІКТ на 10 % підви
щує позитивний екстернальний ефект від їх використан
ня в усіх секторах економіки на 3,03 відсотка [3, с. 172].
Сьогодні глобальне виробництво товарів і послуг ІКТ
складає близько 6,5% світового валового внутрішньо
го продукту, близько 100 млн осіб зайняті в секторі по
слуг ІКТ. У 2010—2015 роках експорт послуг ІКТ зріс
на 40%, оборот електронної торгівлі сягнув 25,3 трлн
дол. США, 90% з яких припадали на електронну тор
гівлю між підприємствами, а 10% — на роздрібну елек
тронну торгівлю.
Ключові технології, що впливатимуть на людський
розвиток, такі [4]:
1. Робототехніка — найближчим часом роботи за
мінять окремі види діяльності або працюватимуть у парт
нерстві з людиною.
2. Штучний інтелект — передбачає здатність машин
наслідувати розумну поведінку людини і включає вико
нання різних пізнавальних завдань, як от зондування,
обробка усної мови, міркування, навчання, прийняття
рішень тощо. За допомогою сучасного програмного
забезпечення роботи можуть забезпечувати все більше
процесів незалежно від рішень людських творців і опе
раторів.
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3. Інтернет речей — стосується роз
Таблиця 1. Динаміка розвитку інформаційно
комунікаційних технологій в Україні
ширення зв'язків між людьми (організа
ціями) та пристроями. Сьогодні різно
2005
2010
2015
2017
манітні пристрої вбудовуються не лише
Частка ІКТ в загальному
0,51
1,07
0,82
0,93
в роботів та виробниче обладнання, а й
обсязі експорту товарів і
послуг, % (за даними
у промислові, транспортні засоби,
UNCTAD)
будівлі, трубопроводи та побутову тех
Частка ІКТ в загальному
4,01
3,19
4,01
5,13
ніку, а бездротова передача дозволяє
обсязі імпорту товарів і
віддаленим пристроям комунікувати з
послуг, % (за даними
UNCTAD)
більшими системами.
Індекс розвитку ІКТ (за
…
4,20
5,23
5,62
4. Хмарні обчислення — перехід до
(65 місце)
(79 місце)
(79 місце)
даними International
хмарних обчислень може розглядатись
Telecommunication Union)
як ступінчаста зміна відносин між теле
комунікаціями, бізнесом та суспільством внаслідок ма протягом останніх трьох років в середньому на 20 %. І
сового підвищення потужності обробки, зберігання да хоча українські ІТ фахівці є затребуваними на зовніш
них та більшої швидкості їх передачі, що су ньому ринку, внесок їх інтелектуальної праці в націо
проводжується різким зниженням цін. Хмарні обчислен нальну економіку залишається низьким порівняно з
ня також включають передачу даних та обчислення на країнами ЄС та високорозвиненими країнами. Це може
сервері, керованому третьою стороною.
пояснюватись тим, що висококваліфіковані українські
5. Big data (аналітика великих даних) — новим аспек ІТ фахівці емігрують на умовах трудового контракту
том цифрової економіки є агрегація великого обсягу да (або нелегально), а також здебільшого працюють на
них у хмарі. Доступ до даних та їх аналіз набувають вирі умовах аутсорсингу, за якого понад 30% фізичних осіб
шального значення для конкурентоспроможності та роз підприємців укладають договори про надання послуг з
ширення компаній у різних секторах, використання служб іноземними компаніями.
підтримки у таких сферах, як доставка та логістика, розд
За підсумками 2018 року, опублікованими Держстатом
рібний продаж та фінансування, прийняття рішень тощо. України, динаміка поширення ІКТ на підприємствах Украї
6. Тривимірний друк — суттєво змінить структури ви ни є позитивною, зокрема щодо розширення використан
робництв та торгівлі, забезпечить зменшення витрат мате ня Інтернету, придбання сучасної комп'ютерної техніки, ви
ріалів, скорочення ланцюгів поставок, часу і витрат на транс користання 3 D принтерів, Big data, хмарних обчислень,
портування, розподіл та управління запасами. За оцінками залучення фахівців ІКТ та їх навчання й перенавчання.
експертів 3D друк до 2025 року приноситиме близько
Загалом основними цілями цифрового розвитку
550 млрд дол. США економічного прибутку щорічно.
України є: прискорення економічного зростання та за
7. Цифрові платіжні системи — стосуються викори лучення інвестицій; трансформація секторів економіки
стання дебетових та кредитних карток, онлайн та моб в конкурентоспроможні та ефективні; технологічна та
ільних платежів і систем, заснованих на таких техноло цифрова модернізація промисловості та створення ви
гіях як блокчейн. Цифрові платежі роблять транзакції сокотехнологічних виробництв; доступність для грома
швидшими та знижують трансакційні витрати, забезпе дян переваг та можливостей цифрового світу; реаліза
чують підвищення продуктивності, звільняючи банки та ція людського ресурсу, розвиток цифрових індустрій та
бізнес від фінансових та нефінансових витрат ручного цифрового підприємництва [6].
прийняття платежів, ведення обліку, підрахунку, збері
Позитивний розвиток ІКТ можливий лише за умови
гання, безпеки, затримок, відстеження платежів, ризи ефективної регуляторної політики. Прискорення дифузії
ку несплати у разі доставки готівкою, забезпечення ІКТ грунтується на підоймах макроекономічної політи
одержувача та конвертації валюти. В перспективі впро ки, основними напрямами якої є: створення та удоско
вадження кредитних карток, Інтернет банкінгу, мобіль налення нормативно правової бази, імплементація в
ного банкінгу, мобільних додатків та інших новацій сут національні цільові програми комплексу заходів щодо
тєво модифікуватиме господарський механізм, засад розвитку ІКТ; розвиток інформаційної інфраструктури
ничі положення грошово кредитної політики національ з метою розширення можливостей доступу та здешев
лення послуг користування Інтернет; забезпечення
них держав та життя пересічних громадян [5, с. 25].
8. Функціонально сумісні технологічні системи та плат інформаційної безпеки; підтримка НДДКР; стимулюван
форми — ІКТ, включаючи електронне управління механіч ня інвестиційної діяльності в галузі виробництва і по
ними системами, розвиваються як набір вкладених модулів ширення ІКТ у державному, приватному секторі та се
і платформ, починаючи від дискретних функціональних еле ред населення; підготовка висококваліфікованих
ментів (модулів) до інструментів високого рівня, апаратних фахівців у галузі ІКТ.
Переформатування, спричинені розвитком техно
систем та програмних середовищ (технологічних систем),
на яких розробники створюють різноманітні товари та по логій сприятимуть виникненню нових спеціальностей в
інтелектуальній сфері. На думку Мічіо Каку, найбільш
слуги вищого рівня для кінцевих споживачів.
В Україні розвиток ІКТ має стійку тенденцію до зро стрімко розвиватимуться біотехнології, нанотехнології
стання. Частка ІКТ у загальному обсязі експорту та та штучний інтелект. Проте, незважаючи на розширен
імпорту (без урахування АР Крим та ООС) у 2017 році ня автоматизації, розвиток робототехніки та досягнен
зросла і становила 0,93 % та 5,13 % відповідно (табл. 1). ня в сфері штучного інтелекту, перевагою людини над
За даними Держстату України в Україні зареєстро технологіями є наявність образного мислення, свідо
вано понад 13 тис. ІТ компаній, ємність ринку зростає мості, інтуїції, що недоступно, принаймні зараз, для
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високорозвиненого сучасного комп'ютеру [7, с. 5]. З
розвитком технологій відбувається розмиття рамок
звичного характеру роботи. Робота починає втручати
ся в час зазвичай відведений для особистого життя, вод
ночас зміщуючи оплачувану роботу за межі традицій
них офісних приміщень. Такі тенденції маючи позитивні
ефекти у вигляді скорочення часу поїздок на роботу,
збільшення часу робочої автономії, забезпечення вищої
продуктивності, у той же час призводять до негативних
явищ, серед яких збільшення робочого часу, створен
ня перешкод між роботою та особистим життя, інтен
сифікація праці, що в свою чергу призводять до висо
кого рівня стресу з негативними наслідками для здоро
в'я і благополуччя працівників.
Необхідним є коригування державної політики у га
лузі освіти та підготовки професійних кадрів для циф
рового суспільства. Це передбачає впровадження сучас
них форм підготовки професіоналів нового покоління,
формування та поширення цифрової грамотності серед
населення, запровадження дієвих систем підвищення
кваліфікації та перекваліфікації персоналу, підготовки
викладачів та формування цифрових навичок.
Цифрові навички людського капіталу мають бути
сформовані на трьох рівнях:
1) вищий рівень — навички управління цифровою
економікою та цифрового підприємництва: вміння виз
начати нові можливості для бізнесу, нові бізнес моделі,
нові способи ведення бізнесу, вміння впроваджувати
інновації та управляти змінами;
2) середній рівень — цифрові спеціалізовані навич
ки: навички, необхідні для дослідження, розробки, про
ектування, стратегічного планування, управління, вироб
ництва, консалтингу, маркетингу, продажу, інтеграції,
встановлення, адміністрування, підтримки та обслуго
вування програмного забезпечення та систем ІКТ;
3) нижчий рівень — навички цифрових користувачів:
цифрова грамотність, навички, необхідні для ефективного
використання засобів, систем та пристроїв ІКТ, що охоплю
ють використання Інтернету, додатків, основного та вдос
коналеного програмного забезпечення та спеціалізованих
інструментів, що підтримують конкретні бізнес функції.
Виклики інформатизації та цифровізації вимагають
формування людського капіталу з відповідними навич
ками, зокрема, когнітивними (логічне і креативне мис
лення, вербальна грамотність, вміння вирішувати про
блеми), соціальними (особистісні якості, готовність от
римувати новий досвід, сумлінність, емоційна ста
більність, саморегулювання, неконфліктність, прийнят
тя рішень, навички міжособистісного спілкування) та
технічними (навички, необхідні для роботи за конкрет
ною професією).

ВИСНОВКИ
Технологічні винаходи майбутнього у сфері вико
ристання інформаційно комунікаційних технологій,
альтернативних видів енергії, біотехнологій, автомати
зованого виробництва, збільшення, урізноманітнення й
удосконалення роботів мають здешевити продукуван
ня суспільно необхідних благ, що в свою чергу може
зменшити соціальну нерівність у суспільстві. Основною
умовою до досягнення цієї мети є впровадження вива
женої антропоцентричної державної політики, спрямо

ваної на забезпечення добробуту населення та людсь
кого розвитку в усіх регіонах світу.
З метою формування належної стратегії розбудови
нового цифрового суспільства та сталого соціально еконо
мічного зростання ми повинні орієнтуватися на перспективні,
довготривалі тенденції розвитку цивілізації, особливу ува
гу приділяючи гідному місцю людини в цьому процесі.
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CORRELATION ANALYSIS OF THE FORMS OF LAND OWNERSHIP FORESTRY PURPOSES
TO EFFECTIVE USE: EUROPEAN EXPERIENCE

Реформування інституту права власності на землі лісогосподарського призначення в нашій
державі здійснюється доволі повільно у порівнянні з іншими державами ЄС. Водночас сучасна
тенденція децентралізації влади, створення об'єднаних територіальних громад у найближчий
час вплине на зміну структури власності на ліси в Україні. Зважаючи на це, одним із першочер
гових завдань є дослідження впливу різних форм власності на екологічні, економічні аспекти
використання земель лісогосподарського призначення на основі європейського досвіду. Аналіз
даних розподілу земель лісогосподарського призначення за формою власності демонструє той
факт, що у країнахчленів ЄС з великою площею лісів значний відсоток земель перебуває у
приватній власності, а саме: Швеція (75,70 % від загальної площі лісів — 21,25 млн га), Фінлян
дія — (69,65 % від загальної площі лісів — 15,47 млн га), Іспанія (70,77 % від загальної площі
лісів — 13,03 млн га), Франція (75,26 % від загальної площі лісів — 12,79 млн га), Італія (66,42%
від загальної площі лісів — 6,17 млн га). Результати дослідження дають підстави стверджува
ти, що форма власності на землі лісогосподарського призначення не впливає на їх еколого
економічні результати використання. Основними факторами раціонального використання
земель лісогосподарського призначення є дотримання цивільноправових, адміністративно
правових, дисциплінарних і кримінальноправових норм лісокористування.
Reforming the Institute of forestry land ownership in our country is relatively slow compared to
other EU countries. At the same time, the current trend of decentralization of power, creation of
united territorial communities, will in the near future affect the change of ownership structure of
forests in Ukraine. Therefore, one of the primary tasks is to study the impact of different ownership
forms on the environmental, economic aspects of forest land use based on European experience.
The analysis of the distribution of forest land by type of ownership reveals the fact that in EU with a
large forest area a large percentage of land is privately owned, namely: Sweden (75.70% of total
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forest area — 21.25 million ha), Finland — (69.65% of total forest area — 15.47 million ha), Spain
(70.77% of total forest area — 13, 03 million ha), France (75.26% of the total forest area — 12.79
million ha), Italy (66.42% of the total forest area — 6.17 million ha). The results of the correlation
analysis are as follows: the form of private ownership of forest land does not correlate with any specific
indicator, in particular: the number of employees employed in forestry (R = — 0.034); area of forest
per inhabitant (R = 0,013); area of forests suitable for commodity production per worker (R = 0,214);
volume of production in forestry at basic prices per employee (R = 0,340); net annual growth of wood
per employee (R = 0,396); the state ownership of forest land also lacks correlation between the
indicators, in particular: the number of employees employed in forestry (R = 0.034); area of forest
per inhabitant (R = — 0,013); area of forests suitable for commodity production per worker (R = —
0,214); volume of production in forestry at basic prices per employee (R = — 0,340); net annual
growth of wood per employee (R = — 0,396). The results of the study give grounds to argue that the
form of ownership of forest land does not affect their ecological and economic results of use. The
main factors for the rational use of forest land are compliance with civil, administrative, disciplinary
and criminal law standards of forest management.
Ключові слова: кореляційний аналіз, ефективність, землі лісогосподарського призначення, використан
ня земель, форма власності.
Key words: correlation analysis, efficiency, forest land, land use, ownership.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вивчення європейського досвіду щодо розвитку
раціонального використання та охорони земель лісогос
подарського призначення, головним чином пов'язане із
знаковою подією 07.02.2019 року, зокрема, прийняття
Закону України "Про внесення змін до Конституції Ук
раїни (щодо стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства України в Європейському
Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)"
[1].
Нормами цього законодавчого документу [1] за
кріплена незворотність стратегічного курсу держави
щодо набуття повноправного членства в Європейсько
му Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного до
говору (НАТО), шляхом внесення відповідних змін до
Конституції України [2].
Саме через ці зміни до Конституції України [2], в
контексті "…незворотності європейського та євроатлан
тичного курсу України" [2, абзац 5 преамбули], країни
ЄС (на момент дослідження загальна кількість країн
членів ЄС — 28 країн) були визначені нами для глибо
кого аналізу з метою адаптації перспективних напрямів
європейського розвитку в системі управління землями
лісогосподарського призначення в Україні.
Водночас реформування інституту права власності
на землі лісогосподарського призначення в нашій дер
жаві здійснюється доволі повільно у порівнянні з інши
ми державами ЄС. Сучасна тенденція децентралізації
влади, створення об'єднаних територіальних громад у
найближчий час вплине на зміну структури власності на
ліси в Україні. Зважаючи на це, одним із першочерго
вих завдань є дослідження впливу різних форм влас
ності на екологічні, економічні аспекти використання
земель лісогосподарського призначення на основі євро
пейського досвіду [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
За даними Світового банку ліси займають приблиз
но третину земної поверхні і мають важливе значення
для життєдіяльності людей на планеті та збалансованого
розвитку навколишнього середовища. Деревний покрив
та ліси поглинають і зберігають переважну частину вуг
лекислого газу, що безпосередньо впливає на негативні
зміни клімату. Лісові землекористування регулюють
водні цикли, підтримують якість грунтового покриву і
зменшують ризики виникнення природних катаклізм,
таких як повеней. Багато з цих природотворних обста
вин недооцінені, хоча вони є запорукою сталого, еко
лого економічного зростання місцевої, національної та
глобальної економіки. Збільшення фінансування для
збереження та захисту лісів є пріоритетним завданням —
особливо в той час, коли природні системи піддаються
антропогенному, економічному та кліматичному наван
таженню. Хоча темпи вирубки лісів у деяких регіонах
світу дещо уповільнилися, у світі все ще втрачається
близько 14,5 млн га лісових площ на рік [4].
Аналіз європейського законодавства як інновацій
ного елементу удосконалення національної лісової пол
ітики у своїй науковій праці здійснила Т.П. Єгорова [5].
В результаті вченою було запропоновано перспективну
модель розвитку лісової галузі в Україні враховуючи
досвід країн членів ЄС, зокрема, Польщі.
Водночас у сучасній науковій літературі бракує
інформації щодо ефективності використання земель
лісогосподарського призначення у різних формах влас
ності.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — здійснення кореляційного аналіз
впливу форми власності на ефективність використання
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Таблиця 1. Існуючий стан земель лісогосподарського призначення
в ЄС, 2015 р.

Країна

ЄС (28 країн-членів)
Австрія
Бельгія
Болгарія
Велика Британія
Греція
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Німеччина
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Швеція

Площа лісів
та інших
лісових
землекористувань
181917,98
4022,00
719,10
3845,00
3164,00
6539,00
657,69
2455,51
801,24
27626,65
11110,00
386,19
3468,00
2284,00
88,20
0,35
376,00
11419,00
9435,00
4907,21
6951,00
1940,00
1271,00
2190,43
23019,00
17579,00
2491,00
2667,41
30505,00

Площа
лісів
тис. га
160930,91
3869,00
683,40
3823,00
3144,00
3903,00
612,23
2231,95
754,02
18417,87
9297,00
172,70
3356,00
2180,00
86,75
0,35
376,00
11419,00
9435,00
3182,10
6861,00
1940,00
1248,00
2069,13
22218,00
16989,00
1922,00
2667,41
28073,00

Форма власності на землі
лісогосподарського
призначення

Площа лісів
придатних
для лісового
виробництва

Державна

134485,59
3339,00
670,28
2213,00
3144,00
3594,66
572,23
1993,75
632,01
14711,12
8216,47
41,12
3151,00
1924,00
86,10
Н/Д
301,00
10888,00
8234,00
2088,16
4627,00
1785,00
1139,00
1778,77
19465,00
16018,00
1740,00
2300,79
19832,13

39,74
25,79
46,55
87,93
28,38
77,48
23,68
41,32
53,24
29,23
33,58
68,79
52,33
61,43
47,13
Н/Д
48,53
51,99
81,93
3,03
66,97
50,23
25,26
57,58
30,35
24,74
71,67
76,64
24,30

Приватна
(%)
60,26
74,21
53,45
12,07
71,62
22,52
76,32
58,68
46,76
70,77
66,42
31,21
47,67
38,57
52,87
Н/Д
51,47
48,01
18,07
96,97
33,03
49,77
74,74
42,42
69,65
75,26
28,33
23,36
75,70

Джерело: сформовано автором за даними [7; 8].

Рис. 1. Діаграма площі лісів у розрізі країнчленів ЄС
Джерело: сформовано автором за даними [7; 8].

22

Інвестиції: практика та досвід № 16/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Розподіл земель
лісогосподарського призначення за формою
власності в ЄС
Країна
Австрія
Бельгія
Болгарія
Велика Британія
Греція
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Німеччина
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Швеція
ЄС (28 країн-членів)

Форма власності на землі
лісогосподарського призначення
Державна
Приватна
(%)
млн га
(%)
млн га
25,79
1,00
74,21
2,87
46,55
0,32
53,45
0,37
87,93
3,36
12,07
0,46
28,38
0,89
71,62
2,25
77,48
3,02
22,52
0,88
23,68
0,14
76,32
0,47
41,32
0,92
58,68
1,31
53,24
0,40
46,76
0,35
29,23
5,38
70,77
13,03
33,58
3,12
66,42
6,17
68,79
0,12
31,21
0,05
52,33
1,76
47,67
1,60
61,43
1,34
38,57
0,84
47,13
0,04
52,87
0,05
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
48,53
0,18
51,47
0,19
51,99
5,94
48,01
5,48
81,93
7,73
18,07
1,71
3,03
0,10
96,97
3,09
66,97
4,59
33,03
2,27
50,23
0,97
49,77
0,97
25,26
0,32
74,74
0,93
57,58
1,19
42,42
0,88
30,35
6,74
69,65
15,47
24,74
4,20
75,26
12,79
71,67
1,38
28,33
0,54
76,64
2,04
23,36
0,62
24,30
6,82
75,70
21,25
39,74
63,96
60,26
96,97

Джерело: сформовано автором за даними [7; 8].

земель лісогосподарського призначення на основі євро
пейського досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В ЄС землі лісогосподарського призначення та
сільськогосподарські землі охоплюють понад 75 % те
риторії, які, відповідно, "містять" великі запаси вугле
цю, що перешкоджає його емісії в атмосферу. Водно
час вирубка лісів або розорювання сільськогосподарсь
ких угідь генерує викиди, заходи, які передбачають за
ліснення або перетворення орних земель у пасовища,
можуть захистити вуглецеві запаси та сприяти поглинан
ню вуглецю. Ліси ЄС, за даними Європейської комісії,
щорічно поглинають еквівалент у майже 10 % загаль
них викидів парникових газів Європи. Землекористуван
ня та лісове господарство, які включають у себе вико
ристання грунтів, дерев, рослин, біомаси та деревини,
безпосередньо сприяють сталому розвитку навколиш
нього середовища [6].
За даними Eurostat існуючий стан земель лісогоспо
дарського призначення ЄС формує 5 % усіх лісових за
пасів світу і, всупереч світовим тенденціям зменшення лісо
вих земель, лісові площі ЄС поступово збільшуються [7].
Станом на 2015 рік загальна площа лісів та інших
лісових землекористувань в ЄС (28 країн членів) сягає
близько 182 млн га, з них під лісами — 160,9 млн га
(табл. 1).
До країн членів ЄС з найбільшою площею земель
лісогосподарського призначення відносяться: Швеція
(28,1 млн га), Фінляндія (22,2 млн га), Іспанія (18,4 млн
га), Франція (17,0 млн га), Німеччина (11,4 млн га),
Польща (9,4 млн га), Італія (9,3 млн га), Румунія (6,9 млн
га) (рис. 1).

Рис. 2. Діаграма розподілу земель лісогосподарського призначення за формою власності
в розрізі країнчленів ЄС
Джерело: сформовано автором за даними [7; 8].
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Найменша площа лісів серед країн Таблиця 3. Фінансові результати від використання лісів в ЄС
членів ЄС зосереджена в Мальті (0,00035 млн
Загальний обсяг
га), Люксембурзі (0,087 млн га), Кіпрі
виробництва
Валова додана
(0,173 млн га), Нідерландах (0,376 млн га),
(товарів та послуг)
вартість за базовими
Площа
лісового
Данії (0,612 млн га), Бельгії (0,683 млн га),
цінами
Назва країни
лісів,
господарства (у
Ірландії (0,754 млн га) та інші.
тис. га
фактичних цінах)
Цікавим рішенням з точки зору раціо
(млн євро)
(млн євро)
нального управління та охорони земель є
2005
2015
2005
2015
розподіл цих земель за формою власності, ЄС-28
160930,91
Н/Д
50100,84 Н/Д
25835,89
3869,00
1785,72
2387,61
872,97
1149,98
особливо враховуючи той факт, що в Ук Австрія
683,40
Н/Д
411,10
Н/Д
93,30
раїні землі лісогосподарського призначен Бельгія
Болгарія
3823,00
266,40
740,65
83,95
256,31
ня належать державній формі власності Велика Британія 3144,00
791,17
1477,49
356,83
582,15
[9—12].
Греція
3903,00
70,91
93,58
54,14
72,56
Загалом по ЄС у державній власності Данія
612,23
Н/Д
622,36
Н/Д
310,24
2231,95
Н/Д
667,50
Н/Д
229,90
перебуває 39,74 % (63,96 млн га) земель Естонія
754,02
Н/Д
418,00
Н/Д
8,00
лісогосподарського призначення, тоді як у Ірландія
Іспанія
18417,87
1582,00
1344,00
786,70
1092,00
приватній 60,26 % (96,97 млн га). Фактично
Італія
9297,00
456,20
1490,70
365,00
1230,80
більша половина всіх європейських лісів зна Кіпр
172,70
2,31
3,41
1,58
2,55
ходиться у власності приватних структур, Латвія
3356,00
Н/Д
938,90
Н/Д
359,60
2180,00
172,03
1608,69
101,54
696,14
громад, господарств і лісогосподарських Литва
Люксембург
86,75
9,21
30,53
5,94
26,79
корпорацій (табл. 2).
0,35
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Аналіз даних розподілу земель лісогос Мальта
Нідерланди
376,00
132,60
254,00
46,10
111,00
подарського призначення за формою влас Німеччина
11419,00
Н/Д
8853,90
1738,20
3344,38
ності демонструє той факт, що у країнах Польща
9435,00
1991,05
5240,51
1109,62
2274,42
членів ЄС з великою площею лісів значний Португалія
3182,10
1065,60
1241,09
810,29
893,22
6861,00
530,53
1929,76
314,29
641,37
відсоток земель перебуває у приватній Румунія
1940,00
623,88
786,29
259,41
319,29
власності, а саме: Швеція (75,70 % від за Словаччина
Словенія
1248,00
195,15
402,13
115,21
219,38
гальної площі лісів — 21,25 млн га), Фінлян Угорщина
2069,13
338,53
488,21
132,44
213,76
дія — (69,65 % від загальної площі лісів — Фінляндія
22218,00
3235,00
4616,00
2422,00
3318,00
15,47 млн га), Іспанія (70,77 % від загальної Франція
16989,00
5531,21
6816,29
2967,73
3386,65
1922,00
Н/Д
302,83
Н/Д
184,45
площі лісів — 13,03 млн га), Франція (75,26 Хорватія
2667,41
1423,88
2209,49
495,93
883,26
% від загальної площі лісів — 12,79 млн га), Чехія
Швеція
28073,00
Н/Д
4725,82
Н/Д
3936,39
Італія (66,42 % від загальної площі лісів —
Джерело: сформовано автором за даними [7; 8].
6,17 млн га) [12—16].

Рис. 3. Діаграма площі лісів та обсягів виробництва лісового господарства
в розрізі країнчленів ЄС
Джерело: сформовано автором за даними [7; 8].
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Таблиця 4. Кореляційний аналіз впливу форми власності на ліси та ефективності використання
земель лісогосподарського призначення в країнахчленах ЄС

Показники

Форма власності, %
Кількість зайнятих
працівників у
лісовому
господарстві, тис.
осіб
Площа лісу на одного
жителя, га
Площа лісів
придатних для
товарного
виробництва на
одного працівника, га
Обсяг виробництва в
лісовому господарстві
за базовими цінами на
одного зайнятого, млн
євро
Чистий річний
приріст деревини на
одного зайнятого, м³

Показники

Форма власності, %
Кількість зайнятих
працівників у
лісовому
господарстві, тис.
осіб
Площа лісу на одного
жителя, га
Площа лісів
придатних для
товарного
виробництва на
одного працівника, га
Обсяг виробництва в
лісовому господарстві
за базовими цінами на
одного зайнятого, млн
євро
Чистий річний
приріст деревини на
одного зайнятого, м³

Приватна власніть на землі лісогосподарського призначення в ЄС
Площа лісів
Кількість
Обсяг виробництва в
Чистий
придатних
зайнятих
лісовому
річний
Площа лісу на для товарного
Форма
працівників у
господарстві за
приріст
одного жителя, виробництва
лісовому
базовими цінами на деревини на
власності, %
га
на одного
господарстві,
одного зайнятого,
одного
працівника,
тис. осіб
млн євро
зайнятого, м³
га
1,000
1,000
-0,034

0,013

-0,222

1,000

-

-

-

0,214

0,028

-0,099

1,000

-

-

0,340

0,088

-0,136

0,320

1,000

-

0,396

0,065

-0,057

0,597

0,856

1,000

Державна власність на землі лісогосподарського призначення в ЄС
Площа лісів
Кількість
Обсяг виробництва в
Чистий
придатних
зайнятих
лісовому
річний
Площа лісу на для товарного
працівників у
господарстві за
приріст
Форма
одного жителя, виробництва
власності, %
лісовому
базовими цінами на деревини на
га
на одного
господарстві,
одного зайнятого,
одного
працівника,
тис. осіб
млн євро
зайнятого, м³
га
1,000
1,000
0,034

-0,013

-0,222

1,000

-

-

-

-0,214

0,028

-0,099

1,000

-

-

-0,340

0,088

-0,136

0,320

1,000

-

-0,396

0,065

-0,057

0,597

0,856

1,000

Джерело: розраховано автором.

Водночас найбільший відсоток земель лісо
господарського призначення, які перебувають у
державній власності, визначений у таких країнах,
площа лісів в яких є незначною, зокрема: Болгарія
(ліси у державній власності — 87,93 %), Польща
(81,93 %), Греція (77,48 %), Чехія (76,64 %), Хорва
тія (71,64 %), Кіпр (68,79 %), Румунія (66,97%), Лит
ва (61,43 %). Інтерпретація результатів досліджен
ня в розрізі країн членів ЄС представлена на рисун
ку 2.

Результати аналізу економічних показників лісово
го господарства ЄС станом на 2015 рік свідчать що за
гальний обсяг виробництва (товарів та послуг) лісового
господарства (у фактичних цінах) — 50,101 млрд євро,
валова додана вартість (у фактичних цінах) у лісовому
господарстві ЄС — 25,836 млрд євро (загальна площа
лісів при цьому 160,9 млн га) (табл. 3).
У розрахунку на 1 га площі земель лісогосподарсь
кого призначення в ЄС загальний обсяг виробництва
(товарів та послуг) лісового господарства становить

25

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
311,38 євро/га та 160,57 євро/га — валової доданої
вартості.
Водночас здійснивши ранжування країн членів ЄС
за обсягом виробництва лісового господарства та зіста
вивши їх із даним площі лісів, можна побачити, що еко
номічний ефект не залежить від загальної площі земель
лісогосподарського призначення в країні, головним
фактором є ефективне управління лісовим господар
ством, технологія виробництва, матеріальна база для
обробки деревини (рис. 3).
У ході дослідження, ми намагалися дослідити вплив
форми власності на такі показники ефективного вико
ристання земель лісогосподарського призначення [17;
18]:
— економічні (площа лісів придатних для товарно
го виробництва на одного працівника; обсяг виробниц
тва в лісовому господарстві за базовими цінами на од
ного зайнятого; чистий річний приріст деревини на од
ного зайнятого);
— соціальні (кількість зайнятих працівників у лісо
ве господарство);
— екологічні (площа лісу на одного жителя).
З цією метою за допомогою багатофакторного ко
реляційного аналізу (табл. 4) були розраховані коре
ляційні зв'язки між окресленими факторами (показни
ками) в умовах приватної та державної форми власності
на землі лісогосподарського призначення.
Із результатів кореляційного аналізу слідує:
— форма приватної власності на землі лісогоспо
дарського призначення не корелює із жодним визначе
ним показником, зокрема: кількість зайнятих працівників
у лісовому господарстві (R = — 0,034); площа лісу на
одного жителя (R = 0,013); площа лісів придатних для
товарного виробництва на одного працівника (R = 0,214);
обсяг виробництва в лісовому господарстві за базовими
цінами на одного зайнятого (R = 0,340); чистий річний
приріст деревини на одного зайнятого (R = 0,396);
— із формою державної власності на землі лісогос
подарського призначення також відсутні кореляційні
зв'язки між визначеними показниками, зокрема:
кількість зайнятих працівників у лісовому господарстві
(R = 0,034); площа лісу на одного жителя (R = — 0,013);
площа лісів придатних для товарного виробництва на
одного працівника (R = — 0,214); обсяг виробництва в
лісовому господарстві за базовими цінами на одного
зайнятого (R = — 0,340); чистий річний приріст дереви
ни на одного зайнятого (R = — 0,396).
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PRIORITIES FOR BUDGET POLICY

У статті розкрито пріоритети формування бюджетної політики, орієнтованої на забезпечен
ня сталого соціальноекономічного розвитку суспільства із врахуванням системи національ
них цінностей. На сучасному етапі суспільних перетворень у країні пріоритетні напрями фор
мування бюджетної політики мають визначатись, виходячи із життєво важливих інтересів су
спільства та держави, нагальних та стратегічних завдань соціальноекономічного розвитку, не
обхідності реалізації інтересів країни у різних галузях економіки, національних економічних
завдань, створення належних умов життєдіяльності та добробуту громадян. Досягнення стра
тегічних цілей соціальноекономічного розвитку країни залежить від ступеня врахування в бю
джетній політиці особливостей інституційного середовища, функціонування фінансовоеконо
мічних відносин, динаміки суспільного розвитку. Обгрунтовано, що одним із інструментів дер
жавного регулювання соціальноекономічного розвитку є перспективне бюджетне плануван
ня, яке забезпечує розробку основних напрямів формування та використання бюджетних коштів
на середньострокову перспективу. Ефективна бюджетна політика позитивно впиває на реалі
зацію завдань суспільного розвитку.
The article describes the priorities of forming a budget policy focused on ensuring sustainable
socioeconomic development of society, taking into account the system of national values. At the
present stage of social transformation in Ukraine, the priority directions of budgetary policy making
should be determined on the basis of vital interests of society and the state, urgent and strategic
tasks of socioeconomic development, the need to realize the interests of the country in various
sectors of the economy, national economic tasks, and the creation of proper and the wellbeing of
citizens. The strategy of social development influences the directions of budget policy formation,
which in turn influences the degree of redistribution of the domestic gross product. Budget policy is
formed based on the realization of national economic goals and interests of the country. Achieving
strategic goals of the socio — economic development of the country depends on the degree of
consideration in the budgetary policy of the features of the institutional environment, the functioning
of financial and economic relations, the dynamics of social development. It is substantiated that one
of the instruments of state regulation of socioeconomic development is perspective budgetary
planning, which ensures the development of the main directions of formation and use of budgetary
funds in the medium term. Prospective budgeting creates the conditions for solving important
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problems of state influence on economic development. The development and implementation of fiscal
policy should be based on scientifically grounded provisions and the results of the conducted studies
on budget relations, which will undoubtedly strengthen the balance of public finances and create
the necessary conditions and to improve the level of control of the economic processes of the country.
It is proved that effective budgetary policy can have a positive effect on the realization of social
development goals. Today, in the context of the need to address urgent current needs, including
increasing various forms of support for the needy population, increasing levels of social assistance,
high unemployment and increasing external migration of population of all ages, there is a need to
develop and introduce new budgetary policy bases.

Ключові слова: бюджет, бюджетні видатки, бюджетна політика, перспективне бюджетне плану
вання, суспільний розвиток.
Key words: budget, budget expenditures, budget policy, prospective budget planning, social development.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У статті розкрито пріоритети формування бюджет
ної політики, орієнтованої на забезпечення сталого со
ціально економічного розвитку суспільства із врахуван
ням системи національних цінностей. На сучасному етапі
суспільних перетворень в Україні пріоритетні напрями
формування бюджетної політики мають визначатись, ви
ходячи із життєво важливих інтересів суспільства та
держави, нагальних та стратегічних завдань соціально
економічного розвитку, необхідності реалізації інте
ресів країни у різних галузях економіки, національних
економічних завдань, створення належних умов життє
діяльності та добробуту громадян. Обгрунтовано, що
одним із інструментів державного регулювання соціаль
но економічного розвитку є перспективне бюджетне
планування, яке забезпечує розробку основних на
прямів формування та використання бюджетних коштів
на середньострокову перспективу. У процесі перспек
тивного бюджетного планування створюються умови
для розв'язання важливих проблем державного впливу
на економічний розвиток. Розробка і реалізація бюд
жетної політики має спиратися на науково обгрунтовані
положення та результати проведених досліджень з пи
тань бюджетних відносин, що безперечно посилить зба
лансованість державних фінансів та створить необхідні
умов и для підвищення рівня керованості економічних
процесів країни. Ефективна бюджетна політика може
позитивним чином впливати на реалізацію завдань су
спільного розвитку.

Формування бюджетної політики за нинішніх вітчиз
няних соціально економічних умов має визначатись як
довгостроковими завданнями розвитку країни, так і не
обхідністю вирішення поточних завдань життєдіяльності
держави, зокрема питань безпеки та захисту території
держави, соціальної підтримки незахищених верств на
селення, підвищення добробуту громадян, надання до
ступу до якісних послуг у сферах освіти, медичного за
безпечення, культури, житлово комунального господар
ства тощо. Бюджетна політика формується, виходячи
інтересів країни у різних її сферах та напрямах діяль
ності, із реалізації національних пріоритетів соціально
економічного розвитку. Досягнення стратегічних цілей
соціально економічного розвитку країни залежить від
ступеня врахування в бюджетній політиці особливостей
інституційного середовища, функціонування фінансово
економічних відносин, динаміки суспільного розвитку
[5]. Реалії економіки України одним із першочергових
загальнонаціональних пріоритетів визначають структур
ну перебудову економіки відповідно до світових тен
денцій та розвитку технологій з формуванням у кінце
вому підсумку адекватного ринкового середовища, а
також фінансове забезпечення інноваційного розвитку
національної економіки і створення в Україні ринку інно
ваційних продуктів та послуг [7]. Нині особливої
актуальності набуває необхідність посилення рівня
якості та ефективності формування та реалізації бю
джетної політики держави.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Серед наукових досліджень зарубіжних вчених у
сфері бюджетної політики, публічних фінансів, видатків
бюджету можна назвати наукові доробки Дж.М. Б'юке
нен [3], А. Вагнера, П. Самуельсона, Дж. Стігліца [8; 9],
В. Танзі. Дослідженню питань бюджетної політики дер
жави, формування та використанням коштів державно
го бюджету присвячені праці вітчизняних вчених С. Бу
ковинського, А. Буряченка, В. Глущенка, І. Запатріної,
О. Кириленко, Л. Лисяк [1], І. Луніної, І. Лук'яненко [4],
В. Федосова, І. Чугунова [2; 5—7] та інших.

Метою статті є розкриття пріоритетів формування
бюджетної політики, орієнтованих на забезпечення ста
лого соціально економічного розвитку суспільства із
врахуванням системи національних цінностей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективним засобом реалізації національних зав
дань соціально економічного розвитку є виважена та
збалансована бюджетна політика. Бюджетна політика,
її еволюція, роль та сутність нерозривно пов'язані із роз
витком держави та державотворчих процесів. Страте
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гія суспільного розвитку впливає на напрями формуван
ня бюджетної політики, що в свою чергу впливає на
ступінь перерозподілу внутрішнього валового продук
ту. Бюджетна політика формується, виходячи із реалі
зації національних економічних завдань та інтересів
країни.
Виважена державна бюджетна політика дозволяє
забезпечувати реалізацію національних пріоритетів дов
гострокового розвитку, економічну стабільність та зро
стання, вирішує нагальні ключові завдання у сферах
соціального захисту незахищених верст населення, охо
рони здоров'я, освіти, культури, добробуту громадян,
надання якісних та доступних послуг у житлово кому
нальній сфері, забезпечення безпеки та правопорядку
на території держави.
Бюджетна політика змінюється та коригується у
відповідності до соціально економічних завдань держа
ви на відповідних етапах розвитку, що впливає на не
обхідність визначення відповідної тактики та стратегії у
формуванні та реалізації політики держави у сфері бюд
жету.
Досягнення стратегічних цілей соціально економі
чного розвитку країни залежить від ступеня врахуван
ня в бюджетній політиці особливостей інституційного
середовища, функціонування фінансово економічних
відносин, динаміки суспільного розвитку.
Формування та реалізація бюджетної політики Ук
раїни відбувається на сьогодні за достатньо складних
як зовнішніх, так і внутрішніх політичних та соціально
економічних умов, водночас зростає необхідність по
силення соціальної ролі держави. На сьогодні в Україні
на тлі необхідності вирішення нагальних поточних по
треб, зокрема збільшення різних форм підтримки по
требуючого цього верст населення, зростання рівня
соціальної допомоги, високого рівня безробіття та
збільшення зовнішньої міграції населення всіх вікових
категорій, постає потреба розробки та впровадження
нових підвалин бюджетної політики.
Дефініцію "бюджетна політика" в Україні закріпле
но на законодавчому рівні. В пункті 1 статті 10 Госпо
дарського кодексу України визначено, що бюджетна
політика включена до основних напрямів економічної
політики, що визначаються державою та спрямована на
оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і
використання державних фінансових ресурсів, підви
щення ефективності державних інвестицій у економіку,
узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у
сфері міжбюджетних відносин, регулювання державно
го боргу та забезпечення соціальної справедливості при
перерозподілі національного доходу. До основних зав
дань бюджетної політики відносив "забезпечення вико
нання завдань соціально економічного розвитку держа
ви та адміністративно територіальних одиниць, однак
водночас важливою є підтримка передусім запасу
стійкості бюджетної системи". З метою розробки і реа
лізації збалансованого бюджетного регулювання про
тягом певного періоду бюджетна політика має визнача
тися, виходячи з циклічності економічного розвитку, а
також зі стану державних фінансів і запасу стійкості
бюджетної системи, суттєве зменшення якого може при
звести до ускладнень у проведенні ефективного бюд
жетного регулювання щодо позитивного впливу на еко
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номічне зростання. Інституційний підхід передбачає
розгляд бюджетного регулювання як динамічної систе
ми, що постійно вдосконалюється та адаптується до
основних завдань соціально економічного розвитку"
[5].
Визначення шляхів адекватних умовам та ступеню
розвитку суспільства, задіяння регуляторного потен
ціалу складових бюджетної політики потребує подаль
шого дослідження взаємозв'язку бюджетних відносин
та соціально економічних процесів. Бюджетна політи
ка має розглядатися як складова системи інститутів су
спільства, розвиток системи бюджетного регулювання
сприятиме здійсненню відповідних інституційних змін
сучасного економічного середовища. Бюджетна політи
ка невіддільна від існуючих у країні інститутів, які утво
рюють певне інституційне середовище, що визначає
відповідні фінансово економічні відносини як резуль
тат діяльності держави та суб'єктів ринкового механіз
му. Держава, спрямовуючи діяльність на удосконален
ня базових інститутів економічного розвитку: власності,
управління, праці, тим самим створює умови для фор
мування й реалізації ефективної бюджетної політики.
Система державних фінансів вимагає адаптації до ди
намічних процесів, які відбуваються у суспільстві, що
проходить за умов вилучення з інституційного середо
вища інститутів, які перешкоджають ефективному впли
ву бюджетної політики на соціально економічні проце
си [7].
Проведення обгрунтованої бюджетної політики
вимагає її узгодження з грошово кредитною політи
кою — емісією грошових коштів та кредитних ре
сурсів, заходами з підтримки валютних курсів, конт
ролем за інфляційними процесами тощо. Бюджетна
політика пов'язана з мобілізацією та використанням
фінансових ресурсів з метою забезпечення найваж
ливіших державних програм. Це, як правило, соц
іальні програми, програми, спрямовані на економіч
ний розвиток, наукові дослідження, освіту, охорону
здоров'я, державне управління. Бюджетна політика
повинна враховувати прогнозовану динаміку валово
го внутрішнього продукту, спиратися на прозору і
виважену систему оподаткування, яка виконує не
лише фіскальну, але й стимулюючу функцію [4].
Бюджетна політика повинна створювати сприятливі
умови для задоволення потреб та розв'язання тих про
блем суспільства, які не у повній мірі вирішує ринко
вий механізм саморегулювання. Задоволення потреб
суспільства супроводжується постійним ускладненням
взаємодії суб'єктів економіки, суспільства, державних
органів влади; суспільні проблеми охоплюють еконо
мічну, соціальну, політичну сфери. У цьому контексті
необхідною є адекватність впливу бюджетної політи
ки на потреби та інтереси суспільства, їх узгодження з
метою стабільного економічного зростання і розвит
ку. Бюджетна політика є одним з основних засобів виз
начення напрямів впливу органів державного управлі
ння на досягнення збалансованого розвитку суспіль
ства [1].
Бюджетна та податкова політика націлені на фор
мування та розподіл бюджетних ресурсів, з метою за
безпечення ефективності управління ними ці складові
об'єднують в бюджетно податкову політику. Бюджет

Інвестиції: практика та досвід № 16/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
на політика, спрямована на оптимізацію та раціоналіза
цію формування доходів і використання державних
фінансових ресурсів, підвищення ефективності держав
них інвестицій у економіку, узгодження загальнодер
жавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних
відносин, регулювання державного боргу та забезпе
чення соціальної справедливості при перерозподілі на
ціонального доходу. Податкова політика, спрямована
на забезпечення економічно обгрунтованого податко
вого навантаження на суб'єктів господарювання, стиму
лювання суспільно необхідної економічної діяльності
суб'єктів, а також дотримання принципу соціальної спра
ведливості та конституційних гарантій прав громадян
при оподаткуванні їх доходів [4].
Формування та реалізація бюджетної політики без
посереднім чином мають бути пов'язані із соціально
економічною політикою держави, її цілями і завдан
нями щодо економічного зростання. Це означає, що
бюджетна стратегія повинна реалізувати цілі за
гальнонаціональної стратегії соціально економічного
розвитку, використовуючи широкий арсенал засобів
бюджетного механізму. Реалії економіки України од
ним із першочергових загальнонаціональних пріори
тетів визначають структурну перебудову економіки
відповідно до світових тенденцій та розвитку техно
логій з формуванням у кінцевому підсумку адекватно
го ринкового середовища, а також фінансове забез
печення інноваційного розвитку національної еконо
міки і створення в Україні ринку інноваційних продуктів
та послуг. В Україні не всі зазначені важелі можуть бути
використані. Для розширення інструментального впли
ву бюджетної політики стимулювання економічного
зростання переважно інтенсивного типу необхідно
удосконалити нормативно правову базу їх застосуван
ня [7].
За нинішнього стану економічної та фінансової
сфер в Україні особливої актуальності набуває не
обхідність посилення рівня якості та ефективності бюд
жетної політики держави. Формування науково обгрун
тованих та виважених бюджетних пріоритетів в умовах
обмеженості фінансових ресурсів держави надають
можливість досягати максимальних цілей та завдань
суспільного розвитку при використанні наявних коштів
бюджету.
Трансформація бюджетних пріоритетів повинна
носити постійний характер, що дозволить вносити нові
необхідні елементи у процес бюджетного регулюван
ня, забезпечувати потреби населення країни. Ефек
тивність бюджетної політики вимірюється відношенням
отриманих результатів до обсягу використаних бюджет
них коштів.
Одним із необхідних умов при формуванні та реа
лізації завдань бюджетної політики залишаються поси
лення довіри соціуму через підвищення бюджетної пуб
лічності та прозорості, яка полягає у доступності своє
часної, актуальної та достовірної інформації про стан
державних фінансів, планування завдань та цілей, на
виконання яких направляються кошти бюджету; по
стійному фінансовому моніторингу і контролю викори
стання бюджетних коштів. Заходи, спрямовані на підви
щення рівня збалансованості і прозорості бюджету,
ефективності використання бюджетних коштів, удоско

налення міжбюджетних відносин, забезпечення якісно
го виконання бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого
фінансового контролю дозволять посилити вплив бюд
жетної політики на суспільний розвиток. Одним із орієн
тирів під час формування бюджетної політики мають
бути умови, які стимулюють залучення інвестицій та ка
піталу в країну, у тому числі закордонних; сплату по
датків не за кордоном, а у бюджет своєї країни, що мож
ливо у разі підвищення прозорості та зрозумілості по
даткової системи.
Перспективне бюджетне планування, яке полягає
в розробці основних напрямів формування та викори
стання бюджетних коштів на середньострокову перс
пективу, відповідно до завдань, що постають перед
суспільством на певному етапі його розвитку, є одним
із основних інструментів державного регулювання соц
іально економічного розвитку. У процесі перспектив
ного бюджетного планування створюються умови для
розв'язання важливих проблем державного впливу на
економічний розвиток. Розробка і реалізація бюджет
ної політики має спиратися на науково обгрунтовані
положення та результати проведених досліджень з
питань бюджетних відносин, що безперечно посилить
збалансованість державних фінансів та створить не
обхідні умов и для підвищення рівня керованості еко
номічних процесів країни. Основним завданням бюд
жетного регулювання є забезпечення виконання зав
дань соціально економічного розвитку держави та
адміністративно територіальних одиниць, однак при
цьому важливою є підтримка у необхідних межах за
пасу стійкості бюджетної системи. Необхідним є не
тільки розробка прогнозних бюджетних показників на
середньострокову перспективу але й визначення дов
гострокової бюджетної стратегії з урахуванням циклі
чності економічного розвитку, що підвищить керо
ваність бюджетного процесу. Під час вибору стратегі
чних напрямів формування бюджетної політики визна
чальними є орієнтири соціально економічної політики
держави, у тому числі створення відповідних умов для
оптимальної структурної перебудови економіки, спри
янню розробки та запровадженню наукоємних, кон
курентоспроможних технологій, збереження та розви
ток людського капіталу.
Бюджетна політика уособлює роль держави у ре
гулюванні економічних процесів, забезпеченні макро
економічного зростання, соціальних гарантій населен
ня, сталого суспільного розвитку. Бюджетна політика
коригується у відповідності до соціально економічно
го завдань держави на відповідних етапах розвитку, що
впливає на необхідність визначення відповідної такти
ки та стратегії у формуванні та реалізації політики дер
жави у сфері бюджету.
Одним із принципів, на яких грунтується бюджетна
система країни є ефективність та результативність, який
полягає у досягненні всіма учасниками бюджетного про
цесу відповідного результату при залученні мінімально
го обсягу бюджетних коштів. Завдяки прийняттю об
грунтованих управлінських рішень має досягатись ра
ціональне та цільове використання бюджетних коштів,
результативність у діяльності розпорядників бюджет
них коштів. Ефективність виконання бюджету є одним
з важливих показників якості використання державних
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коштів. Шляхами поліпшення якості управління бюджет
ними ресурсами має бути, зокрема комплексне викори
стання програмно цільового методу планування бюд
жетів усіх рівнів, подальше удосконалення системи мо
ніторингу й оцінювання результативності та ефектив
ності бюджетних програм; приведення внутрішнього
аудиту у відповідність до світових стандартів. У підви
щенні якості та ефективності управління бюджетними
ресурсами необхідним є постійне підвищення ролі дер
жавного аудиту у системі бюджетного процесу на всіх
його стадіях. Бюджетна політика має розглядатися як
складова системи інститутів суспільства, розвиток сис
теми бюджетного регулювання сприятиме здійсненню
відповідних інституційних змін сучасного економічного
середовища.
Бюджетна політика невіддільна від існуючих у країні
інститутів, які утворюють певне інституційне середови
ще, що визначає відповідні фінансово економічні відно
сини. Для розробки і реалізації збалансованого бюд
жетного регулювання протягом певного періоду бюд
жетна політика має визначатися, виходячи з циклічності
економічного розвитку, стану державних фінансів і за
пасу стійкості бюджетної системи, суттєве зменшення
якого може призвести до ускладнень у проведенні ефек
тивного бюджетного регулювання щодо позитивного
впливу на економічне зростання.

ВИСНОВКИ
Ефективна бюджетна політика повинна слугувати
інструментом для вирішення як питань сьогодення —
поточного бюджетного року та у короткостроковій пер
спективі, та і довгострокових завдань. В умовах обме
жених фінансових ресурсів держави, які перерозподі
ляються через державний бюджет країни, необхідним
є їх ефективне використання. Бюджетна політика повин
на створювати сприятливі умови для задоволення по
треб та розв'язання тих проблем суспільства, які не у
повній мірі вирішує ринковий механізм саморегулюван
ня. Ефективність виконання бюджету є одним з важли
вих показників якості використання державних коштів.
За нинішніх умов стратегія бюджетної політики визна
чається довгостроковими завданнями модернізації
соціально економічної системи країни. Формування та
реалізація бюджетної політики безпосереднім чином
мають бути пов'язані із соціально економічною політи
кою держави, її цілями і завданнями щодо економічно
го зростання. Бюджетна стратегія повинна реалізувати
цілі загальнонаціональної стратегії соціально еконо
мічного розвитку, використовуючи широкий арсенал за
собів бюджетного механізму. Бюджетна політика не
віддільна від існуючих у країні інститутів, які утворю
ють певне інституційне середовище, що визначає відпо
відні фінансово економічні відносини.
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PECULIARITIES OF TAX POLICY OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

У статті обгрунтовано актуальність дослідження питань щодо необхідності підвищення ефек
тивності податкової політики та її реалізації у сучасних умовах з урахуванням впливу на фінан
совий стан держави та забезпечення цілей суспільного добробуту. Розглянуто особливості та
тенденції сучасної податкової політики України, визначено її основні новації у 2019 році та до
сліджено її вплив на соціальноекономічний розвиток держави. Проведено аналіз структури
податкових надходжень та їх місця в доходах зведеного бюджету. Досліджено показники якості
податкової політики — рівень ставок податків та складність їх адміністрування. Сформульова
но основні проблеми та вектори реформування податкової політики, першочерговими з яких є
підвищення ефективності та полегшення податкового адміністрування, зниження суто фіскаль
ної спрямованності податкової політики та посилення її стимулюючої функції, що сприятиме
розвитку підприємництва, збільшенню надходжень до бюджету та підвищенню інвестиційної
привабливості країни задля досягнення Статегічних цілей розвитку нашої держави.
The article deals with research relevance of the issues of need to improve effectiveness of tax
policy and its implementation in modern conditions. It takes into account impact on the financial
state of the country and realization of public welfare goals. The peculiarities and tendencies of modern
tax policy of Ukraine are considered. Its main innovations in 2019 are determined and its influence
on the socioeconomic development of the state is in the research focus. The main innovations
include: raising excise tax rates on tobacco products; environmental tax, rent, tourist tax and
changing the rules for its collection; eliminating disadvantages of transfer pricing; VAT reduction on
international parcels; simplification of court admittance for both taxpayers and control authorities.
According to Paying Taxes Rate 2019 which analyzes ease of tax payment, Ukraine is the 54th out
of 190 countries. It worsens its position by 11 points comparing to the previous year. This is due to
increase of effective tax rate.
The structure of tax revenues and their place in the consolidated budget revenues of Ukraine is
analyzed. Tax policy quality indicators as level of tax rates and complexity of administering them are
investigated. The main problems and vectors of tax policy reform are formulated. The most important
is to reduce its purely fiscal orientation; strengthen its stimulating function by facilitating development
of entrepreneurship and increasing the country's investment attractiveness to achieve Strategic aims
of our country's development.
It is stated that the key objective of tax reform is to build an economically sound tax policy that is
able to provide a sound financial base for the state, promote economic growth and achieve consensus
between the state and taxpayers.
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It is determined that the priority of the state tax policy of Ukraine for 2018—2020 is to ensure its
stability and increase its efficiency by facilitating tax administration while minimizing opportunities
for abuse.
Ключові слова: адміністрування податків, податки, податкове навантаження, податкова політика,
податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб.
Key words: personal income tax; tax administration; tax burden, taxes, tax policy, value added tax.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах від ефективності податкової по
літики залежить формування державних доходів, забез
печуючи тим самим можливість державі виконувати свої
функції та сприяти соціально економічному зростанню.
Зазначимо, що саме податки домінують у доходах бюд
жету як України, так і зарубіжних країн. Тому провад
ження ефективної податкової політики є вкрай важли
вим питанням і набуває особливої актуальності в кон
тексті важливості її впливу на всі сфери супільного жит
тя та забезпечення цілей суспільного добробуту.
Реалії сьогодення такі, що є багато нарікань на су
часну податкову політику у тому сенсі, що вона зорієн
тована в основному лише на виконання фіскальної
функції, нехтуючи водночас стимулючою функцією.
Тому наразі гостро стоїть питання побудови такої
податкової політики, яка б давала можливість створити
надійну фінансову базу держави, стимулювала розви
ток підприємництва, сприяла зростанню рівня життя на
селення та відповідала міжнародному передовому до
свіду у цій галузі і проголошеному курсу євроінтеграції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питань податкової політики займали
ся такі вчені, як Андрущенко В.Л. [1], Литвіцька Н.Ю.
[2], Майсгрев С. [4], Лаффер А. та ін.
Але, незважаючи на наявність значних та суттєвих
доробок у цій сфері, потребує подальшого досліджен
ня питання щодо створення дієвого механізму реалізації
податкової політики, яка б була узгоджена з цілями
фінансової політики держави та відповідала Стратегіч
ним напрямам розвитку України.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасних тенденцій та
розробці практичних рекомендацій щодо оптимізації
механізму реалізації податкової політики України, вра
ховуючи передові вітчизняні здобутки та зарубіжний
досвід, але з урахуванням національних особливостей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проблема побудови ефективної податкової політи
ки — одна із найбільш актуальних в Україні, адже саме
така податкова політика допоможе досягти тих цілей та
завдань, які стоять перед державою. Ефективна подат
кова політика держави повинна розроблятися в залеж
ності від її соціально економічного стану та мати нау
кове обгрунтування, враховувати необхідність забезпе
чення високих темпів економічного зростання та со
ціальної гармонії у суспільстві.
Історія розвитку оподаткування свідчить, що подат
ки використовуються не лише з метою наповнення бюд
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жетів, але й виступають серйозним інструментом регу
лювання та стимулювання соціально економічного роз
витку. Отже, використовуючи податковй механізм, мож
на досягти вищеозначених цілей за допомогою реалі
зації дієвої податкової політики.
Податкова політика нашої держави пройшла певні
етапи свого розвитку, які були обумовлені переходом
від командно адміністратитвної економіки з її директив
ними механізмами регулювання до ринкової економі
ки, де важливими, ключовими методами регулювання є
самі фіскальні.
Ми розуміємо, що в сучасних умовах без податків
не обходиться жодна країна, адже саме вони є голов
ним джерелом наповнення державної скарбниці. Тому
фізичні на юридичні особи змушені віддавати частину
своїх доходів на загальнодержавні потреби. І тут важ
ливо, щоб податкова політика держави була досить
досконалою та ефективною.
Отже, можемо констатувати, що податкова політика
України пройшла ряд етапів свого становлення, але вона
ще не є досконалою, має певні вади та характеризується
переважно фіскальною спрямованістю. Її сучасними ре
аліями є складний механізм нарахування та адміністру
вання податків, часті зміни податкового законодавства
та відсутність чітких, довгострокових орієнтирів.
Якість податкової політики визначається за такими
показниками, як рівень податкового навантаження та
складність розрахунку і адміністрування податків. До
слідження аудиторської компанії Price Water House
Coopers та Світового банку говорять, що система опо
даткування нашої держави потребує серйозного рефор
мування для мінімізації негативного впливу податкової
політики на соціально економічне становище держави
та рівень її інвестиційної привабливості.
Податкове навантаження є важливим показником
ефективної податкової політики держави.
Розглянемо зарубіжний досвід та показники подат
кового навантаження на прикладі розвинутих країн.
Як показує аналіз таблиці 1, рівень податкового на
вантаження у розвинутих країнах коливається в межах
Таблиця 1. Податкове навантаження у країнах
з розвинутою ринковою економікою
Країна
Австрія
Великобританія
Норвегія
Італія
Німеччина
Франція
Швеція
Данія

Податкове навантаження,
%
41,9
36,6
43,4
43,3
36,2
43,6
48, 2
48,9

Джерело: [5].
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36—48,9 %. Найвищі показники спостерігаємо в Швеції
та Данії, констатуючи той факт, що за рахунок високих
податків ці країни мають можливість забезпечувати
своїм громадянам досить високий рівень соціального
захисту та надання соціальних послуг.
Щодо податкового навантаження в Україні, то воно
складає близько 41,7% (рейтинг Paying Taxes 2019).
Тенденція до зниження податкового навантаження в
Україні розпочалася у 2016 році, коли відбулося суттє
ве зниження податкових ставок (передусім ЄСВ до
22%).
За підрахунками Українського товариства еконо
мічних свобод, середньостатистичний громадянин у
2017 році при середній зарплаті 10,6 тис. грн, 186 днів
працює на себе, а 179 — на державу. З зарплати по
трібно сплатити ЄСВ (22% — платить роботодавець),
ПДФО (18%), військовий збір (1,5%). Потім ще спла
чуються інші податки (податок на майно і т.д.)
Згідно з результатами спільного дослідження PwC
і Групи Світового Банку "Paying Taxes 2019", де аналі
зується простота сплати податків у 190 країнах, Украї
на посіла 54 місце. У порівнянні з показниками попе
реднього року ( у рейтингу "Paying Taxes 2018"), пози
ція України погіршилася на 11 пунктів, адже в цей пе
ріод Україна була на 43 місці [6].
Експерти вважають, що причиною падіння рейтингу
є зростання ефективної податкової ставки з 37, 8% до
41,7 %, що спричинило зростання податкового наван
таження.
Інші показники рейтингу в Україні практично не
змінилися. Ключових податків у нас 5, а часові витрати
на подачу податкової звітності оцінюються в 327,5 го
дин (у минулорічному рейтингу — 328 годин). Середній
показник для країн Центральної Азії та Східної Європи
— 230 годин. В ЄС цей показник складає 161 год. Мо
жемо констатувати, що за цим показником ми майже на
останніх щаблях рейтингу і це є негативним фактором,
який стримує підвищення ефективності податкової пол
ітики в Україні. Але відзначаємо і певні позитивні мо
менти за цим показником, адже у 2004 році він складав
2085 годин, тобто спостерігаємо поступове зниження
часових витрат на подачу податкової звітності.
У трійку лідерів рейтингу Paying Taxes 2019 входять:
— Гонконг,
— Катар,
— Об'єднані Арабські Емірати.
Найгірші показники рейтингу має Венесуела, Чад та
Центрально — Африканська Республіка.
Зазначимо, що високі позиції у рейтингу Paying
Taxes говорять про те, що податкове законодавство є
високоефективним та сприяє веденню бізнесу. Звісно,
що цей рейтинг є інструментом для оцінки інвестицій
ної привабливості країни та виступає складовою рей
тингу Doing Business, який оцінює легкість ведення
бізнесу. Показники цих рейтингів суттєво впливають на
рішення інвесторів щодо вкладання своїх коштів в ту чи
іншу країну.
З урахуванням передового зарубіжного досвіду для
покращення позицій нашої країни у рейтингу Paying
Taxes рекомендується спростити правила обліку, фор
ми податкових декларацій, поступово мінімізувати па
перовий документооборот та розширювати електрон

ний з метою подальшої автоматизації та оптимізації
взаємодії податкоплатників з фіскальними органами.
Розглянемо сучасні тенденції щодо реалізації подат
кової політики та конкретні статистичні дані щодо над
ходжень ключових податків до Зведеного бюджету Ук
раїни у 2017—2018 роках.
Аналіз данних таблиці 2 дає змогу побачити, що най
більшу питому вагу в загальній сумі надходжень до зве
деного бюджету складають саме податкові надходжен
ня (83, 3% у 2018 році).
Основним бюджетоутворюючим податком зали
шається багато років поспіль ПДВ (його питома вага
складає майже третину податкових доходів у 2018 році).
Простежуємо зростання надходжень ПДВ у 2018 році
на 60, 5 млрд грн. Тобто можна констатувати, що ПДВ
виконує яскраво виражену фіскальну функцію, справ
ляючи сильний вплив на фінансово господарську
діяльність суб'єктів господарювання і їх фінансовий
стан.
Слід зазначити, що механізм справляння ПДВ на
лічує багато суперечностей, тому залишається для
вітчизняної системи оподаткування досить серйозною
проблемою, яку слід вирішити. Зазначимо, що для
більшості країн ЄС характерною є диференціація ста
вок із податку на додану вартість залежно від цілей спо
живання. Таким чином, реалізується регулююча та сти
мулююча роль податку. Доцільно зазначити, що відпо
відно до Директиви ЄС (директива VAT 2006/112/ЄС)
держави члени ЄС пов'язані загальними правилами
щодо ставок ПДВ, які встановлюють мінімальний рівень
стандартної ставки не менше 15% та пониженої не мен
ше 5% [5].
Українська практика щодо встановлення ставок
ПДВ більш консервативна — 20%, 7% та 0%. З огляду
на вищезазначене, чинні ставки відповідають встанов
леним у ЄС вимогам, хоча і не мають широкої диферен
ціації.
Тенденцію до зростання надходжень спостерігає
мо і по податку з доходів фізичних осіб (на 123, 8 млрд
грн). Це пояснюється зростанням заробітної плати.
Щодо прогнозу надходжень ПДФО у 2019 році, то вони
також досить оптимістичні і розраховані із урахуванням
прогнозного обсягу фонду оплати праці, встановлено
го рівня мінімальної заробітної плати, а також бази опо
даткування з інших доходів та ставок оподаткування
доходів фізичних осіб. Також вважається, що подальші
заходи щодо легалізація виплати заробітної плати доз
волять підвищити надходження цього податку до бюд
жету у майбутному.
Зростають надхоження податку на прибуток під
приємств (на 32, 8 млрд грн у 2018 році), що є позитив
ною тенденцією і говорить про зростання прибутковості
підприємств та покращення їх фінансового стану.
Збільшуються надходження акцизного податку (на
11,2 млрд грн у 2018 році) у результаті підвищення ста
вок акцизів на окремі товари.
У таблиці 2 наведено дані як щодо надходжень за
гальнодержаних, так і місцевих податків (на прикладі
єдиного податку).
Політика децентралізації вимагає наявності сильної
власної доходної бази місцевих бюджетів, а отже, зро
стання ролі та значення місцевих податків та розши
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Таблиця 2. Місце податкових надходжень
у показниках виконання Зведеного бюджету України у 2017—2018 роках
Показники
Доходи
Податкові надходження, у т.ч.:
1. Податок та збір на доходи фізичних осіб
2. Податок на прибуток підприємств
3. Рентна плата за користування надрами
4. Акцизний податок:
- з вироблених в Україні підакцизних
товарів (продукції)
- з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції)
- з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів
5. Податок на додану вартість:
- з вироблених в Україні товарів (робіт,
послуг) з врахуванням відшкодування
ПДВ (сальдо):
- ПДВ з вироблених в Україні товарів
(робіт, послуг)
- відшкодування ПДВ
- з ввезених на територію України
товарів
6. Ввізне мито
7. Земельний податок та орендна плата
8. Єдиний податок
Неподаткові надходження, у т.ч.:

2017 рік,
млрд грн
1017
828,2
185,7
73,4
45,0
121,4
67,8

2018 рік,
млрд грн
1184,3
986,3
229,9
106,2
43,0
132,6
72,7

47,7

54,1

6,0

5,9

314,0
63,5

374,5
79,1

183,5

210,8

-120,1
250,5

-131,7
295,4

23,9
26,4
24,1
154,6

26,6
27,3
29,6
192,7

Джерело: [7].

рення фінансової автономії відповідних територій. У
2018 році спостерігаємо зростання надходжень єдино
го податку на 5,5 млрд грн.
Зазначимо, що в сучасних умовах місцеві податки
досиь поширені у більшості країн. За їх допомогою аку
мулюються кошти для фінансування місцевої інфраст
руктури та заходів місцевого значення. На жаль, в Ук
раїні місцеві податки не можуть забезпечити всі потре
би місцевих бюджетів, тому для їх збалансування вико
ристовуються закріплені податки (нариклад, ПДФО) та
міжбюджетні трансферти.
З огляду на це, органи місцевого самоврядування
мають забезпечити підвищення ефективності бюджет
но податкового планування та сприяти виявленню ре
зервів зростання податкового потенціалу. Досягти цієї
мети можливо за рахунок прийняття зважених рішень
під час встановлення місцевих податків на території
відповідної територіальної громади.
Аналіз наведених статистичних данних дає мож
ливість сформулювати основні характеристики сучас
ної податкової політики України:
— уідсутність чітко визначеної цілі податкової полі
тики нашої країни;
— домінування фіскального характеру, що звісно
ж ускладнює реалізацію регулюючої та стимулюючої
функцій податків,
— домінування пропорційних ставок оподаткуван
ня, що окремі економісти вважають порушенням прин
ципу соціальної справедливості;
— неефективна структура податкової системи, де ос
новні надхоження формуються за рахунок непрямих по
датків та низька ефективність місцевого оподаткування, що
заважає ефективній реалізації політики децентралізації;
— складність розрахунку та адміністрування по
датків, результатом чого є низькі позиції в рейтингу
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Paying Taxes через значні часові витрати на подачу по
даткової звітності;
— надмірно лібералізована імпортна політика, яка
певною мірою стримує розвиток вітчизняного виробни
ка;
— слабко розвинуті і недостатньо ефективні ре
сурсні платежі і податки на власність через недоско
налість ринкової оцінки землі, корисних копалин, май
на ( у 2018 році спосерігаємо скорочення рентної плати
за користування надрами на 1, 9 млрд. грн, а також не
значні надходження від податків на власність);
— неефективні екологічні податки, які не дають
можливості забезпечити захист навколишнього середо
вища;
— недостатня ефективність податкових пільг, які
надаються суб'єктам та призводять до порушення прин
ципу нейтральності оподаткування та до втрати подат
кових надходжень;
— високий рівень податкового тягаря і нерівно
мірність його розподілу, що сприяє тінізації доходів,
приховуванню їх від сплати податків тощо.
Визначивши сучасні тенденції податкової політики,
проаналізуємо найбільш суттєві зміни податкового за
конодавства, які почали діяти з 1 січня 2019 року [8]:
— Підвищено ставки оподаткування щодо: акциз
ного податку з тютюнових виробів; екологічного подат
ку; рентної плати за користування надрами для видобу
вання нафти й конденсату; рентної плата за користуван
ня надрами для видобування залізної руди; рентної пла
ти за спеціальне використання лісових ресурсів.
— Усунуто недоліки щодо застосування трансфер
тного ціноутворення. Наразі вимоги трансфертного
ціноутворення поширюються зараз на всіх номінальних
посередників у ланцюгу операцій з нерезидентом, опе
рації з яким зрештою вважаються контрольованими.

Інвестиції: практика та досвід № 16/2019

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Розширено повноваження органу контролю щодо про
ведення зустрічних звірок з платниками, які взагалі не
є сторонами контрольованих операцій з метою отриман
ня достовірної інформації для трансфертного ціноутво
рення. Також закріплено принцип "substance over form",
що означає "превалювання сутності над формою", де
характеристики контрольованої операції визначаються
згідно з фактичними діями сторін і фактичними умова
ми їх проведення, яким віддається перевага в разі їх
невідповідності оформленим документам.
— Спрощено можливість доступу до суду як плат
никам податків, так і контролюючим органам за раху
нок зниження максимального розміру судового збору
(19,2 тис. грн).
— Знижено оподаткування ПДВ міжнародних по
силок (неоподатковувана вартість міжнародних посилок
знижується до 100 євро для одного одержувача —
фізичної особи).
— Чітко визначено обов'язковісь використання РРО
під час продажу лікарських засобів та виробів медич
ного призначення.
— Покращено адміністрування обігу пального та
запроваджено ліцензування діяльності суб'єктів госпо
дарювання, які здійснюють виробництво, зберігання,
оптову та роздрібну торгівлю пальним.
— Підвищено ставки туристичного збору та зміне
но правила його справляння.
— Збільшено процесуальні строки для подання за
перечень на висновки перевірки; подання заперечень на
рішення податкових органів, що сприятиме збільшен
ню можливостей для захисту інтересів податкоплатни
ка у разі порушень зі сторони контролюючих органів
— Продовжено звільнення від сплати ПДВ для вве
зення в Україну транспортних засобів, оснащених вик
лючно електродвигунами, які не забруднюють навко
лишнє середовище ( до 31.12. 2022 року).
Проаналізуємо основні вектори реформування по
даткової політики, які були озвучені командою Прези
дента В. Зеленського. У заявах зазначалося, що пер
шочерговими заходами для оптимізації податкової полі
тики України мають стати [9]:
— зниження навантаження на фонд оплати праці,
щоб вивести його із тіні за рахунок впровадження рег
ресивної шкали ставок ЄСВ і поступового зниження
ставки ПДФО;
— перетворення податкової на сервісну службу з
метою зменшення тиску на бізнес;
— запровадження податку на виведений капітал з
метою детінізації економіки;
— забезпечення електронного відкриття і закриття
бізнесу та переведення всіх податкових та митних про
цедур у цифровий формат, запровадження електрон
ної ТТН та Е receipt;
— збереження спрощеної системи оподаткування
за рахунок законодавчого закріплення незмінності умов
оподаткування для ФОП;
— проведення податкової амністії яка передбачає
можливість пробачити ухилення від податків, під час ле
галізації всього свого доходу;
— реформування податкових органів за рахунок
передачі повноважень Державної податкової служби
Службі фінансових розслідувань;

— деофшоризацію бізнесу — перекриття можливос
тей для бізнесу ухилятися від оподаткування в офшорах.
Багато з цих напрямів є досить сучасними та слушними
та в майбутному дозволять покращити рейтинг України.
Але дикусійним є питання щодо доцільності впро
вадження податку на виведений капітал. Цю ідею три
валий час обговорювали фахівці і ймовірність його вве
дення найближчим часом залишається високою.
Зазначимо, що практика введення податку на виве
дений капітал практично не використовується у євро
пейській практиці та належить до нестандартних і ма
лопоширених систем оподаткування. У разі введення
цього податку влада передусім має на меті детінізувати
економіку та сприяти притоку інвестицій у країну.
У Світовому банку заявили, що заміна в Україні по
датку на прибуток податком на виведений капітал не є
необхідною та ефективною, а МВФ наголошує на ризи
ку з приводу втрат доходів державного бюджету через
введення цього податку. Хоча є думки інших еко
номістів, які вважають, що починаючи з третього року
надходження цього податку зростуть, перевищивши
надходження від податку на прибуток підприємств. Тому
цей напрям потребує подальшого детального вивчення.

ВИСНОВОК
Таким чином, сучасними проблемами здійснення по
даткової політики в Україні залишаються складність та
суперечливість податкового законодавства, внесення ча
стих та численних змін до податкових законів, що пору
шує принцип стабільності податкового законодавства;
надмірне та нерівномірне податкове навантаження на плат
ників податків, що не стимулює до розвитку підприємниць
кої та іншої діяльності, сприяє зростанню недоїмки по по
даткових платежах у бюджет, численні конфлікти між кон
тролюючими органами у сфері оподаткування та платни
ками податків, значні масштаби тінізації економіки тощо.
Намір України інтегруватися в європейський еконо
мічний та політичний простір зумовлює необхідність не
тільки адаптації вітчизняного законодавства до вимог
ЄС, але й його гармонізації та уніфікації.
Проаналізувавши недоліки чинної податкової полі
тики та проблеми, до яких вони призвели, можна виді
лити основні стратегічні цілі податкової реформи:
— забезпечення стабільності та передбачуваності
податкової політики з визначенням її чітких стратегіч
них та тактичних цілей;
— підвищення конкурентоспроможності вітчизня
них підприємств за рахунок масштабного використан
ня стимулюючої функції податкової політики та збіль
шення за рахунок цього надходжень до бюджету; зап
ровадження заходів з податкового стимулювання про
цесів інвестування і направлення коштів підприємств на
модернізацію виробництва,
— виведення бізнесу з тіньового сектора за раху
нок ефективного впровадження заходів по зниженню
податкового навантаження та податкової амністії;
— збереження помірного податкового тиску на по
даткоплатників з одночасним забезпеченням підтрим
ки збалансованості бюджетної системи;
— підвищення нейтральності податкової політики;
— гармонійне поєднання інтересів держави та плат
ників податків;
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— створення удосконаленої форми електронного
кабінету для всіх податків платників та повномасштаб
не використання діджиталізації;
— активізація інвестиційної діяльності через спро
щення податкової політики та зниження податкового
навантаження;
— підвищення простоти податкового законодавства
та зниження витрат часу та грошей на сплату податків
на їх адміністрування, що дозволить покращити рейтинг
України в "Paying Taxes";
— розширення прав органів місцевого самоврядуван
ня у сфері податкового стимулювання інноваційно інве
стиційної діяльності та посилення фінансового самоза
безпечення органів місцевого самоврядування за раху
нок збільшення власних доходів місцевих бюджетів;
— скасування необгрунтованих податкових пільг
(преференцій);
— приведення податкового законодавства України
до міжнародниих стандартів;
— підвищення податкової культури платників по
датків;
— проведення податкових консультацій для подат
коплатників.
Таким чином, метою податкової реформи згідно з
Програмою сталого розвитку України 2020 є побудова
такої податкової політики, яка є економічно справедли
вою, з мінімальними затратами часу на розрахунок і спла
ту податків, сприяє соціально економічному зростанню,
дозволяє забезпечити надійну фінансову базу державі та
досягти консенсусу між державою та податкоплатниками.
Головними напрямами реформи є перехід від суто
фіскальної та регулюючої спрямованості фіскальних
органів до обслуговуючої, які консультують та допома
гають у нарахуванні та сплаті податків, а не лише пере
слідують ціль наповнення бюджету за рахунок фінан
сових санкцій.
Зазначимо, що пріоритетом державної податкової
політики на 2018—2020 роки є забезпечення стабіль
ності податкової політики, зокрема підвищення ефек
тивності та полегшення податкового адміністрування з
мінімізацією можливостей для зловживань.
Отже, головним курсом реформування є вироблен
ня нового, якісного рівня системи оподаткування нашої
держави, який сприятиме розвитку бізнесу, притоку
інвестицій у країну, зростанню попиту споживачів на
внутрішньому ринку з одночасним підвищенням загаль
них податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів за
рахунок не підвищення податкового навантаження, а за
рахунок зростання доходів.
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BUDGET EXPENDITURES FOR SUSTAINABLE SOCIO@ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE COUNTRY
У статті проаналізовано вплив бюджетних видатків на темпи соціальноекономічного розвитку
країни. Встановлено їх важливу роль як дієвого інструменту забезпечення економічного зрос
тання, покращення соціальної інфраструктури, розширення мережі доступних суспільних благ.
Водночас проаналізовано низьку ефективність використання бюджетних видатків у сучасних
умовах. Проаналізовано види бюджетних порушень, які допускають учасники бюджетного про
цесу, обгрунтовано їх причиннонаслідковий зв'язок та вплив на повноту виконання бюджет
них програм, сталу динаміку соціальноекономічного розвитку країни. Запропоновано шляхи
покращення становища, мінімізації бюджетних порушень, підвищення ефективності та резуль
тативності використання бюджетних видатків. Важливим є застосування програмноцільового
методу бюджетування, оптимізації структури видатків, прогнозування і планування, що дозво
лить на якісно новому рівні здійснювати управління бюджетними видатками, досягати вагомих
соціальноекономічних показників.
In the current environment, budget expenditures are a powerful and effective tool for ensuring
sustainable socioeconomic development of the country. The share of expenditures of budgets of
different levels in the gross domestic product characterizes the role of the state in regulating socio
economic processes. Budget expenditures play a leading role in meeting important public needs, as
they provide for the implementation of numerous programs of social, economic, cultural development
of the country, influence the raising of income and quality of life of citizens and contribute to the
implementation of the general economic policy of the state. In many countries, budget expenditures
have become an instrument of sustainable economic and social development. However, in Ukraine
they have not become a vehicle for economic growth. One of the reasons is inefficient use of budget
expenditures, their low efficiency, which negatively affects the dynamics of socioeconomic
development of the country. This problem makes us rethink the role and importance of budget
expenditures in the modernization of the economy, and poses the task of scientists to find
mechanisms to ensure effective management of budget expenditures. The conducted analysis of
budgetary irregularities made it possible to follow trends in the main violations of the budget
legislation, inefficient management and use of budgetary funds. The results of the study show that
budgetary irregularities in the management and use of budget expenditures are systemic in that
they recur from year to year, although the types of irregularities vary depending on time and
circumstances. Ways have been worked out to improve the situation, which will increase the efficiency
and effectiveness of the use of budget funds. It is important to endorse a fundamentally new science
based concept of budgetary expenditure policy. To focus on a new understanding of the essence of
budget funds, their role in modernizing the economy of the country, the transition to a new level of
living standards in social, humanitarian, environmental policy. Budgetary funds should be allocated
reasonably and rationally, mobilized in strategic directions of development, those priority goals that
will provide in the near future significant socioeconomic breakthrough, effect and benefit and will
contribute to the improvement of social development and the transition of its economy to a new stage
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of society. The allocation of budgetary funds should be based on three basic principles, namely: the
appropriateness of the provision, the validity of the direction and the efficiency of the use of budgetary
funds. Adherence to these principles is the mechanism that will help direct budgetary resources to
the main national priorities, stimulate the improvement of the structure of expenditure relations and
achieve the strategic goal in the implementation of each budget program.
Ключові слова: бюджет, бюджетні видатки, бюджетні кошти, ефективне використання коштів, со
ціальноекономічний розвиток.
Key words: budget, budget expenditures, budgetary funds, efficient use of funds, socioeconomic development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Формування основ сталого соціально економічно
го розвитку є одним з пріоритетних завдань усієї еко
номічної політики держави. Виходячи з функцій, які по
кладаються на державу, визначаються обсяги бюджет
них видатків. Активна участь держави у здійсненні соц
іально економічної трансформації, зумовлює виникнен
ня різних видів бюджетних видатків. Частка видатків
бюджетів різних рівнів у ВВП характеризує роль дер
жави у регулюванні соціально економічних процесів.
Бюджети усіх рівнів повинні мати стабільне фінансове
забезпечення для виконання тих завдань, які стоять пе
ред державою на відповідному етапі її розвитку.
Бюджетні видатки відіграють провідну роль у задо
воленні важливих суспільних потреб, розвитку еконо
міки і соціальної сфери, захисті країни, забезпеченні
громадського правопорядку, функціонування системи
державного управління. Обмеженість у бюджетних кош
тах, впливає на повноту фінансування бюджетних про
грам, інвестиційних проектів, що стримує динаміку со
ціально економічного розвитку.
У сучасних умовах роль бюджету у розподільчих про
цесах регулювання соціально економічних процесів лише
зростає, що відповідним чином позначається на бюджет
них видатках і їх ролі у вирішенні складних питань сусп
ільного розвитку, що є досить важливим і актуальним.

На сучасному етапі економічний розвиток не мож
ливий без участі бюджету, адже бюджетні видатки зо
середжені в бюджеті виступають важливим інструмен
том впливу на динаміку соціально економічного розвит
ку країни. Перерозподіляючи через бюджетну систему
до 65% ВВП, бюджетні видатки виступають важливим
інструментом впливу на динаміку економічних та со
ціальних показників. З допомогою бюджетних видатків,
забезпечується підтримка малозабезпечених сімей,
здійснюється фінансування окремих галузей: освіти,
охорони здоров'я, соціального забезпечення, судової
гілки влади, органів правопорядку, формуються осно
ви обороноздатності країни. Бюджетні видатки забез
печують реалізацію численних програм соціального,
економічного, культурного розвитку країни, вони впли
вають на підвищення рівня доходів і якість життя гро
мадян і сприяють впровадженню загальної економічної
політики держави.
У вітчизняній та зарубіжній економічній літературі
зазначається, що видатки бюджету є важливою скла
довою загальнодержавних видатків, є виразом еконо
мічних відносин, які виникають під час використання
державою бюджетних коштів.
Так, на думку Клець Л.Є., видатки бюджету — це
економічні відносини, на основі яких здійснюється про
цес використання грошових ресурсів централізованого
фонду для виконання державою своїх функцій. Видат
ки бюджету — це кошти, що спрямовуються на здійснен
ня програм та заходів, передбачених відповідним бюд
жетом, за винятком коштів на погашення основної суми
боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум
[1, c. 27].
Доволі лаконічне визначення терміну дають Благун І.Г.,
Воронко Р.М., Бучкович М.Л., на їх думку, видатки бю
джету — законодавчо визначені норми і напрями ви
користання бюджетних коштів [2, c. 31]. Автори зазна
чають, що соціально економічна суть бюджетних асиг
нувань визначається: природою і функціями держави,
рівнем розвитку країни, формою надання бюджетних
трансфертів, розгалуженістю зв'язків державного бю
джету з національною економікою.
Бюджетний кодекс України розділив поняття "ви
трати бюджету" та "видатки бюджету". Згідно з цими
нормами (п.13 ст. 2), видатки бюджету — кошти, спря
мовані на здійснення програм та заходів, передбачених
відповідним бюджетом [3]. У Бюджетному кодексі за
значено, що до видатків бюджету не належать: погашен
ня боргу; надання кредитів з бюджету; розміщення бюд
жетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів;
повернення надміру сплачених до бюджету сум податків
і зборів та інших доходів бюджету, проведення їх бюд

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вчених, які досліджували видатки бюджету
відомі праці: Е.Б. Аткінсона, С.Л. Брю, Т. Веблена,
К.Р. Макконнелла, В. Нордхауса, Дж.Е. Стігліца, П. Са
муельсона та інших. З поміж вітчизняних науковців пи
танням розвитку положень використання бюджетних ви
датків, удосконалення методологічних засад їх плану
вання присвячені праці: І. Благуна, О. Василика, В. Гей
ця, Л. Клець, Л. Лисяк, І. Чугунова, С. Юрія та інших. Роз
роблений вченими інструментарій є основою дослі
джень бюджетних видатків у системі загальнодержав
них концепцій управління бюджетними коштами. Проте
на цьому етапі економічних перетворень необхідні тео
ретико методологічні узагальнення в управлінні бю
джетними видатками, аналіз існуючих проблем з метою
створення адаптивного механізму для підвищення ефек
тивності бюджетних видатків у забезпеченні сталого
соціально економічного розвитку та його впроваджен
ня в бюджетну систему країни.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз і узагальнення існую
чих проблем в управлінні та використанні видатків бюд
жету, а також напрацювання шляхів підвищення їх ефек
тивності та результативності.
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жетного відшкодування; компенсація частини суми
штрафних (фінансових) санкцій, що перераховується
покупцям (споживачам) за рахунок штрафних (фінан
сових) санкцій, застосованих органами, що контролю
ють справляння надходжень бюджету, за наслідками
проведеної перевірки за зверненням або скаргою по
купця (споживача) про порушення платником податків
установленого порядку проведення розрахункових опе
рацій [3].
Бюджетні видатки є індикатором соціально еконо
мічної політики держави. Економічна сутність форму
вання видатків бюджету полягає в необхідності вирішен
ня складних завдань соціально економічного розвитку.
За їхньою допомогою, держава виконує свої функції та
регулює економічні та соціальні процеси.
Видатки бюджету класифікуються за: функціями, з
виконанням яких вони пов'язані; економічною характе
ристикою операцій, під час проведення яких здійсню
ються ці видатки; ознакою головного розпорядника
бюджетних коштів; бюджетними програмами [4, c. 77].
Як зазначають відомі науковці, видатки бюджетів
за своєю економічною сутністю є інструментом розпо
ділу і перерозподілу централізованого грошового фон
ду держави та його використання за цільовим призна
ченням для забезпечення суспільного добробуту. Зміст
і характер бюджетних витрат полягає у забезпеченні
потреб діяльності держави [5, c. 123].
Професор Чугунов І.Я. зазначає, що видатки бюд
жету за економічною сутністю є інструментом розподі
лу і перерозподілу централізованого грошового фонду
держави та його використання за цільовим призначен
ням для зростання суспільного добробуту [6, c. 220].
На нашу думку, бюджетні видатки є відображенням
економічних відносин, які пов'язані з розподілом і перероз
поділом ВВП, централізованих фондів грошових коштів
зосереджених в бюджеті та їх цільового використання на
реалізацію різноманітних соціально економічних програм
та заходів в межах бюджетної системи країни [7, c. 30].
Першочергово виникнення видатків бюджету про
диктовано реальною необхідністю держави виконува
ти завдання і функції, які постають перед суспільством.
У стародавні часи, держава була органом насильства,
основними її функціями були збереження і зміцнення
існуючого ладу, форм власності, оподаткування насе
лення та тримання його у покорі. В країнах Давнього
Сходу на державу були покладені економічні функції
щодо прокладання доріг, запровадження єдиного гро
шового обігу, будівництво іригаційних споруд.
У багатьох країнах, бюджетні видатки стали інстру
ментом стійкого розвитку економіки, соціальної сфе
ри. В Україні, видатки бюджету поки що не стали дієвим
засобом зростання економіки, покращення добробуту
громадян. Однією з причин — неефективне використан
ня бюджетних видатків, низька їх результативність, що
негативно впливає на динаміку соціально економічно
го розвитку країни. Ця проблема змушує науковців і
практиків переосмислити роль і значення бюджетних
видатків у модернізації економіки і ставить перед вче
ними завдання пошуку механізмів забезпечення ефек
тивного управління бюджетними видатками.
Мобілізуючи через бюджет фінансові ресурси у
формі податків, зборів, платежів, держава використо

вує асигнування як бюджетні видатки на загальнодер
жавні цілі: освіту, медицину, оборону, культуру, забез
печення громадського правопорядку, охорону навко
лишнього середовища, соціальний захист населення,
формування та утримання структур державних органів
влади і управління. В цьому взаємозв'язку, важливо,
щоб бюджетні видатки були надійним інструментом
досягнення пріоритетних цілей суспільного розвитку.
Хоча практика свідчить протилежне, тобто цілі не зав
жди досягають мети і причиною цьому низька ефек
тивність видатків бюджету.
Так, затверджена у 2011 році Верховною Радою
України Загальнодержавна програма розвитку міне
рально сировинної бази на період до 2030 року внаслі
док значного недофінансування не виконується, а її мета
й очікувані результати не досягаються. Аудитом вста
новлено, що у 2011—2018 роках ця Програма профінан
сована лише на 14 % запланованих обсягів. Недофінан
сування призводить до закриття об'єктів, не завершен
ня розпочатих раніше робіт створює ризики безрезуль
тативного витрачання майже 1,5 млрд грн державних
коштів, сплачених у попередні роки. У зв'язку з інфля
цією та втратою актуальності проектно кошторисною
документацією, розробленою 5—10 років тому, необ
хідна для завершення розпочатих робіт сума може ся
гати понад 7 млрд гривень [8].
Недофінансування важливих соціально економіч
них програм та проектів, загострює проблему надання
населенню якісних і в достатній кількості суспільних
благ і послуг. Причиною є те, що не усі бюджети мають
належний рівень фінансового забезпечення. Крім того,
деякі розпорядники та одержувачі бюджетних коштів
нехтують основними принципами, на яких побудовано
бюджетну систему України, а саме: ефективності та ре
зультативності використання бюджетних коштів.
Так, на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг
загальнодержавного значення Дніпропетровської, Хмель
ницької та Закарпатської областей було неефективно вит
рачено понад 410,3 млн гривень. Причина — несвоєчасне
та неповне прийняття управлінських рішень Укравтодором
та службами автомобільних доріг цих областей [9].
У нинішніх умовах соціально економічного розвит
ку досить актуальним залишається дослідження впливу
процесів пов'язаних з функціонуванням фінансів, пере
дусім бюджетних видатків на ефективність соціально
економічного розвитку країни. Адже, здобутки в со
ціально економічній сфері не повною мірою задоволь
няють суспільні потреби. До того ж аналіз фактичного
стану та оцінка впливу бюджетних видатків на забезпе
чення сталої динаміки росту дає можливість знаходити
як фактори стримування, так і нові шляхи для покра
щення економіко соціальних процесів у країні.
Як зазначає Василик О.Д., цільове спрямування
коштів означає, що бюджетні видатки здійснюються
суворо за цільовим призначенням відповідно до на
прямів витрат, передбачених у кошторисах і фінансо
вих планах [5, c. 137].
Досліджуючи проблему ефективного використання
видатків бюджету, ми проаналізувати основні порушен
ня, які допускають розпорядники та одержувачі бюд
жетних коштів при управлінні і використанні фінансо
вого ресурсу.
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Таблиця 1. Основні порушення бюджетного законодавства, відсотки

2011
40,9

-

2013
1,6

2014
9,6

-

-

-

-

Разом за
2011-2018
роки
6,5

19,1

24,9

18,1

13,2

10,4

1,8

1,0

3,2

11,5

13,1

27,9

25,8

2,4

32,6

48,2

26,1

-

22,0

6,0

1,7

-

-

-

-

-

2,0

1,6

5,5

8,9

34,3

28,7

33,6

35,8

40,7

64,1

31,4

3,9

6,9

-

16,6

13,9

11,1

24,8

21,6

12,4

3,2

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

12,7

-

7,6

5,5

-

3,8

-

3,6

-

9,8

4,5

1,4

-

2,0

1,0

4,3

2,8

-

3,0

-

-

-

-

-

-

0,4

-

1,7

3,9

-

1,1

-

-

-

0,9

-

-

2,1

-

-

-

-

-

0,3

-

-

2,1

2,0

-

-

-

-

0,5

-

-

4,6

-

-

-

-

-

0,5

-

-

1,2

-

2,1

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-

-

-

3,5

0,4

-

-

-

11,1

-

-

-

-

1,4

-

-

-

5,7

-

-

-

-

0,6

8,3
100

2,5
100

1,8
100

1,7
100

0,8
100

1,1
100

2,6
100

1,3
100

2,4
100

Роки
Класифікація видів порушень
Бюджетні правопорушення,
пов’язані з розміщенням та
виконанням державного
замовлення
Порушення під час здійснення
закупівель товарів, робіт і
послуг за бюджетні кошти
Використання бюджетних
коштів без належних
нормативно-правових підстав
Втрати внаслідок прийняття
незаконних управлінських
рішень
Планування з порушенням
чинного законодавства
Використання коштів
державного бюджету з
порушенням чинного
законодавства
Заплановані та використані
кошти, не передбачені жодною
державною програмою
Недотримання установлених
порядку та термінів складання,
затвердження і подання
документів
Порушення пов’язані з
неналежним веденням
бухгалтерського обліку
Нецільове використання коштів
державного бюджету,
передбачених на виконання
державних програм
Відволікання коштів
державного бюджету у
дебіторську заборгованість
Недотримання установлених
порядку та термінів
перерахування міжбюджетних
трансфертів
Недотримання принципу
пропорційності фінансування
(розподілу) бюджетних коштів
Нецільове використання
кредитних ресурсів
Незаконні виплати заробітної
плати
Перерозподіл коштів між
бюджетними програмами та
кодами економічної
класифікації
Незаконне збільшення обсягів
дотацій та субвенцій
Незаконне недофінансування
захищених статей держбюджету
Інші
Всього, %

2012

2015

2016

2017

2018

Джерело: розраховано автором за [10—17].

Так, аналіз основних порушень в сфері бюджетного
законодавства показав, що за період 2011—2018 років
найбільша питома вага, а саме 31,4 % було допущено по
рушень при плануванні з порушенням чинного законодав
ства (табл.1). На другому місці, за нашими розрахунками,
а саме — 22,0 % було скоєно порушень під час викорис
тання бюджетних коштів без належних нормативно пра
вових підстав. На третьому, використання коштів з пору
шенням чинного законодавства — 12,4 % у загальній
структурі основних порушень бюджетного законодавства
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за 2011—2018 роки. Далі, як видно з даних таблиці 1, йдуть
порушення здійсненні під час закупівель товарів, робіт і
послуг за бюджетні кошти — 11,5 %, порушення, пов'я
зані з розміщенням та виконанням державного замовлен
ня — 6,5 %, недотримання установленого порядку та
термінів складання, затвердження і подання документів
— 3,6 %. Решта порушень стосується неналежного веден
ня бухгалтерського обліку — 2,8 %, втрат внаслідок прий
няття незаконних управлінських рішень — 1,6 %, відво
лікання коштів у дебіторську заборгованість — 0,9 %.
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Таблиця 2. Види порушень неефективного управління та використання
бюджетних коштів, відсотки
Роки
22,9

10,6

-

39,7

11,6

-

2,7

26,9

Разом за
2011-2018
роки
14,4

22,0

26,1

8,1

3,0

2,9

70,4

60,9

18,0

26,5

21,6

8,4

-

-

-

-

-

-

3,8

15,3

9,0

26,2

-

3,6

-

-

3,4

7,3

5,4

-

1,8

-

-

-

-

-

0,9

4,3

14,0

-

25,6

32,5

1,6

-

22,8

12,7

2,6

-

-

-

-

-

4,6

-

1,0

2,3

-

1,1

1,7

1,3

1,8

-

-

1,0

2,0

4,6

6,1

2,2

5,7

-

-

7,8

3,5

-

12,2

26,6

-

-

-

-

-

4,8

-

11,8

4,3

1,6

24,5

1,3

10,8

4,7

7,5

-

-

25,1

23,9

16,6

18,5

8,9

8,5

12,7

-

-

-

-

-

2,3

3,8

-

0,7

1,6
100

3,3
100

0,7
100

2,3
100

1,3
100

4,1
100

8,3
100

7,9
100

3,2
100

Класифікація видів бюджетних
порушень
Неефективне використання
коштів внаслідок
необгрунтованих управлінських
рішень
Втрати бюджету внаслідок
прийняття необгрунтованих
управлінських рішень
Неефективне використання
коштів іноземних цільових позик
та коштів, пов’язаних з
обслуговуванням цих позик
Неефективне використання
коштів через відсутність
обгрунтованого прогнозування і
планування
Неефективне використання
коштів спеціального фонду та
резервного фонду державного
бюджету
Неефективне управління
коштами через недоліки в
плануванні
Неефективне використання
коштів резервного фонду
державного бюджету
Неефективне використання
коштів на підготовку спеціалістів
та на проведення науководослідних робіт
Неефективне використання
коштів на придбання основних
фондів (обладнання), оплату
послуг з оренди приміщень,
утримання автотранспорту та
неефективне використання
державного майна
Неефективне використання
коштів Пенсійного фонду та
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати
працездатності
Неефективне використання
коштів шляхом тривалого їх
утримання без використання на
реєстраційних рахунках
розпорядників бюджетних
коштів
Неефективне управління
коштами, внаслідок чого їх було
повернуто до державного
бюджету
Неефективне управління
державним майном шляхом його
утримання без використання
Інші
Всього, %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Джерело: розраховано автором за [10—17].

Якщо розглядати види порушень в розрізі років, то
видно, що ситуація досить неоднорідна, на зміну одним
порушенням з'являються інші. В наведеній нами ди
наміці за вісім років, видно, що чотири види порушень,
зокрема: порушення під час здійснення закупівель то
варів, робіт і послуг за бюджетні кошти; використання
бюджетних коштів без належних нормативно правових
підстав; планування з порушенням чинного законодав
ства; використання коштів державного бюджету з по
рушенням чинного законодавства є найбільш вживани

ми або такими, які часто допускали учасники бюджет
ного процесу.
Окрім основних порушень бюджетного законодав
ства, ми проаналізували порушення, що здійснюються
учасниками бюджетного процесу в сфері неефективно
го управління та використання бюджетних коштів. Зок
рема до числа найбільш вживаних можна віднести втра
ти бюджету внаслідок прийняття необгрунтованих уп
равлінських рішень — 26,5 % (табл. 2). Неефективне
використання коштів внаслідок необгрунтованих управ
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лінських рішень — 14,4, неефективне управлін
Таблиця 3. Найбільші обсяги виявлених у 2018 році
незаконного, в тому числі, нецільового
ня коштами через недоліки в плануванні —
використання бюджетних коштів, млн грн
12,7%, неефективне управління коштами, внас
лідок чого їх було повернуто до державного
Класифікація порушень
Сума
бюджету — 12,7 %, неефективне використання 1.
Планування з порушенням чинного законодавства та за
3715,4
відсутності правових підстав
коштів шляхом їх тривалого утримання без ви
2.
Використання коштів державного бюджету з
1253,3
користання на реєстраційних рахунках розпо
порушенням чинного законодавства
рядників бюджетних коштів — 7,5 %, неефек
3.
Порушення, пов’язані з неналежним веденням
249,8
тивне використання коштів через відсутність об
бухгалтерського обліку
Перерозподіл коштів між бюджетними програмами та
200,5
грунтованого прогнозування і планування — 7,3 4.
кодами економічної класифікації
% у загальній структурі усіх порушень неефек
Порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і 187,0
тивного управління та використання бюджетних 5.
послуг за бюджетні кошти
коштів, що допустили учасники бюджетного про
6.
Втрати внаслідок прийняття управлінських рішень з
118,8
цесу протягом 2011—2018 років.
порушенням норм законодавства
Ситуація з неефективним управлінням та вико
Джерело: побудовано автором за [17].
ристання бюджетних коштів аналогічна з основни
ми порушеннями бюджетного законодавства, тобто щор
Таблиця 4. Найбільші обсяги виявлених
ічно види бюджетних порушень різняться. Стабільно про
неефективного управління і використання
тягом восьми років учасники бюджетного процесу допус
бюджетних коштів у 2018 році, млн грн
кали: втрати бюджету внаслідок прийняття необгрунтова
них управлінських рішень, а також неефективне викорис
Класифікація порушень
Сума
тання коштів шляхом тривалого їх утримання без викори
1.
Неефективне використання коштів внаслідок
1190,3
необгрунтованих управлінських рішень
стання на реєстраційних рахунках розпорядників бюджет
2.
Неефективне управління коштами через
1009,0
них коштів, неефективне управління коштами, внаслідок
недоліки в плануванні
чого їх було повернуто до державного бюджету.
3.
Втрати бюджету внаслідок прийняття
795,0
Проведений нами аналіз дав можливість прослідкува
необгрунтованих управлінських рішень
ти тенденції в сфері основних порушень бюджетного за
4.
Неефективне управління коштами, внаслідок
365,2
чого їх повернено до бюджету
конодавства, неефективного управління та використання
5.
Неефективне використання коштів на
336,5
бюджетних коштів. Як видно з отриманих результатів, про
придбання основних фондів (обладнання)
блеми порушень у сфері видатків бюджету є системними,
6.
Неефективне управління коштів шляхом
209,7
оскільки повторюються з року в рік, хоча види порушень
тривалого їх утримання без використання
змінюються в залежності від певного часу і обставин.
7.
Неефективне використання коштів через
143,7
відсутність обгрунтованого прогнозування і
Ці нерівності й коливання вказують на те, що класи
планування
фікація видів бюджетних правопорушень не є сталою,
Джерело: побудовано автором за [17].
а навпаки, постійно змінюється залежно від сфери про
веденого аудиту, встановлених фактів і обсягів бюджет
них порушень [18, c. 64].
У світлі сучасних викликів, що стоять перед країною,
Так, найбільші обсяги порушень бюджетного зако необхідно затвердити принципово нову науково обгрун
нодавства, які допускали учасники бюджетного проце товану концепцію бюджетної політики в сфері видатків.
су у 2018 році припадали на планування з порушенням Зосередити увагу на новому розумінні суті бюджетних
чинного законодавства та за відсутності правових коштів, їх ролі у модернізації економіки країни, пере
підстав — 3715,4 млн грн, використання коштів держав ходу на новий рівень стандартів життя в соціальній, гу
ного бюджету з порушенням чинного законодавства — манітарній, екологічній політиці. Бюджетні кошти мають
1253,3 млн грн (табл. 3).
розподілятись обгрунтовано та раціонально, мобілі
У структурі неефективного управління та викорис зовуватись на стратегічних напрямках розвитку, тих
тання бюджетних коштів найбільші обсяги порушень пріоритетних цілях, які забезпечать у найближчій перс
виявлені через неефективне використання коштів пективі значний соціально економічний прорив, ефект
внаслідок необгрунтованих управлінських рішень — та користь і сприятимуть удосконаленню суспільного
1190,3 млн грн, неефективне управління коштами через розвитку та переходу його на новий етап соціально еко
недоліки в плануванні — 1009,0 млн грн (табл. 4).
номічного розвитку та еволюції суспільства.
Виявлені види порушень їх системність та обсяги
На нашу думку, розподіл бюджетних коштів має
свідчать, що проблема бюджетних порушень криється в здійснюватись за трьома основними принципами, а саме:
недосконалості системи управління бюджетними видат доцільності надання, обгрунтованості спрямування та
ками. Види порушень вказують, що учасники бюджетно ефективності використання бюджетних коштів. Дотри
го процесу під час управління та використанні бюджет мання цих принципів є тим механізмом, який сприятиме
них видатків не достатньо ефективно застосовують за направленню бюджетних коштів у русло основних на
соби, способи та методи підвищення ефективності та ціональних пріоритетів, стимулюватиме удосконалення
результативності використання бюджетних коштів, що структури видаткових відносин та досягнення страте
впливає на динаміку соціально економічних показників. гічної мети при реалізації кожної бюджетної програми.
До того ж сама по собі проблема системних бюджетних
Необхідно посилити відповідальність розпорядників
порушень з часом не зникне, тому необхідно вжити певні та одержувачів бюджетних коштів за ефективність та
заходи з боку держави для її вирішення.
результативність використання бюджетних видатків,
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встановити прямий зв'язок і взаємозалежність між ви
датками бюджету і очікуваним результатом. Це дасть
змогу відслідковувати рух коштів та контролювати про
цес реалізації проекту, програми, будівництво об'єкту,
виконання заходу. В разі, якщо зв'язок втрачено, до
сягти певного результату буде досить складно або вза
галі неможливо.
Бюджетним коштам має бути забезпечено: про
зорість руху та адекватна звітність; адресність та цілес
прямованість; орієнтація на кінцеву мету.
Зміни в економіці, соціальній сфері прямо пропор
ційно залежать, не тільки, від вміння провести систем
не реформування економіки, а також ефективного та
раціонального використання бюджетних видатків, щоб
досягти поставлених цілей.
Бюджетні порушення стримують динаміку соціаль
но економічного розвитку, впливають на темпи зростан
ня продуктивності праці. Виправити становище можна
за рахунок пошуку шляхів посилення дій позитивних і
послаблення негативних факторів. Цей пошук доціль
ний за двома напрямками: використання інноваційних
методів управління фінансами та покращення існуючих
інструментів використання ресурсів, у тому числі, за
рахунок зниження прямих втрат та мінімізації бюджет
них порушень під час використання бюджетних коштів.
У нинішніх умовах, важливим є застосування про
грамно цільового методу бюджетування, оптимізації
видатків бюджету, а також посилення прогнозування і
планування, що дозволить на якісно новому рівні ви
значати оптимальні розміри видатків та раціональніше
витрачати бюджетні кошти.
Бюджетні видатки доцільно зосереджувати на тих
бюджетних програма, інвестиційно інноваційних проек
тах, що визначають "точки росту" економіки як сьогодні,
так і в найближчі 10—20 років. Бюджетні кошти не по
винні розпорошуватись, навпаки, забезпечувати розви
ток економіки на інвестиційно інноваційній моделі. В
свою чергу, інноваційна діяльність має бути зосередже
на на розробці інтелектуального продукту, нових видів
техніки, технологій, енергозберігаючих виробництв, що
суттєво покращить структуру і якість виробництва та
соціальної сфери і стане потужним економічним важе
лем, що докорінно змінить не тільки наше життя, а й уяв
лення про нього. Для цього необхідно змінити ставлен
ня до бюджетних видатків як важливого фінансового
ресурсу економіки, а також ролі і значення прогресив
них секторів економіки у забезпеченні сталого соціаль
но економічного розвитку.
З метою підвищення результативності бюджетних
видатків, певну їх частку доцільно спрямовувати у ті
сфери знань, що забезпечать у перспективі технічний,
технологічний, інноваційний прорив. Закладуть основу
створення нових зразків продукції, інноваційних техно
логій, що сприятиме суспільному поділу праці, появі
нових видів суспільних послуг та галузей економіки.

цеси. Вони є невід'ємною складовою суспільного роз
витку, важливим інструментом вирішення складних со
ціально економічних проблем.
Бюджетні порушення, які допускають учасники
бюджетного процесу впливають на повноту виконан
ня бюджетних програм, інвестиційних проектів, що
стримує динаміку соціально економічного розвитку
країни. Натомість раціональне та ефективне викорис
тання бюджетних видатків, підвищує результативну
складову, служить основою сталого економічного та
соціального розвитку, сприяє підвищення добробуту
населення.
Проведене дослідження свідчить, що питання підви
щення ефективності та результативності бюджетних
видатків є досить актуальним і потребує чітких спільних
дій усіх учасників бюджетного процесу, щоб забезпе
чити сталу динаміку соціально економічного розвитку
країни. Ефективність бюджетних видатків сприяє зба
лансованості бюджету, дотримання макроекономічних
показників, зростання рівня і якості життя громадян,
стабілізує фінансову систему країни.
Дослідження в цій царині варто продовжувати, що
пов'язано з нагальною потребою постійного розвитку і
удосконалення бюджетного механізму, його вчасного і
адекватного реагування на внутрішні і зовнішні викли
ки аби мінімізувати бюджетні порушення, підвищити
якість виконаня поставлених перед суспільством зав
дань в економічній та соціальній сферах.
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THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE@STV
IN THE CONDITIONS OF UNDERTAKING OF THE ENVIRONMENT
У статті розглянуто наукові підходи до трактування сутності економічної безпеки підприєм
ства, а також теоретичнометодологічні засади інвестиційної безпеки підприємства. На основі
аналізу наукових підходів до дефініції поняття "економічна безпека" визначено її основні риси
та запропоновано доповнення трактування цієї економічної категорії як характеристики ста
більного фінансовоекономічного функціонування підприємства, за якого вплив факторів зов
нішнього та внутрішнього середовища не зумовлюють виникнення негативних тенденцій у
оптимальному співвідношенні ресурсивиробництвоприбуток. Досліджено цілі, складові, прин
ципи та механізми управління економічною безпекою підприємства, виокремлено основні кри
терії, методи та засоби забезпечення економічної безпеки підприємства, також запропонова
но концептуальну модель оцінювання його інвестиційної безпеки, шляхи підвищення ефектив
ності забезпечення економічної та інвестиційної безпеки підприємства, що повинні грунтува
тись на розумінні сутності зазначених економічних категорій, професійному управлінні та своє
часному прийнятті управлінських рішень.
The scientific approaches to the essence of interpretation of the enterprise economic security as
well as the theoretical and methodological principles of the enterprise investment security are
considered in the article. The main characteristic features of "the economic security" are defined on
the bases of the scientific approaches analyses to its definition and the interpretation of this economic
category is supplemented as it shows the stable financial and economic functioning of the enterprise,
when the factors influence of the external and internal environment don't cause the emergence of
the negative tendencies towards the optimal correlation between the resources, the production and
the profit. The aims, components, principles and management mechanisms of the enterprise
economic security are investigated. The main criteria, methods and means of providing the enterprise
economic security are identified. The scientific approaches to the essence interpretation of "the
enterprise investment security" at the macroeconomic and microeconomic levels are summarized
and in particular the necessity to point out the investment security of the investor is underlined. It is
proposed the conceptual model how to appreciate the enterprise investment security which allows
to study the approaches to the appreciation, the identification directions of the internal and external
factors as well as their influence, the stages of the appreciation, the possible dangers and the
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formation of the measures in order to liquidate, neutralize and eliminate them. The efficiency
increasing ways of the economic and investment security of the enterprise must be based on the
understanding of these economic categories, the professional management, the taking opportune
decisions, the systemic monitoring and the identification of the negative factors of the internal and
external environment which influence its security.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, фінансова складова, соціальна складова, кадрова скла
дова, юридична складова, інноваційна складова.
Key words: the economic security, the investment security, the methods, the appreciation criteria.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Доцільність постійного забезпечення економічної
безпеки підприємства зумовлюється об'єктивно наяв
ним для кожного суб'єкта господарювання завданням
забезпечення стабільності функціонування та досягнен
ня головних цілей діяльності. Економічна криза ще
більш збільшила різного роду небезпеки і загрози діяль
ності підприємств в кризових умовах, які склалися в еко
номіці України, істотним є питання про забезпечення
фінансової безпеки підприємства, оскільки здатність
підприємства стабільно розвиватися та здійснювати
ефективну господарську діяльність визначається
стійкістю його фінансового стану, ефективністю фінан
сової діяльності, а також здатністю протистояти
внутрішнім та зовнішнім негативним факторам, забез
печення цих основних принципів діяльності підприємств
України дасть змогу економіці України вийти з систем
ної кризи і ступити на шлях соціально економічного
розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Поняттю економічної безпеки підприємства та чин
никам впливу на діяльність підприємства приділена увага
в працях таких вітчизняних вчених: О.І. Барановський
[1], І.О. Бланк, О.І. Захаров, П.Я. Пригунов, В.С. Сідак,
М.І. Камлик, В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова,
О.І. Черняк, Шкарлет С. М. [2—7].
Водночас незважаючи на значну кількість дослід
жень, проблема зростання економічної безпеки потре
бує глибоких досліджень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення наукових під
ходів до трактування сутності поняття "інвестиційна без
пека" підприємства на макро та мікроекономічних рів
нях, а також моделі оцінювання його інвестиційної без
пеки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Економічна безпека підприємства — це такий його
фінансовий стан, який характеризується, по перше, зба
лансованістю і якістю сукупності фінансових інстру
ментів, технологій і послуг, що використовуються під
приємством;
по друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз;
по третє, здатністю фінансової системи підприєм
ства забезпечувати реалізацію його фінансових інте
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ресів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових
ресурсів;
по четверте, забезпечувати ефективний і сталий
розвиток цієї фінансової системи. Умови забезпечення
фінансової безпеки підприємства такі:
— високий ступінь гармонізації й узгодження
фінансових інтересів підприємства з інтересами оточу
ючого середовища та інтересами його персоналу;
— наявність на підприємстві стійкої до загроз фінан
сової системи, яка спроможна забезпечувати реаліза
цію: фінансових інтересів, місії і завдань;
— збалансованість і комплексність фінансових
інструментів і технологій, які використовуються на під
приємстві;
— постійний і динамічний розвиток фінансової сис
теми (підсистеми) підприємства. Підходи до визначен
ня понять "фінансова безпека", "фінансова безпека
підприємства" (табл. 1).
До понятійного апарату фінансової безпеки підприє
мства можна віднести такі основні категорії:
1. Об'єктом фінансової безпеки підприємства ви
ступає фінансова діяльність підприємства, безпеку якої
необхідно забезпечити (фінансова діяльність — це про
цес, на який спрямовується функціонування підсистеми
забезпечення фінансової безпеки).
2. Суб'єкти фінансової безпеки — це керівництво
підприємства і його персонал незалежно від займаних
посад і виконуваних обов'язків.
3. Предмет фінансової безпеки підприємства поля
гає у діяльності суб'єктів фінансової безпеки як реалі
зації принципів, функцій, стратегічної програми або кон
кретних заходів з забезпечення фінансової безпеки, яка
спрямована на об'єкти фінансової безпеки.
4. Основна мета забезпечення фінансової безпеки
випливає із сутності фінансової безпеки підприємства і
полягає у безперервному й сталому підтриманні такого
стану фінансової діяльності, який характеризується зба
лансованістю і якістю всіх фінансових інструментів, тех
нологій і фінансових послуг, які використовуються під
приємством, стійкістю до впливу внутрішніх і зовнішніх
загроз, здатністю фінансової системи підприємства за
безпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії
і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а
також — розвиток цієї системи.
5. Ризик виступає однією з форм небезпеки, а саме:
а) можлива небезпека невдачі дій, що вживаються,
або самі дії, пов'язані із такою небезпекою;
б) існування або можливість виникнення ситу
ації, за якої формуються передумови протидії реа
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Таблиця 1. Підходи до визначення понять "фінансова безпека"
Автор
Барановський А.О.

Ревенчук Н.Й.
Бланк І.О.

Горячева К.С.

Папєхін Р.С.
Єпіфанов А.О.

Визначення
Фінансова безпека – це:
– ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин;
– рівень забезпеченості громадянина, домашнього господарства, верств населення,
підприємства, організації, установи, регіону, галузі, сектора економіки, ринку, держави,
суспільства, міждержавних утворень, світового співтовариства фінансовими ресурсами,
достатніми для задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов’язань;
– стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової,
розрахункової, інвестиційної, митно-тарифної та фондової систем, а також системи
ціноутворення, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх та
зовнішніх негативних впливів, здатністю відвернути зовнішню фінансову експансію,
забезпечити фінансову стійкість (стабільність), ефективне функціонування національної
економічної системи та економічне зростання;
– якість фінансових інструментів і послуг, що запобігає негативному впливу можливих
прорахунків і прямих зловживань на фінансовий стан наявних та потенційних клієнтів, а
також гарантує (у разі потреби) повернення вкладених коштів [6]
Фінансова безпека підприємства – це захист від можливих фінансових втрат і
попередження банкрутства підприємства, досягнення найбільш ефективного використання
корпоративних ресурсів [7]
Фінансова безпека підприємства як кількісно та якісно детермінованого рівня фінансового
стану, що забезпечує стабільний захист його пріоритетних збалансованих фінансових
інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього
характеру, параметри якого визначаються на основі його фінансової філософії і
створюють необхідні передумови фінансової підтримки стійкого розвитку в поточному та
перспективному періоді [8]
Фінансова безпека підприємства – такий його фінансовий стан, котрий характеризується
збалансованістю і якістю фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до
загроз, здатністю фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних
фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів, а також
забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї фінансової системи [9]
Фінансова безпека – визначає граничний стан фінансової стійкості, в якому повинно
знаходитися підприємство для реалізації своєї стратегії, і який характеризується
спроможністю підприємства протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам [10]
Фінансова безпека – це стан підприємства, що:
1) дозволяє забезпечити стабільність, платоспроможність і ліквідність у довгостроковому
періоді;
2) забезпечує достатню фінансову незалежність; задовольняє потреби підприємства у
фінансових ресурсах для стійкого розширеного відтворення;
3) здатен протистояти існуючим і виникаючим небезпекам, що прагнуть завдати
фінансової шкоди підприємству або змінити всупереч бажанню структуру власного
капіталу, або примусово ліквідувати підприємство;
4) забезпечує достатню гнучкість при прийнятті фінансових рішень, захищає фінансові
інтереси власників підприємства [12]

лізації цінностей, інтересів і цілей забезпечення без
пеки;
в) можливість, яка спричиняє чи може спричинити
невдачі запланованих дій та погіршити становище
підприємства або спричинити його банкрутство (фінан
совий ризик безумовно пов'язаний з управлінням
підприємством і прийняттям для підприємства карди
нальних рішень: будь яке управлінське рішення — це
вже ризик його реалізації і наслідків) [12].
6. Поняття "загроза" є близьким за суттю і рівнем
впливу на об'єкт загрози до терміну "небезпека". За
гроза виступає ще однією формою небезпеки, а саме:
1) як небезпека на стадії можливого переходу у дійс
ність, як наявна чи потенційна демонстрація готовності:
а) щодо суб'єктів господарської діяльності — од
них суб'єктів завдати шкоду іншим;
б) щодо процесів, явищ — негативно вплинути на
господарську діяльність підприємства;
2) існування або можливість виникнення ситуації, за
якої формується передумови протидії забезпеченню
безпеки (вона обмежується діями, які підкріпляють її,
але не переростають у діяльність, безпосередньо спря
мовану на її здійснення);
3) сукупність причин та умов, які створюють небез
пеку інтересам суб'єкта [13].

Важливим методологічним положенням є визначен
ня сутності і походження джерел небезпеки (загрози,
ризику).
Джерела небезпеки — це потенційна можливість
порушення функціонування та розвитку об'єкта. Таки
ми джерелами є умови і чинники, вплив яких на об'єкт
має негативний характер, або це умови й чинники, які
містять у собі і за певних умов самі по собі або у різній
сукупності виявляють чи знаходять ворожі наміри,
шкідливі властивості, деструктивну природу.
У разі, коли рівень фінансової безпеки дуже низь
кий або вона відсутня, на перший план виступає анти
кризове управління фінансовою діяльністю. Процес
антикризового управління розпочинається тоді, коли на
фінансову діяльність прямо діє сукупність певних за
гроз, але ще є можливість самостійно вийти з кризово
го стану.
Під антикризовим управлінням розуміють систему
управління підприємством, спрямовану на завчасне ви
явлення можливих кризових ситуацій, розроблення за
ходів протидії, швидке реагування на будьякі зміни в
зовнішньому та внутрішньому середовищах [7].
Саме розробка і реалізація попереджувальних за
ходів у процесі антикризового управління є основою
забезпечення фінансової стійкості підприємства. Основ
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ною метою обох видів управління (тобто антикризово
го і фінансовою безпекою) є повернення підприємства
до нормального стану фінансової діяльності.
Отже, об'єктом антикризового управління є кризо
вий фінансовий стан підприємства, об'єктом управлін
ня фінансовою безпекою — сукупність загроз і небез
пек, які впливають на нього.
Індикатори або показники стану фінансової безпе
ки — це кількісні характеристики стану фінансової
діяльності, відібрані для характеристики стану фінан
сової безпеки підприємства. Для останньої важливе зна
чення мають як самі індикатори, що характеризують
фінансовий стан, так і їхні порогові значення. Під поро
говими значеннями індикаторів фінансової безпеки до
цільно розуміти граничні величини, недотримання яких
призводить до переходу фінансової безпеки з безпеч
ного стану до небезпечного. Слід підкреслити, що за
межами граничних значень індикаторів фінансової без
пеки фінансова система підприємства втрачає спро
можність до динамічного розвитку, стає об'єктом, який
втрачає свою ліквідність, тому їй загрожує банкрутство.
Методом забезпечення фінансової безпеки підприєм
ства виступає спосіб її забезпечення. Метод передба
чає наявність інструменту фінансової діяльності, яким є
певне фінансове знаряддя (фінансова технологія), що
використовується в процесі реалізації відповідного ме
тоду. Виходячи із загального розуміння терміна, прин
ципом управління фінансовою безпекою підприємства
слід вважати керівне положення, якого слід дотримува
тися у процесі впливу на її стан. До принципів управління
фінансовою безпекою підприємства слід віднести такі:
— первинність господарського законодавства під
час забезпечення фінансової безпеки підприємства;
— застосування програмно цільового управління в
забезпеченні фінансової безпеки підприємства;
— обов'язкове визначення сукупності власних
фінансових інтересів підприємства у складі його місії;
— інтегрованість підсистеми управління фінансо
вою безпекою підприємства із загальною системою
фінансового менеджменту;
— забезпечення збалансованості фінансових інте
ресів підприємства (в особі його власників і керівницт
ва), окремих його підрозділів і персоналу, зайнятого на
підприємстві;

— взаємна матеріальна відповідальність персона
лу і керівництва за стан фінансової безпеки підприєм
ства;
— необхідність постійного моніторингу реальних і
потенційних загроз фінансовій безпеці;
— відповідність заходів із забезпечення фінансо
вої безпеки економічній стратегії розвитку підприєм
ства, його місії;
— координація між собою всіх вжитих заходів із
забезпечення фінансової безпеки на підприємстві;
— необхідність і своєчасність удосконалення сис
теми фінансової безпеки підприємства;
— необхідність організаційного і методичного
оформлення підсистеми управління фінансовою безпе
кою;
— мінімізація витрат на забезпечення фінансової
безпеки підприємства.
У методиках першої групи фінансова безпека
підприємства розглядається як складова економічної
безпеки підприємства і визначається на основі розра
хунку фінансових коефіцієнтів. З точки зору С.М. Ілля
шенка, оцінку фінансової безпеки підприємства варто
здійснювати на основі аналізування його фінансової
стійкості, тобто визначення ступеню достатності влас
них чи позичених оборотних засобів для виконання ви
робничо збутової діяльності.
Також у залежності від значень оціночних показ
ників С.Н. Ілляшенко виділяє п'ять зон фінансової
стійкості, що відповідає п'яти рівням фінансової безпе
ки:
— абсолютна фінансові стійкість та абсолютна без
пека (підприємству повністю достатньо власних оборот
них коштів для функціонування);
— нормальна фінансова стійкість та нормальний
рівень безпеки (підприємство використовує практично
лише власні оборотні кошти для формування запасів та
забезпечення витрат);
— нестійке фінансове становище та нестабільний
рівень безпеки (підприємству недостатньо власних
оборотних коштів і воно має потребу у використанні
середньострокових та довгострокових позикових
коштів);
— критичний фінансовий стан та критичний рівень
безпеки (підприємство для фінансування своєї діяль

Рис. 1. Основні методи оцінки рівня фінансової безпеки
Джерело: [5].
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Рис. 2. Структура економічної безпеки підприємства
Джерело: [6].

ності використовує крім середньострокових та довгос
трокових кредитів ще й короткострокові позики);
— кризовий фінансовий стан та кризовий рівень
безпеки (підприємство не в змозі забезпечити фінансу
вання своєї діяльності ані власними, ані запозиченими
коштами, тобто підприємство знаходиться на межі бан
крутства) [15].
Важливим кроком на шляху забезпечення фінансо
вої безпеки підприємства є розробка концепції фінан
сової безпеки. Концепція фінансової безпеки — це пев
на сукупність поглядів на забезпечення фінансової без
пеки, яка передбачає також комплексне визначення заг
роз і системне розуміння шляхів їх усунення. Концепція
має включати шляхи виявлення й усунення загроз, прин
ципи, які необхідно при цьому застосовувати, сукупність
прогнозованих ситуацій зі станом фінансової безпеки,
інструменти і технології, потрібні для цього, а також
алгоритм забезпечення фінансової безпеки. Концепція
як модель є основою для розробки стратегії забезпе
чення фінансової безпеки підприємства. Прикладом
такої концепції може бути "фінансова стратегія підприє
мства" І.О. Бланка, яка визначається як "один із
найбільш важливих видів функціональної стратегії
підприємства, що забезпечує всі основні напрями роз
витку його фінансової діяльності і фінансових відносин
шляхом формування довгострокових фінансових цілей,
вибору найбільш ефективних шляхів їхнього досягнен
ня, адекватного корегування напрямів формування і
використання фінансових ресурсів за зміни умов зов
нішнього середовища" [3]. До цього визначення сутності
фінансової стратегії можна було б додати забезпечен
ня фінансових інтересів підприємства та його фінансо
вої безпеки. Різновидом фінансової стратегії є страте
гія забезпечення фінансової безпеки підприємства, яка
може бути окремою системою, а може входити до скла
ду загальної фінансової стратегії підприємства, яка, у
свою чергу, входить до складу його загальної стратегії.
Тоді стратегію забезпечення фінансової безпеки
підприємства можна визначити так: це науково методич
ний інструмент (технологія), який включає визначення
стратегічних фінансових цілей (у вигляді фінансових
інтересів), вибір ефективних напрямів, форм і методів
їх досягнення й механізм реагування на зміни у зовніш
ньому середовищі і внутрішньому стані фінансової

діяльності. Основною метою такої стратегії має бути
забезпечення фінансової безпеки підприємства. Базу
ючись на підході до визначення сутності і змісту націо
нальних фінансових інтересів [8], до основних рис
фінансових інтересів підприємства можна віднести такі:
1) фінансові інтереси підприємства є проявом, з
одного боку, економічних відносин підприємства, з
іншого — суперечностей фінансової діяльності самого
підприємства. У такому вигляді фінансові інтереси
підприємства є носіями суперечностей фінансової діяль
ності і тому вони нерозривні між собою. Інтереси, як і
суперечності, водночас є джерелами і рушіями розвит
ку фінансової діяльності підприємства і забезпечення
його фінансової безпеки;
2) фінансові інтереси підприємства породжені об'єк
тивною необхідністю повного забезпечення підприєм
ства всіма видами фінансових ресурсів для здійснення
ефективної комерційної (виробничої і маркетингової)
діяльності. Фінансові інтереси на рівні підприємства —
це відображення спільної думки власників, керівництва
і персоналу підприємства, тобто є вираженням конкрет
них фінансових інтересів людей, які володіють або пра
цюють на цьому підприємстві;
3) структура фінансового інтересу підприємства
містить об'єкт, тобто на що спрямований інтерес, і
суб'єкт — хто конкретно має цей інтерес;
4) фінансові інтереси проявляються у фінансовій
діяльності підприємства і забезпечуються завдяки ви
користанню певних фінансових інструментів (техно
логій);
5) зміст фінансового інтересу підприємства поряд
з основною метою його реалізації включає й засіб її
досягнення, а саме фінансовий інструмент як певну
структуру, тобто між цими структурними елементами
фінансового інтересу існує діалектична єдність.
Слід підкреслити, що за нинішніх умов розвитку еко
номіки України одномоментна реалізація фінансових
інтересів підприємства є неможливою. Така реалізація
може бути тільки послідовною, а її тривалість обумов
люється наявністю жорстких ресурсних обмежень і кон
куренцією на ринку.
Це вимагає визначення пріоритетних завдань і рішу
чих дій керівництва й персоналу підприємства у ході їх
виконання.
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Існує головна (первинна) об'єктивна суперечність
між стратегією розвитку підприємства, включаючи його
операційну діяльність, і можливостями його фінансово
го забезпечення. Дія цієї суперечності є рушієм фінан
сової безпеки підприємства.
По суті, реалізація фінансових інтересів підприєм
ства і є змістом забезпечення його фінансової безпеки.
Тому захист власних фінансових інтересів підприємства
виступає найважливішою складовою забезпечення на
лежного стану його фінансової безпеки. Головний
фінансовий інтерес підприємства у ринкових умовах —
зростання його ринкової вартості та збільшення присут
ності на ринку. До основних фінансових інтересів
підприємства можна віднести:
1) максимізацію прибутку;
2) забезпеченість інвестиціями для розвитку під
приємства, включаючи його фінансову систему і в її
складі — підсистему забезпечення фінансової безпе
ки;
3) забезпечення основним і оборотним капіталом
для ефективного ведення комерційної діяльності;
4) оптимізацію відрахувань до бюджету.
У структурі економічної безпеки особливе місце
займає інноваційна складова. З точки зору Краснощо
кової Ю.В., в інноваційній безпеці вирішальною умо
вою вважається дотримання та реалізація інтересів
підприємства, а така безпека безпосередньо спрямо
вана на формування необхідних і достатніх умов для
збільшення можливостей створення та використання
інновацій з метою розроблення та впровадження кон
курентоспроможності продукції й технологій на рівні
світових стандартів [20, с. 177]. Поряд з цим Максимо
ва Т.С., Філімонова О.В., Лиштван К.В. [21, с. 181] під
інноваційною безпекою підприємства розуміють по
слідовну, заплановану, цілеспрямовану, комплексну
діяльність підприємства щодо зміни кожного з еле
ментів бізнесу певного підприємства, викликану попи
том, обумовлену науково технічним прогресом і спря
мовану на діючу організаційну структуру, технологічні
процеси, стиль і методи управління, продукцією, що
випускається, джерела сировини й матеріалів, ринки
збуту.

ВИСНОВКИ
Наше дослідження полягає в розкритті залежності
між типом розвитку підприємств і видом його безпеки,
що відображається в динаміці економічних показників,
в удосконаленні структури економічної безпеки
підприємства в умовах кризи на основі виділення
фінансової, інтелектуальної, кадрової, соціальної, тех
нічної, технологічної, юридичної, інформаційної, еко
логічної, силової, енергетичної, інноваційної. Прове
дене аналізування структури економічної безпеки по
казує, що для досягнення високого рівня економічної
безпеки підприємство має забезпечувати структурну
рівновагу основних функціональних складових. Теоре
тичне та практичне значення результатів дослідження
полягає в тому, що структура економічної безпеки
підприємства виражається забезпеченістю підприєм
ства якісними ресурсами, їх оптимальними запасами з
урахуванням можливих ризиків господарської діяль
ності. Водночас всі ресурси повинні бути ефективно
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задіяні в рентабельне виробництво для забезпечення
отримання прибутку та підтримки ліквідності підприє
мства. Це дозволить витримати цільові установки роз
витку підприємства з точки зору економічної безпеки.
Надійна економічна безпека підприємства можлива
лише за комплексного і системного підходу, що доз
воляє забезпечити стратегічний розвиток підприєм
ства, розробити тактичні та оперативні дії для
мінімізації наслідків кризи та негативного впливу заг
роз).
Перспективою подальших досліджень є вдоскона
лення структури економічної безпеки підприємств за
видами діяльності, розробка підходів до оцінювання
рівня та оптимальної структури економічної безпеки
підприємства.
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THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF USING THE INVESTMENT POTENTIAL
OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
За результатами проведено аналізу встановлено, що основним напрямом використання інвести
ційних ресурсів є реалізація бізнеспроектів, пов'язаних головним чином із будівництвом та модер
нізацією будівель і споруд виробничого призначення, а також придбанням сільськогосподарської
техніки та обладнання. Низька активність потенційних інвесторів проявляється щодо спрямування
фінансових потоків у довгострокові біологічні активи в рослинництві та тваринництві, що свідчить
про відсутність економічного підгрунтя щодо здійснення подібних заходів.
Особливе занепокоєння викликає відсутність економічного інтересу до фінансування заходів, по
в'язаних із природоохоронною діяльністю щодо використання земельних ресурсів, а це є свідчен
ням відсутності довгострокових перспектив виробничої діяльності у сфері агробізнесу, а також дер
жавницького підходу до вирішення цієї проблеми.
Вважаємо, що низька ефективність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
визначається такими факторами: низькі обсяги інвестицій в основний капітал не дають можливості
здійснити інтенсивне розширене відтворення на інноваційній основі; не виконання в повній мірі уп
равлінських функцій керівників та менеджменту сільськогосподарських підприємств, відповідаль
них за здійснення інвестиційної діяльності при поточних обсягах інвестицій в основний капітал; си
стема державної підтримки не сприяє її активізації та підвищенню ефективності.
Отже, за результатами проведеного дослідження встановлено, що розвиток інвестиційної діяль
ності в сільськогосподарських підприємствах знаходиться на недостатньому рівні та слабко
піддається регулюванню. Причиною такого стану є безліч факторів — об'єктивних і суб'єктивних,
макроекономічних та мікроекономічних, що вимагає розробки дієвих інструментів щодо мобілізації
внутрішніх інвестиційних ресурсів, формування організаційного забезпечення розвитку інвести
ційної діяльності на рівні підприємств, а також удосконалення методичних підходів щодо оцінки
ефективності проектів в умовах розвитку приватнодержавного партнерства під час реалізації інве
стиційних проектів.
The results of the conducted analysis have established that the main direction of using investment
resources is the implementation of business projects, related mainly to the construction and
modernization of buildings and structures for industrial purposes, as well as the purchase of agricultural
machinery and equipment. Low activity of potential investors is manifested in directing financial flows to
longterm biological assets in plant growing industry and cattle breeding, which certifies that there is no
economic basis for such measures.
Particular concern should be given to the lack of economic interest in financing measures related to
environmental activities regarding the use of land resources, which certifies of the lack of longterm
prospects of production activities in the field of agricultural business, as well as a governmental approach
to solving this problem.
In our opinion the low efficiency of investment activity of agricultural enterprises is determined by the
following factors: low investment in fixed capital does not allow for intensive expanded reproduction on
an innovative basis; failure to fulfill to the full extent the managerial functions of the heads and management
of agricultural enterprises responsible for carrying out investment activities with the current volume of
investments in fixed capital; the system of state support does not contribute to its activation and efficiency.
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Therefore, the results of the study have established that the development of investment activity in
agricultural enterprises is insufficient and poorly regulated. The reason for this situation depends on
many factors, particularly objective and subjective, macroeconomic and microeconomic, which requires
the development of effective tools for mobilization of internal investment resources, the formation of
organizational support for the development of investment activity at the enterprise level, as well as the
improvement of methodological approaches to assess the projects performance under the conditions of
the development of privatepublic partnership in the implementation of investment projects.

Ключові слова: інвестиційний потенціал, інвестиційна діяльність, сільськогосподарські підприємства,
інвестиція, ефективність.
Key words: investment potential, investment activity, agricultural enterprises, investment, efficiency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Інтенсивний розвиток сільськогосподарського ви
робництва передбачає технологічну модернізацію, ре
конструкцію, оновлення активної частини основних за
собів виробництва, а також нове будівництво потужно
стей, особливо тваринницьких комплексів, об'єктів роз
подільчої та збутової інфраструктури тощо. Однак реа
лізація перелічених напрямів реалізації інвестицій для
сільськогосподарських товаровиробників залежить від
фінансового стану, розміру підприємства, ефективності
господарської діяльності і інших критеріїв, які вплива
ють на можливості формування власних інвестиційних
ресурсів і доступності позичкових.
Рівень розвитку інвестиційних процесів та його ос
нову формує національне законодавство. Так, інвести
ційна діяльність в Україні регулюється низкою законів і
підзаконних актів, однак нормативне регулювання є не
досконалим. Так, законодавство передбачає для іно
земних інвестицій національний режим діяльності, тоб
то не надає пріоритету національним чи іноземним інве
сторам, проте суттєвим недоліком правового регулю
вання інвестиційної діяльності в Україні є відсутність
реальних державних гарантій захисту іноземних інвес
тицій.

Метою дослідження є розробка теоретичних, мето
дологічних положень і практичних рекомендацій щодо
ефективного використання інвестиційного потенціалу
суб'єктів господарювання в сфері агробізнесу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання сутності інвестицій та інвестиційного потен
ціалу були предметом наукових досліджень вітчизняних
учених: Е. Бершеди, І. Бланка, С. Бушуєва, П. Гайдуць
кого, А. Гальчинського, А. Гойка, Б. Губського, М. Де
м'яненка, І. Дороша, А. Заїнчковського, Й. Завадсько
го, М. Єрмошенка, М. Кісіля, Г. Климка, М. Коденської,
М. Корінька, В. Ланового, М. Лесечка, І. Лукінова, О. Мер
тенса, Л. Нейкової, О. Омельченка, П. Орлова, О. Оса
уленка, А. Пересади, Г. Підлісецького, С. Подкропив
ного, В. Радченка, П. Саблука, М. Титаренка, Є. Уткіна,
Н. Ушакової, А. Чемериса та ін.
Загальний інвестиційний клімат держави визна
чається численними факторами, у тому числі зовніш
ньоекономічними та правовими. У цьому зв'язку пробле
ма формування інвестиційного потенціалу, як основи
управління інвестиційним процесом, потребує поглиб
лених теоретичних і практичних розробок. Під час прий
няття рішення про інвестування необхідно визначити
найпривабливіші об'єкти, вигідніші напрями інвестицій:
у виробництво, цінні папери, нерухомість.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Інвестиційний потенціал сільського виробництва
розглядаємо як сукупність його виробничих ресурсів, в
які можуть бути здійснені різні форми вкладень грошо
вих коштів та їх еквівалентів із метою одержання при
бутку сільськогосподарськими товаровиробниками і
(або) досягнення іншого корисного ефекту (соціально
го, екологічного). На наш погляд, видова структура інве
стиційного потенціалу повинна відображати, з одного
боку, процеси виробництва і споживання сільськогос
подарської продукції, сировини та продовольства, а з
іншого — умови, які забезпечують їх взаємодію та взає
мозв'язок.
Світові тенденції щодо підвищення цін на ринках
сільськогосподарської продукції загострюють конку
ренцію між країнами за джерела ресурсів та фактора
ми виробництва [1]. За цих умов вітчизняна економіка
може скористатися тенденціями світових ринків, вико
ристовуючи свій потужний природно кліматичний та
людський потенціал, забезпечуючи пріоритетний роз
виток аграрного сектору. Водночас ефективність сіль
ськогосподарського виробництва суттєво залежить від
стану матеріально технічної бази підприємств та забез
печення можливостей щодо оновлення.
Очевидно, що на розвиток інвестиційної діяльності
впливатимуть зміни в регулюванні державної торгової
політики. Підписання Угоди про асоціацію з ЄС створи
ло умови для відкриття європейських ринків для украї
нської сільськогосподарської продукції. Також очі
кується, що гармонізація національного законодавства
із законодавством ЄС сприятиме інтенсифікації міжна
родної торгівлі. Щоправда, гармонізація вимагає більш
чіткого врегулювання торгівлі продукцією господарств
населення, що в короткостроковій перспективі може
мати негативні наслідки для виробників. За стандарта
ми ЄС забій худоби на продаж має відбуватися на сер
тифікованих бійнях, яких в Україні недостатньо, що
може обмежувати господарства населення у реалізації
м'ясної продукції [2].
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Таблица 1. Основні показники розвитку сільськогосподарських підприємств,
залучених до опитування за 2017 р.
Показники

Разом

Сільськогосподарські підприємства
великі
середні
дрібні
од.
частка, %
од.
частка, %
од.
частка, %
48
27,9
65
37,8
59
34,3

Загальна кількість господарств,
од.
Загальна площа с.-г. угідь, га
У середньому на одне
господарство, га
Середньорічна чисельність
працівників, осіб
У середньому на одне
господарство, га
Поголів’я корів, гол
у середньому на одне
господарство, гол

172

Прибуткові
у % від групи
Збиткові
у % до групи

133

У господарства є прострочені
борги
у % до групи
У господарства відсутні
прострочені борги
у % до групи

61

12

19,7

111

36

25,0
32,5

1690319,4

1197528
24948,5

70,8

419419
6452,6

24,8

73372,4
1243,6

4,4

26499

13248

50,0

10920

41,2

2301

8,8

276
52028

39

33360
695

168
64,1

15600
240

30,0

3068
52

5,9

42,1
86,1
23,1
13,9

29

21,8
49,1
76,9
50,9

28

45,9

21

34,4

37

43,1
33,3

38

35,6
34,2

Фінансовий стан
48
36,1
56
100,0
9
Наявність прострочених боргів

75,0

39

56,9

30

64,4

Джерело: складено та розраховано автором.

Усе це створює передумови для пошуку шляхів акти
візації інвестиційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, однак фінансові можливості на різних
рівнях управління та безпосередньо у товаровироб
ників. Нестача ліквідності фінансових інститутів, низь
ка диверсифікованість фінансових продуктів, високі
відсоткові ставки кредитів, завищенні вимоги до застав
ного майна, абсолютна недорозвиненість небанківських
фінансових інститутів створюють перешкоди для інвес
торів та сільськогосподарських товаровиробників [3].
Незважаючи на те, що офіційно фінансові інститути не
надають перевагу окремим категоріям інвесторів, вище
зазначені проблеми ускладнюють доступ до фінансо
вих продуктів (особливо позикових коштів) для середніх
та малих інвесторів і підприємців. Так, згідно з резуль
татами опитування малих і середніх сільськогосподарсь
ких виробників, для 41% аграріїв доступ до зовнішньо
го залучення обігових коштів була однією з основних
проблем у 2017 році.
Водночас небанківські фінансові інститути зовсім не
розвинені в Україні. Серед них лише одиниці функціо
нують відповідно до законодавства та надають якісні
фінансові послуги. Конкуренцію банкам вони не ство
рюють і поки що не можуть бути надійним джерелом
фінансування для сільськогосподарських виробників та
інвесторів в аграрному секторі України. Фондовий ри
нок України також має обмежені можливості, він недо
статньо капіталізований і ліквідний, незважаючи на роз
роблену законодавчу базу для його діяльності та ство
рену інфраструктуру ринку [4].
Наголосимо на відсутності позитивного сприйняття
можливостей інвестування через фондовий ринок се
ред внутрішніх інвесторів. Окрім того, деякі норми за
конодавства України, що регулюють валютні операції,
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обмежують можливості інвесторів щодо здійснення
операцій з цінними паперами іноземних емітентів на те
риторії України. Ще одним недоліком інвестиційного
клімату України є неналагоджена система ризик менед
жменту [5].
За результатами проведено аналізу встановлено, що
основним напрямом використання інвестиційних ре
сурсів є реалізація бізнес проектів, пов'язаних голов
ним чином із будівництвом та модернізацією будівель і
споруд виробничого призначення, а також придбанням
сільськогосподарської техніки та обладнання. Низька
активність потенційних інвесторів проявляється щодо
спрямування фінансових потоків у довгострокові біо
логічні активи в рослинництві та тваринництві, що
свідчить про відсутність економічного підгрунтя щодо
здійснення подібних заходів [6].
Особливе занепокоєння викликає відсутність еко
номічного інтересу до фінансування заходів, пов'яза
них із природоохоронною діяльністю щодо використан
ня земельних ресурсів, а це є свідченням відсутності дов
гострокових перспектив виробничої діяльності у сфері
агробізнесу, а також державницького підходу до вирі
шення цієї проблеми.
Нами проведено аналіз на основі офіційних статис
тичних даних, однак їх недостатньо для того, щоб об'єк
тивно визначити пріоритетні напрями інвестиційної
діяльності сільськогосподарських підприємств. З метою
аналізу інвестиційних процесів нами було проведено
анкетування керівників та підприємств 172 сільськогос
подарських підприємств різних організаційно правових
форм трьох областей, Київської, Вінницької, Черкась
кої. У вибірку увійшли великі, середні та дрібні госпо
дарства із певною часткою за загальною земельною
площею, середньорічною чисельністю працівників,
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кількістю поголів'я, прибутковістю (збитковістю), наяв Таблиця 2. Способи участі у процесі створення
та запровадження інновацій
ністю просрочених та непрострочених боргів (табл. 1).
сільськогосподарських підприємств
Опитування проведено за спеціально розробленою
анкетою, одержані відповіді проранжовано для подаль
Кількість,
Частка,
Участь
шого визначення вагомості їх впливу на розвиток інвес
од.
%
тиційної діяльності. Наведені свідчать, що частка за за
Реалізація спільних інноваційних
11
6,4
проектів
гальною земельною площею становить для великих гос
Замовлення на виконання інноваційних
5
2,9
подарств 70,8%, для середніх — 24,8%, для дрібних —
розробок
4,4%; за середньорічною чисельністю працівників —
Проведення власних досліджень і
3
1,7
відповідно 50,0; 41,2 і 8,8%; за прибутковістю — 36,1,
розробок
42,1, 21,8%; за збитковістю — 0; 23,1 і 76,9%; за наяв
Формування тісних контактів із
20
11,6
науковими установами та навчальними
ністю прострочених боргів — 19,7; 45,9 і 35,6%; за
закладами
відсутністю прострочених боргів — 32,5; 33,3 і 34,2%.
Залучення до участі в експериментах та
25
14,5
Отже, великі сільськогосподарські підприємства
апробаціях новітніх розробок
найбільш прибуткові і за наявністю непрострочених
Здійснення придбання апробованих
52
30,2
ринком інноваційних розробок
боргів мають найкращі показники, що дає підстави для
Не беруть участі у процесі створення та
99
57,5
висновку про більші можливості цих господарств у
впровадження інновацій
здійсненні інвестиційної діяльності.
Джерело: складено та розраховано автором.
Відомо, що в умовах конкурентного середовища
вкладення інвестицій передусім здійснюється в інно
Одержані результати дають можливість зробити
ваційні проекти [7]. Нині сільськогосподарські підприє висновок, що у сільськогосподарських підприємствах
мства використовують різні способи організації іннова інвестиційно інноваційні процеси можуть здійснювати
ційної діяльності. Так, за результатами анкетного опи ся за умови, що вищезазначені фактори матимуть по
тування 172 господарств встановлено, що 6,2% зитивну спрямованість, а їх фінансовий стан буде дос
сільськогосподарських підприємств реалізують спільні татнім за умови розвиненої системи страхування ри
інноваційні проекти, 2,1% є замовниками інноваційних зиків. Отже, найбільш важливим фактором, який обме
розробок, 1,9% проводять власні дослідження і роз жує інвестиційну діяльність підприємств, на нашу дум
робки, 11,8% мають тісні зв'язки з науковими устано ку, є нестача власних фінансових ресурсів (60,1%).
вами та навчальними закладами, 14,5% беруть участь у
Необхідно зазначити, що 60,4% респондентів оці
проведенні експериментів та апробаціях новітніх роз нюють загальний економічний стан своїх підприємств
робок, 30,6% здійснюють придбання апробованих рин як задовільний, ще 16,4% як сприятливий та 33,2% —
ком інноваційних розробок і 57,8% сільськогоспо несприятливий. Учасникам обстеження запропоновано
дарських підприємств не беруть участі у процесі ство відповісти, яким чином в останні 6 років визначалися
рення та запровадження інновацій (табл. 2).
необхідність та напрями інвестування у певний основ
Низький рівень участі сільськогосподарських ний засіб. Так, під час виборі об'єкта інвестування не
підприємств в інноваційному процесі зумовлений чис враховувалася думка виробничого персоналу, ініціати
ленними факторами. Нами було виявлено, що основни ва у цьому питанні виходить від керівництва (58,4% —
ми факторами, які стримують розвиток інно
Таблиця 3. Фактори, що стримують розвиток
ваційного процесу, є: нестача власних коштів
інвестиційної діяльності в сільськогосподарських
(60,1%), висока вартість нововведень
підприємствах
(56,7%) та високий рівень ризику (52,4%).
Середньозважений
До другої групи віднесено такі фактори:
Фактор
показник ступеня
тривалий період окупності інвестицій
вагомості фактору, %
(50,2%), невигідні умови банківського кре Нестача грошових коштів
60,1
дитування (49,5%), нестача висококваліфі а) власних
35,5
кованого персоналу (47,8%). Ще нижчу ва б) державних (бюджетних)
в) комерційних позикових
28,8
гомість після другої групи факторів мають;
Висока вартість нововведення
56,7
недосконалість законодавчих і нормативно Високий рівень ризику
52,4
правових документів, що регулюють та сти Тривалий період окупності інвестицій
50,2
мулюють інвестиційно інноваційну діяльність Невигідні умови банківського кредитування
49,5
47,8
(45,8%), низький платоспроможний попит на Нестача висококваліфікованого персоналу
Складність залучення кредитних ресурсів
45,8
інноваційну діяльність (41,2%), недо
Низький платоспроможний попит на інноваційну
41,2
статність інформації про нові технології та діяльність
продукти (38,7%), слабка мотивація керів Недостатність інформації про нові технології та
38,7
ництва та кадрів до нововведень (36,9%), продукти
Слабка
мотивація
керівництва
та
кадрів
до
нестача державних (бюджетних) коштів
36,9
(35,5%), невідповідність наявних на ринку нововведень
Невідповідність пропозиції інноваційних продуктів
33,8
інноваційних продуктів потребам підпр
запитам та вимогам підприємств
иємств або відсутність наукових розробок у Недосконалість законодавчих і нормативно-правових
26,5
цьому напрямі (33,8%), недостатні можли документів, що регулюють та стимулюють
вості щодо залучення позичкових коштів інвестиційно-інноваційну діяльність
(28,8%) (табл. 3).
Джерело: складено та розраховано автором.

57

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 4. Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної
діяльності сільськогосподарських підприємств

Ефективність діяльності сільсько
господарських підприємств залежить не
тільки від факту здійснення інвестицій
Середньозважений
них процесів, але й від інноваційно інве
показник ступеня
Напрям
стиційної активності [8]. Підвищення
вагомості фактору,
%
інвестиційної активності вимагає від
Підвищення фінансового забезпечення підприємства (за
підприємства певних дій. У запропоно
рахунок власних коштів, забезпечення дієвості держпідтримки,
ваній анкеті було поставлено запитан
76,4
пільгового кредитування, розвиток сучасних форм зовнішнього
ня: "Що необхідно здійснити для Вашо
фінансування)
го підприємства з метою активізації
Підвищення якості підготовки кадрів
62,3
інвестиційної діяльності?", на основі
Підвищення та збереження родючості грунту
42,3
відповідей визначено пріоритетні напря
Розвиток меліорації
39,8
ми щодо її досягнення (табл. 4).
Розвиток інвестиційно-інноваційної інфраструктури, яка
обслуговує та забезпечує реалізацію інвестиційної діяльності
Наведені дані таблиці 4 свідчать, що
(інжинірингові компанії, інноваційно-технологічні центри,
42,7
значною мірою на активізацію інвести
технологічні інкубатори, технопарки, науково-ділові центри і
ційної діяльності сільськогосподарсь
т.д.)
ких підприємств впливають: фінансове
Активізація процесу наукових розробок, діяльності
38,5
забезпечення підприємства (76,4 %),
інформаційно-консультаційних служб
підвищення якості підготовки кадрів для
Розвиток маркетингових інструментів формування споживчого
42,1
попиту на інноваційну продукцію
сільського господарства, спроможних
Зниження виробничих витрат при використанні інноваційної
забезпечувати організацію та реаліза
47,6
продукції
цію інвестиційних проектів на інно
Скорочення терміну окупності інвестицій
49,6
ваційній основі (62,3%).
Підвищення матеріальної заінтересованості керівників
Водночас до умов, які мають мен
виробничих підрозділів і працівників в активізації інвестиційної 28,7
шу
важливість
у підвищенні інвестицій
діяльності
ної
активності
сільськогосподарських
Джерело: складено та розраховано автором.
підприємств, є: розвиток інвестиційно
інноваційної інфраструктури (42,7%); зниження
Таблиця 5. Показники, що впливають
термінів окупності інвестицій (49,6%); зменшення об
на розвиток інвестиційної діяльності
сягу виробничих витрат при використанні інноваційної
сільськогосподарських підприємств
продукції (47,6%); розвиток маркетингових інстру
№
Показник,
Інвестиційні умови
ментів формування споживчого попиту на інноваційну
п/п
%
Інвестиційний клімат (зовнішні
продукцію (42,1%); підвищення та збереження родю
1
40,1
фактори макросередовища)
чості грунту (42,3%); активізація процесу наукових роз
Інвестиційні можливості (потенціал,
2
34,4
робок, інформаційно консультаційних служб (38,5%).
внутрішні фактори мікросередовища)
Важливо при вивченні особливостей розвитку інве
Інвестиційна активність (рівень
3
14,2
стиційної діяльності виявити вплив зовнішніх і внут
розвитку інвестиційної діяльності)
Інноваційність інвестиційного
рішніх факторів на здійснення інвестиційних процесів
4
11,3
портфеля підприємства
[9]. З цією метою нами сформульовано запитання: "Виз
Разом
100,0
начте основні фактори макро та мікросередовища, що
Джерело: складено та розраховано автором.
впливають на розвиток інвестиційної діяльності Вашо
2012 р., 60,2% — 2017 р.), провідних фахівців (30,8% — го підприємства, які формують інвестиційні умови". Заз
2012 р., 26,3% — 2017 р.). Такі результати дозволяють начимо, інвестиційні умови включають інвестиційний
зробити висновок, що практично не змінилися підходи клімат, інвестиційний потенціал, інвестиційну активність,
до визначення пріоритетних напрямів інвестування в інвестиційні розробки, які є в інвестиційному портфелі
сільськогосподарському виробництві.
сільськогосподарського підприємства.
Техніко економічне обгрунтування інвестиційних
Проведення анкетування показало, що ступінь впли
проектів перед прийняттям рішення про інвестування пе ву інвестиційного клімату (зовнішніх умов) становить
реважно здійснюють керівники економічних та техно 42,1%, інвестиційного потенціалу та інноваційної актив
логічних відділів (38,6%), керівники або їх заступники ності (внутрішніх умов) — 56,7% (табл. 5).
(30,1%). У 14,8% підприємств до цього процесу залу
Дані таблиці 5 переконують, що найвпливовішими є
чаються головні бухгалтери, у 9,4% — зовнішні спе внутрішні умови (інвестиційний потенціал та інвестицій
ціалісти консультанти, у 4,9% — інші головні спеціалі на активність). Це свідчить про те, що у здійсненні інве
сти.
стиційних процесів сільськогосподарські підприємства
Заключне рішення про інвестування у певний ос повинні проводити оцінку інноваційного потенціалу та
новний засіб приймають керівники (57,2%), що інноваційної активності. Щоб оцінити обгрунтованість
свідчить що ефективність інвестиційної діяльності одержаних результатів на відповіді респондентів на за
складається у результаті безпосередніх дій керівниц питання "Визначте основні фактори, що впливають на
тва, що висуває до останнього високі вимоги. Водно розвиток інвестиційної діяльності Вашого підприєм
час виявлено тенденцію до зниження вагомості рішень ства", усі фактори (умови) із результатами їх впливу на
загальних зборів працівників підприємства та заснов стримування розвитку інвестиційної активності або
ників.
підвищення були поділені на три групи: 1 група — факто
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ри, що характеризують інвестиційний клімат; 2 група —
інноваційний потенціал; 3 група — інноваційність інвес
тиційного портфеля підприємства.
Наведені розрахунки дозволили одержати такі ре
зультати: інвестиційний клімат впливає на інвестиційну
діяльність на 44,6%, інвестиційний потенціал та інвес
тиційна активність — на 44,0%, інвестиційні пропозиції,
які залучені до інвестиційного портфеля підприємства, —
на 11,4%.
З метою визначення внутрішньої структури умов, які
впливають на інвестиційний клімат, нами було сформу
льовано запитання: "Визначте пріоритетні фактори, що
формують інвестиційний клімат для Вашого підприєм
ства". Одержані відповіді свідчать, що інвестиційний
клімат більшою мірою визначають економічні умови як
на міжнародному, внутрішньому та регіональному
рівнях (35,7%), так і на рівні сільської території (22,5%).
Дещо слабшим є вплив соціальних факторів (15,4 і
17,6%), після них адміністративні (наявність відповід
них організаційних структур, інформаційних систем;
інформаційно консультаційних центрів, інжиніринг та
ін.); екологічні фактори — відповідно (4,7 і 6,4%).
Як зазначалося вище, окрім інвестиційного потен
ціалу та інвестиційного клімату на інвестиційний процес
має вплив кількість та зміст інноваційних пропозицій, що
знаходяться в інвестиційному портфелі підприємства.
Останнє залежить від наявності та доступності інфор
мації про інноваційні розробки. У зв'язку із цим респон
дентам було поставлено запитання: "Проранжувати
джерела інформації про інноваційні розробки у
сільському господарстві" (найбільш важливе джерело
оцінюється як 1, неважливе джерело як 8) (табл. 6).
Аналіз наведених даних таблиці 6 свідчать, що
найбільш важливим джерелом інформації є курси
підвищення кваліфікації, виставки та ярмарки, семіна
ри, тренінги, консультаційно інформаційні та дорадчі
служби, постачальники та конкуренти, мережа Інтернет,
науково дослідні установи, випробувальні станції та
менеджери та фахівці підприємства.
Як свідчать результати опитування, найбільш актуаль
ними завданнями, які прагнуть вирішити у процесі інве
стування, є: заміна зношеної техніки та обладнання
(36,8%) та зниження собівартості продукції (21,8%).
Інколи серед завдань інвестиційної діяльності ставили
ся такі, як збільшення виробничої потужності із розши

створення нових
робочих місць

Таблиця 6. Важливість джерел інформації
про інноваційні розробки у сільському
господарстві, бали
№
п/п
1
2.
3
4
5
6
7

Джерела інформації
Виставки та ярмарки
Курси підвищення кваліфікації,
семінари, тренінги
Консультаційно-інформаційні та
дорадчі служби
Мережа Інтернет
Постачальники та конкуренти
Науково-дослідні установи,
випробувальні станції
Менеджери та фахівці підприємства

Значення
показника
2,4
1,4
2,7
3,9
3,2
5,1
5,5

Джерело: складено та розраховано автором.

ренням номенклатури продукції (4,7%) та охорона на
вколишнього середовища (2,6%) (рис. 1).
На нашу думку, як тільки заміна зношеної техніки
та обладнання не буде в переліку першочергових зав
дань інвестиційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, можна буде робити висновок про вихід
сільського господарства із кризового стану. Згідно з очі
куванням респондентів, у 2017 році це ціль завдання
буде пріоритетним для 29,2%, а 15,4% не мають чіткої
уяви про найближчі цілі інвестування, що свідчить про
невисокий рівень планування інвестиційної діяльності.
На основі проведеного нами анкетування потрібно
зазначити, що 52,7% підприємств не здійснювали жодних
інвестицій екологічного характеру. Із числа тих сільсько
господарських підприємств такі інвестиції 48,3% спрямо
вували кошти на охорону та раціональне використання зе
мель, 33,9% — на охорону та раціональне використання
водних ресурсів, 18,8% — на охорону атмосфери.
Відповіді респондентів дозволяють більш детально
розглянути структуру потреб сільськогосподарських
підприємств в інвестиційних ресурсах, яка може різни
тися від фактичних внаслідок різних факторів (рис. 2).
На думку респодентів, передусім необхідні інвес
тиції в придбання машин та обладнання (28,9%), модер
нізацію та реконструкцію існуючих основних засобів
(24,9%). Практично ігноруються потреби молодих
фахівців у житлі (1,4%) та наявність на ринку науково
технічних розробок, здатних підвищити ефективність
сільськогосподарського виробництва (1,8%).

охорона
навколишнього
середовища
інші цілі

заміна зношеної
техніки та
обладнання

запровадження
нових
виробничих
технологій

зниження
собівартості
продукції

економія
енергоресурсів

Рис. 1. Основні цілі інвестування діяльності сільськогосподарських підприємств, %
Джерело: складено та побудовано автором.
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Придбання,
будівництво
житла

Модернізація та
реконструкція
існуючих
основних засобів

Відновлення
родючості землі
Інші

Придбання,
створення
будівель та
споруд

Придбання
машин та
обладнання

Придбання
траспортих
засобів

Придбання
основних засобів,
які були у
користуванні та
об’єкти
незавершеного
будівництва

Придбаня
нематеріальних
активів

Рис. 2. Напрями інвестування діяльності сільськогосподарських підприємств, %
Джерело: складено та побудовано автором.

ВИСНОВКИ
Вважаємо, що низька ефективність інвестиційної
діяльності сільськогосподарських підприємств визна
чається такими факторами: низькі обсяги інвестицій в
основний капітал не дають можливості здійснити інтен
сивне розширене відтворення на інноваційній основі; не
виконання в повній мірі управлінських функцій керів
ників та менеджменту сільськогосподарських підпри
ємств, відповідальних за здійснення інвестиційної діяль
ності при поточних обсягах інвестицій в основний капі
тал; система державної підтримки не сприяє її активі
зації та підвищенню ефективності.
Отже, за результатами проведеного дослідження
встановлено, що розвиток інвестиційної діяльності в
сільськогосподарських підприємствах знаходиться на
недостатньому рівні та слабко піддається регулюванню.
Причиною такого стану є безліч факторів — об'єктив
них і суб'єктивних, макроекономічних та мікроеконо
мічних, що вимагає розробки дієвих інструментів щодо
мобілізації внутрішніх інвестиційних ресурсів, форму
вання організаційного забезпечення розвитку інвести
ційної діяльності на рівні підприємств, а також удоско
налення методичних підходів щодо оцінки ефективності
проектів в умовах розвитку приватно державного парт
нерства при реалізації інвестиційних проектів.
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THE INTERCONDITIONALITY OF THE SOCIAL PHENOMENA THAT DETERMINE
THE CONCEPTS OF "DANGER" AND "SECURITY", AND ITS CONSIDERATION
IN THE THEORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Встановлено, що соціальне явище за об'єктивним змістом є небезпекою для соціальної сис
теми, якщо є заперечення її існуванню. Воно є властивістю її буття, тому у науковому сенсі
доцільно говорити не про поняття, а про концепт "небезпека", бо заперечення міститься в сис
темі, що зумовлено єдністю сталості й змінності, спрямованістю і формами її розвитку згідно з
законом "заперечення заперечення". Показано, що небезпеки є формою оцінки заперечення
буття системи й мають спонукати її до відповідних рішень, розрізняючи об'єктивні фактори, як
заперечення її існування і суб'єктну форму їх відображення, що зумовлює важливість якісно
кількісних характеристик причин й динаміки небезпек. Доведено, що явище, яке визначають
концептом "безпека" існує лише в живій природі, є соціокультурним феноменом, а його сутність
має розкриватися через сутність концепту "небезпека", та що він є науковою категорією, яка
відображає універсальні властивості та закономірності розвитку матеріальних, природних і
духовних явищ елементів реального світу. Встановлена доцільність дослідження онтологічно
го, гносеологічного та аксіологічного аспектів проблеми забезпечення безпеки та встановле
но, що безпека людини — це стан і категорія, які характеризують її самопочуття і впевненість,
що небезпеки, наприклад, її життю чи майну, відсутні, або для їх захисту є відповідні засоби;
безпека суспільства і державних інститутів — стан і категорія, які характеризують свободу ви
бору шляхів їх прогресивного розвитку, яка грунтується на державному суверенітеті, або вони
належним чином захищені. Обгрунтовується важливість визначення якіснокількісних характе
ристик переходу соціальних систем в інший стан, визначених на основі результатів філософсь
кополітологічного, правового, ціннісного, етичного аспектів проблеми забезпечення її безпе
ки та врахування законів еволюції живої речовини в біосфері.
It is established that a social phenomenon in objective content is a danger to the social system, if
there are objections to its existence. That it is a property of its being, therefore, in the scientific
sense it is advisable to talk not about the concept, but about the concept of "danger", because the
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negation is contained in the system, which is due to the unity of stability and variability, direction and
forms of its development according to the law of negation of negation. It is shown that hazards are a
form of assessment of the negation of the existence of a system and should encourage it to
appropriate decisions, distinguishing between objective factors, such as the denial of its existence
and the subjective form of their reflection, which determines the importance of qualitatively
quantitative characteristics of the causes and dynamics of hazards. It is proved that the phenomenon
that is defined by the concept of "security" exists only in living nature, is a sociocultural phenomenon,
and its essence must be revealed through the essence of the concept of "danger", and that it is a
scientific category, reflects the universal properties and patterns of development of material, natural
and spiritual phenomena of the elements of the real world. The expediency of studying the ontological,
epistemological and axiological aspects of the problem of ensuring safety has been established,
and it has been established that human security is a condition and category that characterize his
wellbeing and confidence that there are no dangers, for example, his life or property, or there are
appropriate means to protect them; the safety of society and state institutions — the state and
category that characterize the freedom to choose the paths for their progressive development based
on state sovereignty, or they are duly protected. It substantiates the importance of determining the
qualitative and quantitative characteristics of the transition of social systems to another state,
determined on the basis of the results of philosophical and political science, legal, value, moral
aspects of the problem of ensuring its safety and taking into account the laws of evolution of living
matter in the biosphere.

Ключові слова: небезпека, безпека, концепт, публічне управління, соціальне явище, соціальна система,
категорії: якість, кількість, структура, форма, зміст.
Key words: danger, security, concept, public administration, social phenomenon, social system, categories:
quality, quantity, structure, form, content.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

трактування їх змісту. Це породжує значні труднощі у
інтерпретації та операціоналізації цих понять у теорії
Розкриття сутності соціальних явищ, які традицій публічного управління та зумовлює актуальність подаль
но позначають поняттями "небезпека" та "безпека" має ших досліджень взаємозумовленості соціальних явищ,
важливе значення в теорії національної безпеки та теорії які традиційно визначають поняттями "небезпека" та
публічного управління. Це зумовлено тим, що зміст цих "безпека".
поняття тією чи іншою мірою відображає універсальні
властивості та загальні закономірності розвитку мате АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ріальних, природних й духовних явищ (систем, об'єктів, ПУБЛІКАЦІЙ
Як відомо, велика сукупність понять не обов'язко
процесів тощо) реального світу. На це звернули увагу
ще в стародавні часи розглядаючи забезпечення без во зумовлює якісний перехід від суб'єктивних уявлень
пеки, як одного з критеріїв ефективного державного до розуміння сутності явища, як елементу реального
управління. Не менш важливим є й з'ясування взаємо світу. Це стосується й явищ, які є фундаментальною ха
зв'язку та взаємозумовленості цих понять та їх місця у рактеристикою буття соціальних систем та які тради
інтерпретації й операціоналізації інших понять, зокре ційно визначають поняттями "небезпека" та "безпека".
ма, таких як "небезпека людині", "національна безпе Ще в античні часи філософи, звернули увагу на те, що
ка", "державна безпека". Тому дослідженню соціальних забезпечення безпеки громадян є одним із засобів до
явищ, які є причинами небезпек буттю соціальних сис сягнення загального благополуччя [1]. Проте фактично
тем, а також теоретичних основ формування механізмів до ХVII ст. ця проблема не перебувала у колі наукового
забезпечення їх безпеки науковці традиційно приділя та публічного дискурсу. Процеси формування абсолют
ють значну увагу. Ці питання перебувають й у колі інте них монархій в Європі активізували пошук шляхів раці
ресів політиків та управлінців. Проте це не є переконли онального формування систем державного управління
вим доказом розкриття сутності взаємозумовленості Це зумовило й увагу щодо аналізу факторів, які на той
соціальних явищ, які вони традиційно визначають по час визначались як небезпеки для них, зокрема, з боку,
няттями "небезпека" та "безпека", пропонуючи різні Т. Гоббса, Дж. Локка, Гегеля, Ж. Ж Руссо, які намага
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лися обгрунтувати шляхи забезпечення безпеки люди
ни (індивіда), суспільства, державних інститутів [2—5].
Прискорення процесів глобалізації спонукало Е. Дюрк
гейма, Ж. Бодрійяра, З. Баумана, М. Фуко та інших до
досліджень проблеми забезпечення безпеки людини
(індивіда) та суспільства, результати яких дозволяють
здійснювати пошук адекватних управлінських рішень у
сфері національної безпеки [6—9]. Але й до цього часу
поняття "небезпека" та "безпека" не розглядаються як
наукові категорії, незважаючи на те, що вони відобра
жають універсальні властивості та закономірності роз
витку матеріальних, природних й духовних явищ, як еле
ментів реального світу. Це не дозволяє розглядати ці
поняття як когнітивні одиниці, що забезпечують пере
несення знань у міждисциплінарних дослідженнях, яки
ми є дослідження проблем забезпечення безпеки, або
здійснити перехід від теорії національної безпеки до
теорії публічного управління. Викладене зумовлює по
дальші дослідження об'єктивно суб'єктивної природи
взаємозумовленості соціальних явищ, які традиційно
визначають поняттями "небезпека" та "безпека".

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності взаємозумовле
ності соціальних явищ, які визначають концептами "не
безпека" та "безпека".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Загальновідомо, що у процесі еволюційного розвит
ку сформувався інстинкт самозбереження живих істот,
суть якого полягає у спроможності виявляти та оціню
вати фактори, що можуть бути причинами небезпек їх
існуванню. Тому для буття будь якої соціальної систе
ми визначальними є фактори, які заперечують її існу
вання, а відтак спонукають її до активних захисних дій.
Саме ці фактори (соціальні явища) ідентифікуються си
стемою як "небезпеки". Небезпека як соціальне явище
завжди має об'єктивно суб'єктивний характер, а ступінь
співвідношення суб'єктивності та об'єктивності може
бути різним, адже одна й та сама дія може отримати з
боку суб'єкта різну оцінку у контексті можливих нега
тивних наслідків для його буття. Тому оцінка цих
наслідків формує у суб'єкта ставлення до того чи іншо
го соціального явища як небезпеки. Крім того, людина
може оцінювати небезпеку опосередковано, тобто пе
реносити свою оцінку на інші об'єкти й суб'єкти. Вод
ночас цьому одне й те ж соціальне явище може оціню
ватися нею чи як небезпечне, чи як безпечне, залежно
від її ціннісних орієнтацій.
Таким чином, соціальне явище за об'єктивним
змістом є небезпекою для соціальної системи, якщо має
місце заперечення природної визначеності її буття.
Можливість заперечення міститься у самому предметі,
тобто, якщо є предмет, то є й можливість заперечення
його існування, що зумовлено єдністю сталості й
змінності, спрямованістю й формами розвитку будь
якого предмету закону "заперечення заперечення". Це
означає, що факт існування предмету приховує у собі
можливість заперечення його буття, тому що за своїм
змістом можливість небезпеки існує не ззовні, а всере
дині предмету, якому небезпека загрожує як заперечен
ня важливих для його буття характеристик, тобто тих,

що визначають його цілісність та індивідуальність. За
галом можна дійти таких висновків: соціальне явище,
яке соціальна система визначає концептом "небезпека"
є формою його оцінки як заперечення її буття системи,
але варто розрізняти об'єктивні фактори існування яви
ща та суб'єктну форму його відображення; ототожнен
ня об'єктивного змісту соціального явища як небезпе
ки для системи з суб'єктною формою його сприйняття
призводить до перенесення суб'єктивного змісту на це
явища, яке може й не відповідати його сутності; небез
пекою для соціальної системи є об'єктивна можливість
негативної дії на неї соціальних явищ унаслідок чого
суттєво погіршиться її стан, або виникне небажана ди
наміка її розвитку. Водночас зміст і форми прояву не
безпек можуть бути різними, зокрема, можна говорити
про небезпеки в економічній чи політичній сферах, а
щодо суб'єктів та механізмів їх реалізації — про
зовнішні та внутрішні небезпеки. Зовнішня небезпека
для соціальної системи — це об'єктивна можливість
негативної дії соціальних явищ, що перебувають поза її
межами, а внутрішня — можливість елементів структу
ри системи, за певних умов завдати шкоди системі.
Свідомість людини дає їй змогу відображати та оці
нювати заперечливий вплив небезпеки щодо її буття,
соціальної групи тощо й на цій основі визначати своє
ставлення до нього. Тому соціальне явище, яке тради
ційно визначають поняттям "небезпека" є соціокультур
ним феноменом, який має об'єктивно суб'єктивну при
роду та є невід'ємною властивістю буття й розвитку со
ціальних систем, оскільки воно: може бути пізнане на
основі досвіду; має латентний характер; свідчить про
сутнісні характеристики соціальних об'єктів; стосуєть
ся відносин та подій між індивідами у суспільстві в ціло
му, а відтак у науковому сенсі доцільно говорити не про
поняття, а про концепт "небезпека".
Викладене вище має принципове значення, на
приклад, при інтерпретації та операціоналізації понят
тя "національна безпека". Дійсно, якщо небезпека
опосередковується із запереченням буття суб'єкта, то
безпека його існування опосередковується й визна
чається ним за ставленням до небезпеки. Водночас
можуть бути такі досить очевидні ситуації: відсутність
небезпеки для суб'єкта, як наслідок його захищеності
від неї; наявність небезпеки та захищеності суб'єкта;
відсутність небезпеки та захищеності суб'єкта. Тому
безпека суб'єкта не тотожна відсутності небезпеки
для нього, але водночас вона не існує без соціально
го явища, яке суб'єкт ідентифікує як небезпеку. Інши
ми словами, як і небезпека, безпека будь якого об
'єкта для людської спільноти завжди є суб'єктним
визначенням, а відтак завжди існує небезпека неадек
ватної оцінки безпеки об'єкта, коли суб'єкт її оціню
вання починає діяти виходячи з власних уявлень про
небезпеку, а не реальної небезпеки, а відтак має місце
проблема визначення межі між наявною й суб'єктив
но визначеною як небезпекою, так і безпекою. Разом
з тим, очевидно, що безпечними впливами на об'єкт
можуть вважатися ті, що не призводять до істотної
зміни його буття, зміни структури тощо. Тому ми по
годжуємося з науковцями, зокрема, В. Могилевським,
які пропонують розглядати безпеку як специфічну
властивість динамічних систем та як комплексний кри
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терій оцінки її якості, який характеризує динаміку її
розвитку [10, с. 225].
З огляду на викладене, концепт "безпека" має роз
глядатися як наукова категорія, яка відображає універ
сальні властивості та загальні закономірності розвитку
матеріальних, природних і духовних явищ. З одного
боку, категорії є найзагальніші поняття, які не піддають
ся визначенню в рамках однієї теорії та є елементами
категоріальних схем процедур мислення, а з іншого —
вони, як філософські поняття, використовуються під час
систематизації знання, як когнітивні одиниці, що забез
печують процеси перенесення знань в міждисциплінар
них дослідженнях, фіксують етапи пізнавального про
цесу й дозволяють здійснити перехід від однієї до іншої
галузі знань [11]. На цю особливість соціального яви
ща, яке визначають концептом "безпека", звернули ува
гу ще античні мислителі, які у своїх філософських і по
літико правових вченнях, досліджуючи проблеми підви
щення ефективності управління державою, розглядали
забезпечення безпеки громадян як один з засобів досяг
нення загального благополуччя [1]. Проте особливу ува
гу цій проблемі почали приділяти починаючи з ХVII ст.,
зокрема, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. Гегель, Ж. Ж. Руссо,
А. Сен Сімон [2—5; 8].
Так, Т. Гоббс дійшов висновку, що страх перед не
безпеками змушує людину жити у суспільстві й шукати
в ньому засоби колективного захисту від них, а відтак,
на його думку, люди, піклуючись про власну безпеку,
делегують свою свободу абсолютній владі суверену,
оскільки у разі вибору свободи безмежного самоствер
дження можуть залишитися у природному стані дикості,
за якого ніхто не зможе їм гарантувати особисту недо
торканність й безпеку [2]. Він був переконаний, що за
ради життя й безпеки можна поступитися добробутом,
а суверен має надавати захист від ворогів й зберігати
мир усередині суспільства. Уявлення Дж. Локка про без
пеку людини грунтувалися на тому, що коли держава
перестає гарантувати безпеку, або сама стає джерелом
небезпеки для громадян, вони мають право забезпечи
ти свій захист від таких дій держави й, таким чином, га
рантувати найважливіші права, а саме: народ має право
відібрати владу у тих, хто буде нехтувати його інтереса
ми та вручити її іншим, більш гідним довіри. Проте ви
никає парадоксальна ситуація — народ, який одержує
право скасовувати владу, може здійснити це право, але
це повертає суспільство до стану, який характеризуєть
ся відсутністю безпеки [3]. Значну увагу осмислення
уявлень про безпеку приділив Г. Гегель, який надавав
пріоритет забезпеченню безпеки держави, яка, на його
думку: має особливий характер цілісності; функція за
безпечення безпеки є вищою договірної природи дер
жави; може вимагати від індивідів, щоб їх життя й
власність, за необхідності, були принесені в жертву за
гальним інтересам, оскільки вони забезпечуються лише
безпекою держави, тому найнебезпечнішими є злочи
ни проти держави [4]. На думку Ж. Ж. Руссо, громадя
ни мають залишатися абсолютно вільними й не обме
женими діями держави, оскільки саме народ є носієм й
джерелом влади [5], а А.Сен Сімон намагався розв'я
зати проблему забезпечення безпеки громадян у кон
тексті ліквідації будь якої соціальної ієрархії, тобто зап
ровадження тотальної рівності усіх, для чого вважало
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ся за необхідне ліквідувати такі інститути, як приватна
власність, держава, сім'я [12].
Значний внесок у сучасне розуміння безпеки зро
били Е. Дюркгейм та Ж. Бодрійяр. Так, Е. Дюркгейм,
вважав, що визначальними елементами забезпечення
безпеки індивіда мають бути соціальні норми, спрямо
вані на обмеження їх егоїстичних прагнень, запобіган
ня різним соціальним конфліктам та їх врегулювання [6],
а Ж. Бодрійяр вважав, що сьогодні влада здійснює ви
робництво безпеки (від воєнної безпеки й закінчуючи
страхуванням від нещасного випадку) і, таким чином,
ми завжди маємо справу з конвертацію смерті (нещас
ного випадку, тощо) в капіталістичний надприбуток [7].
Як М. Фуко, до кола наукових інтересів якого належа
ли з'ясування генеалогії влади [9], він убачає у такій ево
люції змісту концепту "безпека" розвиток логічних пе
редумов теорії "суспільного договору", де влада на
діляється правом змусити померти й дозволити жити, а
через симетрію з'являється й нове її право: право зму
сити жити й дозволити померти, відтак пояснює це ме
тою влади, яка прагне контролювати життя як таке. Вар
то зазначити, що такі погляди на природу влади у
Ж. Бодрійяра, М. Фуко, а також певною мірою у З. Ба
умана [8], зумовлюють й відповідні уявлення про без
пеку у представників філософії постмодерна, згідно
яких, має місце тенденція, коли діяльність державних
інститутів щодо захисту громадян від різних ризиків, не
щасних випадків, тощо максимально розширює сферу
гарантій їх безпеки, але, водночас, створюються й сис
теми тотального контролю за діями людини, зважаючи
на що, за певних умов, правові, інформаційні та інші за
ходи державної влади щодо забезпечення безпеки гро
мадян, можуть насправді стати небезпекою для них. З
цим важко не погодитися, тому, що сучасні трансфор
мації у різних сферах суспільного життя спонукають до
подальшого з'ясування сутності соціального явища, яке
визначають концептом "безпека", зокрема, онтологіч
ного, гносеологічного та аксіологічного аспектів про
блеми її забезпечення.
Онтологічний аспект полягає у тому, що безпека
відображається у різних формах, як об'єктивні умови
буття природи, людини, соціального й духовного, але,
виходячи з викладеного вище, той чи інший предмет
(об'єкт, процес, тощо), який визначається людиною як
безпечний, за своєю природою може бути насправді
небезпекою для неї, тому в об'єктивному сенсі забез
печення її безпеки може мати небезпечний характер. Це
означає, що в контексті вивчення умов буття людини
(індивіду), суспільства чи державних інститутів необхі
дно розрізняти їх безпеку, так би мовити, в природній
визначеності від безпеки в суб'єктній визначеності.
Люди, об'єднуючись у ті чи інші групи, встановлюють
нормативно регульовані взаємовідносини, значною
мірою керуючись прагненням забезпечити власну без
пеки. Подвійна природа соціального явища, яке визна
чають концептом "безпека", в основі якої єдність об'єк
тивно існуючого інстинкту самозбереження живих істот
й особливості форми прояву його в людській життє
діяльності, зумовлює важливість дослідження особли
востей пізнання цього явища, тобто гносеологічний
аспект проблеми забезпечення безпеки. Цей аспект до
слідження пов'язаний з значними труднощами, оскіль
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ки об'єктивно існує, з одного боку, безперервний про
цес об'єктивних змін зовнішнього й внутрішнього сере
довища соціальних систем, які породжують небезпеки
їх буттю, а з іншого — практично відкрита множина оц
інок причин і наслідків цих небезпек. Ці оцінки, як пра
вило, включають явний чи латентний ціннісний контекст,
оскільки як суспільне явище, безпека належить до за
гальнолюдських цінностей, таких як, наприклад, доб
ро, справедливість та інші й має ціннісну значущість для
багатьох поколінь людей (знання про передумови та
механізми забезпечення власної безпеки дають людині
свободу вибору), тому об'єктивно виникає необхідність
дослідження і аксіологічного аспекту проблеми забез
печення безпеки
Таким чином, зміст і форма соціального явища, яке
визначають концептом "безпека", пов'язується з наяв
ністю умов буття соціальних систем, тому воно є фун
даментальною та системною характеристикою їх роз
витку. Оскільки потреба в безпеці, виникла разом з по
явою людини на землі, то сутність цього явища акуму
лює в собі наслідки багатогранної діяльності цих сис
тем: історичний досвід, культурні особливості, накопи
чені матеріальні цінності тощо. Тому можна стверджу
вати, що безпека людини — це водночас стан й катего
рія, які характеризують її самопочуття й впевненість
(інтуїтивні чи такі, що базуються на знаннях), що небез
пеки, наприклад, її життю чи майну, відсутні, або для їх
захисту є відповідні засоби. Водночас безпеку суспіль
ства та державних інститутів можна розглядати як стан
й категорію, які характеризують передусім свободу ви
бору шляхів їх самовдосконалення та прогресивного
розвитку, яка грунтується на державному суверенітеті,
або ж вони належним чином захищені. Ілюзорна до
ступність трактування на інтуїтивно побутовому рівні
концепту "безпека", об'єктивно зумовлює широке його
використання політиками, управлінцями та експертами,
але наукові дискусії, зокрема, щодо вибору раціональ
ної основи для структуризації та оцінювання небезпек
безпеці (від людини до земної цивілізації) та вибору
допустимих засобів й способів її забезпечення, свідчать,
що у науковому сенсі вказане соціальне явище достат
ньою мірою не досліджене, не кажучи вже про те, що
деякі тлумачні словники трактують поняття безпека як
стан, коли немає небезпеки, або як стан, за якого ніщо
декому або дечому не загрожує [13]. Й це при тому, що,
як нами було показано вище, за будь яких умов безпе
ку не можна розглядати як стан, коли немає небезпеки.
Очевидно, що у розкритті сутності соціального яви
ща, яке визначають концептом "безпека", важливим є
з'ясування причин й динаміки його розвитку. Як ми заз
начали, безпека, наприклад, людини (індивіду) — це
водночас її стан і категорія, яка його характеризує, тому
доцільним є дослідження якісно кількісного стану роз
витку вказаного соціального явища, оскільки саме він
відображає сукупність властивостей, ознак, у тому числі
й його складових, тобто зміст та форму існування (бут
тя) цього явища. Як відомо, зміст будь якого предмету
характеризує сукупність його об'єктивних властивостей,
складових, ознак, а форма — сукупність зв'язків струк
тури змісту. Зміст і форма предмету є співвідносними
категоріями, (не буває неоформленого змісту або без
змістовної форми) й водночас можуть бути розкриті

такими взаємопов'язаними категоріями буття як "якість"
та "кількість", які є узагальненим відображенням бут
тя, а також його структурою. Щодо соціального явища,
яке визначають концептом "безпека", категорія "якість"
характеризує внутрішню нероздільну визначеність та
сукупність його суттєвих рис, й проявляється через його
властивості, якими воно відрізняється від інших та яку
не можна відділити від існування (буття) явища. Кате
горія "кількість", у свою чергу, є зовнішньою характе
ристикою явища у контексті ступеню розвитку його вла
стивостей: величини, динаміки змін, кількісних
наслідків, тощо, тобто тих, які можна виміряти. Струк
тура ж явища як сукупність його елементів і зв'язків між
ними відображає єдність, взаємозв'язок і залежність
якості та кількості, які перебувають в нерозривній
єдності згідно загальновідомого закону переходу
кількісних змін в якісні, який розкриває найбільш загаль
ний механізм розвитку явища у той чи інший момент його
буття. Категорія "якість" дає нам змогу дійти висновку
про сталість соціального явища, оскільки коли воно
втратить свою якість, то перестає бути тим, чим було, а
категорія "кількість" відобразити його мінливість. Та
ким чином, категорії "якість" та "кількість" характери
зують соціальне явище з різних сторін, а їх взаємообу
мовленість проявляється в тому, що кількісна характе
ристика уточнює якісну характеристику, а будь яка
якість завжди має свої кількісні межі.
Як відомо, міра відмінності між старою й новою
якістю об'єкту залежить від кількісних змін у ньому, тому
його структура залежить від кількості елементів, які її
утворюють, пов'язана з якістю і характеризує розподіл
й взаємодію у просторі цих елементів у процесі буття
об'єкта. Особлива властивість структури — цілісність
та якісна відмінність від якісних характеристик еле
ментів, тобто неможливість зведення властивостей
об'єкта до суми властивостей його елементів. Тому роз
виток соціального явища, яке визначають концептом
"безпека", який зумовлює зміну його змісту та форми,
завжди пов'язаний зі зміною структури явища, яка, в
свою чергу, завжди пов'язана зі зміною якості та, на
впаки, тобто твердження, що спочатку відбуваються
кількісні зміни в явищі, а вже за ними якісні, є невірним.
Зміна якості завжди спричиняє зміну кількості, оскіль
ки перехід одного явища в інше, є наслідком процесу
взаємодії кількісних й якісних змін, що проходять че
рез проміжні фази зміни якості, які фіксують зміну міри
даної якості, тобто по суті це кількісна зміна, а поява
нової якості фактично буде означати появу явища з но
вими закономірностями й мірою, в якій закладена вже
інша кількісна визначеність. Значною мірою через об'єк
тивно гносеологічну природу причин та динаміки соці
ального явища, яке визначають концептом "безпека", в
останні десятиліття для вирішення комплексної пробле
ми її забезпечення почали залучати основні напрацю
вання отримані у теорії нелінійних процесів й теорії ха
осу, а також синергетичну термінологію Це сприяє ро
зумінню спонтанності й непередбачуваності небезпек як
наслідків взаємодії процесів соціальної й природної
самоорганізації соціальних систем. Зокрема, як зазна
чає М. Орел, синергетичний характер безпеки полягає у
тому, що вона є наслідком взаємодії як цілісної систе
ми інститутів політичної, економічної, соціальної та гу
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манітарної сфер життєдіяльності людини, суспільства,
держави, а в деяких випадках і міжнародних інститутів
[14].
Згідно з концепцією "суспільного договору" місією
влади є забезпечення безпеки людини (індивіда),
суспільства та державних інститутів. Ефективність її до
сягнення значною мірою залежить від стану системи
публічного управління, який зумовлює сукупність влас
тивостей й ознак, тобто змісту та форми буття (існуван
ня) цієї системи. Так, функціями системи публічного
управління є планування, організація, контроль та ін.
Саме вони визначають зміст діяльності її суб'єктів, а
способи реалізації — форму їх діяльності (накази, нор
мативні акти, тощо). Розвиток соціальних систем зумов
лює ті чи інші її стани, а відтак зміну їх змісту, а потім й
форми, оскільки у разі їх невідповідності виникає
конфлікт, який має вирішуватися заміною форми на
нову та зміною змісту. У кінцевому підсумку, суб'єкти
системи публічного управління мають створювати умо
ви, за яких гарантується певний рівень можливостей для
задоволення потреб в безпеці людини, суспільства та
державних інститутів. Він є якісно кількісною характе
ристикою явища, яке визнають концептом "безпека".
Створення ж цих можливостей залежить від наявності у
цих суб'єктів інструментів владного впливу на небезпе
ки та ефективності їх використання, яка залежить від
низки факторів. Оскільки безпека є суспільною потре
бою, то принципово важливим є забезпечення суспіль
ної злагоди щодо визначальних чинників забезпечення
безпеки людини (індивіда), суспільства та державних
інститутів, як передумови ефективності використання
наявних інструментів владного впливу небезпеки. Тому
для забезпечення реалізації наявних можливостей
суб'єктів системи публічного щодо адекватного реагу
вання на небезпеки та створення додаткових можливо
стей принципово важливим є комплексне врахування
філософсько політологічного, правового, ціннісного та
етичного аспектів проблеми забезпечення безпеки.
Філософсько політологічний аналіз дозволяє роз
глянути процес забезпечення безпеки як суспільне яви
ще, яке спрямоване на захист й підтримку державної
влади й водночас пов'язане з інтересами життєдіяль
ності великих соціальних спільнот. Метою правого ана
лізу є з'ясуванням особливостей та меж правового ре
гулювання взаємодії суб'єктів і об'єктів безпеки, які
обумовлені національними та міжнародними правови
ми нормами (угодами, конвенціями тощо). Принципово
важливими є й дослідження ціннісної та етичної сутності
проблеми забезпечення безпеки, які дозволяють ви
значити етичні обмеження, що можуть здійснювати
вплив на вибір засобів і способів її забезпечення, а
відтак і характер взаємодії суб'єктів та об'єктів безпе
ки. Водночас має бути врахована й низка факторів, які
визначають сучасні тенденції розвитку земної цивілізації
та національних спільнот. Йдеться передусім про не
обхідність врахування взаємозалежності тенденцій змін
загальнолюдських, національних, групових та індиві
дуальних ціннісних орієнтацій в епоху постмодерну, а
також законів еволюції живої речовини в біосфері, зок
рема, закони незворотності та прискорення еволюцій
них процесів і біохімічні закони, які вивів В. Вернадсь
кий, що біогенна міграція хімічних елементів в біосфері
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прагне до максимального прояву й, що еволюція видів
призведе до перетворення біосфери у ноосферу.

ВИСНОВКИ
1. Соціальне явище за об'єктивним змістом є не
безпекою для соціальної системи, якщо має місце за
перечення природної визначеності її буття. Воно має
об'єктивно суб'єктивну природу, є невід'ємною влас
тивістю їх буття, оскільки можливість заперечення вка
заної визначеності міститься в ній, що зумовлено
єдністю сталості й змінності, спрямованістю і форма
ми розвитку згідно закону "заперечення заперечення",
а ступінь суб'єктивності та об'єктивності залежить від
наслідків для буття системи, тому у науковому сенсі
доцільно говорити не про поняття, а про концепт "не
безпека".
2. Соціальне явище, яке визначають концептом "без
пека" існує лише у живій природі, а його сутність має
розкриватися через сутність соціального явища, яке
визначають концептом "небезпека" Природа небезпе
ки зумовлює можливу неадекватну оцінку безпеки
суб'єкта, коли він починає діяти виходячи власних уяв
лень про небезпеку, що зумовлює необхідність розгля
ду концепту "безпека" як наукової категорії, яка відоб
ражає універсальні властивості та закономірності роз
витку матеріальних, природних і духовних явищ, як еле
ментів об'єктів реального світу, а трансформації в різних
сферах суспільного життя в епоху постмодерну спону
кають до подальшого з'ясування онтологічного, гносе
ологічного та аксіологічного аспектів проблеми забез
печення безпеки.
3. Зміст, який характеризує об'єктивні властивості,
складові та ознаки і форма, як сукупність зв'язків струк
тури змісту соціальних явищ, які визначають концептом
"безпека", пов'язується з наявністю умов буття соціаль
них систем, тому вони є фундаментальною та систем
ною характеристикою їх розвитку, який акумулює на
слідки багатогранної діяльності цих систем. Причини й
динаміка розвитку цього соціального явища, тобто його
якісно кількісний стан, можуть бути розкриті категорі
ями буття: "якість" (дає змогу дійти висновку про
сталість явища й характеризує внутрішню нероздільну
визначеність та сукупність його суттєвих рис); "кількість"
(відображає мінливість явища та є зовнішньою харак
теристикою ступеня розвитку його властивостей: дина
міки змін, кількісних наслідків, тощо; структура (відоб
ражає єдність, взаємозв'язок, залежність якості та
кількості, що перебувають в нерозривній єдності згідно
з законом переходу кількісних змін в якісні).
4. Управлінські рішення щодо забезпечення безпе
ки соціальних систем необхідно приймати на основі ре
зультатів аналізу динаміки їх розвитку, результатів філо
софсько політологічного, правового, ціннісного та етич
ного аспектів проблеми її забезпечення та законів ево
люції живої речовини в біосфері.
Перспективи подальших досліджень полягають у
розробці концептуальних засад формування механізмів
реагування на небезпеки соціальним системам.
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF STATE SUPPORT
OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE
У статті визначено, що за роки незалежності в Україні так і не було вироблено комплексного
підходу до трансформаційних процесів у аграрному секторі, зокрема щодо формування на
лежного інституційного механізму розвитку та підтримки сільськогосподарського виробницт
ва. Встановлено, що наразі є необхідним розв'язання питань щодо створення сприятливих інсти
туційних умов для підвищення ефективності функціонування аграрного сектору України. За
значено, що аграрний сектор України є важливим чинником соцiaльноекономiчного розвитку
крaїни, зростання її економiчного потенцiaлу тa зaбезпечення продовольчої безпеки. Однак,
для досягнення таких позитивних результатів у сучасних умовах є потреба у здійсненні заходів
державної підтримки вітчизняного aгрaрного виробництвa. Відтак удосконaлення інституцій
ного зaбезпечення держaвного регулювaння aгрaрного виробництвa мaє бути прiоритетним
зaвдaнням aгропромислової полiтики Укрaїни. З'ясовано, що видатки на підтримку аграрного
сектору в Україні за рахунок коштів державного бюджету не відзначаються системністю навіть
за плановими показниками. Стосовно фактичних даних фінансування видатків на здійснення
підтримки агарного сектору України за рахунок коштів державного бюджету, то вони характе
ризуються певною розбіжністю з плановими показниками. Незважаючи на виділення коштів
державного бюджету з метою підтримки розвитку агарного сектору України обсяг виробницт
ва сільськогосподарської продукції хоча і зростає, але відбувається це повільно і виключно за
рахунок продукції рослинництва. Обсяги виробництва продукції тваринництва за попередні
5 років скоротилися. Встановлено, що інституційний механізм державної підтримки аграрного
сектору в сучасних умовах може включати такі основні складові: стратегія розвитку вітчизня
ного аграрного сектору; нормативноправове забезпечення щодо упорядкування та регламен
тації відносин у агарному секторі; перелік напрямів державної підтримки, що мають сприяти
досягненню стратегічних завдань.
In the article it was determined that during the years of independence in Ukraine there was no
elaborated approach to transformation processes in the agricultural sector, in particular regarding
the formation of a proper institutional mechanism for development and support of agricultural
production. It has been established that issues regarding the creation of favorable institutional
conditions are needed to improve the functioning of the agricultural sector of Ukraine. It is noted
that the agrarian sector of Ukraine is an important factor in the socioeconomic development of the
country, the growth of its economic potential and the provision of food security. However, in order to
achieve such positive results in the current context, there is a need to implement state support
measures for domestic agricultural production. Therefore, the improvement of the institutional
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support for state regulation of agricultural production should be a priority for Ukraine's agroindustrial
policy. It has been found that expenditures for support of the agrarian sector in Ukraine at the expense
of the state budget are not systematic even according to the planned indicators. Regarding the actual
data of financing the expenditures for the support of the agar sector of Ukraine at the expense of the
state budget, they are characterized by some discrepancy with the planned indicators. Despite the
allocation of state budget funds to support the development of the agar sector of Ukraine, although
agricultural production is growing, it is slow and solely due to crop production. Production volumes
of livestock products decreased in the previous 5 years. It is established that the institutional
mechanism of state support of the agricultural sector in modern conditions can include the following
main components: strategy for the development of the domestic agricultural sector; regulatory
support for the regulation and regulation of relations in the agar sector; a list of state support areas
that should help achieve strategic goals. It is determined that the state budget funds should be
directed to support the development of agroindustrial production; development of information
infrastructure, increase of soil fertility, implementation of works on control of crop pests and animal
diseases, carrying out of scientific researches, development of breeding, various types of subsidies
and compensations. However, rapid changes in science and technology and the entrepreneurial
environment require a continuous study and improvement of state support for the agricultural sector
of the economy.

Ключові слова: інституційний механізм, аграрний сектор, держава, регулювання, підтримка.
Key words: institutional mechanism, agrarian sector, state, regulation, support.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найбільш важливих галузей національної
економіки є аграрний сектор. Успішний його розвиток,
підвищення конкурентоспроможності і, як наслідок,
зміцнення продовольчої безпеки держави має супро
воджуватися відповідними заходами державної політи
ки у напрямі інституційних перетворень. Сьогодення
вимагає здійснення дослідження питання формування
дієвого інституційного механізму державної підтримки
процесу розвитку аграрного сектору в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами державного регулювання інституційно
го середовища в аграрному секторі економіки та пошу
ком шляхів підвищення його ефективності займалися
такі вчені: В. Андрійчук, О. Бородіна, З. Герасимчук,
О. Валевський, І. Кириленко, М. Латинін, М. Малік, В. Ме
сель Веселяк, Б. Пасхавер, П. Саблук та ін. Вони обгрун
тували необхідність створення сприятливого інститу
ційного та ринкового середовища в процесі ринкових
перетворень, визначили доцільні методи, форми й
рівень державної підтримки виробників сільськогоспо
дарської продукції, напрями фінансово податкової та
інвестиційної політики стосовно галузі тощо. Проте, не
зважаючи на чималу кількість наукових праць та їх ва
гому практичну цінність, дослідження перспектив роз
витку аграрного сектору економіки України на сучас
ному етапі інституційних змін є актуальним, оскільки

дослідження свідчать, що сучасне інституційне середо
вище аграрного сектору не забезпечує справедливих
правил гри між основними суб'єктами економічних
відносин, не послаблює протиріч регіонального розвит
ку, не сприяє формуванню нової моделі суспільних
відносин.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити особливості функціонуван
ня інституційного механізму державної підтримки аграр
ного сектору України, запропонувати основні напрями
його подальшого розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За роки незалежності так і не було вироблено ком
плексного підходу до трансформаційних процесів у
аграрному секторі, зокрема щодо формування належ
ного інституційного механізму розвитку та підтримки
сільськогосподарського виробництва.
Сьогодні є необхідним розв'язання питань щодо
створення сприятливих інституційних умов для підви
щення ефективності функціонування аграрного секто
ру України. Серед загальних заходів можна відзначи
ти: надання більшої уваги розвитку інституту відносин
власності в сільському господарстві; вдосконалення
інститутів рентних та орендних відносин; покращення
функціонування інститутів ринку ресурсів для села;
сприяння подальшому розвитку інституту підприємниц
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тва тощо. Важливе місце у сприянні розвитку аграрно
го сектору відіграє державна підтримка, яка має
здійснюватися за допомогою відповідного інституцій
ного механізму [4].
Аграрний сектор Укрaїни є важливим чинником
соцiaльно економiчного розвитку крaїни, зростання
її економічного потенцiaлу тa зaбезпечення продо
вольчої безпеки. Однак для досягнення таких пози
тивних результатів у сучасних умовах є потреба у
здійсненні заходів державної підтримки вітчизняно
го aгрaрного виробництвa. Відтак удосконaлення
інституційного зaбезпечення держaвного регулю
вaння aгрaрного виробництвa мaє бути прiори
тетним зaвдaнням aгропромислової полiтики Ук
рaїни [12].
Серед головних проблем аграрного сектору Украї
ни особливо можна виділити: постійний дефiцит i
недоступнiсть фiнaнсових ресурсiв для сільськогоспо
дарських товаровиробникiв, особливо тих, що не нале
жать до великих агрохолдингів; відсутність стратегіч
ного бачення пріоритетів розвитку аграрного сектору;
сприяння екстенсивному виробництву з перевaжaнням
низько зaтрaтних культур; не придiлення нaлежної увaги
ситуaцiї з низьким рiвнем якостi продукцiї; безконтроль
на концентрaцiя ресурсiв у великих інтегрованих фор
муваннях без врахування проблем села [2]. З поширен
ням агрохолдингів, орієнтованих на експорт сільсько
господарської продукції, пов'язана ще одна особливість
аграрного ринку України — нерівномірність формуван
ня і розвитку інститутів і організацій інфраструктури
аграрного ринку, фактична вiдсутнiсть функцiонaльної,
доступної для мaлого тa середнього бiзнесу збутової
iнфрaструктури aгрaрного ринку, що призводить до
втрaти частини доходiв. Цілком закономірно, що в умо
вах диктату трейдерів і відсутності або неефективності
державного регулювання ринку розвиваються переваж
но інфраструктурні елементи, пов'язані з експортом
продукції. Але не менш важливим є розвиток інфра
структури, що забезпечує вихід рядового товаровироб
ника — фермера, сільгосппідприємства, селянського
господарства на ринок. Біржі, агроторгові дома і збу
тові кооперативи поки що не змогли зайняти більш менш
помітного місця на цьому конкурентному ринку. Їхнє
місце займають переважно або посередники, або ре
гіональні представництва експортних компаній. Не
рівномірний розвиток інфраструктури аграрного ринку
зумовлює низьку його ефективність. Втім, процес фор
мування і розвитку формальних і неформальних рин
кових інститутів триває, і в рамках цього процесу вдос
коналюються механізми державного регулювання аг
рарного ринку, спрямовані на підвищення його резуль
тативності [5].
Крім зазначеного варто нагадати про певні особли
вості аграрного сектору в порівнянні з іншими галузя
ми економіки, які обумовлюють необхідність його дер
жавної підтримки, основними з них є: потреба в збере
женні необхідного рівня родючості грунтів; специфіка
власне аграрного виробництва (залежність від природ
но кліматичних умов; фізіологічних характеристик рос
лин та тварин, тісний взаємозв'язок на сільських тери
торіях економічних й соціально демографічних про
цесів) [12].
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Необхiднiсть розвитку інституційного середовища
державного регулювання аграрного сектору, зокрема
його підтримки зумовленa не тiльки загальною спе
цифiкою гaлузi, a й рядом особливостей, якi притaмaннi
вiтчизняному aгропромисловому виробництву. Серед
них, зокремa тaкi: зниження купiвельної спроможностi
нaселення, що обмежує можливостi пiдняття цiн нa
сільськогосподарську продукцiю; вiдстaвaння aгрaр
ного виробництвa Укрaїни вiд розвинутих крaїн зa
рiвнем нaуково технiчного прогресу, передових тех
нологiй тощо; низький рівень матеріально технічного
забезпечення сільськогосподарського виробництва,
високий ступінь зносу основних засобів; потребa в
iнвестицiях для пiдтримки родючостi грунтiв; низький
рiвень розвитку iнфрaструктури сiльської місцевості, що
проявляється у критичному стані доріг, відсутності сис
тем водопостачання та водовідведення, низькому рівні
забезпечення об'єктами соціальної інфраструктури;
поступове скорочення обсягів виробництва окремих
видів сільськогосподарської продукції, передусім у сек
торі тваринництва [2; 5].
Важливим фактором необхідності державної
підтримки аграрного сектору дослідники, вважають та
кож обмеження зростання продуктивності праці фізич
ними можливостями землі; довгим процесом впровад
ження результатів науково технічного прогресу в
сільському господарстві [3].
В умовах ринкових відносин, переважання ринко
вих принципів господарювання в аграрному секторі
можна говорити про підвищення комерційного ризику,
про невизначеність ситуації збуту сільськогосподарсь
кої продукції. Очевидною є необхідність науково об
грунтованої політики держави щодо підтримки розвит
ку вітчизняного аграрного сектору, не порушуючи
міжнародних зобов'язань взятих на себе нашою дер
жавою при вступі до СОТ.
Інституційні перетворення сільського господарства
сприяють приведенню діючих інститутів у відповідність
з поставленими завданнями щодо підвищення його еко
номічної ефективності і поліпшенню соціальної та тру
дової ситуації на селі [5].
Мехaнiзм держaвної підтримки розвитку aгрaрного
виробництвa в Укрaїнi предстaвлений сукупнiстю
оргaнiзaцiйно функцiонaльних iнститутiв. Щодо aгрaр
ного виробництва використовуються такi основні iн
струм енти державної п ідтрики: зaходи щодо
пiльгового тa прiоритетного кредитувaння iнвести
цiйних проектів; пiльгове стрaхувaння врожaїв певних
сiльськогосподaрських культур; розподiл коштiв бюд
жету зa рiзним нaпрямaми. Держaвa здiйснює суб
сидувaння вiдсоткових стaвок зa кредитaми для
суб'єктiв aгрaрного виробництвa, формувaння ре
гiонaльних i держaвних продовольчих фондiв, лiзинг
тощо [2].
Державна підтримка аграрного сектору здійснюєть
ся з метою забезпечення виробництвa основних видiв
продукції належної якості, забезпечення такої при
бутковостi сільськогосподарських товаровиробників,
що дозволяє їм забезпечувати розширене вiдтворення,
зростaння продуктивностi прaцi, зaбезпечення конку
рентоспроможності продукцiї нa внутрiшньому тa
зовнiшньому ринкaх, досягнення фiнaнсової стa
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Таблиця 1. Обсяг підтримки агарного сектору України за рахунок коштів державного бюджету
у 2014—2018 рр. (план), млн грн
2014 р.
Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі
Державна підтримка розвитку
хмелярства, закладення
молодих садів, виноградників
та ягідників і нагляд за ними
Державна підтримка галузі
тваринництва
Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі
шляхом здешевлення кредитів
Фінансова підтримка
сільгосптоваровиробників
Фінансова підтримка розвитку
фермерських господарств

2015 р.

2016 р.

2018 р.
2017 р. 2018 р. до 2014 р.,
%

5,0

5, 0

5, 0

60, 0

5,0

100

100, 0

-

-

299, 3

400, 0

400

888,1

250, 0

30, 0

170, 0

2401,0 270,3

-

300, 0

285, 0

300, 0

266, 0

-

-

-

-

4 550,0

955, 0

-

-

-

-

-

210, 0

-

Джерело: [8; 9].

бiльностi гaлузi, продовольчої безпеки держaви i
пiдвищення соцiaльних стaндaртiв життя в сiльськiй
мiсцевостi, подолaння бiдностi тa безробiття [2].
Державна підтримка аграрного сектору є важливою
складовою системи його регулювання. До заходів такої
підтримки можуть входити серед іншого витрати на
здійснення наукових досліджень у галузі сільського гос
подарства; на підготовку кадрів; охорону навколишнь
ого середовища; формування механізму надання сіль
ськогосподарським підприємствам і фермерам фінан
сової допомоги [3].
Згідно з думкою Васільєвої Л.М. до принципів дер
жавної підтримки аграрного сектору належать такі:
стійкість — зобов'язання держави забезпечувати стій
кість механізмів державної підтримки сільськогоспо
дарських товаровиробників; рівнодоступність —
сільськогосподарські товаровиробники усіх форм влас
ності мають рівні права на отримання державної підтрим
ки з бюджету; обмеження розмірів державної підтрим
ки; адресність — бюджетні кошти надаються безпосе
редньо сільськогосподарському товаровиробнику; га
рантованість — зобов'язання держави з надання коштів
за напрямками, затвердженими в державних програмах,
повинні неухильно дотримуватися та інше [1].

За даними таблиці 1 видатки на підтримку аграр
ного сектору в Україні за рахунок коштів державного
бюджету не відзначаються системністю навіть за пла
новими показниками. Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі у 2014—2016 та 2018 ро
ках мала становити по 5 млн грн, а у 2017 році повинна
була зрости до 60 млн грн Державна підтримка роз
витку хмелярства, закладення молодих садів, виног
радників та ягідників і нагляд за ними протягом дослі
джуваного періоду повинна була коливатися в межах
100—400 млн грн, а у 2015—2016 роках навіть не пла
нувалася. Державна підтримка галузі тваринництва
згідно звітів Державної казначейської служби Украї
ни повинна була досягти у 2018 році 2401,0 млн грн,
при тому, що у 2016 році вона планувалася у обсязі
лише 30 млн грн Фінансова підтримка заходів в агро
промисловому комплексі шляхом здешевлення кре
дитів у 2014 році не планувалася взагалі, хоча у 2015—
2018 роках на це планувалося виділити від 266 до
300 млн грн. Кошти на фінансову підтримку сільгосп
товаровиробників у 2017 році повинні були скласти
4 550 млн грн, а у наступному — скоротитися на
3595 млн грн. Видатки з державного бюджету на
фінансову підтримку розвитку фермерських гос

Таблиця 2. Обсяг підтримки агарного сектору України за рахунок коштів державного бюджету
у 2014—2018 рр. (факт), млн грн
2014 р.
Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі
Державна підтримка розвитку
хмелярства, закладення молодих садів,
виноградників та ягідників і нагляд за
ними
Державна підтримка галузі тваринництва
Фінансова підтримка заходів в
агропромисловому комплексі шляхом
здешевлення кредитів
Фінансова підтримка
сільгосптоваровиробників
Фінансова підтримка розвитку
фермерських господарств

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р. до
2014 р., %

2018 р.

-

-

-

56,9

2,8

-

43,9

-

-

298, 5

394,3

898,1

371, 2

40, 5

29, 9

165, 8

2389,8

643,8

-

290, 6

279, 8

294, 8

265, 9

-

-

-

-

4 134,05

912, 8

-

-

-

-

-

203, 2

-

Джерело: [8; 9].
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Таблиця 3. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції
в Україні у 2014—2018 рр., млрд грн

Продукція
сільського
господарства
Продукція
рослинництва
Продукція
тваринництва

2014 р.

2015 р.

251,4

239,4

177,7
73,7

2016 р.

2018 р. до
2014 р., %

2017 р.

2018 р.

254,6

249,1

268,2

106,7

168,4

185,05

179,4

198,5

111,7

71,02

69,5

69,6

69,7

94,6

Джерело: [9; 10].

подарств протягом п'яти останніх років планувалося
профінансувати лише у 2018 році.
Стосовно фактичних даних фінансування видатків
на здійснення підтримки агарного сектору України за
рахунок коштів державного бюджету, то вони характе
ризуються певною розбіжністю з плановими показни
ками. Кошти на фінансову підтримку заходів в агропро
мисловому комплексі у 2014—2016 роках, всупереч пла
новим розрахункам, взагалі не виділялися. У 2017 році
фактичний обсяг підтримки був на 3,1 млн грн менший
за плановий (у наступному році — на 2,2 млн грн). Дер
жавна підтримка розвитку хмелярства, закладення мо
лодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними
у 2014 році становила 43,9 млн грн (на 56,1 млн грн мен
ше запланованого), у 2017 та 2018 роках — 298,5 та
394,3 млн грн відповідно, що хоча і є меншим обсягом,
ніж це було передбачено у державному бюджеті, є до
сить близьким до планових показників. Кошти на дер
жавну підтримку галузі тваринництва виділялися щоро
ку протягом досліджуваного періоду, але фактичні об
сяги фінансування почали наближатися до планових
лише протягом трьох останніх років.
Можна констатувати, що спостерігається хронічне
недовиконання показників видатків державного бюдже
ту на підтримку вітчизняного аграрного сектору Украї
ни.
Крім виділення бюджетних коштів на безпосеред
ню підтримку розвитку агарного сектору, держава
фінансує ряд заходів, реалізація яких також має сприя
ти підвищенню його конкурентоспроможності та ефек
тивності функціонування. До таких заходів належать:
дослідження, прикладні наукові та науково технічні
розробки, виконання робіт за державними цільовими
програмами і державним замовленням у сфері розвит
ку агропромислового комплексу, підготовка наукових
кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сер
тифікації сільськогосподарської продукції, досліджен
ня та експериментальні розробки у сфері агропромис
лового комплексу — у 2014 році на ці заходи було вид
ілено 104,5 млн грн, а у 2018 році — 185,7 млн грн; підго
товка кадрів для агропромислового комплексу вищими
навчальними закладами, методичне забезпечення їх
діяльності було профінансоване за рахунок коштів дер
жавного бюджету у 2014 році на суму 1930,72 млн грн.
Видатки на підготовку, перепідготовку, підвищення ква
ліфікації робітничих кадрів, підвищення кваліфікації
фахівців агропромислового комплексу у 2014 році скла
дали 20,5 млн грн. У 2018 році на підвищення кваліфі
кації фахівців агропромислового комплексу було виді
лено 21,7 млн грн.
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Цікавим є той факт, що незважаючи на виділення
коштів державного бюджету з метою підтримки розвит
ку агарного сектору України обсяг виробництва
сільськогосподарської продукції хоча і зростає, але
відбувається це повільно і виключно за рахунок про
дукції рослинництва. Як можна побачити з даних таб
лиці 3 обсяги виробництва продукції тваринництва за
попередні 5 років скоротилися.
Причинами такої ситуації не в останню чергу є те,
що підтримка розвитку агарного сектору за рахунок
коштів державного бюджету здійснюється не систем
но, без врахування реальних потреб товаровиробників,
кошти часто розподіляються на сумнівних підставах, які
є результатом кулуарних домовленостей під час підго
товки та прийняття державного бюджету, також при
сутня проблема хронічного недофінансування заплано
ваних розмірів видатків.
Зважаючи на перелічені проблеми, очевидною є по
треба у здійсненні подальшого розвитку інституційно
го механізму державної підтримки аграрного сектору
України.
Сучасні економічні системи розвинених країн орга
нічно поєднують ринковий механізм саморегулювання
з державним втручанням при неефективному функціо
нуванню ринку. При цьому, через ускладнення соціаль
но економічних процесів, відбувається розширення
функцій держави. Державне регулювання сільськогос
подарського виробництва передбачає управлінський
вплив на процеси відтворення в галузі, з метою забез
печення реалізації цілей державної аграрної політики
[6].
Кошти державного бюджету мають спрямовувати
ся на підтримку розвитку агропромислового виробниц
тва; розвиток інформаційної інфраструктури, підвищен
ня родючості грунтів, на здійснення робіт з боротьби із
шкідниками сільськогосподарських культур і хвороба
ми тварин, на проведення наукових досліджень, розви
ток селекції, на різні види дотацій і компенсацій [11].
Водночас швидкі зміни в науці й техніці, підприєм
ницькому середовищі потребують повсякчасного вив
чення і вдосконалення державної підтримки аграрного
сектору економіки. Формування і впровадження ме
ханізмів такої підтримки повинні забезпечувати розви
ток селянських господарств, фінансування виробничої
і соціальної інфраструктури, пільгового кредитування і
страхування сільськогосподарської діяльності, впо
рядкування системи оподаткування. Важливо досягти
оптимальної взаємодії використання ринкових відносин
і раціонального втручання держави у сферу сільського
господарства.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ВИСНОВКИ
Інституційний механізм державної підтримки аграр
ного сектору в сучасних умовах має включати такі ос
новні складові: стратегія розвитку вітчизняного аграр
ного сектору; нормативно правове забезпечення щодо
упорядкування та регламентації відносин у агарному
секторі, передусім стосовно його державної підтрим
ки, усунення протиріч між законодавчими актами у
агарній сфері; перелік напрямів державної підтримки,
що мають бути спрямовані на досягнення таких основ
них завдань: забезпечення зацікавленості банківсько
го сектору у співпраці з сільськогосподарськими то
варовиробниками та підвищення забезпечення доступ
ності кредитних ресурсів; стимулювання використан
ня інноваційної сільськогосподарської техніки та тех
нологій; сприяння товаровиробникам, які забезпечу
ють більш високий рівень переробки сільськогоспо
дарської продукції в Україні. Важливим аспектом є
чітке розмежування повноважень щодо фінансової
підтримки між бюджетами всіх рівнів. Надання бюд
жетних коштів повинно відбуватися суворо на цільо
вих засадах.
Кінцева мета заснованих на системному підході дій
щодо розвитку інституційного механізму державної
підтримки аграрного сектору полягає в максимізації
ефективності його функціонування, а відтак у підви
щенні конкурентоспроможності аграрного виробницт
ва та поліпшення умов життя на селі. Державна підтрим
ка у сучасних умовах є необхідною складовою успіш
ного вирішення цих завдань.
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CURRENT ISSUES ON THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNANCE IN THE FIELD
OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES

У статті з'ясовано сутність державної політики розвитку сфери екології та природних ресурсів,
визначено основні актуальні питання щодо запровадження електронного урядування у даній
сфері. Розглянуто та проаналізовано сучасні основі переваги запровадження електронного
урядування в Україні. Проаналізовано нормативноправове забезпечення електронного дос
тупу до екологічної інформації. Зазначено, що розбудова системи екологічного урядування як
частини електронного урядування прямо залежить від політикоправового стану в державі (взає
модії всіх учасників процесу — виконавчої, законодавчої, судової гілок влади всіх рівнів, бізне
су, закладів освіти, громадського сектору) та фінансовоекономічних можливостей держави.
Доведено, що питання екологічного урядування як частини електронного урядування передба
чає перехід до підготовки та прийняття управлінських рішень, які базуються виключно на без
паперових технологіях із одночасним забезпеченням ефективного залучення до цього проце
су громадськості, реалізацію комплексного та індивідуалізованого підходу до надання держав
них послуг користувачам з одночасним усуненням їх від безпосереднього контакту з держав
ними службовцями (деперсоніфікація). Зазначено, що екологічне урядування як частина елек
тронного урядування підвищить якість управлінських рішень із одночасним скороченням
термінів їх розробки та прийняття рішення, підвищить рівень поінформованості громадськості
та органів виконавчої влади, створить умови для гарантування права вільного доступу до інфор
мації про стан довкілля та участь громадян у забезпечення здорового та безпечного для життя
довкілля.

74

Інвестиції: практика та досвід № 16/2019

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
The article clarifies the essence of the state policy of development of the sphere of ecology and
natural resources, identifies the main topical issues regarding the introduction of egovernment in
this field. The modern basis of the benefits of introducing egovernance in Ukraine is considered and
analyzed. The legal and regulatory provision of electronic access to environmental information is
analyzed. It is stated that the development of environmental governance system as part of e
government depends directly on the political and legal situation in the state (interaction of all
participants of the process — executive, legislative, judicial branches of power at all levels, business,
educational institutions, public sector) and financial and economic opportunities of the state. It is
proved that the issue of green governance as part of egovernment involves the transition to the
preparation and adoption of management decisions based solely on paperless technologies, while
ensuring effective public involvement in this process, implementing a comprehensive and
individualized approach to delivering public services to users at the same time. direct contact with
civil servants (depersonification). It is stated that environmental governance as part of egovernment
will improve the quality of administrative decisions, while reducing the timeframes for their
development and decisionmaking, increase the level of public awareness and executive power,
create conditions for guaranteeing the right of free access to environmental information and the
participation of citizens and safe for the environment.
Egovernment in the field of ecology and natural resources in Ukraine should improve the interaction
between government, business and citizens, will allow to improve on the whole the processes of
democratization of society and the achievement of European standards of quality of electronic public
services, openness and transparency of power for the individual and the citizen, public organizations,
business.

Ключові слова: державне управління, електронне урядування, електронні послуги, екологія, екологічна
інформація.
Key words: public administration, egovernment, eservices, ecology, environmental information.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ефективне управління будь якою галуззю у сучас
них умовах неможливе без широкого застосування су
часних інструментів електронного урядування, у тому
числі автоматизації обробки великих обсягів даних та
інформаційно аналітичного забезпечення прийняття
управлінських рішень, оптимізації та автоматизації адмі
ністративних процесів, запровадження електронних
форм взаємодії. Питання належного екологічного уря
дування повинно стосуватися таких важливих питань як
доступ до екологічної інформації, участь громадськості
у прийнятті рішень з екологічних питань, доступу до
правосуддя. Відповідно Концепції розвитку системи
електронних послуг в Україні "основними завданнями
із забезпечення розвитку електронного урядування у
базових галузях України є запровадження інформацій
но телекомунікаційних систем підтримки прийняття уп
равлінських рішень та автоматизації адміністративних
процесів (зокрема з використанням перспективних гео
інформаційних технологій, Інтернету речей, технологій
опрацювання даних великих обсягів (Big Data) і Block
chain)" [8].
Належне екологічне урядування є й на порядку ден
ному Східного партнерства, а також серед зобов'язань
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та потребує з
боку держави увагу та підтримку в таких питаннях: при
кладному застосуванню екологічних знань та важли

вості екологічного супроводження виробничої діяль
ності; питання стандартизації, сертифікації, екологічно
го аудиту, проблеми "зеленої економіки", системи осв
іти для сталого розвитку, події поточного наукового
життя в галузі екології тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питання електронного урядування та
запровадження екологічного урядування в Україні при
свячують свої роботи дослідники як з галузі державно
го управління, так і юридичних, економічних та еколо
гічних наук. Серед авторів, на роботи яких варто звер
нути увагу, можна виділити наступних: В. Андрейцев,
Г. Балюк, Л. Гапеєв, А. Гетьман, В. Горбулін, Н. Грицяк,
А. І. Семенченко, О. Карпенко, І. Клименко, Ю. Коваль
ова, Ю. Козаченко, В. Костицький, О. Кукарін, Л. Лит
винова, О. Мороз, Ю. Нестеряк, О. Попроцький, Г. Про
скура, М. Рощу, С. Соловйов, Ю. Шемшученко та інші.
Однак, не зважаючи на значну кількість напрацювань,
питання щодо запровадження електронного урядуван
ня в екологічній галузі потребує докладного досліджен
ня та уточнення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті проаналізувати актуальні питання щодо зап
ровадження електронного урядування в екологічній галузі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Запровадження електронної системи управління
документами є одним з основних процесів у державно
му управлінні. Система управління документами має
забезпечувати ефективний документообіг та легкий по
шук документів, необхідних для роботи. Частка цент
ральних органів виконавчої влади, які здійснюють ав
томатичний міжвідомчий документообіг (інтегровані до
міжвідомчої системи електронного документообігу),
повинна поступово збільшитися з 10 відсотків у 2016 ро
ці до 100 відсотків у 2018. Частка документів, якими
центральні органи виконавчої влади обмінюються в
електронному форматі, повинна збільшитися з 5 до
90 відсотків у 2020 році. Частка місцевих органів вико
навчої влади, які здійснюють автоматичний міжвідом
чий документообіг, повинна збільшитися з 1 до 80 відсотків
у 2020 році [1].
Як зазначено у Концепції розвитку електронного
урядування в Україні "електронне урядування — фор
ма організації державного управління, яка сприяє підви
щенню ефективності, відкритості та прозорості діяль
ності органів державної влади та органів місцевого са
моврядування з використанням інформаційно телеко
мунікаційних технологій для формування нового типу
держави, орієнтованої на задоволення потреб грома
дян" [9].
Електронне урядування базовими галузями держа
ви є одним із основних завдань зазначеної Концепції.
Зокрема екологічне урядування спрямоване на широ
ке використання сучасних інформаційно комунікацій
них технологій для досягнення необхідного рівня
ефективності та результативності. Адже саме інстру
менти е урядування здатні забезпечити значне покра
щення якості обслуговування фізичних і юридичних
осіб та підвищення відкритості, прозорості та ефектив
ності діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. Крім того, запроваджен
ня електронного урядування є базовою передумовою
для розбудови в Україні ефективних цифрової еконо
міки і цифрового ринку та його подальшої інтеграції
до єдиного цифрового ринку ЄС (EU Digital Single
Market Strategy) [9].
Державна політика у сфері надання адміністратив
них послуг базується на принципах закріплених ст. 4
Закону України "Про адміністративні послуги", а саме:
верховенства права, у тому числі законності та юри
дичної визначеності; стабільності; рівності перед за
коном; відкритості та прозорості; оперативності та
своєчасності; доступності інформації про надання ад
міністративних послуг; захищеності персональних да
них; раціональної мінімізації кількості документів та
процедурних дій, що вимагаються для отримання адм
іністративних послуг; неупередженості та справедли
вості; доступності та зручності для суб'єктів звернень
[5]. Відповідно ст. 4 Закону України "Про електронні
документи та електронний документообіг" державне
регулювання у сфері електронного документообігу
спрямовано на: реалізацію єдиної державної політики
електронного документообігу; забезпечення прав і
законних інтересів суб'єктів електронного документо
обігу; нормативно правове забезпечення технології
оброблення, створення, передавання, одержання, збе
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рігання, використання та знищення електронних доку
ментів [6].
Згідно з останнім дослідженням ООН (United
Nations Е government Survey 2016) щодо розвитку елек
тронного урядування (E Government Development Index)
Україна посіла 62 місце серед 193 держав [9].
Наведене свідчить про значне відставання України
від світових темпів розвитку електронних послуг та не
обхідність розроблення єдиної скоординованої держав
ної політики у сфері екології та природних ресурсів,
спрямованої на розв'язання таких першочергових про
блем, зокрема: "несформованість нормативно правової
бази, що регулює сферу надання електронних послуг;
відсутність єдиних вимог до запровадження електрон
них послуг; неврегульованість питання електронної іден
тифікації та автентифікації суб'єктів звернення під час
надання електронних послуг; відсутність міжвідомчої
електронної взаємодії під час надання адміністративних
послуг; складність та зарегульованість порядків надан
ня адміністративних послуг; невизначеність формату
електронного документа, згідно з яким суб'єкт звернен
ня повинен подавати документи для отримання адмі
ністративної послуги; відсутність єдиної інформаційно
телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує на
дання електронних послуг на основі встановлених ви
мог; брак довіри до електронної взаємодії суб'єктів на
дання адміністративних послуг та суб'єктів звернення;
низький рівень готовності державних службовців, по
садових осіб органів місцевого самоврядування, фізич
них та юридичних осіб до запровадження електронних
послуг" [8].
Додатком до Концепції розвитку системи електрон
них послуг в Україні затверджений Перелік пріоритет
них послуг, запровадження надання яких в електронній
формі передбачається першочергово (третя, четверта
стадії розвитку електронних послуг) в екологічній галузі.
Це: видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря; видача дозволу на здійснення опе
рацій у сфері поводження з відходами; видача дозволу
на спеціальне водокористування; видача письмової зго
ди (повідомлення) на транскордонне перевезення не
безпечних відходів; видача контрольної картки обліку
добутої дичини і порушень правил полювання; держав
на реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Дер
жавного земельного кадастру; видача витягу з техніч
ної документації про нормативну грошову оцінку зе
мельної ділянки; видача відомостей з документації із
землеустрою, що включена до Державного фонду до
кументації із землеустрою; видача довідки з державної
статистичної звітності про наявність земель та розподіл
їх за власниками земель, землекористувачами, угіддя
ми; видача довідки про наявність та розмір земельної
частки (паю), довідка про наявність у Державному зе
мельному кадастрі відомостей про одержання у
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної
приватизації за певним видом її цільового призначення
(використання); виправлення технічної помилки у відо
мостях з державного земельного кадастру; внесення до
Державного земельного кадастру відомостей (змін до
них) про земельну ділянку; надання відомостей з Дер
жавного земельного кадастру у формі: викопіювання з
кадастрової карти (плану) та іншої картографічної до
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кументації Державного земельного кадастру; видача
висновку про погодження документації із землеустрою;
видача висновку державної санітарно епідеміологічної
експертизи діючих об'єктів, у тому числі військового та
оборонного призначення; видача дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря; видача
дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з
відходами; видача дозволу на спеціальне водокористу
вання; видача письмової згоди (повідомлення) на транс
кордонне перевезення небезпечних відходів; видача
контрольної картки обліку добутої дичини і порушень
правил полювання [8].
Механізм використання коштів, передбачений у дер
жавному бюджеті Мінприроди за бюджетною програ
мою "Розвиток електронного урядування у сфері еко
логії та природних ресурсів" затверджений Постановою
КМУ від 31 жовтня 2018 р. № 916, де головним розпо
рядником бюджетних коштів та відповідальним вико
навцем бюджетної програми є Мінприроди. Бюджетні
кошти спрямовуються на запровадження системи елек
тронного документообігу, зокрема придбання ліцензій
програмного забезпечення та обладнання, необхідно
го для забезпечення функціонування системи електрон
ного документообігу, у тому числі серверів, систем збе
рігання даних, пристроїв для оцифрування документів
з паперових носіїв, систем захисту інформації [7].
Термін "урядування" вже довгий період часу є пред
метом дискусій на усіх рівнях — від наукового до пол
ітичного. За змістом воно близьке до публічного управ
ління та адміністрування, тому сучасні дискусії про уря
дування та належне урядування відбуваються в рамках
адміністративного права та інших галузях права (в на
шому випадку екологічного права), а головним держав
ним органом у системі центральних органів виконавчої
влади у формуванні і забезпеченні реалізації держав
ної політики у сфері екології є Мінприроди.
Щодо дефініції "належного урядування" — це за
безпечення належної участі заінтересованих сторін на
всіх рівнях державної влади: від органів місцевого са
моврядування до уряду, парламенту та президента; за
безпечення належної участі щодо всіх видів рішень —
від політик, планів до рішень щодо конкретної діяль
ності, яка впливає на довкілля; забезпечення належної
участі на всіх етапах прийняття рішень — від розробки
концепцій, проектів до втілення та контролю за вико
нанням рішень.
Державна політика у сфері екології та природних
ресурсів повинна базуватись на чітких цілях, оцінці май
бутнього впливу та, за можливості, попереднього до
свіду, бути ефективною та актуальною, а її результати
відповідати потребам населення відповідної території
та держави в цілому.
Також екологічна політика та її інструменти мають
бути взаємоузгоджені з політиками в інших сферах, та
бути легко зрозумілими. Потреба в узгодженості зрос
тає у зв'язку із масштабними реформами, що впровад
жуються в Україні в багатьох сферах, включаючи енер
гетику, транспорт, сільське господарство тощо. Нові
виклики, актуальність яких визнається на порядку ден
ному реформ (наприклад, зміна клімату, безпека) також
потребують узгоджених підходів. Процеси децентралі
зації та регіонального розвитку тісно межують з еколо

гічними реформами. Узгодженість вимагає політично
го лідерства та серйозної відповідальності вищих
органів влади за узгодження усіх політик та реформ [4].
Директор департаменту екології та природних
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації
Р. Гречаник щодо запровадження та розвитку екологіч
ного урядування вважає: "Запровадження інтегрованої
електронної системи екологічного врядування дозво
лить оптимізувати та підвищити ефективність держав
ного управління у сфері охорони довкілля, у тому числі
у розрізі міжнародних вимог та зменшити звітне, до
звільне навантаження на суб'єкти господарювання у цій
сфері. Водночас система стане інструментом для усу
нення зловживань, корупційних схем та збереже до
вкілля для прийдешніх поколінь" [13]. Зокрема для оп
тимізації та спрощення дозвільних процедур у сфері по
водження з відходами запроваджена електронна сис
тема здійснення дозвільних процедур у сфері поводжен
ня з відходами — інформаційна система, яка забезпе
чує електронну взаємодію з питань дозвільних проце
дур у сфері поводження з відходами, порядок функціо
нування якої визначається Мінприроди та Державним
агентством з питань електронного урядування України
[14]. На думку Ю. Козаченко, "наразі не існує чітко ви
значених меж критеріїв якості надання публічних послуг,
внаслідок чого виникає недостатня ефективність діяль
ності місцевих органів влади" [3].

ВИСНОВКИ
Розвиток екологічного врядування як частини
електронного врядування має важливе значення саме
в частині запровадження інтегрованої електронної си
стеми екологічної інформації, що вже сьогодні є ви
могою часу [12]. Електронне урядування в сфері еко
логічній та природних ресурсів дозволить поліпшити
всі аспекти життя громадян шляхом досягнення таких
цілей: економічне зростання; ефективне екологічне
урядування; розвиток людського капіталу; збережен
ня, охорона та відновлення об'єктів навколишнього
природного середовища; раціональне використання
об'єктів навколишнього природного середовища; за
безпечення екологічної безпеки; верховенство права;
боротьба з корупцією; покращення інвестиційної при
вабливості, діловий клімат та конкурентоспроможність
держави; стимулювання розвитку інформаційного
суспільства в Україні.
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PROBLEMS IN THE FIELD OF INSTITUTIONAL CARE AND HEALTH OF CHILDREN
IN UKRAINE

У статті досліджуються проблемні питання у сфері інституційного догляду та виховання дітей
в Україні. Виявлено, що основними проблемними питаннями є: недосконалість нормативно
правової бази з регулювання надання соціальних послуг дітямсиротам, дітям, позбавлених
батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами та
дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах; нерозробленість кількісних критеріїв
індикаторів оцінки стану системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні; відсутність
уніфікованого підходу до управління сферою інституційного догляду та виховання дітей;
відсутність чіткої організації взаємодії громадськості з органами державної влади та місцево
го самоврядування у питаннях реформування системи інституційного догляду та виховання
дітей; відсутність системної оцінки неефективності попередніх спроб міністерств реформува
ти систему інституційного догляду та виховання дітей; відсутність державної гарантії щодо про
фесійності дій усіх сторін із захисту дітей та їхніх прав у контексті реформування системи інсти
туційного догляду та виховання дітей; нерозробленість методичного забезпечення, необхід
ного для впровадження реформи системи інституційного догляду та виховання дітей; відсутність
детального аналізу діяльності існуючої мережі закладів інституційного догляду за дітьми; не
розробленість критеріїв моніторингу процесу реформування системи інституційного догляду
та виховання дітей; нерегламентована відповідальність об'єднаних територіальних громад та
міст обласного значення щодо надання соціальних послуг дітямсиротам, дітям, позбавлених
батьківського піклування, дітям з інвалідністю, дітям з особливими освітніми потребами та
дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, що створює для цієї категорії дітей
низку ризиків і проблем; відсутність громадського контролю за системою інституційного до
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гляду та виховання дітей; недосконалість організаційноштатної структури та витрат на утри
мання персоналу, що працює в інтернатах; зменшення цільового фінансування потреб закладів
інституційного догляду та виховання дітей тощо.
The article deals with problematic issues in the field of institutional care and education of children
in Ukraine. It was revealed that the main issues are: the imperfection of the regulatory and legal
framework for regulating the provision of social services to orphans, children deprived of parental
care, children with disabilities, children with special educational needs and children in difficult living
conditions; lack of development of quantitative criteriaindicators for assessing the state of the
institutional care and upbringing of children in Ukraine; lack of a unified approach to managing the
institutional care and upbringing of children; lack of a clear organization of interaction of the public
with state authorities and local selfgovernment in matters of reforming the system of institutional
care and upbringing of children; the lack of a systemic assessment of the inefficiency of previous
attempts by ministries to reform the system of institutional care and upbringing of children; absence
of a state guarantee for the professionalism of the actions of all parties for the protection of children
and their rights in the context of reforming the system of institutional care and upbringing of children;
undeveloped methodological support necessary for the implementation of the reform of the
institutional care system and the upbringing of children; lack of detailed analysis of the existing
network of institutions for institutional care of children; undeveloped criteria for monitoring the
process of reforming the institutional care and upbringing of children; unregulated liability of united
territorial communities and cities of oblast importance for the provision of social services to orphans,
children deprived of parental care, children with disabilities, children with special educational needs
and children who are in difficult living conditions, which creates for this category of children a number
of risks and problems; the lack of public control over the system of institutional care and upbringing
of children; the imperfection of the staffing structure and the cost of maintaining the staff working in
boarding schools; reduction of target financing of institutions for institutional care and upbringing
of children, etc.

Ключові слова: сфера інституційного догляду та виховання дітей, деінституалізація, громадський кон
троль, реформування, заклади інституційного догляду та виховання дітей.
Key words: the sphere of institutional care and upbringing of children, deinstitutionalisation, public control, reform,
institutions of institutional care and upbringing of children.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні Україна опинилась у складних кризо
вих умовах. Це і загострення воєнно політичної ситуації,
зростання соціальної напруженості у суспільстві, різке
погіршення економічного стану країни та зниження жит
тєвого рівня добробуту населення. Але водночас саме
такі кризові ситуації завжди є стартовими умовами для
активних перетворень, як реакція на суспільно політичні
виклики та загрози.
Кабінет Міністрів України 11 травня 2006 року схва
лив Концепцію Державної програми реформування си
стеми закладів для дітей сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, яка була розрахована на
10 років. Фактично був проголошений старт деінституа
лізації. Проте зазначена Концепція лише привернула
увагу до проблеми розміщення дітей сиріт, дітей поз
бавлених батьківського піклування, дітей з інвалідні
стю, дітей, які перебувають у складних життєвих об
ставинах та частково дітей з особливими освітніми по
требами, які мають складні вади розвитку, до закладів
інституційного догляду та виховання дітей, але не спри
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яла ані зменшенню кількості закладів, ані кількості
мешканців у них.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Враховуючи недоліки попередньої програми,
09 серпня 2017 року урядом схвалена Національна
стратегія реформування системи інституційного догля
ду та виховання дітей на 2017—2026 роки та план за
ходів з реалізації І першого підготовчого етапу Націо
нальної стратегії реформування системи інституційно
го догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки, який
завершився підготовкою регіональних планів реформу
вання.
Наразі розпочався другий етап реформування сис
теми інституційного догляду та виховання, який трива
тиме до 2024 року. Цей етап передбачає реалізацію ре
гіональних планів у сфері інституційного догляду та ви
ховання дітей, тобто, власне, саму реформу. В резуль
таті попереднього розвідувального дослідження стану
сфери інституційного догляду та виховання дітей в Ук
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раїні в період першого етапу реформи, який відбувався
протягом 2017—2018 років, нами були виявлені наступні
проблемні питання.
Отже, першим проблемним питанням у сфері інсти
туційного догляду та виховання дітей в Україні вбачає
мо недосконалість нормативно правової бази з регулю
вання надання соціальних послуг дітям сиротам, дітям,
позбавлених батьківського піклування, дітям з інвалід
ністю, дітям з особливими освітніми потребами та дітям,
які перебувають у складних життєвих обставинах.
У результаті дослідження була виявлена велика
кількість нормативно правових актів, які затверджені за
ініціативою декількох міністерств. Це низка законів,
концепцій, стратегій, положень, указів та листів, які ре
гулюють здійснення широкого спектру послуг для дітей
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми по
требами та дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, щодо забезпечення проживання, стаціонар
ного догляду, захисту особистих та майнових прав, на
вчально виховних, медичних, реабілітаційних та інших
умов.
Зрозуміло, що така обширність нормативно право
вої бази ускладнює процес державного управління у
сфері інституційного догляду та виховання і вимагає
постійного внесення змін в умовах запровадження де
інституалізації та децентралізації повноважень.
Відповідно, продовженням першого проблемного
питання у сфері інституційного догляду та виховання по
стає відсутність уніфікованого підходу до управління
сферою інституційного догляду та виховання дітей в Ук
раїні.
Національна стратегія реформування системи інститу
ційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки
проголошує, що "…забезпечення зростання дитини в
сім'ї повинно бути пріоритетом в усіх сферах держав
ного управління, пов'язаних з реалізацією прав дитини.
Водночас держава є головною стороною, відповідаль
ною за перехід від інституційного до сімейного догляду
та виховання дитини, а дії щодо підготовки та впровад
ження реформи координує Кабінет Міністрів України" [4].
Стосовно органів місцевого самоврядування у Стра
тегії зазначено, що вони "…сприяють реалізації Стра
тегії, створюють необхідні умови для виховання дітей,
забезпечення їх безпеки та благополуччя, виявлення та
підтримки вразливих сімей з дітьми з метою збережен
ня сім'ї для дитини та запобігання вилученню дитини у
батьків. Відповідно до найкращого світового досвіду
органи місцевого самоврядування забезпечують розви
ток соціальних, медичних, освітніх, реабілітаційних по
слуг для дітей та сімей з дітьми, можуть виділяти не
обхідні для цього фінансові та кадрові ресурси" [4].
Як бачимо, головну віповідальність за реалізацію
ключових моментів Стратегії держава бере на себе.
Отже, державна політика щодо дітей сиріт; дітей, поз
бавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю;
дітей з особливими освітніми потребами; дітей, які пе
ребувають у складних життєвих обставинах має здійс
нюватись через систему державного управління у сфері
інституційного догляду та виховання дітей в Україні.
Багатопрофільність послуг, що надаються дітям
сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,

дітям з інвалідністю, дітям з особливими освітніми по
требами, дітям, які перебувають у складних життєвих
обставинах, дійсно утворює розгалуджену систему
органів, що здійснюють управлінський процес у сфері
інституційного догляду та виховання дітей.
Вирішення цього проблемного питання у сфері
інституційного догляду та виховання дітей полягає у за
стосуванні механізму координації та взаємодії між орга
нами виконавчої влади всіх рівнів та місцевого самовря
дування, які пов'язані із управлінням закладами інсти
туційного догляду та виховання, на основі інтегровано
го управлінського підходу, який би базувався на заса
дах холізму та синергії.
Концепція холізму, у чистому вигляді, означає по
єднання усіх предметів, процесів та явищ у єдину цілу
гармонійну систему, у якій кожна частина виконує важ
ливу фунцію [6].
Термін синергія дослівно з грецької означає —
співпраця, співдружність [3].
Ці два поняття дуже активно використовуються у
різних галузях наук. У нашому випадку розуміємо інтег
рований управлінський підхід на засадах холізму та си
нергії як єдність та важливість усіх структурних еле
ментів, що здійснюють ефективний процес управління
у сфері інституційного догляду та виховання дітей в
Україні лише взаємодіючи між собою.
У процесі дослідження, дійшли до думки, що на цьо
му етапі реалізації Стратегії, першочергового значення
набувають мотиваційний та організаційний механізми
державного управління у сфері інституційного догляду
та виховання дітей. Реалізація цих механізмів на прак
тиці є ефективною лише за умови підтримки громадсь
кості, яка має можливість здійснювати мотиваційний
вплив на усіх учасників процесу запровадження змін. Тут
є слушною думка А. Русакова, який зазначає, що "…гро
мадські, некомерційні організації — це найбільш орган
ізована частина громадян, яка, використовуючи власні
ресурси, зобов'язується розв'язувати найскладніші про
блеми добровільно, відповідально та професійно. Яв
ною перевагою виконання соціальних послуг є те, що
громадські організації пропонують нові, раціональні і
прийнятніші підходи у розв'язанні проблем" [5].
Проте, як бачимо, поки що процес впливу громадсь
кості на стан сфери інституційного догляду та вихован
ня дітей йде паралельно з діяльністю органів держав
ної влади, виступаючи однією із зацікавлених сторін у
деінституалізації.
Тому зрозуміло постає наступне проблемне питан
ня таке, як відсутність чіткої організації взаємодії гро
мадськості з органами державної влади та місцевого
самоврядування у питаннях реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей.
Протягом останнім років на тлі реформ основних
суспільних галузей в Україні, дійсно спостерігаємо
підвищення рівня громадської активності. Мова йде не
лише про участь в публічних обговореннях, соціальних
проектах та взаємодію з офісами реформ, а й про кон
тороль з боку громадськості.
На думку директора Харківської правозахисної гру
пи Є. Захарова, "… громадський контроль — це публіч
на перевірка громадянським суспільством діяльності
держави на відповідність проголошеним нею цілям, ко
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ригування цієї діяльності і самих цілей, підпорядкуван
ня політики держави, діяльності її органів і посадових
осіб інтересам суспільства, а також нагляд громадянсь
кого суспільства за діяльністю державних органів та
органів місцевого самоврядування, спрямованою на
захист і забезпечення прав і законних інтересів людини
та фундаментальних свобод, і на повагу до них" [2].
Сфера інституційного догляду та виховання дітей
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми по
требами та дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, повинна бути предметом особливої уваги з
боку громадськості, оскільки мова йде про життя та
здоров'я вразливих категорій дітей.
На сьогодні не можемо з упевненістю сказати, що
виклики щодо громадського контролю за системою
інституційного догляду та виховання дітей є цілком за
доволеними.
Отже, маємо на черзі таке проблемне питання у
сфері інституційного догляду та виховання — відсут
ність громадського контролю за системою інституцій
ного догляду та виховання дітей.
Зокрема Планом заходів з реалізації I етапу Націо
нальної стратегії реформування системи інституційно
го догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки було
передбачено, що у IV кварталі 2018 року має здійсню
ватись удосконалення механізму участі інститутів гро
мадянського суспільства у прийнятті рішень, які стосу
ються забезпечення захисту прав дитини, проведенні
моніторингу дотримання прав дитини в закладах інсти
туційного догляду та виховання дітей з передбаченням
заходів реагування та впливу і в результаті подання на
розгляд Кабінету Міністрів України відповідних проектів
нормативно правових актів. Проте, на жаль, не зустрі
чаємо офіційної інформації про реалізацію даного зав
дання у формі звіту, хоча громадською спілкою "Украї
нська мережа за права дитини" спільно з офісом Упов
новаженого Верховної ради України з прав людини,
Міністерством соціальної політики України, за підтрим
ки офісу ЮНІСЕФ Україна здійснювались моніторингові
перевірки дитячих закладів для дітей, які знаходяться у
віданні Міністерства охорони здоров'я. За свідченням
моніторингу активістка проекту І. Скачко вважає, що
"…порядку потребує не один окремий Будинок дитини,
а система в цілому. Перебування в подібних закладах,
навіть якщо в них створені ідеальні умови, вкрай неспри
ятливо позначається на розвитку і здоров'я дітей, особ
ливо малечі до трьох років. Національна стратегія ре
формування системи інституційного догляду та вихован
ня дітей на 2017—2026 рр. передбачає, що саме будин
ки дитини треба реорганізувати в першу чергу. В ідеалі
діти до трьох років взагалі не мали б сюди потрапляти"
[4].
Логічним продовженням проблеми відсутності гро
мадського контролю за системою інституційного до
гляду та виховання дітей є проблема відсутності дер
жавної гарантії щодо професійності дій усіх сторін із
захисту дітей та їхніх прав у контексті реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей.
На думку директора "Асоціації незалежних моні
торів" Андрія Черноусова, надання соціальних послуг
дітям в Україні наразі можливе лише у стаціонарних
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закладах — інтернатах, тому якщо дитина їх потребує,
у неї немає іншої альтернативи, де їх отримати. Через
це в інтернатах знаходяться різні категорії дітей: розу
мово відсталі, діти з фізичними вадами, діти, які зали
шилися без батьківського піклування. І найцікавіше, за
словами експерта, те, що їм усім надається однаковий
комплекс соціальних послуг [7].
Підсумовуючи проблемність ситуації з відсутності
державної гарантії щодо професійності дій усіх сторін
із захисту дітей та їхніх прав у контексті реформування
системи інституційного догляду та виховання дітей, слід
зазначити, що рівень професійності також залежить від
рівня розробки відповідних критеріїв оцінки стану сис
теми інституційного догляду та виховання під час
здійснення плану реформування цієї системи.
Відповідно маємо на часі наступні проблемні питан
ня у сфері інституційного догляду та виховання дітей в
Україні. Це — нерозробленість кількісних критеріїв
індикаторів оцінки стану системи інституційного догля
ду та виховання дітей в Україні та нерозробленість кри
теріїв моніторингу процесу реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей.
Просування будь якої реформи неможливе без оцін
ки попереднього стану процесу, що підлягає реформу
ванню, сучасного стану у стадіїї реформи та кількісно
якісної оцінки здобутків реформованого процесу.
Проблема розробки кількісних критеріїв індика
торів та критеріїв моніторингу процесу реформування
деінституалізації в Україні є актуальною, проте на прак
тиці потребує організованої, спланованої та чіткої ро
боти фахівців, що здійснюють оцінку основних компо
нентів у сфері інституційного догляду та виховання.
На сьогодні хід реформи чітко підпорядковується
Плану заходів з реалізації І етапу Національної стратегії
реформування системи інституційного догляду та вихо
вання дітей на 2017—2026 роки. Проте під час прове
дення заходів Плану зустрічаються ті самі проблеми, що
і під час реалізації попередніх двох реформ. Це пов'я
зано з відсутністю системної оцінки неефективності
попередніх спроб міністерств реформувати систему
інституційного догляду та виховання дітей, що постає
подальшою проблемною ситуацією у сфері інституцій
ного догляду та виховання дітей в Україні.
Окрім бажання сучасної команди фахівців, що
працюють над реформою та підтримкою міжнародних
організацій у сфері захисту прав дітей, для успішного
здійснення деінституалізації необхідне ще й належне
методичне забезпечення. Зрозуміло, що власних напра
цювань в української команди не достатньо. Методич
на база деінституалізації в Україні складається більше
з інформаційних, ніж методичних матеріалів. Переваж
на більшість методичних рекомендацій є представлен
ням досвіду окремих інституцій, що зуміли переформа
тувати власну діяльність з перевагою сімейного вихо
вання дітей над інституційним. Тренінгові матеріали, що
використовуються Національним офісом де інституалі
зації, представлені на основі зарубіжного досвіду з ме
тою адаптації в умовах реалізації української моделі
реформи. Така ситуація породжує наступну проблему —
нерозробленість методичного забезпечення необхідно
го для впровадження реформи системи інституційного
догляду та виховання дітей.

Інвестиції: практика та досвід № 16/2019

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
На початку першого етапу реформи процес держав
ного управління у сфері інституційного догляду та ви
ховання в Україні містив більше запитань ніж відпові
дей. Це пов'язано не лише з відсутнісю чіткої коорди
нації між органами державної влади і системою інсти
туційного догляду та виховання дітей чи недосконалістю
нормативної бази у даній сфері, а й з формуванням аб
солютно нової організаційної структури в результаті
децентралізації. Інститут об'єднаних територіальних
громад знаходиться ще на стадії становлення. Тому по
стає чергова проблема у сфері інституційного догляду
та виховання дітей в Україні — це нерегламентована
відповідальність об'єднаних територіальних громад та
міст обласного значення щодо надання соціальних по
слуг дітям сиротам, дітям, позбавлених батьківського
піклування та дітям з інвалідністю, що створює для цієї
категорії дітей низку ризиків і проблем.
У Національній стратегії реформування системи
інституційного догляду та виховання дітей на 2017—
2026 роки зазначається, що "…держава вживає за
ходів для популяризації важливості виховання та
розвитку дитини, ролі територіальної громади у за
безпеченні найкращих інтересів дитини, неприпусти
мості розлучення дитини з батьками через особли
вості її розвитку, негативних наслідків інституційно
го догляду та виховання для дитини і суспільства в
цілому" [4].
Проте зрозуміло, що підвищення ролі територіаль
ної громади у забезпеченні найкращих інтересів дити
ни це справа не одного дня.
За даними дослідження проблемних питань сиріт
ства в Україні громадською організацією "Публічний
аудит" — незалежного недержавного контролера за пу
блічними фінансами та їх розпорядниками. У 2015 році
на утримання одного вихованця школи інтернату з
місцевих бюджетів витрачено 10,7 тисяч гривень у
місяць. На утримання дитини в дитячому будинку інтер
наті — 8,1 тисяч гривень. Утримання дитячого будинку
сімейного типу та прийомної сім'ї коштувало місцевим
бюджетам, приблизно, утричі меньше — 3,7 тисячі гри
вень. Навіть одного такого прикладу достатньо, щоб
зрозуміти, що, коли витрати на персонал інтернатів ста
новлять 80% видатків, то це є явищем недоцільним у
плані фінансування системи інституційного догляду та
виховання дітей. Звідси такі проблемні питання — не
досконалість організаційно штатної структури та витрат
на утримання персоналу, що працює в інтернатах (зок
рема, 70% із них — технічний персонал, 29% — вихо
вателі та вчителі і лише 1% — вузькопрофільні спеціа
лісти) та зменшення цільового фінансування потреб зак
ладів інституційного догляду та виховання дітей [1].

ВИСНОВКИ
Розглянули низку проблемних питань у сфері інсти
туційного догляду та виховання дітей в Україні, проте
однією з головних проблем є не лише велика кількість
дітей, щодо якої неодхідно здійснювати соціальний за
хист, а й наявність великої кількості працівників зазна
ченої сфери.
Система інституційного догляду та виховання дітей
в Україні є затратною на державному рівні, має багато
недоліків у реалізації прав дітей, що потребують дер

жавної підтримки, та негативно впливає на формування
особистості самих вихованців інституційних закладів.
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У статті зазначено, що заходи державного регулювання у сфері ЦЗ залишається актуальним
питанням, спрямованим на підвищення рівня ЦЗ в Україні. Для реалізації такої мети виникла
необхідність виконання наукової аналітичної роботи, пов'язаної з практичною оцінкою стану
ЦЗ спеціалістами/експертами у сфері ЦЗ. Наголошено, що важливими завданнями проведе
ного анкетування були експертне оцінювання ефективності системи ЦЗ та дієвості ЄДС ЦЗ.
Встановлено, що більшість респондентів вважають систему ЦЗ в Україні неефективною,
однак, достатньо законодавчо урегульованою. Таке протиріччя між оцінкою ефективності та
ступенем законодавчої урегульованості сфери ЦЗ можна розцінювати, як наявний дисонанс
державного управління, пов'язаний з не спроможністю ЄДС ЦЗ виконувати завдання ЦЗ. Так,
респонденти вважають, що ЄДС ЦЗ є потрібною структурою, проте яка не в повній мірі спро
можна виконувати завдання ЦЗ у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Зазначено, що не
прямим доказом не високої оцінки ефективності ЄДС ЦЗ є те, що майже половина всіх опита
них мають сумніви у тому, що правовий статус та повноваження ДСНС забезпечують можливість
безпосереднього керівництва ЄДС ЦЗ. Обидві тези, в цілому, узгоджуються із зазначеним вище
доводом про те, що механізм реалізації ЦЗ через наявну в державі ЄДС ЦЗ є неефективним
способом державного управління. Також цей висновок узгоджується з позицією експертного
середовища, яке не схильне вважати систему ЦЗ в Україні ефективною.
The article states that the measures of state regulation in the sphere of the Central Organ is still an
urgent issue aimed at raising the level of ЦЗ in Ukraine. To realize such a goal, there was a need for
scientific analytical work related to the practical assessment of the state of the Central Asian scientists
by experts / experts in the field of CK. It was emphasized that the important tasks of the conducted
questionnaire were expert evaluation of the effectiveness of the TP system and the effectiveness of
the UES. It has been established that the majority of respondents consider the system of central
government in Ukraine ineffective, however, it is sufficiently regulated by law. Such a contradiction
between the assessment of the effectiveness and the degree of legislative regulation of the CZ sphere
can be regarded as the existing dissonance of public administration associated with the failure of
the UES CE to perform the tasks of the Central Committee. So the respondents believe that the UES
is a necessary structure, which, however, is not fully capable of performing the tasks of the Central
Committee in the event of emergencies. It is noted that the indirect evidence of a low evaluation of
the effectiveness of the UES is that almost half of all respondents have doubts that the legal status
and powers of the SSNS provide for the direct management of the UES. Both theses, in general, are
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consistent with the above argument that the mechanism for the implementation of the Central
Electoral Commission through the existing UES State CPS is an ineffective way of public
administration. Also, this conclusion is consistent with the position of the expert environment, which
is not inclined to consider the system of CK in Ukraine effective.
Ключові слова: сфера цивільного захисту, надзвичайна ситуація, оцінки ефективності цивільного за
хисту в Україні, оцінка ступеня законодавчої урегульованості сфери цивільного захисту.
Key words: the sphere of civil protection, emergency situation, assessing the effectiveness of civil protection in
Ukraine, assessing the degree of legislative regulation of the field of civil protection.

ВСТУП
Недосконалість механізму реалізації заходів ЦЗ і
організації цивільної безпеки/захисту населення є су
спільно визнаною проблемою в державі [1; 2], яка спо
нукає наукове товариство України до обговорення пи
тань щодо реорганізації державного управління у сфері
цивільного захисту (ЦЗ) [3]. Важливою подією, яка зу
мовила новий поштовх до наукового пошуку, дослід
жень і обгрунтування заходів державного регулювання
ЦЗ стала фактична неспроможність своєчасного і
повноцінного реагування єдиної державної системи ци
вільного захисту (ЄДС ЦЗ) до дій в умовах "гібридної
війни" [4]. Так, незважаючи на явні кваліфікаційні озна
ки надзвичайної ситуації соціального та воєнного харак
теру, що мали місце на територіях Донецької та Лугансь
кої областей з квітня 2014 року, режим надзвичайної
ситуації державного рівня Кабінетом Міністрів України
установлено лише в січні 2015 року [5].
Однак, незважаючи на тривалий час дискусійного
обговорення, єдиного підходу до визначення стратегії
розвитку ЦЗ науковцями остаточно не визначено. Та
ким чином, формування заходів державного регулюван

ня у сфері ЦЗ з метою удосконалення державного
управління, залишається актуальним питанням, спрямо
ваним на підвищення рівня ЦЗ в Україні. Для реалізації
такої мети виникла необхідність виконання наукової
аналітичної роботи, пов'язаної з практичною оцінкою
стану ЦЗ спеціалістами/експертами у сфері ЦЗ, до яких,
передусім, відносяться посадові особи органів держав
ної влади, котрі, згідно з своїми функціональними та по
садовими обов'язками, реалізують заходи ЦЗ або
організовують діяльність органів влади у сфері ЦЗ.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проведення експертного аналізу ре
зультатів соціологічного дослідження щодо оцінки ста
ну цивільного захисту в Україні.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

З метою здійснення практичної оцінки стану ЦЗ в
Україні групою вчених на чолі із автором статті прове
дено анкетування трьох груп фахівців, які функціональ
но відповідають за організацію та реалізацію заходів
ЦЗ. Загалом у соціологічному опитуванні взяли участь
1076 респондентів (рис. 1), а саме: співробітники під
розділів Державної служби України з надзвичайних си
Державна
туацій (ДСНС), представники органів обласних і місце
адміністрація;
вих державних адміністрацій (Держадміністрація) та
67
ОТГ; 188
об'єднаних територіальних громад (ОТГ).
Важливими завданнями проведеного анкетування
були експертне оцінювання ефективності системи ЦЗ та
дієвості ЄДС ЦЗ. Слід зазначити, що поняття терміну
"ефективність" (perfomance) в організації даного соціо
логічного опитування визначалось згідно з стандартом
ISO 9000:2007 [6], термін поєднує у собі два компонен
ти: ступінь досягнення запланованих результатів та спів
відношення між досягнутим результатом і затраченими
ресурсами. Зважаючи на означене, переважна більшість
ДСНС; 821
респондентів щодо оцінки ефективності ЦЗ в Україні
Рис. 1. Поділ респондентів за кластерами
вважають її неефективною або такою, що потребує
удосконалення (табл. 1).
Таблиця 1. Оцінка респондентами
Так, лише 5% всіх опитаних вважають існуючу сис
ефективності ЦЗ, %
тему ЦЗ ефективною, преважна більшість яких — це
представники кластеру Держадміністрації (12%). Однак
Потребує
Кластери
Неефективна Ефективна
слід підкреслити, що жоден з респондентів кластеру
удосконалення
Держадміністрація 36
52
12
ОТГ не вважає існуючу систему ефективною. Зазначе
ДСНС
38
53
4
не логічно розглядати як наслідок реалізації невдалої
ОТГ
39
48
0
політики центральним органом виконавчої влади, який
Всього
38
52
5
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту
Джерело: сума відсотків для кожного із рядків таблиці не
відповідає 100%, оскільки кожний респондент міг обрати де (ЦОВВ), що передусім, пов'язано з нав'язуванням дер
жавних функцій ЦЗ адміністративно територіальним
кілька варіантів відповіді або не відповідати на питання.
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органам базового рівня [7]. Наведені дані щодо неефек
тивності ЦЗ не відповідають оцінці ступеню законодав
чої урегульованості сфери ЦЗ (рис. 2).
Більшість спеціалістів вважають, що сфера ЦЗ в
Україні достатньо законодавчо врегульована. Однак,
значна кількість експертів у сфері ЦЗ (44%) вважають
її такою, що потребує нормативно правових змін.
Деталізація наданих відповідей за кластерами опи
туваних, чітко визначає неоднорідність особистих по
глядів між представниками органів державних адміні
страцій і органів місцевого самоврядування та посадо
вими особами ЦОВВ (табл. 2).
Так, більшість представників кластеру ДСНС вважа
ють сферу ЦЗ законодавчо регульованою (63%), а рес
понденти кластерів Держадміністрація і ОТГ, на проти
вагу такій позиції, дотримуються цілком протилежної
думки та переконані у необхідності застосування за
ходів державного регулювання у сфері ЦЗ (61% і 63%).
Така значна різниця в поглядах на оцінку ступеня зако
нодавчої урегульованості сфери ЦЗ в державі може
бути пояснена відмінностями функціональної спрямо
ваності фахівців ЦЗ. Співробітникам ДСНС, як приклад,
притаманне забезпечення такої складової ЦЗ, як реа
гування на надзвичайні ситуації, а представникам
органів державної влади і місцевого самоврядування —
організація захисту населення у сфері ЦЗ.
Загалом протиріччя між оцінкою ефективності та
ступенем законодавчої урегульованості сфери ЦЗ мож
ливо розцінювати, як наявний дисонанс державного
управління, пов'язаний із відсутність дієвих механізмів
реалізації законодавства у сфері ЦЗ, тобто, не спромож
ністю ЄДС ЦЗ виконувати завдання ЦЗ. Зазначене суд
ження підтверджується відповідною оцінкою підсистем
ЄДС ЦЗ (рис. 3).
Таким чином, лише 34% респондентів вважають
ЄДС ЦЗ спроможною виконувати завдання ЦЗ, а пере
важна більшість експертів у сфері ЦЗ (65%) не погод
жуються з таким твердженням. Слід відзначити, що
більшість усіх респондентів та представників кожного з
кластерів окремо вважають, що підсистеми ЄДС ЦЗ
лише частково спроможні виконувати реальні завдан
ня ЦЗ (табл. 3).
У колі спеціалістів, останній час, переважає позиція
щодо обгрунтування недосконалості управління ЄДС
ЦЗ низьким правовим статусом ЦОВВ (рис. 4).

Занадто; 2

Ні; 42
Так; 57

Рис. 2. Оцінка ступеня законодавчої
урегульованості сфери ЦЗ, %
Таблиця 2. Оцінка ступеню законодавчої
урегульованості сфери ЦЗ, %
Кластери
Держадміністрація
ДСНС
ОТГ
Всього

Так
39
63
37
57

Ні
61
35
63
42

Занадто
0
2
0
2

Це віртуальні
структури; 1
Спроможні; 34
Частково; 60

Ні; 4

Рис. 3. Оцінка спроможності ЄДС ЦЗ
виконувати реальні завдання ЦЗ, %
Таблиця 3. Оцінка спроможності підсистем
ЄДС ЦЗ виконувати реальні завдання ЦЗ, %
Кластери

Спроможні

Держадміністрація
ДСНС
ОТГ
Всього

25
37
25
34

Це
Не
Частково
віртуальні
спроможні спроможні
структури
0
75
0
6
56
1
0
75
0
4
60
1

Має
здійснювати
інший ЦОВВ;
6

Потребує
перегляду; 29
Так; 55
Ні; 10

Рис. 4. Думка респондентів щодо того, чи забезпечує правовий статус й повноваження ДСНС
можливість здійснення функцій безпосереднього керівництва ЄДС ЦЗ, %
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Таблиця 4. Думка респондентів щодо того, чи
забезпечує правовий статус й повноваження
ДСНС можливість здійснення функцій
безпосереднього керівництва ЄДС ЦЗ, %
Кластери
Держадміністрація
ДСНС
ОТГ
Всього

Так

Ні

Потребує
перегляду

51
57
49
55

12
9
13
10

24
30
26
29

Має
здійснювати
інший ЦОВВ
13
4
12
6

Зазначений тезис дещо спростовується отримани
ми соціологічними даними, відповідно до яких
більшість опитаних так не вважають. Водночас суджен
ня експертів різних кластерів респондентів практично
близькі за кількісними показниками. Більше половини
всіх опитаних (55%), а також представників кожного
із кластерів окремо, вважають, що правовий статус й
повноваження ДСНС забезпечують можливість
здійснення функцій щодо безпосереднього керівниц
тва ЄДС ЦЗ (табл. 4).
Однак слід звернути увагу й на те, що майже у по
ловини респондентів та представників кожного із клас
терів окремо, є сумніви щодо відповідності правового
статусу та повноважень ЦОВВ (45%). Зокрема близько
третини всіх респондентів та представників кластеру
ДСНС, а також близько чверті представників кластерів
Держадміністрації та органів місцевого самоврядуван
ня вважають, що це питання потребує перегляду. Таким
чином, зневажати думкою щодо обгрунтування недо
сконалості управління ЄДС ЦЗ низьким правовим ста
тусом ЦОВВ не можна.

ВИСНОВКИ
Отже, за результатами практичної оцінки стану ЦЗ
в Україні, на основі соціологічного опитування експертів
у сфері ЦЗ, логічно зробити такі висновки. Більшість
респондентів вважають систему ЦЗ в Україні неефек
тивною, однак, достатньо законодавчо урегульованою.
Таке протиріччя між оцінкою ефективності та ступенем
законодавчої урегульованості сфери ЦЗ можна розці
нювати як наявний дисонанс державного управління,
пов'язаний з не спроможністю ЄДС ЦЗ виконувати зав
дання ЦЗ. Так респонденти вважають, що ЄДС ЦЗ є по
трібною структурою, однак яка не в повній мірі спро
можна виконувати завдання ЦЗ в разі виникнення над
звичайних ситуацій. Непрямим доказом не високої оці
нки ефективності ЄДС ЦЗ є те, що майже половина всіх
опитаних мають сумніви у тому, що правовий статус та
повноваження ДСНС забезпечують можливість безпо
середнього керівництва ЄДС ЦЗ. Обидві тези, в цілому,
узгоджуються із зазначеним вище доводом про те, що
механізм реалізації ЦЗ через існуючу в державі ЄДС ЦЗ
є неефективним способом державного управління. Та
кож цей висновок узгоджується з позицією експертно
го середовища, котрі не схильні вважати систему ЦЗ в
Україні ефективною.
Література:
1. Указ Президента України від 26 травня 2015 р.
№ 287/2015 "Про рішення Ради національної безпеки і

оборони України від 06 травня 2015 р. "Про стратегію
національної безпеки України". URL: zakon.rada/
gov.ua/go/287/2015
2. Аналітичний огляд стану техногенної та природ
ної безпеки в Україні за 2018 рік. URL: http://www.ds
ns.gov.ua
3. Державне управління формуванням дієвих ме
ханізмів запобігання надзвичайним ситуаціям / С.М.
Домбровська, Р.Б. Шевчук // Вісник НУЦЗ України.
Серія: Державне управління 2018 / ВИПУСК 9, Харків,
С. 366—371.
4. Організація заходів з евакуації в умовах загрози
та ведення воєнних дій. Проблеми та шляхи розв'язан
ня / А.І. Фомін, А.А. Слюсар // Науковий вісник: Ци
вільний захист та пожежна безпека № 2 (6), 2018. —
С. 43—49.
5. Розпорядження КМУ від 26 січня 2015 р. № 47 р
"Про встановлення режимів підвищеної готовності та
надзвичайної ситуації". URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/47 2015 %D1%80
6. ДСТУ ISO 9000:2007 "Системи управління якістю.
Основні положення та словник термінів". URL: https:/
/dnaop.com/html/32617/doc %D0%94%D0%A1%
D0%A2%D0%A3_ISO_9000_2007
7. Цивільний захист в адміністративно територі
альних органах базового рівня / О.П. Борис // "Ос
віта та наука у мінливому світі: проблеми та перспек
тиви розвитку". Матеріали Міжнародної наукової кон
ференції. 29—30 березня 2019 р., Дніпро. С. 383—
384.
References:
1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Decree of
the President of Ukraine "On the Strategy of National
Security of Ukraine", available at: https://zakon.ra
da.gov.ua/laws/show/287/2015 (Accessed 22 July
2019).
2. Analytical review of the state of man made and
natural safety in Ukraine for 2018, available at: http://
www.dsns.gov.ua/ (Accessed 22 July 2019).
3. Dombrovsky, S.M. and Shevchuk, R.B. (2018),
"Public administration of the formation of effective
mechanisms for the prevention of emergencies", vol. 9,
pр. 366—371, Kharkov, Ukraine.
4. Fomin, A.I. and Sliusar, А.А. (2018), "Organization
of evacuation measures in conditions of threat and conduct
of hostilities. Problems and solutions", [Naukovy'j visny'k:
Cy'vil'ny'j zaxy'st ta pozhezhna bezpeka], vol. 2 (6),
pр. 43—49, Kharkov, Ukraine.
5. The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
(2015), "About setting up high availability and emergency
modes", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/47 2015 %D1%80 (Accessed 22 July 2019).
6. DSTU ISO 9000: 2007 "Quality management
systems. Basic Terms and Glossary", available at: https:/
/dnaop.com/html/32617/doc %D0%94%D0%
A1%D0%A2%D0%A3_ISO_9000_2007 (Accessed
23 July 2019).
7. Boris, O.P. (2019), "Civil protection in the administ
rative territorial bodies of the basic level", pр. 383—384,
Dnieper, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 29.07.2019 р.

87

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 351.864

О. О. Усаченко,
к. держ. упр., докторант, Інститут законодавства Верховної Ради України
ORCID: 0000K0002K5458K8976
DOI: 10.32702/2306 6814.2019.16.88

СУТНІСТЬ ТА ЕЛЕМЕНТНА СТРУКТУРА ОБОРОННОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
O. Usachenko,
PhD in Public Administration,
Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

THE ESSENCE AND THE ELEMENTAL STRUCTURE OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE
Визначено, що оборонна промисловість — специфічна підсистема суспільного господарства, що
знаходиться в досить жорстких рамках політичних доктрин і економічних умов, які визначають шля
хи і характер його розвитку. Запропоновано під оборонним комплексом розуміти промисловий ком
плекс, який об'єднує підприємства, науководослідні, конструкторські та проектні організації різних
форм власності та організаційноправового статусу, здійснює діяльність з виконання державного
оборонного замовлення (ДОЗ), тобто виробляє продукцію і послуги в інтересах обороно здатності
країни. Зазначено, що у всьому світі традиційно основним замовником продукції ОПК є держава,
оскільки оборона країни — одне з ключових суспільних благ, виробництво яких не може бути цілком
віддано на відкуп ринку; жодна приватна структура не буде зацікавлена у фінансуванні масштабних
оборонних проектів, що не приносять прямого виграшу, та й розмір необхідного фінансування в
більшості випадків виявляється непідйомний для жодної окремо взятої корпорації. Визначено, що
українська оборонна промисловість у всіх країнах має суттєві розміри оборонного сектора по відно
шенню до всієї промисловості. Однак вітчизняна оборонна промисловість відрізняється гіпертро
фованим питомою вагою військового сектора, який розвивався прискореними темпами за рахунок
перекачування в нього значної частини ресурсів країни. В результаті цього оборонні підприємства
забезпечили собі високі по відношенню до підприємств інших галузей народного господарства ха
рактеристики матеріального і кадрового забезпечення, стали визначати рівень науковотехнічних
досягнень у країні і темпи науковотехнічного прогресу.
Зазначено, що оборонна промисловість України — сукупність підприємств і організацій: беруть
участь у виконанні поточного державного оборонного замовлення (ДОЗ) і / або у військовотехніч
ному співробітництві (ВТС) з іншими країнами; мають мобілізаційні завдання, тобто потенційно
здатні виробляти або розробляти ті чи інші види озброєння і / або військової техніки (ОВТ); мають
ліцензію (ліцензії) на виробництво або розробку ОВТ; перебувають у віданні конкретних органів вла
ди (для державних підприємств) або щодо яких ці органи влади реалізують єдину державну політи
ку (для акціонерних товариств).
It is determined that the defense industry is a specific subsystem of the public economy, which is in a
rather rigid framework of political doctrines and economic conditions that determine the ways and nature
of its development. It is proposed to understand by the defense complex an industrial complex that unites
enterprises, research, design and project organizations of different ownership and organizational and
legal status, carries out activities on execution of the state defense order (DOS), ie produces products
and services in the interests of defense the ability of the country. It is stated that the state is traditionally
the main customer of OPC products worldwide, since the defense of the country is one of the key public
goods whose production cannot be fully paid to the market; no private entity will be interested in financing
largescale defense projects that do not bring direct benefits, and in most cases the amount of funding
required is inappropriate for any single corporation. It is determined that the Ukrainian defense industry
in all countries has a significant size of the defense sector in relation to the whole industry. However, the
domestic defense industry differs in the hypertrophied proportion of the military sector, which has been
developing at an accelerated rate due to the pumping of a large part of its resources into the country. As
a result, defense enterprises have secured high material and human resources characteristics in relation
to enterprises of other sectors of the economy, have begun to determine the level of scientific and
technological achievements in the country and the pace of scientific and technological progress.
It is stated that the defense industry of Ukraine is a set of enterprises and organizations: they participate
in the execution of the current state defense order (DOS) and / or in militarytechnical cooperation (PTS)
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with other countries; have mobilization tasks, that is, potentially capable of producing or developing certain
types of weapons and / or military equipment (VTS); have a license (licenses) for the production or
development of ATS; are in charge of specific authorities (for stateowned enterprises) or for which these
authorities implement a unified state policy (for joint stock companies).

Ключові слова: оборонна промисловість, політична доктрина, державне оборонне замовлення, військо
вотехнічне співробітництво, військова техніка, державна політику.
Key words: defense industry, political doctrine, state defense order, militarytechnical cooperation, military
equipment, public policy.

ВСТУП

МЕТА СТАТТІ

Оборонна промисловість — специфічна підсистема
суспільного господарства, що знаходиться в досить
жорстких рамках політичних доктрин і економічних
умов, які визначають шляхи і характер його розвитку.
Під оборонним комплексом розуміється промисловий
комплекс, який об'єднує підприємства, науково
дослідні, конструкторські та проектні організації різних
форм власності та організаційно правового статусу,
здійснює діяльність з виконання державного оборон
ного замовлення (ДОЗ), тобто виробляє продукцію і
послуги в інтересах обороно здатності країни.
На 2014 рік понад половина заводів оборонної про
мисловості були на межі банкрутства, а решта забезпе
чували своєю продукцію російський військово промис
ловий комплекс. Російська агресія змусила Україну тер
міново припинити співпрацю з агресором і зосередити
всі сили на те, щоб забезпечити успішний захист нашої
держави [1].
Але вже у 2015 році Україна почала активно вироб
ляти танки, бронемашини, бронетранспортери, на
вігаційні комплекси та різного виду гармати. За даними
ДК "Укроборонпром", виробництво 30 мм автоматич
них гармат зросло у 2,5 рази, а виробництво бойових
літаків (Су 25/27, Л 39) було модернізовано до стан
дартів НАТО.
Наступним випробуванням української оборонки
стала відмова від співпраці з російськими заводами. Ук
раїнські виробники були змушені шукати нових парт
нерів та відкривати інші ринки збуту. Цей етап досі три
ває, але вже є перші відчутні результати. Наприклад, у
2016 році ДП "Антонов" представив транспортний літак
АН 132D (рис. 1), повністю виготовлений без російсь
ких деталей. У березні цього року літак пройшов успіш
не випробування у повітрі.

Метою статті є аналіз державної політики в обо
ронній промисловості її стан та перспектив розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ
У найбільш помітних публікаціях останнього часу,
присвячених теорії і практиці управління оборонно про
мисловою сферою, Бакланов О.Д., Бистрова И.В., Колмо
горов Г. Д., Кукк К.И., Толкачьов С.О., Фарамазян Р.А.,
інші авторитетні керівники оборонної промисловості і
науковці управлінці аргументовано доводять, що істотні
науковотехнічні і виробничі результати, стали можли
вими, в першу чергу, за рахунок синтезу галузевих і про
грамно цільових методів управління.

РЕЗУЛЬТАТ
Особливість цих підприємств не тільки їх відомча
приналежність, а й сильна залежність від державного
замовника.
Функціонування підприємств і організацій OПK ха
рактеризується цілою низкою особливостей, що відріз
няють їх від традиційних товаровиробників, що діють у
ринковому середовищі:
— особливі вимоги до якості продукції, що вироб
ляється (завищені в порівнянні з продукцією цивільно
го призначення);
— монополія замовника, обумовлена переважанням
ДОЗ;
— наукоємність і високотехнологічність розробки і
виробництва більшої частини продукції;
— довгостроковість і капіталомісткість інвестицій
них проектів;
— наявність надлишкових (мобілізаційних) потуж
ностей;
— високий рівень спеціалізації і монополізації ви
робників;
— менша, в порівнянні з цивільним виробництвом,
швидкість оновлення зразків продукції, що випускаєть
ся, не пов'язана з необхідністю задоволення попиту
ринку;
— особливі інформаційні умови функціонуван
ня підприємств, обумовлені вимогою секретності, що
обмежують кооперацію і передачу технологій [2, с.
655].
На сьогоднішній день основні засади Воєнної док
трини України (рис. 1) передбачають реалізацію кон
кретних кроків, які важливо зробити державі для за
побігання відставання в розвитку основних видів оз
броєння і військової техніки в умовах зовнішньої аг
ресії.
Названі особливості в значній мірі зумовили той
факт, що оборонні підприємства виявилися в критично
му стані в зв'язку з різким скороченням державного за
мовлення [4, c. 29].
У всьому світі традиційно основним замовником
продукції ОПК є держава, оскільки оборона країни —
одне з ключових суспільних благ, виробництво яких не
може бути цілком віддано на відкуп ринку; жодна при
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ватна структура не буде зацікавлена у
Воєнна доктрина України
фінансуванні масштабних оборонних про
ектів, що не приносять прямого виграшу,
та й розмір необхідного фінансування в
Забезпечення розвитку:
Реалізація досягнень:
більшості випадків виявляється непідйом
- науково-технічної бази
- розробка озброєння та
ний ні для однієї окремо взятої корпорації. оборонної промисловості;
військової техніки;
В результаті в розвинених країнах саме - технологічної бази
- модернізація озброєння та
державне оборонне замовлення (ДОЗ) оборонної промисловості;
військової техніки
формує основу внутрішнього попиту на - виробничої бази оборонної
продукцію "оборонки" і становить 60— промисловості
70% оборонного виробництва. В Україні
військова продукція оборонної промисло
Оснащення Збройних сил
вості забезпечується ДОЗ лише на 40%.
України
Українська оборонна промисловість в
усіх країнах має суттєві розміри оборон
Рис. 1. Засади воєнної доктрини України
ного сектора по відношенню до всієї про
мисловості. Однак вітчизняна оборонна промисловість
Оборонна промисловість України — сукупність
відрізняється гіпертрофованим питомою вагою підприємств і організацій:
військового сектора, який розвивався прискореними
— беруть участь у виконанні поточного державно
темпами за рахунок перекачування в нього значної го оборонного замовлення (ДОЗ) і / або у військово
частини ресурсів країни [3, с. 300]. В результаті цього технічному співробітництві (ВТС) з іншими країнами;
оборонні підприємства забезпечили собі високі по
— мають мобілізаційні завдання, тобто потенційно
відношенню до підприємств інших галузей народного здатні виробляти або розробляти ті чи інші види озб
господарства характеристики матеріального і кадро роєння і / або військової техніки (ОВТ);
вого забезпечення, стали визначати рівень науково
— мають ліцензію (ліцензії) на виробництво або
технічних досягнень в країні і темпи науково технічно розробку ОВТ;
го прогресу.
— перебувають у віданні конкретних органів влади
За наявними оцінками, армія і підприємства оборон (для державних підприємств) або щодо яких ці органи
ної промисловості поглинали більш 1/5 національного влади реалізують єдину державну політику (для акціо
доходу країни, виробляючи 20—25% валового націо нерних товариств).
нального продукту. На частку оборонних виробництв
В умовах сучасної інтеграції промисловості понят
припадало понад 12% основного капіталу промисло тя оборонної промисловості стало досить розмитим. У
вості, а в машинобудуванні (з урахуванням непрямих процесі розробки і випуску ОВТ можуть брати участь
зв'язків) ці виробництва давали, за різними оцінками, підприємства різних галузей, для більшості яких така
від 62 до 80% сукупного обсягу виробництва [5].
робота може бути непрофільної. Крім цього, існують
Однак військове виробництво відволікало на себе підприємства, потенційно здатні швидко налагодити
більшу частину ресурсів країни, що об'єктивно звужу виробництво ОВТ і мають мобілізаційні потужності. За
вало можливості для розвитку громадянського секто лежно від обраного визначення розмір української обо
ра промисловості.
ронної промисловості може включати до декількох де
Все це свідчить про те, що в певний момент радянсь сятків тисяч різних компаній.
ка економіка "переступила" кордон, який ще на по
Приватизація підприємств оборонної промисло
чатку 50 тих років тодішній державний секретар США вості в основному торкнулася промислові підприєм
Д.Ф. Даллес позначив наступним чином: "В галузі ства, частка яких в оборонному комплексі становить
військових можливостей — досить — значить досить. близько 45% (решта 55% припадають на наукові
Якщо ми не зрозуміємо цього, то настане час, коли вся організації та науково виробничі об'єднання, що зай
промисловість нашої країни буде працювати на військо маються розробкою і модернізацією ОВТ). У ході при
вий істеблішмент" [6].
ватизації оборонного комплексу сформувалося три
У результаті оборонний комплекс, де були зосеред групи підприємств, у тому числі перша і друга склада
жені високі технології, і цивільний сектор економіки ють "ядро". Перша група включає державні унітарні
ставилися, по суті, до різних технологічних укладів.
підприємства та організації на правах оперативного
Сьогодні особлива роль оборонної промисловості управління і господарського відання, друга — акціо
в Україні визначається, передусім, його домінуючим ста нерні товариства з державною участю у вигляді пакетів
новищем у виробництві та експорті високотехнологіч акцій або "золотої акції". Третя група — інші підприє
ної та наукомісткої продукції. Від розвитку ситуації в мства та організації, приватизовані без обмежень і в
оборонній промисловості залежить не тільки забезпе основному переорієнтовані на створення продукції
чення обороноздатності і національної безпеки країни, цивільного призначення.
але також підтримку і нарощування її наукового потен
Головні причини труднощів в оборонній промисло
ціалу, перспективи технічного переозброєння ряду вості України обумовлені недосконалістю державно
інших ключових галузей економіки. Іншими словами, го регулювання, недоліками фінансового забезпечен
стан оборонної промисловості значною мірою визна ня, непродуманими конверсією і приватизацією підпри
чало і буде визначати місце України у світовому еконо ємств комплексу. Приватизація за безцінь значної ча
мічному просторі.
стини державних підприємств фінансово спекулятив
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ним капіталом, які не вклали, та й не мали намір, за
великим рахунком, вкладати гроші в розвиток техно
логій, не сприяла підвищенню ринкового попиту на
НДДКР і появи альтернативних державі джерел фінан
сування. Нова політична і бізнес еліта не підтримала
жодного нового великого науково технічного проек
ту, а старі пустила на самоплив. А для вилучення нови
ми господарями економіки країни прибули з збройо
вого експорту виявилося досить просто паразитувати
на створеному раніше технологічному доробку і дер
жавні інвестиції.
Популярність тих чи інших термінів майже завжди
гарантує їх різне трактування тими, хто їх вживає. Саме
поєднання "промислова політика" прийшло в Україну на
початку 1990 тих років із західної економічної літера
тури як не цілком коректний переклад англійського по
няття Industrial Policy, в західній теорії і практиці швид
ше відповідного терміну "галузева" або "секторальна"
політика і, як правило, що означає заходи держави
щодо підтримки або розвитку конкретних секторів еко
номіки, тобто це може бути не тільки індустріальний, а
й інші сектори народного господарства: будівництво,
інфраструктурні галузі.
Однак, як пише В. Шеховцов [4, с. 28], на початку
1990 тих років відбулося зміщення акцентів, і промис
лова політика стала трактуватися як "державна політи
ка в області промисловості" або фактично як "держав
на підтримка промисловості". Загалом малися на увазі
високотехнологічні та наукомісткі галузі оборонної про
мисловості.
Найбільш загальним визначенням В. Шеховцов про
понує вважати промисловою політикою "комплекс дій
держави, спрямованих на зміну структури економіки за
рахунок створення більш сприятливих умов для розвит
ку певних (пріоритетних) секторів і виробництв" [4, с.
29]. Еквівалентним, по суті, є і визначення промислової
політики як дискримінації державою одних секторів у
порівнянні з іншими. І в тому, і в іншому випадку мова
йде про створення нерівних умов функціонування. Про
мислова політика може вважатися успішною, якщо виг
раш країни в цілому (включаючи як прямі, так і непрямі
вигоди) від розвитку обраних пріоритетних секторів
вище, ніж збиток від уповільнення розвитку всіх інших
[7]. Хто і як збирається визначати пріоритети — окреме
питання, само собою зрозуміло, що викликає супереч
ки.

ВИСНОВКИ
Вільний ринок дозволяє запропонувати кожному
споживачеві найбільш підходящі йому продукти, а
конкуренція створює механізми, здатні контролюва
ти безпеку продуктів і послуг і чесність підприємців.
Створювані на відкритому ринку механізми контро
лю не схильні до корупції, неминучою у разі ліцензу
вання та інших видах прямого втручання держави в
бізнес. Втручання держави, як правило, гальмує інно
вації і перешкоджає впровадженню новітніх техно
логій, створює можливості для лобіювання, спрямо
ваного на обмеження входження в галузь нових учас
ників, і в кінцевому підсумку ліцензування відкриває
дорогу місцевому та глобальному монополізму". На
Інтернет сайті визначені основні завдання промполі

тики як: зменшення прямого і непрямого оподаткуван
ня, "до приватизації" в неефективному секторі націо
нальної економіки, захист ринку за допомогою зни
щення залишків цінового регулювання, захист конку
ренції замість боротьби з монополізмом, захист прав
власності та тощо.
Зрозуміло, що компроміс між двома настільки по
лярними точками зору знайти непросто, але, на нашу
думку, на сучасному досить складному етапі розвитку
вітчизняної оборонної промисловості особливо гостро
в ефективному державному регулюванні.
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LIBERALIZATION OF THE WATER SUPPLY AND WASTEWATER SERVICES
У статті аналізується питання впливу світових процесів з глобалізації та лібералізації на фор
мування політики у сфері водопостачання та водовідведення. Досліджуючи проблеми реалі
зації державноприватного партнерства у сфері водопостачання та водовідведення України, а
також позитивні та негативні результати державноприватного партнерства в інших країнах
світу, автор визначає причиннонаслідковий зв'язок між інституційними реформами та їх ре
зультатами. Автор приділяє увагу визначенню термінів глобалізація, лібералізація ринку по
слуг з водопостачання та водовідведення, державноприватне партнерство, приватизація, які
дозволяють зрозуміти принципи та тенденції залучення приватного сектору (приватних інвес
тицій) у сферу водопостачання та водовідведення. А порівняння світових та українських підходів
до визначення термінів та практик застосування дозволяє дослідити різницю та виокремити
необхідні для врегулювання питання. Проведений аналіз впливу глобалізації та лібералізації
на сферу водопостачання та водовідведення, а також результатів реалізації державноприват
ного партнерства в різних країнах світу, мінливість підходів і політик у цій сфері, викрив базову
проблему, яка полягає у боротьбі за спільний ресурс — воду. Автор звертає увагу на останні
світові тенденції щодо ремуніципалізації послуг водопостачання та водовідведення, що
свідчить про посилення муніципалізації, та зазначає, що найкраще управління та регулювання
водними ресурсами як спільними ресурсами розміщеними на певній території може бути за
безпечено тільки потужними муніципалітетами, які відповідатимуть за економічний, екологіч
ний та соціальний добробут громади. Але потужність муніципалітету забезпечується вмінням
громади ефективно управляти спільним ресурсом, що не визначається державою "зверху", а
формується самою громадою шляхом створення інституцій самоврядування, забезпечення,
довіри та контролю.
This article examines the impact of global processes on globalization and liberalization on water
and wastewater policymaking. Exploring the problems of publicprivate partnership in the water
supply and wastewater in Ukraine, as well as the positive and negative results of publicprivate
partnership in other countries of the world, the author determines the causeandeffect relationship
between institutional reforms and their results. The author focuses on the definition of terms
globalization, liberalization of the market of water supply and wastewater services, publicprivate
partnership, privatization, which allow to understand the principles and tendencies of involvement
of the private sector (private investments) in the water supply and wastewater. Comparing world and
Ukrainian approaches to defining terms and practices allows us to investigate the differences and to
identify issues that are needed to resolve the issue. The analysis of the impact of globalization and
liberalization on water supply and wastewater, as well as the results of publicprivate partnership in
different countries of the world, the variability of approaches and policies in this field, revealed the
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basic problem that lies in the struggle for a common resource — water. The author draws attention to
the latest global trends in the remunicipalisation of water supply and wastewater services, which
demonstrates the strengthening of the municipality, and notes that the best management and
regulation of water resources, as shared resources located in a certain territory, can only be provided
by powerful, economically responsible municipalities, environmental and social wellbeing of the
community. However, the capacity of a municipality is ensured by the ability of the community to
effectively manage a shared resource, not determined by state centralized topdown reforms, but
formed by the community itself through the creation of institutions of selfgovernment, security,
trust and control. Strengthening the role of the municipality while changing institutional processes
will lead to a weakening of the level of state intervention in the activities of water supply and
wastewater companies. Reasonable involvement of the private sector in the water supply and
wastewater while maintaining communal property, proper selfgovernment control and responsibility
for the effective use of the community's shared resource will improve the industry's status, quality
and accessibility of services.

Ключові слові: водопостачання та водовідведення, лібералізація сфери послуг, глобалізація, державне
регулювання, управління спільним ресурсом.
Key words: water supply and wastewater, liberalization of services, globalization, government regulation,
governing of shared resource.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зношеність основних фондів підприємств водопос
тачання та водовідведення в Україні, недостатність влас
них коштів на оновлення і модернізацію основних
фондів та підвищення якості послуг з водопостачання
та водовідведення, неефективність бюджетного фінан
сування сфери водопостачання та водовідведення були
одними з причин необхідності пошуку нових підходів до
фінансування галузі, особливо актуальним з яких вва
жалось запровадження механізмів державно приватно
го партнерства. За загальною інформацією державно
приватні партнерства у сфері водопостачання та водо
відведення довели свою ефективність на ринках розви
нутих індустріальних країни світу, і стали одним з основ
них інструментів, що дозволив співпрацювати державі
(муніципалітетам) з приватними особами в інфраструк
турних проектах, які потребували значних інвестицій.
Розвиток державно приватного партнерства, як кон
цепції і практики, активізувався в кінці 20 ст., як новий
напрямок державного управління під натиском лібера
лізації та глобалізації, які спростили іноземним інвес
торам вхід до ринків послуг різних країн. Послуги з во
допостачання та водовідведення стали предметом
міжнародного ринку. За даними Світового банку щодо
реалізації проектів державно приватного партнерства
у різних галузях свідчать про те, що водопостачання та
водовідведення є ключовим сектором модернізації
об'єктів інфраструктури, адже за період 1990—2018 рр.
у цьому секторі у світі в цілому було реалізовано 996 про
ектів на суму 80901 млн дол. США [14]. Проте порівня
но з провідними країнами світу Україна значно відстає
за рівнем розвитку державно приватних партнерських
відносин. До основних проблем реалізації державно
приватного партнерства у сфері водопостачання та во
довідведення України відносяться: неузгодженість між

законами; низька інституційна спроможність централь
ної та місцевої влади; високі ризики; відсутність інозем
них та українських інвесторів; відсутність необхідних
інституційних перетворень для створення належних
умов для залучення іноземних інвесторів тощо. Тому для
розуміння сутності та принципів державно приватного
партнерства важливо орієнтуватись в усіх пов'язаних по
няттях та інституціях, під впливом яких відбувалось фор
мування державної політики, в тому числі, і у сфері во
допостачання та водовідведення України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Правову природу державно приватного партнерства
досліджували О.М. Вінник [23], О.Х. Петерсен [12], М. Мар
сіліо, М. Капеларо [10], Дж. Хука, Т. Катко [6] та інші;
перспективи розвитку державно приватного партнер
ства в галузі житлово комунального господарства
в Україні досліджували І.І. Килимник, Т.А. Коляда,
А.В. Домбровська, А.М. Бровдій [25], І.В. Запатріна [24]
та інші. Аналітичні дані щодо впровадження державно
приватного партнерства в різних країнах світу наводи
лись у звітах міжнародних установ, таких як Світовий
банк [7; 14], ОЕСР [31], та інші. Проте актуальним зали
шається питання впливу різних інституцій, в тому числі
міжнародних, на формування державної політики у
сфері водопостачання та водовідведення України щодо
залучення інвестицій та на розвиток державно приват
ного партнерства у сфері водопостачання та водовідве
дення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Основною метою написання статті є аналіз впливу
міжнародних інституцій, як от: глобалізація, лібералі
зація та приватизація, на формування світової політики
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у сфері водопостачання та водовідведення, а також
аналіз питання лібералізації ринку послуг з водопоста
чання та водовідведення, та впливу світових процесів
на сферу водопостачання та водовідведення України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державно приватне партнерство в Україні
здійснюється відповідно до Закону України "Про дер
жавно приватне партнерство" та інших законодавчих
актів, передбачає співробітництво між державою Украї
на, АРК, територіальними громадами в особі відповід
них державних органів та органів місцевого самовря
дування (державними партнерами) та юридичними осо
бами, крім державних та комунальних підприємств, або
фізичними особами — підприємцями (приватними
партнерами), що здійснюється на основі договорів про:
1) концесію; 2) управління майном (виключно за умови
передбачення у договорі, укладеному в рамках держав
но приватного партнерства, інвестиційних зобов'язань
приватного партнера); 3) спільну діяльність; 4) інші до
говори [28].
Іноземні емпіричні дослідження свідчать про те, що
немає єдиної думки щодо визначення поняття держав
но приватного партнерства. Термін "державно приват
не партнерство" може охоплювати сотні різних типів
довгострокових контрактів з широким спектром розпо
ділу ризиків, механізмів фінансування та вимог прозо
рості [10]. За загальним підходом державно приватне
партнерство — це інституційна структура, яка об'єднує
державні і приватні організації. На відміну від типового
державно приватного партнерства, в якому особлива
увага приділяється укладання контрактів і приватизації
державних послуг, гібридна модель підкреслює інтег
рацію приватного сектора (компанії) і робочої сили (про
давців) у міську систему забезпечення для задоволен
ня громадських інтересів [10]. Державно приватне парт
нерство (ДПП) привертає увагу вчених у різних облас
тях досліджень як потенційний інструмент для співпраці
в традиційно державних секторах економіки. З одного
боку, ДПП досліджується як інструмент, що сприяє при
ватизації урядових функцій через делегування держав
них послуг, особливо тих, які засновані на інфраструк
турі. З іншого боку, досліджуються соціальні підходи
до партнерства, як до інструменту підвищення ефектив
ності та результативності надання комунальних послуг.
Таким чином, функціонування ДПП вимагає не тільки
добре структурованого договірного механізму, націле
ного на зниження операційних витрат (економічної ка
тегорії), але й також і ступеня взаємної довіри між сто
ронами [10].
В іноземній літературі дуже часто питання держав
но приватного партнерства ототожнюється із поняттям
приватизації. Для повноти розуміння слід звернути ува
гу на різні значення терміну "приватизація", яке вико
ристовується в західних країнах та в Україні. Зокрема в
розвинутих країнах цей термін визначає різні речі в за
лежності від використання, як от: переміщення речі із
державної/комунальної форми власності в приватну
власність; як дерегулювання певної сфери; як передачу
в управління (державні / муніципальні функції можуть
також бути передані приватним компаніям); повний або
частковий продаж акцій державних /комунальних ком
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паній, тощо [5]. Згідно із національним законодавством
приватизація державного або комунального майна —
це платне відчуження майна, що перебуває у державній
або комунальній власності, на користь фізичних та юри
дичних осіб покупців [29].
Розвиток державно приватного партнерства пов'я
зують із світовими процесами глобалізації в економіці.
Глобалізація послуг водопостачання — це багатогран
на концепція і процес, нерозривно пов'язані з процесом
лібералізації послуг і приватизації; з правом на воду і
досягненням універсального обслуговування, за допо
могою таких інструментів, як Цілі сталого розвитку
(ЦСР, Глобальні цілі, Sustainable Development Goals).
Глобалізація кидає виклик концепції державних кор
донів, оскільки національні уряди втрачають суверені
тет в управлінні своїми економічними справами. Процес
також демонструє домінування неоліберальної еконо
мічної теорії, оскільки вона спрямована на усунення гло
бальних бар'єрів для вільної торгівлі. З моменту ство
рення Світової організації торгівлі (СОТ, World Trade
Organization, WTO) темпи глобалізації швидко збільши
лися в результаті посилення імперативів вільної торгівлі
на економічну діяльність. Таким чином, національні межі
зменшувались у своєму значенні по мірі вступу в силу
інструментів лібералізації. Глобалізація і інструменти
лібералізації торгівлі, такі як Генеральна угода про тор
гівлю послугами (General Agreement on Trade in Services,
GATS) (яка регулює як транскордонну торгівлю послу
гами, так і торгівлю ними в межах національної тери
торії), мають потенціал змінювати роботу ринків води,
зокрема тих, які традиційно діють як природні монополії
під контролем держави [2]. Основні принципи GATS
багато в чому збігаються з принципами СОТ і мають на
увазі надання можливості іноземним постачальникам
послуг діяти в країнах членах на рівних правах з націо
нальними постачальниками послуг, відсутність дискри
мінації по відношенню до будь яких учасників Генераль
ної угоди про торгівлю послугами, прозорість в інфор
мації, яка стосується регулювання торгівлі послугами,
а також поступову лібералізацію в рамках переговор
ного процесу [26].
Таким чином, лібералізація торгівлі послугами пе
редбачає зниження бар'єрів законодавчого регулюван
ня щодо доступу на ринок і скасування дискримінацій
них правил щодо іноземних осіб за всіма режимам за
безпечення торгівлі послугами. Процес лібералізації
торгівлі послугами не слід плутати з процесом дерегу
лювання сфери послуг, який відбувається в багатьох
країнах. Дерегулювання сфери послуг направлено на
скорочення загального втручання держави в будь який
сектор послуг, тоді як лібералізація торгівлі послугами
спрямована на забезпечення того, щоб існуюче регулю
вання в країні не дискримінувало б іноземну участь на
ринку послуг. Лібералізація торгівлі послугами сумісна
з державним регулюванням сфери послуг з метою за
хисту споживачів, збалансованого управління економі
кою, контролю за природними монополіями або вирі
шення соціальних завдань [32].
Процес приватизації у сфері водопостачання та во
довідведення, що відбувався одночасно із лібераліза
цією послуг, супроводжувався постійними дискусіями
та суспільною критикою. Застосування GATS до послуг
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з водопостачання та водовідведення було одною з
найбільш спірних тем у дискурсах щодо глобалізації з
моменту прийняття Генеральної угоди про торгівлю по
слугами у 1995 р. [2]. Приватизація води стала розгля
датися практично як єдиний варіант підвищення ефек
тивності роботи органів водопостачання і водовідведен
ня в столицях країн, що розвиваються, і країнах з пере
хідною економікою у Східній і Центральній Європі, в
останнє десятиліття 20 ст. Коли в 1989 році уряд Марга
рет Тетчер повністю приватизував водопровідно кана
лізаційне господарство Великобританії, міжнародні
фінансові установи відкрили дорогу для французьких і
британських водних гігантів (водних транскорпорацій),
щоб допомагати урядам держав та органам місцевого
самоврядування інвестиціями, які супроводжувались
певними реформами. Тип макроекономічної політики,
який наприкінці 20 ст. був рекомендований керівницт
вом МВФ і Світового банку до застосування в країнах,
що зазнають фінансової та економічної кризи називав
ся Вашингтонський консенсус [30].
У межах Вашингтонського консенсусу, як програ
ми, МВФ наполягав на виконанні рекомендацій країна
ми, що хочуть здійснити ринкові реформи: 1) бюджет
на дисципліна (утримання бюджетного дефіциту на
мінімальному рівні); 2) податкова реформа (база опо
даткування "має бути широкою", а граничні ставки по
датків — "помірними"); 3) процентні ставки (внутрішні
фінансові ринки мають визначати розміри процентних
ставок певної країни; позитивні реальні ставки відсотка
перешкоджають втечі капіталу і збільшують накопичен
ня); 4) обмінні курси валют (країни, що розвиваються,
повинні погодитися на "конкурентні" обмінні курси, які
обіцяють стимулювати експорт); 5) лібералізація
торгівлі (митні тарифи мають мінімізуватися і ніколи не
застосовуватися до проміжних товарів, необхідних для
виробництва експорту); 6) приватизація (приватна про
мисловість функціонує ефективніше; державні підприє
мства слід приватизувати); 7) дерегулювання (надмірне
урядове регулювання сприяє корупції та дискримінації
дрібніших підприємств, що не захищені від бюрократії);
8) права власності (права власності мають бути захи
щені; слабкі закони і погана правова система знижують
стимули до накопичення і акумуляції багатства) [6; 30].
Основною рушійною силою приватизації стало певне
безвихідне положення урядів держав, що розвивають
ся, органів місцевого самоврядування, складний фінан
совий стан підприємств водопостачання та водовідве
дення, технічна недосконалість тощо. Результатом
діяльності підприємств водопостачання та водовідве
дення стало неякісне обслуговування споживачів та,
відповідно, незадоволення споживачів. Тому не дивно,
що обіцяні вигоди від приватизації здавалися певним
рішенням від всіх проблем для органів місцевого само
врядування, які перебували у складному фінансовому
становищі і постійно стикаються із тиском органів вла
ди, громади і критикою з усіх сторін. Однак згодом ба
гато приватизованих підприємств водопостачання та
водовідведення у світі швидко почали демонструвати
свої слабкі сторони, оскільки вони не виконували цілі
щодо розширення та модернізації мереж, надмірно
підвищували тарифи, які були недоступні для малоза
безпечених споживачів; діяльність приватизованих

підприємств не була прозорою та підзвітною. В резуль
таті багато міст, регіонів і навіть країн вирішили "закри
ти тему про приватизацію об'єктів водопостачання та
водовідведення" та самостійно розвивати системи во
допостачання для задоволення потреб громадян [15].
Представник одного з провідних фінансових інститутів
визнав у 2003 році: "Ми і інші в значній мірі переоцінили
те, що приватний сектор міг і буде робити на складних
ринках" [12, с. 251]. У звіті Світового банку 2004 року,
що описує політику приватизації у сфері водопостачан
ня та водовідведення за останні два десятиліття, зазна
чено "Як і у всіх економічних еліксирах, приватизація
була спрощена, перепродана і в кінцевому підсумку не
втішна — показавши менші результати, ніж було обіця
но" [7, с. 6].
Успішними прикладами приватизації, що спричини
ла залучення інвестицій в сектор водопостачання та во
довідведення та збільшення доступу до послуг, є водні
сектори Англії, Чилі, Маніли, Гуаякіля в Еквадорі, Буха
ресту, кількох містах в Колумбії і Марокко, а також Кот
д'Івуарі і Сенегалі [18; 9]. Однак критики стверджують,
що участь приватного сектора привела до підвищення
тарифів і перетворила воду із суспільного блага в при
ватний товар [6]. Багато дослідників та діячів вважають,
що приватизація водного сектору несумісна із забезпе
ченням права людини на воду (триваюча дискусія щодо
належності води до суспільного блага чи економічного
товару). Невдалими прикладами приватизації називають
зупинену приватизацію водного сектору в Кочабамбі,
Болівіі і Дар ес Саламі, Танзанії, а також приватні водні
системи в Джакарті і Берліні [3; 17; 8].
Аналізуючи успішну та невдалу практику, експерти
Світового банку зазначають, що при здійсненні лібера
лізації торгівлі послугами необхідно закласти інститу
ціональні основи реформи, розробити збалансовану і
послідовну стратегію, що дозволить максимізувати ви
годи і мінімізувати витрати і втрати, а також керувати
політичними наслідками з метою продовження реформ
(Слід зазначити, що багато рішень з приватизації вод
ного сектору приймались саме на політичному рівні). У
випадку з комунальними послугами, які належать до
природних монополій, потрібна попередня підготовка
певних стартових умов для подальшої лібералізації. Як
мінімум, ці комунальні підприємства спочатку повинні
бути корпоратизовані, для регулювання їх діяльності
слід створити незалежні державні органи, і має бути
прийнято ефективне антимонопольне законодавство,
створено відповідні інститути по антимонопольному
регулюванню [32]. Саме неправильна послідовність
етапів і заходів реформування була однією з причин
незадовільних результатів реформ державного регулю
вання в Латинській Америці. Часто реформа регулюван
ня завершувалася на етапі приватизації підприємств [32].
Корпоратизація означає заснування підприємства в
якості самостійної юридичної особи, зареєстрованої з
певними активами і пасивами, що робить можливим у
майбутньому здійснення часткової або повної привати
зації даного підприємства і участь його в конкуренції.
Регулюючий орган, який здійснює нагляд в певному сек
торі послуг, і орган по антимонопольному регулюван
ню повинні управляти конкуренцією в даному секторі
після лібералізації. Ефективність регулювання і конку
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Таблиця 1. Найбільші у світі компанії з водопостачання
Компанія (Штаб-квартира)
1. Veolia Environnement
(Франція)
2. Suez Environnement
(Франція)
3. ITT Corporation (США)
4. United Utilities
(Великобританія)
5. Severn Trent
(Великобританія)
6. Thames Water
(Великобританія)
7. American Water Works
Company (США)
8. GE Water (США)
9. Kurita Water Industries
(Японія)
10. Nalco Company (США)

Діяльність
Водопостачання,
енергопостачання енергетичні і
транспортні послуги
Водопостачання, очистка
стічних вод, управління
відходами
Водопостачання, очистка
стічних вод та ін
Водопостачання, очистка
стічних вод
Водопостачання та
водовідведення
Водопостачання, очистка
стічних вод
Водопостачання та
водовідведення
Водопостачання та
водовідведення
Очистка води, стічних вод та ін.
Водопідготовка

Прибуток
(млн дол. США
у 2009)
49,519

17,623

10,900
3,894
2,547
2,400
2,441
2,500
1,926
1,628

Джерело: [22].

ренції будуть в основному визначати розмір отриманої
вигоди від торгівлі і її розподіл між різними групами сус
пільства. Неефективні регулювання і конкуренція призве
дуть не до зниження цін, а до зростання прибутків, при
носячи тим самим вигоди власникам капіталу, а не спо
живачам. Більш того, в країнах з низькими доходами на
душу населення після проведення лібералізації цими
власниками капіталу можуть стати іноземні фірми [32].
Згідно зі звітом Bluefield 2015 р., 50 найбільших при
ватних водоканалів в світі обслуговували понад 280 млн
осіб у 24 країнах і приносили більше 53 мільярдів
доларів річного доходу на основі чистого капіталу в
2014 році. Франція, Великобританія, США та Бразилія
володіють найбільшими приватними водоканалами [16].
На глобальному ринку послуг з водопостачання та во
довідведення домінували десять транснаціональних
корпорацій (таблиця 1) (інформація станом на 2012 р.).
Через олігопольну характеристику ринку конкурен
ція серед невеликого числа продавців (олігополістів)
приймає форму конкуренції за ринок (з довгостроко
вими ексклюзивними контрактами або концесіями на
строк від 20 до 30 років), а не конкуренції на ринку. Слід
нагадати, що саме впровадження конкуренції у сферу
водопостачання та водовідведення визначали головним
фактором при обгрунтуванні приватизації. Прихильни
ки приватизації стверджують, що відсутність конкуренції
в державному секторі призводить до зростання цін до
необгрунтованого рівня. Проте дослідження авторів
(Hukka and Katko 2003) показує, що це міф і, що прива
тизовані послуги водопостачання та водовідведення
можуть фактично знизити конкуренцію на ринках, на
яких гігантські водогосподарські компанії виграють
довгострокові контракти і постачають обладнання зі
своїх вертикально інтегрованих корпоративних хол
дингів. Спочатку може бути деяка конкуренція в торгах
за послуги, але як тільки переможець буде обраний, при
ватна монополія для задоволення потреб потребує
більшої доході, ніж публічна [6; 21].
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Глобалізація та приватизація у сфері водопостачан
ня та водовідведення спричинили інше явище під назвою
"ремуніципалізація". В період з 2000 по 2015 рік було
235 випадків "ремуніципалізації" водної сфери, в ре
зультаті чого міська, регіональна або національна вла
да припиняла або відмовлялась продовжувати догово
ри на управління водопровідно каналізаційним госпо
дарством (водні концесії, договори оренди або управл
іння) з приватними компаніями, щоб повернути послуги
з водопостачання та водовідведення під громадський
контроль. У результаті цієї швидко зростаючої тен
денції до ремуніципалізації 100 мільйонів чоловік у 37
країнах тепер користуються водою як суспільним бла
гом, а не як приватним товаром. Підвищення рівня ре
муніципалізації в останні два десятиліття є відповіддю
на нездатність багатонаціональних корпорацій постав
ляти безпечну, надійну і доступну воду для спільнот по
всьому світу [19; 4]. Особливо показовим був приклад
ремуніципалізації у сфері водопостачання та водовідве
дення Парижу у 2010 році, коли мерія розірвала бага
торічні контракти делегованого управління об'єктами
водопостачання та водовідведення з приватними ком
паніями Veolia і Suez, повернувши собі пряме державне
(комунальне) управління. За рішенням муніципалітету
Паризьке водне господарство було перетворено в ком
панію спільної форми васності: SAGEP (пізніше назва
ний Eau de Paris), 70% акцій якої належить місту (юри
дичний максимум становить 75%), по 14% належить
Compagnie des Eaux. de Paris (CEP, дочірня компанія
CGE, нині входить в Veolia) і Eau & Force — Parisienne
des Eaux (Suez group), інша частина належить держав
ним організаціями та установам [1; 11]. Внаслідок чого
виникла хвиля ремуніципалізації у великих французь
ких містах, таких як Марсель і Ліон. У США ремуніципа
лізацію було проведено в ряді муніципалітетів (наприк
лад, в Атланті). Кампанії з ремуніципалізації також прой
шли в інших частинах світу, таких як Нагпур (Індія) і Бар
селона (Іспанія). В Італії, наприклад, активно проводи
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лись кампанії за відновлення громадської води. У 2014
р. регіональний уряд Лаціо (регіон, що включає Рим із
загальною кількістю 5,7 мільйонів жителів) схвалив ре
гіональний закон, згідно з яким водопостачання визна
чено послугою громадського значення, тому не підля
гає обов'язковим конкурентним конкурсам. Закон
сприятиме управлінню водою на неприбутковій основі
та заохочувати муніципалітети до участі громадськості
у прийнятті рішень щодо управління водними ресурса
ми. Навіть більше, закон передбачає створення регіо
нального фонду, який допомагає громадам ремуніци
палізувати свої послуги з водопостачання та водовідве
дення [15].
У доповіді Транснаціонального інституту (TNI),
Міжнародного дослідницького відділу державних
служб і Багатонаціональної обсерваторії вказується, що
180 міст і громад у 35 країнах, включаючи Буенос Ай
рес, Йоганнесбург, Париж, Аккру, Берлін, Ла Пас, Ма
путу і Куала Лумпур, здійснили ремуніципалізацію сис
тем водопостачання та водовідведення. Понад 100 про
ектів ремуніципалізації були в США і Франції, 14 в Афри
ці і 12 в Латинській Америці [20]. Один з доповідачів
Транснаціонального інституту (TNI) зазначив, що "без
посередній досвід вирішення спільних проблем приват
ного управління водними ресурсами — від браку інвес
тицій в інфраструктуру до підвищення тарифів і небез
пек для навколишнього середовища — переконав
спільноти і політиків в тому, що державний сектор має
кращі можливості для надання якісних послуг громадя
нам та просування права людини на воду" [20].
Іноземні дослідники зазначають, що ремуніципалі
зація у сфері водопостачання та водовідведення озна
чає щось більше, ніж просту зміну прав власності на
об'єкти з водопостачання та водовідведення, і є мож
ливістю для створення соціально бажаних і екологічно
стійких моделей громадського водопостачання та во
довідведення для користі нинішнього і майбутніх по
колінь [15]. Підвищення рівня муніципалізації відпові
дає принципам політики щодо екологічного, економіч
ного та соціального управління водними ресурсами,
забезпечення права людини на воду, доступності послуг,
а сильна позиція органів місцевого самоврядування по
слаблює рівень державного втручання і доводить мо
дель ефективного регулювання сфери водопостачання
та водовідведення без державного регулятора.
Одними з найефективних моделей управління, ре
гулювання у сфері водопостачання та водовідведення
за останні роки вважаються моделі Німеччини та
Фінляндії, які показали розумне залучення приватного
сектору у сферу водопостачання та водовідведення при
комунальній власності та самоврядному контролю. У
Фінляндії і, в значній мірі, в багатьох інших розвинених
країнах співпраця між державним і приватним сектора
ми допомогла скоротити витрати на надання послуг в
галузі водопостачання та поліпшити роботу державних
підприємств, відповідальних за ці послуги. Доступний
широкий спектр варіантів співпраці між державним і
приватним секторами відповідно до місцевих умов. Аут
сорсинг непрофільних операцій приватним підрядникам
через конкурентні торги є одним з простих прикладів. У
таких угодах приватний сектор отримує від 60% до 80%
операційних витрат і майже 100% витрат на проекти

капіталовкладень. Крім того, забезпечується постійна
конкуренція, а не разова подія, яка відбувається раз в
15—30 років, як у договорах про управління, оренду
або концесію [6; 21]. Державні підприємства з водопо
стачання та водовідведення в Північній Америці, скан
динавських країнах, Нідерландах, Німеччині та Швей
царії виробляють високоякісні послуги з водопостачан
ня та водовідведення для населення. Їх операції відпо
відають Дублінським принципам "прийняття рішень на
найнижчому відповідному рівні" на додаток до принци
пу субсидіарності ЄС і принципам ринкової економіки
— просто тому, що приватний сектор залучений в опе
рації життєздатним чином [6; 21]. Потужні інститути
місцевого самоврядування скандинавських країн,
Нідерландів, Німеччини та Швейцарії визначають не
тільки повноваження органів місцевого самоврядуван
ня та незалежність від державних органів, але й відпов
ідальність органів місцевої влади за ефективне управл
іння комунальною власністю, за забезпечення стійкого
і безпечного водопостачання та водовідведення, соц
іальні, екологічні та інші важливі питання громади. Ніхто
краще за органи місцевого самоврядування не може
управляти та регулювати ресурсами, розміщеними на їх
території з метою економічного, екологічного та соц
іального добробуту. Проте потужне місцеве самовря
дування не формується за вказівкою "зверху".
Проведений аналіз впливу зовнішніх факторів на
сферу водопостачання та водовідведення, таких як гло
балізація та лібералізація, а також ефективність реалі
зації ДПП у різних країнах світу, мінливість підходів і
політик у цій сфері, викриває базову, на наш погляд,
проблему, яка полягає у боротьбі за спільний ресурс —
воду, за управління та володіння ним. Проблема управ
ління та використання спільного ресурсу давно є пред
метом політичної економії, теорії "керування спільним"
та "трагедії спільного". Дослідження якої надають
відповідь на питання чому одні спільноти (громади, на
роди, країни) досягають успіхів, а інші — століттями не
можуть вибратися з провалів. Нобелевський лауреат з
економіки Елінор Остром зазначила, що "якщо ресур
сами користується багато осіб, тобто якщо немає чітко
визначених індивідуальних прав власності на них, еко
номісти часто вважають такі ресурси придатними для
експлуатації лише тоді, коли проблему надмірного
споживання розв'язують або шляхом приватизації, або
застосуванням зовнішнього примусу… але, існують інші
рішення, коли стабільні інститути самоврядування мож
на створити, якщо вирішити деякі проблеми забезпечен
ня, довіри та контролю" [27]. Здійснивши системний і
структурний аналіз цілком реальних інституцій, які
успішно функціонують у світі протягом багатьох століть,
Елінор Остром установила, що спільними ресурсами
можуть успішніше керувати ті люди, які безпосередньо
їх використовують, а не державні органи або приватні
компанії [27].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином у світі реалізовано і реалізовується
багато видів державно приватного партнерства, що
укладається в термін "приватизація", який не обме
жується лише відчуженням права власності. Безумовно
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світові тенденції як глобалізація та лібералізація впли
вають на формування світової водної політики. Транс
національні компанії та міжнародні фінансові устано
ви, як ініціатори світових тенденцій, мають безпосе
редній вплив на формування державної політики у
водній сфері тих країн, фінансовими донорами яких
вони виступають. У такому разі держава обмежена пев
ним чином у свободі прийняття власних рішень і має
дотримуватись взятих зобов'язань. Але інституційні
деталі реалізації державної політики у сфері водопос
тачання та водовідведення (в тому числі щодо лібера
лізації ринку послуг з водопостачання та водовідведен
ня), використання водних ресурсів цілком залежать від
державних органів та органів місцевого самоврядуван
ня. Державна політика має визначати стратегічні на
прямки розвитку сфери водопостачання та водовідве
дення в державі, а місцеве самоврядування має відпо
відати за функціонування та розвиток систем водопос
тачання та водовідведення в межах населеного пункту,
району, річкового басейну, за доступність та якість по
слуг. Посилення ролі місцевого самоврядування з од
ночасною зміною інституційних процесів призведе до
послаблення рівня державного втручання в діяльність
підприємств водопостачання та водовідведення. Розум
не залучення приватного сектору у сферу водопоста
чання та водовідведення зі збереження комунальної
власності, належному самоврядному контролі та відпо
відальності за ефективне використання спільного ресур
су громади покращить стан галузі, рівень якості та дос
тупності послуг.
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PECULARITIES OF SERVICE@ORIENTED APPROACH OF INNOVATION LEADERSHIP
IN PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

У статті проаналізовано особливості сервісноорієнтованого підходу в удосконаленні ме
ханізмів інноваційного лідерства в державному управлінні в Україні та обгрунтовано необхідність
розвитку моделі сучасної сервісної держави. Автором запропоновано методичні підходи для
розробки та впровадження програм формування інноваційних лідерів з акцентом на необхід
них лідерських якостях для створення сервісної організаційної культури в державних устано
вах.
У статті також висвітлено особливості переходу моделі державного управління до моделі су
спільства сервісного типу, який пред'являє підвищені вимоги до якостей, знань, вмінь та нави
чок державних управлінців нового типу — інноваційних лідерів в державному управлінні. В статті
запропоновано освітні цілі програми розвитку інноваційного лідерства в державному управлінні,
а також розвиток інноваційного лідерства в тому числі через побудову сервісної організаційної
культури.
The article analyses pecularities of serviceoriented approach of innovation leadership mechanisms
in public administration in Ukraine and proves necessity of modern service state model development.
The author offers methodological approaches to develop and implement innovation leaders
development programmes with emphasis on necessary leaders' qualities to create service
organizational culture in public organisations.
In the article the peculiarities of transition from public administration model to serviceoriented
society model are highlighted which make high terms with qualities, knowledge, skills and expertise
of new type state managers — innovation leaders in public administration. In the article there are
educational goals for innovation leadership development programmes in publicadministration as well
as innovation leadership development through service organizational culture creation.
The serviceoriented approach requires special mindset of new generation of leaders, which need
to be trained by totally new innovation leadership development programmes.

101

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
The article analyses that leaders in public sector organizations are facing everincreasing demands
and expectations from their constituents to deliver services more effectively and efficiently, to
streamline processes, improve productivity, reduce costs, and improve customer satisfaction all
the while dealing with limited resources in terms of personnel and budgets, the educational goals of
the innovation leadership mechanisms development program must focus on the skills, abilities, and
habits of mind that a public and nonprofit sectors professional would need to act in a leadership role
in public sector and nonprofit administrative service.
In the article stated that special role in serviceoriented approach in public administration
development is casted for service organizational culture. It is determined that there are three key
values in the organisations which are the basis for such culture: 1) Manageability, 2) Clientcentricity,
3) Innovativeness. In this publication it is worked out that there are as well some more characteristics
which can be applied to serviceoriented organisations: client gets more than he expects; individual
approach; personal attention to the client, special care about him; flexibility; simplicity and efficiency
in offering service.
All of the above mentioned factors are the key elements of transition to serviceoriented approach
in public administration in Ukraine.

Ключові слова: інноваційне лідерство, державне управління, сервісноорієнтований підхід у державно
му управлінні, модель сучасної сервісної держави, сервісна організаційна культура.
Key words: innovation leadership, public administration, serviceoriented approach in public administration,
modern service state model, service organization culture.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Модернізація державної управлінської діяльності в
умовах загальносвітової тенденції переходу до моделі
суспільства сервісного типу пред'являє підвищені вимо
ги до моделей державного управління, а також, відпо
відно, до якостей, знань, вмінь та навичок державних
управлінців нового типу — інноваційних лідерів у дер
жавному управлінні. Сьогодні сервісна логіка узята за
основу сучасного реформування сектора державного
управління багатьох країн світу, у тому числі і України.
Цю модернізацію засновано на ідеї сервісного публіч
ного управління, здійснюваного як державними орга
нами і структурами, так і місцевим самоврядуванням. Во
лодіючи, таким чином, практичною значущістю, вияви
лася затребуваною і активно розвивається модель "сер
вісної" держави ("нова модель адміністрації як служби
гарантованого сервісу" чи концепція "активуючої дер
жави) [1].
Оскільки стара дихотомія між продуктом та послу
гою замінюється на послуго продуктовий континуум та
більшість продуктів трансформується в послуги, інно
ваційні лідери в організаціях державного сектору сти
каються з постійно зростаючими вимогами та очікуван
нями від громадян надавати послуги більш ефективно
та результативно, спрощувати процеси, підвищувати
продуктивність, скорочувати витрати та підвищувати за
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доволення споживачів в той самий час як вони мають
справу з обмеженими ресурсами з точки зору персона
лу та бюджетів.
Інноваційне лідерство може бути визначено як
відносини, які включають мобілізацію, вплив та спря
мовування членів команди у напрямку бажаних цілей.
Сучасний лідер — це "демократичний та інноваційний
організатор", який іде разом з командою більш ніж по
переду команди. Інноваційні лідери — творчі думаючі
особистості, які можуть генерувати креативні ідеї, що
стають для інновацій. Роль інноваційного лідера дуже
важлива, оскільки шлях вперед ніколи на чіткий. Ці ліде
ри мають тримати команду мотивованою та такою, що
рухається вперед, незважаючи на здавалось б постійний
набір перепон та провалів. Ну і на додаток, вони мають
впроваджувати сервісно орієнтований підхід ((Public)
Service Dominant Approach) у традиційне державне уп
равління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Проблематика сервісної політики, надання послуг
державою як основної мети нового державного управ
ління (New Public Management) у зарубіжній теорії
державного управління сформувалась в 80—90 ті роки
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ХХ ст. і дотепер справляє визначальний вплив на сучас
ну теорію й практику державного управління. Ці підхо
ди стосовно модернізації державного управління розк
рито в працях зарубіжних фахівців Р. Алена, Т. Гебле
ра, К. Кернагана, Д. Кеттла, Н. Менінга, Дж. Нікеля, Д.
Осборна, Б. Петерса, К. Політа, К. Худа, А. Шіка та
інших. Вивченню теоретичних та окремих практичних
аспектів реалізації сервісної моделі держави присвячені
наукові публікації вітчизняних дослідників: Бакуменка
В.Д., Гончарук Н.Т., Дубровіна Ю.І., Карловської Є.А.,
Нижник Н., Сороко В.М., Ходорівської Н.В., Штефана О.
та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Аналіз наукових публікацій дозволяє зробити ви
сновок про спрямованість досліджень на специфічність
сектора державного управління як виробника громадсь
ких благ, орієнтацію на надання послуг високої якості і
розширення їх доступності, обгрунтування суті держав
них послуг, питання їх класифікації, розвитку сфери
державних послуг, але тема розвитку інноваційних
лідерів у державному управлінні як основних двигунів
сервісної моделі поки що недостатньо знайшла своє
відображення в наукових працях.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз особливостей сервісно оріє
нтованого підходу в удосконаленні механізмів іннова
ційного лідерства в державному управлінні в Україні та
обгрунтування необхідності розвитку моделі сучасної
сервісної держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ідея сервісної моделі держави вже знайшла своє
втілення в багатьох країнах світу і, досліджуючи основні
напрями сучасних адміністративних реформ у зарубіж
них країнах [2], можна виділити наступні основні прин
ципи сервісної моделі:
По перше, держава прагне управляти іншими, а не
виконувати роботу за них. Це означає прагнення мак
симально розвантажити уряд від поточної сервісної
роботи і "спустити" надання державних послуг на рівень,
максимально наближений до споживача.
По друге, надати споживачам можливість самим
вибирати послуги, яких вони потребують, і у тих, хто
робить їх найякісніше.
По третє, ввести принцип конкуренції в державно
му секторі, дати можливість приватному сектору кон
курувати за споживача за умови, що ця послуга буде
сплачена державою.
По четверте, вкладати капітали в результати, а не в
наміри.
По п'яте, орієнтуватися на клієнта, тобто в основу
діяльності державних органів слід ставити потреби і по
бажання громадян як споживачів публічних послуг.
По шосте, впроваджувати ринково орієнтовані ме
ханізми і бюджетування, орієнтовані на результат.
По сьоме, зробити децентралізацію влади, перене
сти центр тяжіння ухвалення рішень на низовий рівень,
впровадити в управління мережеві елементи.
Все це вимагає від державних службовців певного
світогляду, який здатний забезпечити якісний перехід

до сервісної моделі. Відповідно, робота з критичним,
стратегічним та креативним мисленням є надважливою
для створення інноваційних лідерів у державному управ
лінні.
На думку Д. Кеттла [3], у сучасному процесі рефор
мування виділяються п'ять стратегій:
1. Ефективність. Органи влади повинні шукати спо
соби збільшення числа послуг, які можна надати при не
змінних або менших державних витратах.
2. Маркетизація. Уряди прагнуть впровадити стиму
ли "ринкового типу", щоб викоренити недоліки і пато
логії, властиві бюрократії. У основі цих дій лежить стра
тегія заміни традиційних бюрократичних командно кон
трольних механізмів ринковими.
3. Орієнтація на надання державних послуг. Замість
розробки програм надання послуг за допомогою бю
рократичних структур, робляться зусилля спрямовані на
створення або заохочення альтернативних систем на
дання послуг, орієнтованих передусім на споживача
(щоб надати громадянам можливість вибору послуг,
подібно до того як ринок надає можливість вибору то
варів).
4. Децентралізація. Зміщення центру реалізації
різних державних програм на нижчі рівні управління.
5. Відповідальність за результати. Уряди прагнуть
замінити системи звітності на основі норм і правил, що
розробляються вгорі та спускаються вниз, системами,
де успіх роботи адміністративної системи оцінюється ре
зультатами для безпосереднього споживача державних
послуг.
Приєднуючись до думки відомого дослідника питань
лідерства та організаційної культури Е. Шейна, що ані
культуру, ані лідерство не можна усвідомити окремо, у
відриві один від одного, у контексті завдань модерні
зації України розроблено характеристики та аспекти
розвитку лідерства та формування сервісної організац
ійної культури в органах публічної влади для забезпе
чення якості адміністративних послуг.
Щодо формування такої сервісної організаційної
культури, буде також доцільно зазначити, що автори
тетні дослідники теорії організації відзначають, що у
будь якої успішної організації є три взаємопов'язані
генеральні цінності:
1) керованість, 2) клієнтоорієнтованість (клієнт
ність); 3) інноваційність.
Клієнтоорієнтованість організації (як генеральна
цінність) — це її відповідність потребам, тенденціям рин
ку, привабливість її продуктів та послуг для клієнтів [4].
У контексті стратегій модернізації державного управ
ління та підходу нового публічного врядування вважає
мо за доцільне розглянути можливість трансформації
ідей професора Аркадія Пригожина, а також деяких
інших підходів теорії організації для вироблення оригі
нального підходу до здійснення керівництва органами
публічної влади, який дозволить гідно відповідати на
виклики глобалізованого світу та турбулентного зов
нішнього організаційного середовища.
Отже, вивчення сучасних досліджень питань
клієнтоорієнтованості організацій державного та при
ватного секторів дало змогу з'ясувати, що клієнтооріє
нтованність організації визначають [5] як стратегію ро
боти, спрямовану на формування доданої цінності про
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позиції (продукта або послуги) за рахунок здатності
врахувати індивідуальні, зокрема і нестандартні потре
би та уподобання кожного клієнта, створюючи за цього
позитивний емоційний досвід спілкування.
Більшість дослідників називають такі характерис
тики клієнтоорієнтованої організації:
— клієнт отримує більше, ніж очікував;
— індивідуальний підхід, робота з конкретною си
туацією, сервіс як консалтинг;
— особиста увага до клієнта, прояв особистої тур
боти з боку співробітників; гнучкість (вихід за рамки
формального ставлення);
— простота у наданні послуг; швидкість обслугову
вання, оперативність [4; 5].
Професор А. Пригожин вважає, що ефективно роз
горнути організацію у бік клієнта можна тільки по
вністю, включаючи всі її ієрархічні рівні. Для позначен
ня здатності організації зацікавлювати клієнтів у
співпраці з нею А. Пригожин ввів до наукового обігу
поняття "аттракт функція організації". На його думку,
це результуюча дія всієї діяльності організації з погля
ду споживачів та партнерів тобто, привабливість орга
нізації загалом.
"Аттракт функція" набагато ширше ніж "клієнто
орієнтованість", до неї зараховують іміджеві та репу
таційні аспекти діяльності організації, її організаційну
культуру, суб'єктивні та об'єктивні характеристики,
відносини не тільки з клієнтами, але і з партнерами.
"Клієнтоорієнтованість", за А. Пригожиним, — це ок
ремий випадок аттракт функції організації, що означає
суб'єктивну спрямованість керівництва, управлінських
структур, франт персоналу на покращення відносин із
клієнтами, на закріплення та розвиток клієнтської бази
[4].
Практика засвідчує, що клієнтоорієнтованість по
винна бути не просто "технікою", а особистісною уста
новкою, основою організаційної поведінки співробіт
ників, оскільки тільки тоді вони будуть повною мірою
проявляти ті якості, які необхідні. І одним з завдань інно
ваційних лідерів у публічному секторі, власне, і є ство
рення такої організаційної культури, в якій кожному
співробітнику буде природньо мати такі установки.
Клієнтоорієнтована організація потребує мислячих
співробітників, здатних аналізувати ситуацію, знаходи
ти неочевидні рішення і діяти самостійно. Це вимагає
певних навичок і вмінь. Для керівника важливі такі на
вички, як стратегічне мислення, критичне мислення,
вміння делегувати обов'язки і права, забезпечувати роз
виваючий зворотний зв'язок. Він повинен вміти встанов
лювати контакти, виявляти потреби, управляти відноси
нами, вирішувати конфліктні ситуації, володіти навич
ками фасилітатора та коуча [5].
Враховуючи сучасні тренди залучення основних
стейкхолдерів до процесів вироблення послуг, однією
з концептуальних засад розвитку публічних органів вла
ди та сервісних організацій у багатьох країнах світу ви
знано орієнтиром на формування засад організації що
навчається. Організація, що навчається — це організа
ція, яка створює, придбає, передає і зберігає знання.
Вона здатна успішно змінювати форми своєї поведін
ки, що відображають нові знання або проекти. Термін,
введений в ужиток П. Сенге (P. Senge).
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Організація, що навчається з'являється там, де
людські ресурси і талант стають найбільш важливим
чинником продуктивності і метою інвестицій. Зазвичай
це відбувається в тих випадках, коли гнучкість стає клю
човим словом. І тоді управління змінами стає найваж
ливішою метою управління і менеджменту. П. Сенге ви
значає організацію, що навчається, як місце, "в якому
люди постійно розширюють свої можливості створен
ня результатів, до яких вони насправді прагнуть, в яко
му вирощуються нові широкомасштабні способи мис
лення, в якому люди постійно вчаться тому, як вчитися
разом". Це передбачає підхід до управління, який по
єднує системне мислення, спільну роботу і командне
навчання.
Такі організації, як правило, гнучкіші, адаптивні, і
мають продуктивні якості, важливі в період стрімких
змін. Визначальними для створення організації, що на
вчається, П. Сенге вважає нові ролі лідера, а саме: лідер
як дизайнер, лідер як служитель, лідер як вчитель [6].
Найголовніше завдання лідера в організації, що на
вчається, — створення творчої (креативної) напруги, яка
виникає з чіткого усвідомлення того, чого ми хочемо
досягти, нашого бачення перспективи, нашої "мрії", —
і правди про тих, де мі знаходимося заразом, нашого
реального стану справ. Розрив між цими двома поло
женнями і породжує природне напруження [6]. Лідер
ство у наступних працях П. Сенге розглядається як
здатність певного співтовариства (лідерів) визначати
своє майбутнє і передусім підтримувати процес не
обхідних для цього змін. До основних джерел лідерства
П. Сенге із співавторами [7] зараховують здатність
підтримувати творчу напругу і енергію, які виникають,
коли люди говорять правду і доносять до оточуючих
своє уявлення про майбутнє і розуміння сьогодення. У
будь якій організації багато лідерів, тому що на різних
рівнях ієрархії можна знайти тих, хто відіграє вирішаль
ну роль у створенні і підтримці творчої напруги, для май
бутнього організації важлива поведінка багатьох людей,
які займають різні посади.
Виділяють такі типи лідерів: 1) лідерів — лінійних
менеджерів; 2) лідерів, або тих хто створює громадсь
ку думку; 3) лідерів адміністраторів — вони взаємно
доповнюють один одного. Ні один із них не може діяти
ефективно без участі лідерів інших типів. Свій підхід до
вивчення лідерства П. Сенге та його колеги назвали
"екологічним", тому що він висвітлює взаємодію різних
вчинків лідерів та існуючих в організації інших сил. За
цього лідерство розглядається як системне явище, що
невід'ємне від контексту, так що лідерство та процеси
змін є двома сторонами однієї медалі [7].
Фактично усі теорії та концепції лідерства акцен
тують увагу на важливості формування сприятливого
організаційного середовища для розкриття креативно
го потенціалу та підвищення ініціативності особистості
і робочих команд, тобто формування та розвитку відпо
відної організаційної культури. Отже, питання органі
заційної культури є надзвичайно важливим для розвит
ку лідерства в органах публічної влади.
Важливою є ключова ідея багатопланових дослід
жень Е. Шейна, що єдиною, дійсно важливою, пробле
мою лідера є задача створення культури і управління
нею, талант же лідера визначається його здатністю зро
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зуміти культуру і працювати з нею. На думку Е. Шейна,
лідерство відрізняється від управління, або адміністру
вання тим, що лідери створюють і змінюють культури, а
менеджери та адміністратори існують у них [8]. Введе
но Е. Шейном у науковий обіг термін "лідер, котрий на
вчається" — це лідер організації, що перебуває у про
цесі безперервного навчання, яке дозволяє йому зміню
вати культурні уявлення і управляти культурою органі
зації [8]. Лідер, котрий навчається, може вчитися як у
власних співробітників організації, так і у сторонніх
партнерів. Якщо лідер формує культуру організації, то
лідер котрий навчається, показуючи приклад і почина
ючи процес навчання з самого себе, формує культуру
організації, яка навчається, залучаючи до нього весь
склад організації. Нові рівні сприйняття і розуміння кар
тини реального світу, а також самих себе передбачають
цілісне розуміння ситуації, організаційної культури ліде
ром, котрий навчається, для якого стають ясними як
позитивні, так і негативні її аспекти. Одна з найважли
віших ролей лідера, котрий навчається, полягає у роз
пізнаванні змін у зовнішньом у середовищі і знаход
женні способів пристосовування до них. Лідер, котрий
навчається, розглядає організаційну культуру і власні
якості (переваги і недоліки) з об'єктивного боку, вироб
ляючи систему методів і засобів ефективного управлін
ня. Об'єктивність виробляється, як правило, у процесі
набуття досвіду, коли у лідера є можливість порівнюва
ти, аналізувати прожиті виробничі ситуації, зіставляти
різні організаційні культури.
Лідер організації у сучасних умовах турбулентного
зовнішнього оточення повинен знаходитися в процесі
постійного навчання. На думку Е. Шейна, це вимагає:
— нових рівнів сприйняття і розуміння реалій навко
лишнього світу, а також самих себе,
— виняткової мотивації для подолання неминучих
хворобливих процесів, що супроводжуватимуть навчан
ня і з зміни, особливо в світі з невизначеними межами,
де поняття лояльності і об'єкту лояльності насилу
піддається визначенню,
— емоційної стійкості для управління власною три
вогою і тривогами інших,
— нових навиків аналізу і зміни культурних уявлень,
— готовності і уміння залучати інших і забезпечу
вати їх співучасть і
— вміння усвідомлювати уявлення абсолютно но
вих організаційних культур.
Навчання і зміну неможливо нав'язати. Необхідна
зацікавленість і участь людей — без цього не можна
діагностувати те, що відбувається, не можна визначи
ти, що робити. Чим більш турбулентним, невизначеним
і непідконтрольним стає світ, тим більше членів соціаль
ного утворення повинні брати участь у процесі навчан
ня. Якщо сучасні лідери хочуть створювати більш
схильні до навчання організаційні культури, вони по
винні подавати приклад і починати процес навчання із
самих себе, а потім залучати до нього всіх інших [8].
Нагальність реалізації завдань "Стратегії державної
кадрової політики на 2012—2020 роки" [9] "Розбудова
моделі "сервісної держави", яка повинна займатися на
данням послуг, пов'язана зі зміною орієнтирів у державі:
розуміння того, що держава існує для людини, а не на
впаки. Крім того, розбудові такої моделі сприяють су

часні технології й відкриті стандарти, які дозволяють
забезпечити перетворення держави в сервісну органі
зацію з надання послуг населенню (громадянам) й ком
паніям" [9]. Тим самим зміщується акцент із каральної,
наглядової чи виховної функції держави до організа
ційно управлінської. Для України таке зміщення ак
центів діяльності держави потребуватиме суттєвого пе
реосмислення принципів діяльності, як і необхідності
існування багатьох органів державної влади; перегля
ду ставлення державних службовців до громадян; за
лучення приватної ініціативи замість збереження дер
жавної монополії для виконання частини функцій дер
жави [9].
Таким чином, застосування сервісного підходу при
зводить до розгляду функцій державного управління як
громадського сервісу, а сама держава, побудована на
основі сервісного підходу, перетворюється на сервісну
державу. Отже, виникає необхідність в створенні умов
та розвитку державних службовців як інноваційних
лідерів, які здатні забезпечити реалізацію даних стра
тегій, тобто виникає необхідність в розробці програм,
які здатні забезпечити необхідні знання, вміння та на
вички інноваційних лідерів у державному управлінні.
Ми впевнені, що освітні цілі програми розвитку інно
ваційного лідерства мають сфокусуватися на навичках,
вміннях та світогляді що професіонал у публічному та
неприбутковому секторах буде потребувати поводитись
в лідерської ролі в публічному секторі та неприбутко
вих адміністративних послугах. Таким чином, випускник
такої програми має:
— отримати вміння критично аналізувати, створю
вати чи покращувати та втілювати ефективну публічну
політику в програмах та послугах публічного сектору;
— опанувати базові знання необхідні для того, щоб
розуміти особливий характер та відповідальність адмі
ністрації публічного сектору в демократичному суспіль
стві;
— опанувати ширину та глибину знань стосовно ви
кликів та практик адміністрування сучасного публічно
го сектору необхідні для того, щоб бути ефективним в
цьому контексті;
— опанувати розуміння спеціальних викликів та
можливостей адміністрування в публічному секторі в
різноплановому урбаністичному контексті;
— розвинути навички та теоретичні знання необхідні
для того, щоб редизайнувати організації, персонал та
систему надання послуг у публічному секторі, а також
розвинути розуміння важливості кооперації та колабо
рації серед департаментів всередині організації та з
зовнішніми партнерами;
— покращити прийнятні норми поведінки необхідні
для того, щоб мати справу з складними ціннісними вик
ликами, з якими стикаються працівники сектору публіч
ного адміністрування;
— розвинути базові навички фінансового менедж
менту необхідні для того, щоб критично аналізувати,
розвивати, запроваджувати та відкрито та етично керу
вати бюджетом та ресурсами в публічному секторі.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Успішність здійснення переходу до сервісної моделі
держави в Україні в багатьох аспектах залежить від
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здатності керівників у державних установах та органі
заціях різних форм власності здійснювати управлінсь
ке лідерство, сформувати клієнтоорієнтовану організа
ційну культуру в органах публічної влади та створити
організаційне середовище для формування та підтрим
ки організаційної поведінки, яка дасть змогу забезпе
чити високу якість адміністративних послуг.
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FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTING REFORMS IN THE SPHERE OF REGIONAL
GOVERNANCE SYSTEM MODERNIZATION

Перебудова державного механізму створює відповідні виклики для країни та її регіонів, особ
ливо це стосується модернізації публічного управління в контексті децентралізації та діяль
ності інститутів влади. У статті розглянуто закордонний досвід реалізації реформ системи ре
гіонального та місцевого управління на прикладі Франції та Італії. Визначено, що спільними
рисами цих процесів стало дотримання низки підходів і принципів: забезпечення децентралі
зації і деконцентрації влади, стратегічного планування, підписання контрактів між усіма заці
кавленими суб'єктами, чіткого розподілу функцій між різними суб'єктами управління, гнучкості
управління, підзвітності органів влади субнаціонального рівня тощо. Результатом реалізації цих
принципів стали регіональні контракти, на зразок CPER у Франції та APQ в Італії, які забезпечу
ють сталість та прогнозованість регіонального розвитку у цих країнах.
The restructuring of the state mechanism poses appropriate challenges for the country and its
regions, especially with regard to the modernization of public administration in the context of
decentralization and the activities of government institutions. The need to improve the management
of socioeconomic processes in the regions today is determined by the intensification of the
territories' competition for attraction and conservation of all types of resources, and the enhancement
of the role of individual territories for the implementation of economic, social reforms and the
formation of priorities for growth. These transformations require substantiation of directions and
appropriate tools to ensure sustainable development of regions as a strategic goal of modern regional
governance.
The purpose of the article is to determine the specific features and directions of reform in the field
of modernization of the system of regional governance of developed countries as experience for
Ukraine in the current conditions.
Most of the developed countries of the world, within the modernization of their public administration
systems, have implemented a number of reforms to decentralize power and increase the effectiveness
of national regional policy. The article examines the foreign experience of implementing the reforms
of the regional and local government system, for example France and Italy. It was found out that the
common features of these processes were adherence to a number of approaches and principles:
ensuring decentralization and deconcentration of power, strategic planning, signing of contracts
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between all interested entities, clear division of functions between different entities, flexibility of
accountability, accountability of authorities subnational level, etc. The implementation of these
principles resulted in regional contracts, such as CPER in France and APQ in Italy, which ensure the
sustainability and predictability of regional development in these countries. Such contracts in
developed countries can be considered as longterm mechanisms of modern regional governance.
In particular, they define the framework within which partnerships between states and regions are
implemented. In fact, the contracts actually cover all aspects of regional policy.

Ключові слова: публічна влада, регіональне управління, територіальні органи влади, децентралізація,
розподіл повноважень, регіональні контракти.
Key words: public authority, regional governance, territorial authorities, decentralization, distribution of powers,
regional contracts.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Необхідність удосконалення управління соціально
економічними процесами в регіонах на сьогодні зумов
люється як загостренням конкуренції територій щодо
залучення і збереження ресурсів, так і підвищенням ролі
територій щодо реалізації економічних реформ та фор
мування пріоритетів для зростання. З огляду на це, по
стає необхідність використання сучасних механізмів, які
б відповідали вимогам сучасності та були б спромож
ними забезпечити розв'язання регіональними проблем.
За таких умов дослідження закордонного досвіду реалі
зації реформ у сфері модернізації системи регіональ
ного управління набуває своєї актуальності.

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
Теоретичні та практичні аспекти процесу децентра
лізації системи державного управління досліджували
О. Босак, В. Вакуленко, П. Ворона, Б. Данилишин,
М. Іжа, Ю. Ковбасюк, В. Козак, Г. Кухарева, В. Мамоно
ва та ін. Серед зарубіжних авторів, дослідження яких
стали вагомими у сфері науки публічного управління та
регіоналізації, варто назвати Р. Аграноффа, М. Бевіра,
В. Вільсона, Д. Осборна і Т. Геблера та ін. Слід зазначи
ти, що спираючись на наявні розробки в науковій літе
ратурі, в регіональному управлінні робиться акцент на
питаннях щодо планування бюджету, розширення пе
реліку джерел їх доходу, розподілу повноважень та ре
організації самих органів влади.

МЕТА СТАТТІ
Базуючись на стані наукового вивчення проблема
тики реформування системи публічного управління в Ук
раїні, за мету статті обрано визначення специфічних рис

108

та напрямів реформування у сфері модернізації систе
ми регіонального управління розвинутих країн (на при
кладі Франції та Італії) як досвіду для України в сучас
них умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Більшість розвинених країн світу, в межах модер
нізації своїх систем публічного управління, протягом
останніх 20—30 років здійснили низку реформ, однією
з основних серед яких була реформа щодо децентра
лізації влади та підвищення ефективності державної ре
гіональної політики. Розглянемо досвід та особливості
реалізації таких реформ у країнах, де такі реформи ви
явилися найбільш успішними, а саме у Франції та Італії.
Франція. Протягом останніх чотирьох десятиліть
центральний уряд у Франції передав значну кількість по
вноважень регіонам, департаментам (районам, корис
туючись українською системою адміністративно тери
торіального поділу) та певною мірою громадам. Для
пояснення особливостей цього процесу коротко опише
мо систему територіальної організації влади у цій рес
публіці.
Відносини між державою та субнаціональною
(рівень нижчий за центральний) владою у Франції вста
новлюються конституцією, а також законами про пере
дачу повноважень центрального уряду [4, с. 73]. Існує
три типи субнаціональних органів влади:
1. Муніципалітети (комуни): найнижчі субнаціональні
органи влади.
2. Департаменти (райони): середня ланка в системі
територіальної організації влади. Паралельно з цим ви
борним органом у департаментах працюють префекти,
які є представниками центрального уряду, і деконцент
ровані міністерські служби.
3. Регіони. Кожен регіон керується виборною радою
(регіональною). Як і у випадку з депертаментами, цент
ральний уряд на цьому рівні представлений префектом.
Проте за центральним урядом зберігаються три ос
новні блоки сфер відповідальності [1, с. 67]:
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1) оборона, безпека та дипло Таблиця 1. Розподіл повноважень між різними органами влади
у Франції
матія: центральний уряд зберігає
контроль над цими основними сфе
Рівень
Повноваження
Зміст повноважень
рами діяльності держави;
Комуни
Містобудування, землеВирішення нагальних місцевих проблем, які не
2) контрольна і арбітражна ді
користування та безпека,
відносяться до сфери компетенції інших
яльність;
дошкільна освіта
субнаціональних органів
ДепарМісцеві дороги, транспорт,
Будівництво та утримання середніх шкіл.
3) соціальний захист.
Процес децентралізації у Фран таменти соціальні послуги, пожежна та Реалізація програм підтримки малого та
швидка допомога, середня
середнього бізнесу.
ції полягав у перерозподілі відпові
освіта, інвентаризація
Створення, управління та обслуговування
дальності на різних інституційних
історичних пам’яток,
аеродромів, рибних портів, організація
спадщини
транспортного сполучення на відповідній
рівнях з використанням двох важ
території.
ливих підходів. По перше, компе
Допомога в будівництві сільського соціального
тенції були визначені глобально, в
житла.
яких "блоки компетенцій" було на
Соціальна допомога людям похилого віку.
Утримання історичних пам’яток тощо
дано кожному рівню. Цей підхід був
Реалізація програм за підтримки ЄС.
використаний для уникнення дуб Регіони Регіональне планування,
регіональний економічний
Підготовка генерального плану розвитку
лювання компетенцій між різними
розвиток, вища освіта, великі
інфраструктури та транспорту.
рівнями влади. По друге, не було
інфраструктурні об’єкти
Реалізація програм зайнятості населення.
створено ієрархії між субнаціональ
Координація туристичної політики.
Відповідальність за якість надання соціальних
ними органами влади одного рівня.
та медичних послуг
Держава зберегла за собою право
арбітражувати можливі конфлікти, які можуть виникну місцевого розвитку вже активно використовувалися в
ти між різними субнаціональними органами влади. Бло 1970 ті роки, задовго до початку децентралізації [2, с. 18].
ки обов'язків, які покладаються на органи місцевого са Процес децентралізації лише зміцнив і підкреслив ве
моврядування описано у таблиці 1.
лику роль контрактів для регулювання відносин між
Звернемо увагу на дві важливі особливості контро органами влади. Зазначені контракти удосконалили ме
лю над діяльністю субнаціональних органів влади. По ханізми співпраці між центральними та сунаціональни
перше, контроль за поведінкою будь якої субнаціональ ми органами влади за 4 ма основними аспектами.
ної юрисдикції є "законним" у тому сенсі, що кожен суб
1. Інформаційний. Традиційно обидві сторони мали
національний орган влади повинен суворо дотримува однаково низький рівень інформації про два питання:
тися закону. Префект гарантує, що будь яка дія, що су по перше, які були субнаціональні (регіональні та
перечить закону, оскаржується у судовому порядку. Але місцеві) та національні компетенції; по друге, як і на
оскільки контроль є легальним, це означає, що він не є скільки ці компетенції можуть бути найкраще викорис
політичним: регіональні або місцеві органи влади є пол тані для підвищення ефективності реалізації державної
ітично відповідальними за свій вибір. Децентралізація політики. Сьогодні у Франції вже накопичено великий
таким чином замінює політичний контроль правовим досвід співпраці у цій сфері. Тим часом, центральний
контролю. По друге, в кожному регіоні є відділ аудиту, уряд та регіони продовжують наполягати на тому, що
який контролює витрати на субнаціональну владу та контракти є чудовою можливістю підвищення відповід
фінансові документи; регіональні суди аудиту були ство ного рівня інформованості.
рені в 1982 р. У сфері фінансів національна підтримка
2. Функціональний. Ця особливість є наслідком ха
для субнаціональних органів влади виражається через рактеру децентралізації (блоки компетенцій, які деле
систему фінансових ресурсів субнаціональних органів гуються кожному рівню, охоплюють усі аспекти регіо
влади. Вони можуть отримувати відшкодування держав нальної діяльності). Крім того, розширилася сфера
них податків, субсидій у вигляді грантів на управління функцій субнаціональних органів влади.
та обладнання, і навіть кредити. Вибрані представники
3. Координаційний. Третій важливий аспект полягає
можуть вільно планувати витрати та використання дер в процесі постійної координації діяльності центральних
жавних ресурсів.
та регіональних органів влади, формуванню системи
Однією з провідних цілей децентралізації у Франції сильних вертикальних взаємозалежностей між цент
була реформа системи стратегічного планування націо ральними та субнаціональними структурами. Фактично,
нального розвитку. Відповідно, з цієї причини в 1980 тих процес децентралізації привів до надання регіонам по
роках була реорганізована система регіонального пла вноважень, які неможливо реалізувати незалежно від
нування. Його головним механізмом став CPER — до того, що робиться на центральному рівні та в інших ре
кумент, згідно з яким держава та регіони зобов'язують гіонах. Оскільки кожен регіон повинен обирати цілі, які
ся виконувати багаторічні програми (проекти) у сфері сумісні з національними цілями та сприяють їх досяг
землекористування, розвитку інфраструктури, підтрим ненню, координація між регіонами відбувається скорі
ки певних секторів економіки та спільно їх фінансува ше де факто, ніж де юре.
ти. Інші суб'єкти, зокрема, місцеві громади можуть та
4. Процедурний. CPER є контрактами, які мають
кож бути учасниками CPER, якщо візьмуть на себе зо виконуватися у відповідності з певною, чітко виписаною
бов'язання щодо фінансування проектів, що стосують процедурою. З цієї точки зору важливими є два момен
ся їх.
ти, щоб підкреслити характер ситуації у Франції. По
Зазначимо, що договірна практика у Франції є дав перше, контроль за підписаними урядом контрактами
ньою традицією. Контракти в сфері регіонального та здійснюється за допомогою адміністративних суддів.

109

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Проте судді не оцінюють зміст контракту, а лише про
цедуру його виконання. Другий важливий момент поля
гає в тому, що регіони можна вважати політично відпо
відальними за реалізацію та виконання контракту, якщо
і лише тоді коли визначені стратегічні цілі дійсно оби
раються регіоном.
Так можна виділити чотири особливості CPER.
По перше, контракти підписуються між представником
центрального уряду (регіональним префектом) і головою
обласної ради (обраною посадовою особою). Інші регіо
нальні учасники, як от: асоціації та фірми відіграють по
мітну роль у процесі підготовки регіонального стратегіч
ного плану, але не виступають його підписантами.
По друге, CPER включають територіальний компо
нент, який складається з конкретних субпідрядів, які
виконуються на місцевому рівні. Вони є складовою час
тиною CPER і утворюють його частину. Таким чином,
незважаючи на те, що вони вирішують різні питання, ці
контракти, належать до єдиної структури — угоди про
планування розвитку регіону.
По третє, виконання CPER забезпечується співфі
нансуванням. Отже, кожне із завдань регіонам, депар
таментам або іншим субнаціональним органам влади
обов'язково фінансово забезпечено.
Нарешті, термін дії контракту CPER становить сім
років. Стандартна тривалість перших контрактів стано
вила п'ять років.
Цікавою, на нашу думку, є процедура підготовки
контрактів. Так, однією з передумов укладання кон
трактів, є наявність переддоговірної стадії, протягом
якої готуються і проводяться переговори між регіоном
і префектом. На цьому етапі сторони проводять різні
дослідження. З одного боку, регіони наймають екс
пертів, які аналізують місцеву ситуацію, її сильні та
слабкі сторони, і намагаються спрогнозувати розвиток
ситуації. З іншого боку, префект (від імені центрально
го уряду) розробляє регіональну стратегію реалізації
державної політики, документ, який пояснює, як цент
ральна влада адаптує свою національну стратегію до
контексту кожного регіону.
Відзначимо, що різні, здебільшого великі інфраст
руктурні проекти, що центральний уряд співфінансує на
регіональному рівні, рекомендуються до виконання
міжвідомчим комітетом регіонального планування та
конкурентоспроможності ("CIACT"). Оцінка виконання
регіональних контрактів також відбувається на націо
нальному та регіональному рівнях.
Отже, узагальнюючи можна зазначити, що регіо
нальний розвиток у Франції грунтується на процесі де
централізації та декоцентрації влади, а також забезпе
чується завдяки виконанню довгострокових контрактів,
що укладаються між центральними та регіональними
органами влади. Контракти у Франції можна розгляда
ти як довгострокові механізми регіонального управлін
ня. Зокрема вони визначають рамки, в межах яких
здійснюється партнерство між державами та регіонами.
Контракти містять конкретну процедуру їх виконання,
цілі, які мають бути досягнуті, та завдання, які необхід
но виконати за визначений період часу. Фактично, кон
тракти стосуються всіх аспектів регіональної політики.
Протягом довгого часу CPER розглядалися як за
соби, що дозволяють центральному уряду реалізовува
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ти свою політику на регіональному рівні. Сьогодні ці
контракти будуються за принципом "знизу вверх", і пе
ретворилися на проекти регіонального розвитку, роз
роблених самими регіонами і спрямованими на досяг
нення здебільшого регіональних цілей.
Італія. Схожим чином забезпечується регіональний
розвиток і у Італії. Договірний інструмент, який висту
пає основою стратегічного планування розвитку є Уго
да про рамкову програму ("APQ"), яку можна вважати
одним з найбільш актуальних інструментів, за допомо
гою яких держава та регіони взаємодіють у контексті
італійської політики регіонального розвитку. Відмінним
елементом APQ є те, що це складний, багатоцільовий
інструмент, спрямований на досягнення єдиної мети
розвитку усіх адміністративно територіальних одиниць.
Відзначимо, що відповідно до Розділу V Конституції
Італії, система адміністративно територіального устрою
складається з муніципалітетів, провінцій, міст метро
полій, регіонів і держави [4, с. 92]. Основними серед них
є регіони, провінції та муніципалітети.
Легітимність різних субнаціональних рівнів влади
грунтується на положеннях, що містяться у Розділі V
Конституції Італії. Так, у ст. 114 зазначається: "муніципа
літети, провінції, міста і регіони є автономними установа
ми, що мають свої власні статути, повноваження і функції
відповідно до принципів, закріплених в Конституції".
Відзначимо також, що реформа децентралізації в Італії
була проведена протягом 1990 тих років, і включала:
— реформу публічного управління, яка передала
повноваження від центру до регіональних та місцевих
органів влади;
— фіскальну реформу, спрямовану на надання
фінансової автономії регіонам і провінціям за рахунок
участі в національних податкових надходженнях, мож
ливість запроваджувати додаткову ставку на додаток
до національної ставки в деяких випадках, а також вве
дення власних податків;
— бюджетну реформу, спрямовану на спрощення
та більш чітке визначення територіального розподілу
фінансування та витрат;
— реформу, яка посилила повноваження міських
голів та голів провінцій щодо місцевого розвитку та за
провадила систему прямих виборів.
Процес децентралізації завершився конституційною
реформою 2001 р., яка значно збільшила повноважен
ня регіонів, роблячи територіальну організацію влади
схожою на структуру федеральної держави. Найголов
ніше, що в Конституції були чітко прописані повнова
ження центральних органів влади. Повноваження, не
чітко закріплені за конституцією за центральним уря
дом, автоматично передавалися регіонам. Крім того,
згідно з реформованою конституцією, регіональні нор
мативні акти більше не підлягали попередньому держав
ному контролю.
Проте система публічного управління Італії, порівня
но, зокрема, зі Францією, має свою специфіку. Перша
особливість стосується розподілу законодавчих повно
важень між центральною та регіональною владою.
Відзначимо, що значна їх частина закріплена за цент
ральними органами влади (табл. 2).
Друга особливість полягає в тому, що регіональний
рівень влади не має привілейованого становища з точ
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ки зору нормативних повноважень порівняно з Таблиця 2. Розподіл законодавчих повноважень між
державою і регіонами в Італії
місцевим рівнем влади (провінції, муніципаліте
ти і мегаполіси). Важливо підкреслити, що
Виключні законодавчі та
Виняткові законодавчі і виконавчі
нинішній розподіл законодавчих функцій між
виконавчі повноваження
компетенції центрального рівня
регіонального рівня
державою та регіонами поставив багато про
Регіональний та місцевий
блем інтерпретації. З одного боку, існують певні Адміністративна судова система.
Безпека та безпека праці.
розвиток (промисловість,
невизначеності та невідповідності щодо розпо
Виборче законодавство.
торгівля, ремесла, туризм).
ділу компетенцій між різними рівнями влади. Громадський порядок та безпека.
Сільське господарство.
Громадянські права на національній
Видобуток.
Деякі компетенції (енергетика, зовнішня торгів
території.
Трудова політика.
ля, сфера культури, захист навколишнього се
Енергетика.
Водні ресурси.
редовища та ін.) здаються занадто централізо
Захист навколишнього середовища,
Полювання.
ваними. Інші компетенції вимагають створення екосистеми.
Житло та містобудування.
національних рамок, але були віднесені до вик
Охорона культурної спадщини.
Регіональні мережі
Зовнішня політика та зовнішня торгівля.
транспорту.
лючної компетенції регіонів (розвиток у промис
Регіональне управління
ловому, торговому та туристичному секторах). Митна справа та податкова політика.
Оборона і збройні сили.
Місцеві органи влади мають достатньо висо
Освітні стандарти.
кий рівень фінансової незалежності. Так, у тексті Процесуальне, цивільне та кримінальне
конституції чітко зазначено, що муніципалітети, право.
Релігія.
провінції, столичні міста та регіони користують
Соціальне забезпечення.
ся автономією доходів і витрат (ст. 119). Усі вони Стандарти публічних послуг.
можуть встановлювати і стягувати податки та зби
Фінансова та кредитна політика.
рати власні доходи, а також частку податкових Функції муніципалітетів, провінцій і
мегаполісів.
надходжень на відповідних територіях.
Центральна адміністрація.
Однак існує певна різниця між регіональни
Цивільний захист
ми та іншими місцевими органами влади. Регіони
можуть стягувати податки через власні законодавчі по тична програма його реалізації. Іншими інструментами
вноваження "у відповідності до Конституції і відповідно "переговорного програмування" є Територіальні пакти,
до принципів координації державних фінансів і податко Контракти за відповідними програмами і Регіональні
вої системи" (ст. 119). На відміну від регіонів, інші місцеві контракти. На відміну від перших, останні передбача
органи влади можуть стягувати податки лише в рамках ють залучення приватних організацій. Всі інструменти
національного або регіонального законодавства.
"переговорного програмування" регулюються "CIPE",
При цьому субнаціональний рівень може мати дос який також відповідає за затвердження кожного кон
туп до двох додаткових джерел доходу: фонду вирів тракту і моніторить їх виконання [3, с. 56].
нювання та "спеціального фонду". Фонд вирівнювання
Відзначимо, що з 2005 р. всі ланки субнаціональ
призначений для допомоги районам з нижчою оподат них органів влади були залучені до розробки Страте
ковуваною спроможністю на душу населення, щоб за гічного національного плану на 2007—2013 рр. та
безпечити однорідний рівень якості публічних послуг, 2014—2020 рр., який Італія зобов'язана подати до
забезпечених законодавчо, на територіях. Другий фонд Комісії ЄС, щоб отримати європейські фінансові ресур
спрямований на подолання інфраструктурних дисба си.
лансів між територіями.
Сьогодні джерела фінансування APQ включають у
Загалом, реалізація політики територіального роз себе державні кошти, кошти спеціальних фондів, кош
витку в Італії спирається на дворівневу систему. Регіо ти ЄС, громад і приватні ресурси. Проте APQ підписані
нальна політика спрямована на подолання соціально у різних секторах, значно відрізняються. Це є наслідком
економічних дисбалансів між територіями і фінансуєть дизайну APQ, який покликаний спростити процедури,
ся за рахунок додаткових ресурсів, що надходять з прискорити втручання в секторах через широкий інстру
бюджету ЄС та з національного бюджету. Державна ментарій, сприяти координації.
політика спирається на фінансові ресурси, що надхо
Між тим, не дивлячись на різність проектів, як пра
дять з державного бюджету, і спрямована на більш ши вило, ступінь взаємозалежності між партнерами є ви
рокі цілі розвитку, які не пов'язані з окремими терито сокою для більшості APQ. Взаємозалежність виникає
ріями. Інструменти італійської політики регіонального внаслідок багатьох факторів (історична традиція покла
розвитку мають договірний характер. Акцент робиться дання відповідальності на центральні органи влади, не
на спільні форми планування територіального розвит зважаючи на децентралізацію; двосторонні інвестиції як
ку та звернення до договірних форм багаторівневого з боку центрального уряду, так і з регіонів; попередня
управління. Зазначене здійснюється під впливом по специфікація зобов'язань, показників ефективності та
літики територіального розвитку ЄС.
механізмів моніторингу; умовні ex ante і ex post меха
Основними інструментами, за допомогою яких ви нізми).
щезазначені підходи знаходять конкретне застосуван
Щодо ex ante механізмів можна зазначити, що APQ
ня, є акти "Intese Istituzionali di Programma" (IIP) та не переслідує мети бути інструментом для делегування
"Accordi di Programma Quadro" (APQ). Обидва докумен завдань від центрального уряду регіонам. Скоріше про
ти мають досить виразний договірний характер, і є ти цес укладання контрактів у APQ має на меті забезпечи
пом "переговорного програмування". IIP — це попе ти спільну фіксацію цілей політики та засобів реалізації
редній і стратегічно орієнтований акт, а APQ — фак всіма суб'єктами.
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Сама процедура укладання контрактів передбачає
певні етапи. Спочатку центральний уряд надсилає до
регіонів та автономних областей інформацію про про
грамування розподілу бюджетних та позабюджетних
ресурсів на відповідних територіях (до 31 липня). Потім
регіони та автономні провінції надають свої пропозиції
щодо секторального розподілу цих коштів (до 30 верес
ня). Після цього регіони, автономні області і центральні
адміністрації мають підписати стратегічні рамки APQ,
які визначають також крайній термін для підписання
APQ. Стратегічні рамки передаються до CIPE і у службу
з питань політики територіального розвитку.
Одним з важливих аспектів попередньої процедури
попередня оцінка APQ стосовно якості програмування.
Для того щоб полегшити цей процес на базі централь
них або регіональних адміністрацій створюються Група
оцінки, яка повинна подати звіт про запропонований
APQ до CIPE. За 30 днів до кінцевого терміну визначеної
дати укладання контракту центральні та місцеві адміні
страції узгоджують розподіл фінансових зобов'язань як
до секції реалізації, так і до секції програмування APO.
На останньому етапі (як правило, це відбувається до
31 січня) укладається безпосередньо сам контракт.
Щодо ex post механізмів відзначимо, що суб'єкти,
відповідальні за виконання APQ, повинні кожні шість
місяців подавати до Комітет зі спільної реалізації звіт із
зазначенням стану виконання угоди, будь яких техніч
них або фінансових труднощів, змін у витратах або у
часових рамках, а також зміни в нормативно правовій
базі, які впливають на реалізацію проекту.
Важливим елементом кожного APQ є система
премій і санкцій, подібна до резервного фонду ЄС [4,
с. 98]. Як наслідок, механізми стимулювання передба
чають виділення: коштів з бюджетних фондів ЄС, на
ціональних бюджетних коштів, пов'язаних зі структур
ними фондами ЄС, додаткових внутрішніх ресурсів для
забезпечення сталого територіального розвитку.
Відзначимо також, що регіональні органи влади
мають підтримку від центральних органів влади в на
вчально просвітницькому аспекті. Так, однією з ініціа
тив, що реалізуються в цьому плані є "Проект моніто
рингу" (рішення CIPE № 17/2003), який покликаний
поліпшити здатність державних адміністрацій отриму
вати та розробляти інформацію про хід виконання своїх
проектів. Друга ініціатива розглядає можливість для
місцевих адміністрацій отримувати підтримку від
"Suiluppo Italia" для покращення організації публічних
закупівель, особливо у сфері місцевого розвитку.
Говорячи про подальше удосконалення процедури
укладання та реалізації APQ в Італії, експерти говорять
про такі напрями [2, с. 16]: спрощення процедури, підви
щення гнучкості, посилення підзвітності місцевих адмі
ністрацій, а також забезпечення прозорості та участі
громадянського суспільства.
Отже, APQ є складним багатоцільовим інструментом,
призначеним для спрощення та забезпечення більшої
ефективності державної регіональної політики, яка тра
диційно була дуже фрагментованою і бюрократично гро
міздкою. За допомогою цього інструменти були розпод
ілені ролі між державою, регіональними, місцевими орга
нами влади і приватними агентами під час вирішення на
гальних проблем регіонального та місцевого розвитку.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Система регіонального та місцевого управління у
більшості розвинених країн, зокрема, Франції та Італії,
за останні роки зазнала значних змін і будується на
вколо дотримання низки спільних підходів і принципів:
забезпечення децентралізації і деконцентрації влади,
стратегічного планування, підписання контрактів між
усіма зацікавленими суб'єктами (представниками цен
тральної, регіональної та місцевої влади, приватними
суб'єктами, громадськими організаціями тощо), чітко
го розподілу функцій між різними суб'єктами управлі
ння, гнучкості управління, підзвітності органів влади
субнаціонального рівня перед громадянами та їх
підконтрольності перед центральною владою тощо.
Результатом реалізації даних принципів стала систе
ма регіональних контрактів, на зразок CPER у Франції
та APQ в Італії. Такі контракти забезпечують сталість
та прогнозованість регіонального розвитку у цих краї
нах.
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INNOVATIVE METHODS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY
FOR COUNTERACTING EXTERNAL INFORMATION THREATS
Статтю присвячено проблематиці дослідження інноваційних методів реалізації політики влад
них структур щодо протидії зовнішнім інформаційним загрозам. Дослідженю питання сучас
них інформаційних загроз та інформаційної безпеки України на сучасному етапі в рамках реалі
зації пріоритетних завдань державної політики забезпечення інформаційної безпеки. Виявле
но особливості механізму протидії інформаційним загрозам зовнішніх джерел для забезпечення
інформаційної безпеки України, наведено основні сучасні методи блокування деструктивних
та стимулювання перспективних властивостей, процесів та явищ інформаційної безпеки Ук
раїни. Наведено методи протидії держави зовнішнім інформаційним загрозам. Наведено опе
ративні методи протидії зовнішнім інформаційним загрозам: 1) постійний та системний конт
роль вітчизняного інформаційного простору; 2) введення обмежень розмірів інформаційного
простору для тих категорій населення та соціальних груп, які є найбільш вразливими до тієї чи
іншої інформаційної загрози; 3) посилення авторитету та впливу власних владних структур;
4) вдалі заходи власної інформаційної політики; 5) забезпечення ефективного зворотного зв'яз
ку з суспільством тощо.
The article is devoted to the problem of researching innovative methods for implementing the policy
of governmental structures to counteract external information threats. Issues of modern information
threats and information security of Ukraine at the present stage within the framework of realization
of priority tasks of domestic and foreign state policy are investigated. The peculiarities of the
mechanism of counteracting information threats from external sources for ensuring information
security of Ukraine are revealed, the main modern methods of blocking destructive and stimulating
perspective properties, processes and phenomena of information security of Ukraine are presented.
The methods of counteraction of the state to external information threats are presented. The
operative methods of counteracting external information threats are presented: 1) constant and
systematic control of the domestic information space; 2) introducing restrictions on the size of the
information space for those categories of population and social groups that are most vulnerable to a
particular information threat; 3) strengthening the authority and influence of their own power
structures; 4) successful measures of own information policy; 5) Ensure effective public feedback
and more. Generally, there are many traditional and innovative methods of counteraction to external
information threats at the state level today: methods of description and classification of information
hazards; methods for investigating causal relationships (methods of divergence, similarity,
accompanying changes and residuals); technical information security techniques based on the use
of cryptographic approaches to ensure information security mode. The classification of information
threats is given: at the location of the source of the danger; the magnitude of the likely consequences;
by the degree of formation; by nature of occurrence; by the degree of subjective perception; by
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sphere of activity. The analysis of the most relevant and relevant information threats to the life of the
state so far shows that most of the threats, both internal and external, are interrelated, as well as the
sources of their occurrence.
Ключові слова: інформаційні загрози, безпека, інформаційна безпека, інформація, методи, протидія.
Key words: information threats, security, information security, information, methods, counteraction.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ АКТУАЛЬНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Тотальна зміна всіх сфер життєдіяльності сучасно
го суспільства, швидке розповсюдження інформації є
сьогодні найвагомішим чинником динамічного політич
ного соціально економічного, інтелектуального, куль
турного життя держави. Інформаційна сфера стала
відігравати вкрай важливу роль у зв'язку з динамічністю
розвитку інформаційної інфраструктури, розвитку
інформаційно комунікаційних технологій, поширення
інформатизації бізнес процесів, розвитком нових тех
нологій та інновацій, у тому числі у секторі ІТ, загаль
ним розвитком індустрії інформатизації. Звідси випли
ває, що питання інформаційної безпеки сьогодні набу
вають підвищеної значимості та актуальності. Інформа
ційна безпека є невід'ємною частиною національної
безпеки, яка в умовах посилення зовнішніх інформа
ційних загроз, особливо в умовах ведення кібервійни в
Україні та посиленням впливу інформаційних загроз,
набуває виняткового значення. Саме державою затвер
джується та реалізовується державна політика, механі
зми протидії цим загрозам, які включають і впроваджен
ня оптимальних та ефективних методів, важелів та
інструментів забезпечення інформаційної безпеки.
Питань аналізу державної політики в сфері протидії
зовнішнім інформаційним загрозам та пошук іннова
ційних методів цієї протидії в своїх наукових досліджен
нях торкалися відомі вітчизняні вчені: В. Антонюк, І. Аріс
това, О. Бандурка, В. Брижко, В. Бут, В. Горбулін,
В. Домарєв, З. Живко, І. Івченко, Р. Калюжний, А. Ка
чинський, О. Куцька, М. Литвин, В. Ліпкан, О. Орєхов,
Г. Сащук, О. Снитко, Т. Ткачук, Г. Новицький, В. Пилип
чук, М. Стрельбицький, Р. Хмелевський, В. Цимбалюк
та інші. Проте вони переважно розглядали теоретичні
питання розвитку сучасного інформаційного суспіль
ства, правового регулювання інформаційної сфери, а
також державної політики в сфері інформаційної без
пеки. Варто зазначити, що сьогодні недостатньо опра
цьованими є питання застосування сучасних методів
протидії інформаційним загрозам, що й визначає не
обхідність подальших досліджень у цьому напрямку.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є здійснення грунтовного аналізу інно
ваційних методів реалізації політики держави в сфері
протидії зовнішнім інформаційним загрозам та особли
востей їх застосування в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогодні інформація, без перебільшення, є виз
начальним і найвагомішим ресурсом розвитку сучасно
го суспільства. Вона активно впливає на всі сфери жит
тєдіяльності як окремих країн, так і всього світового

114

співтовариства завдяки бурхливому розвитку ІКТ —
інформаційно комунікаційних технологій. Проте разом
з корисними інтересами та спрямованістю інформація
може використовуватися і на шкоду окремим індивідам,
суспільству і державі. ІКТ стала найважливішим чинни
ком сучасних світових інтеграційних процесів та най
сильнішим каталізаторам інформаційного обміну, тому
може нести і як явні, так і приховані загрози. Тому за
безпечення інформаційної безпеки на міжнаціонально
му на національному рівні є надзвичайно важливим, ос
кільки рішення та механізми державного впливу в сис
темі ІКТ безпосередньо впливають на подальші дії дер
жави в зовнішній та внутрішній політиці.
У цьому контексті визначальним є поняття "інфор
маційна загроза". Яке визначається сучасними вченими
як сукупність певних інформаційних чинників та нега
тивних умов, які створюють небезпеку певному об'єкту,
структурі або всьому суспільству. Як вважають В. Гор
булін та Т. Ткачук, під такими загрозами слід розуміти
певні родові ознаки небезпеки у вигляді можливості чи
неминучості виникнення різнопланових соціо технічних
чи природних явищ чи неконтрольованих подій, які мо
жуть статися в певний момент часу на певній території і
можуть призвести до людських, економічних, фінансо
вих втрат. Безпека ж визначається вченими як нульо
вий, початковий варіант небезпеки [5, с. 17].
Виняткову небезпечність загроз інформаційній без
пеці держави підкреслює Г. Сащук: "…Ураховуючи той
факт, що під впливом інформаційних атак може ціле
спрямовано змінюватися світогляд і мораль як окремих
осіб, так і суспільства загалом, нав'язуються чужі інте
реси, мотиви, спосіб життя, на перший план випливає
аналіз сутності й форм виявів сучасних методів прихо
ваного агресивного впливу, вияву дій, що мають ціле
спрямований агресивний характер і які суперечать інте
ресам національної безпеки…" [13].
Відповідно до цього інформаційні загрози можна
класифікувати за різними підставами та підходами, що
пояснює їх складну, різнопланову, багатоаспектну
сутність та зміст. Так, основні види інформаційних за
гроз наведені в таблиці 1.
Проте деякі вчені виділяють свої власні класифікації
інформаційних загроз. Так, В. Кохан і М. Литвин, вивча
ючи проблематику інформаційної безпеки всередині дер
жави, вирізняють загрози в політико економічній, соціо
культурній, військовій, екологічній, освітній, криміно
генній та просвітницькій сферах, а також інформаційні
загрози виникнення надзвичайних ситуацій природного,
соціального та техногенного характеру [9]. В. Хусаінов,
згоджуючись загалом з вищенаведеною класифікацією,
вказує на трансформацію домінуючій загрозі світу та
державі на велику кількість менших за масштабами по
тенційних загроз. А В. Ліпкан вважає, що саме джерела
інформаційних загроз є зовнішніми та внутрішніми.
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Традиційно вчені виділяють такі основні зовнішні
джерела інформаційної небезпеки [3, c. 105]:
— негативні наслідки діяльності іноземних політи
ко економічних, військових, розвідувальних, інформа
ційних та ін. структур, які спрямовані проти національ
них інтересів України, а також ймовірного послаблення
можливостей їх реалізації;
— діяльність або прагнення державних та приват
них структур іноземних держав до ущемлення націо
нальних інтересів на міжнародній арені, нанесення по
тенційної та реальної шкоди такими діями;
— посилення конкурентної боротьби на міждержав
ному та транснаціональному рівні за володіння та корис
тування новітніми технологіями, засобами, системами;
— загострення енергетичних проблем;
— терористична, екстремістська та інша злочинна
діяльність міжнародних злочинних угруповань;
— діяльність наземних, повітряних, космічних,
морських технічних засобів та приладів (супутників, ра
діоелектронного обладнання, інтернет ресурсів та ін.)
іноземних розвідувальних служб, яке наносить шкоду
інтересам України;
— розробка іншими країнами стратегій війн малої
інтенсивності у інформаційній, технологічній, еко
номічній та ін. сферах життєдіяльності, які передбача
ють суттєву дестабілізацію державної і недержавної
складових у загальній системі забезпечення національ
ної безпеки України.
Аналізуючи найбільш актуальні та значимі для сьо
годення інформаційні загрози життєдіяльності держа
ви та суспільства, зазначимо, що більшість загроз і внут
рішнього, і зовнішнього характеру взаємопов'язані між
собою, як і джерела їх виникнення. Тому сьогодні вчені
пропонують виділяти особливий тип транскордонних
інформаційних загроз, які мають глобальний характер
і несуть у собі ознаки як зовнішніх, так і внутрішніх
інформаційних загроз. При цьому форма їх вияву —
внутрішня, а сутність (джерела виникнення, стимуляція
та склад можливих учасників) — зовнішня [8, c. 182].
Розглянемо питання сутності поняття "інформацій
ної безпеки". В вузькому розумінні, на думку В.М. Бриж
ка, вона трактується як результат інтеграції змісту по
нять "національна безпека" та "безпека інформації" і
ототожнюється з інститутом таємниці та суто техноло
гічною інформаційною сферою. В широкому розумінні
сьогодні інформаційна безпека трактується як стан за
хищеності інформаційного середовища, що повністю
відповідає інтересам держави та забезпечує формуван
ня та можливості розвитку в умовах існування зовнішніх
та внутрішніх загроз [4, с. 75].
На сьогодні в державі розроблена та затверджена
Стратегія національної безпеки України (прийнята і за
тверджена Указом Президента України від 26 травня
2015 року № 287 "Про рішення Ради національної без
пеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про
Стратегію національної безпеки України"), яка основ
ним видом інформаційних загроз національній безпеці
нашої держави визначає агресивні дії Російської Феде
рації в інформаційному просторі [12]. Стратегія розме
жовує поняття інформаційно психологічної війни, за
грози кібербезпеці України та безпеці її інформаційних
ресурсів. Проте негативним явищем, на думку Т. Ткачу

Таблиця 1. Класифікація видів
інформаційних загроз
№ з/п
1
2
3
4
5
6

Вид класифікації
За місцем
знаходження
джерела небезпеки
За масштабами
ймовірних
наслідків
За ступенем
сформованості
За характером
виникнення
За за ступенем
суб’єктивного
сприйняття
За сферами
життєдіяльності

Вид інформаційної загрози
Зовнішні Внутрішні
Глобальні Загальнонаціональні
Регіональні Локальні
поодинокі
Потенційні Реальні
Природні Техногенні
Соціальні
Завищені Занижені Мінімальні
Умовні Адекватні

Політичні Економічні
Соціальні Науково-технічні
Екологічні Культурні Духовні
та ін.
Джерело: узагальнено автором на основі [1—6].

ка, є відмежування цих понять від суто загроз інфор
маційній безпеці держави.
Безпосередньо для нормативно правового регулю
вання забезпечення інформаційної безпеки держави
було прийнято Указ Президента України №47/2017 Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 29 грудня 2016 року "Про Доктрину інформаційної
безпеки України", який затвердив основні положення
забезпечення інформаційної безпеки держави в умовах
ведення гібридної війни з Росією. Ця Доктрина визна
чила основні інтереси та прагнення України в інформа
ційному середовищі, основні загрози їх практичній ре
алізації та пріоритети і напрями державної політики в
інформаційній сфері. Вона також розмежувала основні
види зовнішніх інформаційних загроз, передусім з боку
РФ, а саме [11]:
— проведення інформаційних операцій, які спрямо
вані на зниження та підрив обороноздатності держави,
ЗСУ, інших військових та воєнізованих формувань, по
силення панічних, екстремістських настроїв серед на
селення, часткову чи повну дестабілізацію політичного
чи соціально економічного життя, провокування та роз
гортання міжетнічних, міжконфесійних і соціальних
конфліктів [11];
— створення засобами інформаційного впливу не
гативного іміджу України на міжнародній арені [11];
— проведення інформаційної експансії державою
агресором та структурами, які їй підконтрольні [11];
— домінування держав агресора в інформаційному
середовищі на тимчасово окупованих територіях [11];
— обмеження можливостей України, окремих
структур та органів ефективно протидіяти зовнішнім
інформаційним загрозам [11];
— пропаганда в світі та Україні автономістських,
федералістських та ізоляціоністських настроїв і кон
цепцій існування [11].
Для ефективної протидії зовнішнім інформаційним
загрозам розроблено комплексний системний механізм
протидії, який включає в себе такі елементи: мету за
безпечення безпеки; система моніторингу та оцінки
зовнішніх джерел інформаційної небезпеки; сфери без
пеки; параметри інформаційної безпеки; перелік інфор
маційних загроз та наслідки їх реалізації для України;
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Рис. 1. Методи протидії держави зовнішнім інформаційним загрозам
Джерело: узагальнено автором на основі [1—6].

методи протидії зовнішнім інформаційним загрозам з
боку державних структур [15, c. 182].
У сучасних реаліях застосування цих традиційних
методів є недостатнім для боротьби із усім спектром
гібридних загроз, які стоять перед Україною, тому
спектр методів може бути розширено і новими підхода
ми. Розподіл загальних методів можемо здійснювати на
превентивні та оперативні; політичні та специфічні (рис.
1) [7, c. 117]:
1) превентивні (профілактичні) — спрямовані на не
допущення розгортання інформаційних загроз на тери
торії України та запобігання появі нових інформаційних
ризиків та якомога більш ранньому етапі їх виникнення
[7, c. 117; 15];
2) оперативні — спрямовані на безпосередні дії у
відповідь на вже здійснені агресивні кроки від зовнішніх
інформаційних джерел [2; 15];
3) політичні — засновані на діяльності вищих дер
жавних органів та посадових осіб на міжнародній арені
[2];
4) специфічні.
Превентивні методи класифікуються на 4 основні
групи — нормативно правові, адміністративні, інфор
маційні, економічні [15]. Так, наприклад, нормативно
правові методи грунтуються на вдосконалення існую
чої нормативно правової бази забезпечення інформа
ційної безпеки України. На сьогодні основою норматив
но правового регулювання в цій сфері є:
— перший рівень: Конституція України, Концепція
національної безпеки України, Доктрина інформаційної
безпеки України та Закон України "Про основи націо
нальної безпеки України";
— другий рівень: закони, які визначають важливі на
прямки забезпечення інформаційної безпеки в державі
("Про державну таємницю", "Про Основні засади роз
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витку інформаційного суспільства в Україні на 2007—
2015 роки", "Про інформацію", "Про Концепцію Націо
нальної програми інформатизації", "Про захист інфор
мації в інформаційно телекомунікаційних системах",
"Про Національну програму інформатизації", "Про те
лекомунікації", "Про радіочастотний ресурс", "Про за
хист суспільної моралі" та ін.);
— третій рівень: закони, що визначають компетенції
державних органів у сфері інформаційної безпеки —
"Про СБУ", "Про Кабінет Міністрів України", "Про про
куратуру", "Про надзвичайний стан" та ін.;
— укази та розпорядження Президента України,
акти КМУ в цій сфері;
— міністерські та відомчі нормативні акти.
До оперативних методів протидії зовнішнім інфор
маційним загрозам слід віднести такі:
1) постійний та системний контроль вітчизняного
інформаційного простору; щоправда, є деякі загрози
політичного диктату та розгортання цензури в цьому ви
падку, тому контроль має бути не жорстким, погодже
ним та врівноваженим;
2) введення обмежень розмірів інформаційного про
стору для тих категорій населення та соціальних груп,
які є найбільш вразливими до тієї чи іншої інформацій
ної загрози;
3) посилення авторитету та впливу власних владних
структур, ЗСУ серед населення;
4) вдалі заходи власної інформаційної політики;
5) забезпечення ефективного зворотного зв'язку з
суспільством тощо.
Окремо виділимо методи протидії зовнішнім інфор
маційним загрозам, які мають політичну складову [11]:
1) розробка і подання на розгляд міжнародних
інституцій (ООН, Ради безпеки ООН, Ради Європи, ОБСЄ
та ін.) резолюцій та ін. документів в даній сфері [11];
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2) уведення спеціальних адміністративно правових
режимів, режимів діяльності політичних партій та рухів [11];
3) доведення до міжнародної спільноти достовірної
та своєчасної інформації про ситуацію в Україні [11];
4) міжнародні економіко політичні методи, впере
дусім арбітражі в Міжнародний та Європейський суд
проти держави агресора [11].
Окремо відзначимо ще новітні специфічні методи —
наприклад, метод дихотомії, який грунтується на одно
часному проведенні відповідних заходів як щодо дже
рела загрози, так і щодо укріплення об'єкту небезпеки.
Виділяють дві предметні складові протидії зовнішній
загрозі: 1) визначення джерела загрози та можливий
вплив на нього; 2) проведення відповідних заходів по
забезпеченню інформаційної безпеки об'єкту [16, c. 66].
Відзначимо, що на сьогодні існує чимало як тради
ційних, так і інноваційних методів протидії зовнішнім
інформаційним загрозам на державному рівні. До тра
диційних методів слід віднести такі:
— методи опису та класифікацій інформаційних не
безпек (для формулювання адекватних заходів по
здійсненню попередження чи усунення негативних
наслідків інформаційних загроз);
— методи дослідження причинних зв'язків (методи
розбіжності, схожості, супроводжувальних змін та за
лишків), які спрямовані на визначення причинно на
слідкових зв'язків між загрозами та наслідками їх реа
лізації та розробку на цій основі заходів по їх нейтра
лізації;
— технічні методи захисту інформації, які грунту
ються на використанні криптографічних підходів для
забезпечення режиму секретності інформації; проте
виконання процедур криптокодування і декодування
може уповільнити передачу даних та зменшити доступ
до них через те, що користувач буде позбавлений мож
ливості своєчасного і швидкого доступу до цих даних
та інформації, тому забезпечення конфіденційності
інформації має відповідати можливості доступу до неї
[4].
Зрозуміло також, що вичерпний перелік методів
реалізації державної політики протидії зовнішнім інфор
маційним загрозам скласти фактично нереально, оскіль
ки механізм їх реалізації створюється фактично після
кожної появи нової зовнішньої інформаційної загрози,
тим більше що вони є дуже мінливими в сучасному ди
намічному середовищі. Тому у разі вибору адекватних
методів реагування спостерігаємо зміщення акцентів із
загроз на ризики. У такому разі можна відійти від розу
міння загроз інформаційній безпеці як усталених явищ
та впроваджувати різноманітні новітні підходи їх нейт
ралізації, особливо в умовах невизначеності політично
го та соціально економічного життя. Тому сучасні ме
тоди базуються насамперед на принципах управління
ризиками, оскільки дозволяють впливати на ті керовані
елементи загроз, у разі нівелювання яких буде забез
печено оптимальний стан інформаційного простору дер
жави якомога менше затраченими зусиллями [16].
Для того щоб ефективно протистояти інформацій
ним впливам, попереджувати негативні наслідки від
впливу пропаганди, необхідним є боротьба із інформа
ційними загрозами на стратегічному і тактичному рівнях,
що може включати наступні напрями:

1. Ефективна реалізація положень інформаційної
доктрини в Україні.
2. Активізація виробництва власного інформаційно
го продукту та його поширення у Європі і світі.
3. Зміцнення співпраці щодо протидії пропагандис
тським впливам з іноземними державами.
4. Удосконалення нормативно правового регулю
вання інформаційної безпеки, зокрема прийняття стра
тегії інформаційної безпеки на основі діючої доктрини.
5. Формування та зміцнення інформаційного про
стору держави, в якому циркулюватиме достовірна, не
упереджена інформація.
6. Активізація громадських об'єднань та інших заці
кавлених сторін до виявлення неправдивої інформації,
що пришвидшить її нейтралізацію.

ВИСНОВКИ
Таким чином, під поняттям методів реалізації держав
ної політики протидії зовнішнім інформаційним загрозам
слід розуміти сукупність різнопланових видів та способів
діяльності державних структур та інституцій і способів їх
взаємодії, які дають змогу найбільш ефективно та опера
тивно реагувати відповідним чином на зовнішні інформаційні
загрози або управляти тими ризиками, що їх зумовили для
подальшої їх нейтралізації. На відміну від традиційних ме
тодів нейтралізації інформаційних загроз, інноваційні ме
тоди базуються на принципах управління ризиками і можуть
ефективно блокувати деструктивні елементи та властивості
загроз, а також дати стимул розгортанню та реалізації кон
структивних елементів, властивостей та процесів в інфор
маційному просторі України. Для подолання інформацій
них загроз нагально необхідним є ефективно реалізовува
ти державну доктрину інформаційної безпеки, посилювати
координацію та співпрацю з іншими державами та з грома
дянським суспільством для виявлення інформаційних заг
роз; формування власного інформаційного простору з по
ширенням достовірної інформації. Перспективними з точ
ки зору подальших досліджень може бути науковий пошук
найбільш ефективних інструментів застосування методів
протидії інформаційних загроз.
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FEATURES OF MEASURING THE STATE OF E@GOVERNMENT DEVELOPMENT
FOR THE REGIONS OF UKRAINE
Розробка дієвих інструментів оцінки ефективності електронного урядування покликана значно удос
коналити процес реформування публічного управління. Статтю присвячено розробці системи індикаторів,
які можуть слугувати для вимірювання стану електронного урядування на регіональному рівні в Україні. У
статті проаналізовано специфіку використання різних методологічних прийомів до агрегування та нор
мування індикаторів стану розвитку електронного урядування, що можуть бути використані під час фор
мування інтегрального індексу. Наведено дані розрахунку Індексу розвитку електронного урядування для
регіонів України, що враховує вітчизняну специфіку та доступність вихідних даних для формування агре
гованих показників. Окреслено основні проблеми, що ускладнюють процес складання інтегральних по
казників стану розвитку еурядування, а також напрями подальших перспективних наукових пошуків з
удосконалення формалізованої методології вимірювання стану розвитку електронного урядування.
Modern information challenges significantly influence the process of transformation of public administration
towards the development of egovernment. Egovernment is measured differently in different countries around
the world. Such an assessment is very important, but there is still no single reliable methodology for this kind of
measurement.
The development of effective tools for assessing the effectiveness of egovernment is designed to significantly
improve the process of reforming public administration. The article is devoted to the development of a system of
indicators for measuring the state of egovernment at the regional level in Ukraine. The article analyzes the
specifics of using various methodological techniques for aggregating and normalizing indicators of egovernment
development, which can be used in the formation of the integral index. The data of the EGovernment
Development Index for the regions of Ukraine, taking into account domestic specificity and the availability of
input data for the formation of aggregate indicators, are presented. The EGovernment Development Index for
the regions of Ukraine contains three indicators: an indicator of the development of telecommunication
infrastructure, an indicator of the development of online services, an indicator of the development of education.
The main problems that complicate the process of assembling integral indicators of the state of egovernment
development, as well as the direction of further scientific research on improving the formalized methodology for
measuring the state of development of egovernment, are identified.
The study showed that the gap between the values of the integrated indicators at the regional level is significant
enough, which testifies to the uneven implementation and use of egovernment tools and development of the
telecommunication system. The use of this methodology and calculations in the future will allow to determine
the dynamics of development of the investigated processes and the effectiveness of the management actions
of the persons responsible for their implementation.

Ключові слова: індекс розвитку електронного урядування, електронне урядування, публічне управлін
ня, індикатор, регіональний розвиток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

управління. Формалізована методологія вимірювання
стану розвитку електронного урядування, що базуєть
ся на об'єктивних валідних статистичних показниках, а
також враховує суб'єктивні показники, які теж можуть
Дослідження індикаторів розвитку електронного суттєво впливати на цей стан, може дозволити відпові
урядування відіграє важливу роль в процесі публічного дальним особам визначати стратегічні та тактичні цілі у
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процесі подальшого впровадження елементів електрон
ного урядування; робити порівняльний аналіз стану у
різних регіонах (галузях, установах тощо); виявляти
динаміку процесу розвитку електронного урядування у
часі; з'ясовувати слабкі сторони, оптимізація яких доз
волить визначати найбільш актуальні заходи для їх по
дальшого розвитку. Водночас відсутність дієвих інстру
ментів оцінки ефективності електронного урядування
значно ускладнює не тільки весь процес реформування
державного управління, але й значно знижує якість цьо
го специфічного виду діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
В Україні увагу науковців здебільшого зосередже
на на пошуку індикаторів інформаційного суспільства,
зокрема, на розробці методів діагностики рівня розвит
ку інформаційного суспільства з вимірюванням показ
ників, що характеризують складові структури національ
ної інформаційної політики [8]. Також стосуються те
матики розвитку електронного урядування такі індек
си, що рахуються і для України як індекс мережевої го
товності NRI (Networked Readiness Index) [9], а також
індекс розвитку інформаційно комунікаційних техно
логій IDI (ICT Development Index), що обчислюється
Міжнародним союзом електрозв'язку [10] та інші. На
ведені індекси та одержані за їх допомогою рейтинги
дозволяють аналізувати рівень поширення ІКТ у краї
нах світу та визначати місце України в таких рейтинго
вих списках. Проте досліджень, які б дозволяли прово
дити аналіз на регіональному рівні для такої різнорід
ної країни як Україна дуже мало. Варто згадати Націо
нальну систему індикаторів оцінки розвитку інформа
ційного суспільства, затверджену Постановою Кабіне
ту Міністрів України № 1134 від 28.11.2012 р., розроб
лену Інститутом телекомунікацій і глобального інфор
маційного простору НАН України спільно з колишнім
Державним агентством з питань науки, інновацій та
інформатизації України. На відміну від міжнародних
систем, які здебільшого досліджують на рівні окремих
країн, Національна система зорієнтована на регіональ
ний рівень, що є її значною перевагою.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
На рівні окремих держав оцінка електронного уряду
вання здійснюється, зокрема, за методологією світових
рейтингів, наприклад, рейтингу за Індексом розвитку елек
тронного урядування. На жаль, цей рейтинг дозволяє
тільки порівняти місце країни з іншими країнами, або дос
лідити динаміку розвитку електронного урядування в часі.
Більш детальний аналіз зазначеного індексу або аналогі
чних дозволяє оцінити стан його окремих складових у
країні в конкретному році. Невирішеною в такій ситуації
залишається проблема пов'язана із аналізом стану елект
ронного урядування в середині країні, наприклад, у регіо
нальному розрізі. Це завдання є актуальним для такої ве
ликої країни як Україна, яка має великі регіони в своєму
складі, які розвиваються неоднорідно, мають різні слабкі
та сильні сторони, та вимагають визначення конкретних
стратегічних та тактичних заходів, направлених на удос
коналення стану електронного урядування.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення системи індикаторів, які
можуть слугувати для вимірювання стану електронного
урядування на регіональному рівні, а також розгляд спе
цифіки різних методологічних прийомів до агрегування
та нормування такого роду показників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ЗДОБУТИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Сучасні інформаційні виклики суттєво впливають на
процес трансформації публічного управління в напрямі
розвитку електронного урядування. Визначення ефек
тивності електронного урядування здійснюється різним
чином в різних країнах світу. Така оцінка є дуже важли
вою, але досі немає єдиної достатньо надійної методо
логії для такого роду вимірювання.
Найбільш відомим у світі прикладом вимірювання
стану електронного урядування є дослідження ООН Е
government Survey, результатом якого є рейтинг країн
світу за E government development index (далі EGDI).
Останній звіт за проведеним дослідженням [6] містить
дані аналізу за 2018 рік. Деякі результати зазначеного
Звіту наведені в таблиці 1. Зазначене дослідження вийш
ло під назвою "Використання електронного урядуван
ня для формування сталого та гнучкого суспільства" [6].
Методологія збору та оцінки даних включає три напря
ми, що відображають різні аспекти використання он
лайн послуг та інформації: придатність телекомуніка
ційної інфраструктури, здатність людей підтримувати і
використовувати ІКТ, а також наявність онлайн послуг
та інформаційного наповнення [6].
Попри широке визнання та обгрунтування надійності
використаної методології існує наукова дискусія щодо
його слабких сторін [5]. Також важливо, що існують
зовсім інші підходи. Наприклад, зорієнтовані визнача
ти ефективність впровадження електронного урядуван
ня не за оцінками самих процедур, а фіксацією резуль
татів для суспільства, громади, людини. Так, британські
та шведські дослідники П. Саха, A. Наз, І. Салехі Сан
гарі пропонують використовувати задоволеність грома
дян як показник успіху електронного уряду, а також
досліджувати зв'язок рівня задоволеності з якістю по
слуг електронного уряду [3, с. 204].
Розглянемо основні підходи, які можуть бути ви
користані для формування оцінки стану електронно
го урядування. Одним з найпоширеніших методів ви
мірювання ефективності електронного урядування є
система рейтингів сформованих на основі інтеграль
них показників. Інтегральні показники зведені до кон
кретних індексів або індикаторів, що включають у
себе відповідні статистичні показники дозволяють
визначати найбільш актуальні стратегічні цілі розвит
ку електронного урядування; порівнювати між собою
досягнення окремих регіонів або країн, вивчати їх
динаміку; з'ясовувати конкретні аспекти, оптимізації
яких дозволятиме робити електронне урядування
більш ефективним для держави, та зручним для гро
мадян.
Для формування інтегральних показників найчас
тіше застосовують комбіновані методи. Дослідник
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С.П. Спірідонов, розглядаючи методоло Таблиця 1. Деякі країни світу за Egovernment development
index у 2018 р.
гію формування індикаторів якості життя,
зокрема, зазначає, що на їх результуюче
Компонент
Компонент
значення впливають три основні чинники
он-лайн
Компонент людського
Країна EGDI
EGDI
або етапи: вибір бази для порівняння, ви Рейтинг
обслуговування ІКТ (TII)
капіталу
бірка звітних статистичних показників, на
(OSI)
(HCI)
Данія
0.915
1
0.7978
0.9472
базі яких повинен бути сформований 1
Австраліяі
0.9053 0.9722
0.7436
1
інтегральний індикатор, та вибір способу 2
3
Республіка Корея
0.901
0.9792
0.8496
0.8743
інтеграції окремих характеристик у зведе 4
Сполучене
0.8999 0.9792
0.8004
0.92
ну характеристику якості життя (вид мо
Королівство Великої
Британії та Ірландії
делі, її постійні параметри) [7, с. 209]. Ці
Швеція
0.8882 0.9444
0.7835
0.9366
етапи є актуальними і під час розробки 5
…
…
…
…
…
інтегральних показників ефективності …
81
Узбекистан
0.6207 0.7917
0.3307
0.7396
електронного урядування. Аналіз засто 82
Україна
0.6165 0.5694
0.4364
0.8436
сування цих етапів для дослідження ефек 83
Сейшели
0.6163 0.6181
0.5008
0.7299
тивності електронного урядування дає …
…
…
…
..
…
191
Південний Судан
0.1214 0.1111
0.0262
0.2269
змогу зробити такі висновки.
192
Нігер
0.1095
0.1597
0.0795
0.0894
Важливість етапу вибору бази для по
Сомалі
0.0566 0.1111
0.0586
0
рівняння полягає у тому, що адекватно 193
оцінити абсолютне значення будь якого показника мож може включати у себе такі різнорідні показники як
ливо виключно шляхом зіставлення з відповідною для кількість абонентів Інтернет за регіонами у розрахунку
цього базою або критерієм. У контексті розвитку елек на 100000 населення, обсяг реалізованих послуг у сфері
тронного урядування базою для порівняння величини телекомунікацій, або частка осіб із освітою не нижче
отриманого інтегрального показника може слугувати рівня "базова вища" серед населення 25 років і старше
оцінка ступеня відповідності потребам основних спожи (%) та інші різнорідні, що навіть за одиницями вимірю
вачів послуг електронного урядування; або оцінка сту вання значно відрізняються один від одного. Щоб по
пеня відхилення поточних характеристик електронного єднати їх в одному показнику потрібно їх нормувати.
урядування від відповідних характеристик року, обра
Метод нормування, що був використаний для наве
ного за базу для порівняння. Іншими словами результат деного нижче Індексу розвитку електронного урядуван
інтегральної оцінки ми можемо оцінити тільки шляхом ня для регіонів України базується на визначенні рефе
порівняння його з таким же показником за інший (ета рентних точок (максимальних і мінімальних значень
лонний) рік (проміжок часу), порівняти абсолютний по індикаторів) і тим самим показує реальне розташу
казник із тим, яким він має бути по оцінкам його основ вання показника кожної конкретної області між ними.
них споживачів, порівняти абсолютний показник із мак С.П. Спірідонов [7] наводить розрахунок даного мето
симально можливим значенням, якого може досягати ду за такими формулами:
цей показник.
Якщо зв'язок позитивний, то по формулі:
Будуючи складну моделі або системи, що базуєть
(X факт - Х min )
ся на індикаторах або індексах існує велика проблема
I=
(1),
(або завдання) пошуку валідних статистичних показ
(x max − x min )
ників, які б вирішували задачу оцінки, для якої вони і
якщо зв'язок негативний — по формулі:
можуть використовуватися. З показниками для оцінки
розвитку електронного урядування найголовніша
(X факт - Х min )
складність полягає у тому, що не завжди прямі показ
I = 1(2) [7].
ники, які б оптимальніше відповідали меті інтегральної
(x max − xmin )
оцінки, збираються і можуть бути використані. В окре
Перевагою зазначеного методу є те, що він дозво
мих випадках допустимо додавати дані, які опосеред
ляє більш точно враховувати відмінності за окремими
ковано оцінюють потрібний показник. Всі статистичні
дані повинні бути за один і той самий період, тобто індикаторами під час підсумовування, надає можливість
фіксувати стан об'єкта в певному часовому проміжку. відслідкувати динаміку реального зростання (знижен
Етап вибору способу інтеграції також є дуже важ ня) індексу і кожного індикатора в межах стабільних (ре
ливим. Одним з найпоширенішим способів інтеграції є ферентних) точок. Проблемою є вибір референтних
додавання з використанням зважених коефіцієнтів. Ви точок на підставі далеко не завжди очевидних критеріїв.
значення вагових коефіцієнтів може відбуватися як ек [7]. Критика цього методу нормування і базується саме
спертним шляхом (рівень суб'єктивності в такому разі на тому, що для деяких показників об'єктивно визначи
буде напряму залежати від кваліфікації та досвіду екс ти мінімум та максимум дуже складно, переважно вик
пертів), так і шляхом застосування математичних ме лючно тільки шляхом отримання експертних оцінок.
Водночас за еталони або стандарти може бути об
тодів, які можливо використати, якщо масив первинних
даних достатньо великий та відображає процес у ди рано:
— максимальне або середнє значення цього показ
наміці.
Іншим важливим аспектом складання індексів є зве ника по всьому світу, в країні, в конкретному регіоні;
— фактичне значення цього показника за базовий
дення даних різної розмірності до єдиної. Наприклад,
індекс, що вимірює розвиток електронного урядування період (попередній рік, будь який інший часовий відрізок);
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Таблиця 2. Індекс стану електронного
урядування в регіонах України та його
індикатори

ми цифрової нерівності та інші особливості розробле
ний індекс враховує вітчизняну специфіку та дос
тупність вихідних даних для формування агрегованих
показників.
Інтегральний
Ітс
Ion
Iedu
Індекс розвитку електронного урядування в регіо
індекс
нах України містить три індикатори: індикатор розви
Вінницька
0.113371 0.584004 0,8275 0.348688
Волинська
0.123333 0.537782 0,8178 0.330558
неності телекомунікаційної інфраструктури, індикатор
Дніпропетровська 0.147018 0.57676
0,8629 0.361889
розвитку онлайн обслуговування, індикатор розвитку
*
Донецька
0.150159 0.216424 …
0.183292
освіти. Подібні індикатори містить і EDGI 2018. Ці інди
Житомирська
0.100244 0.44855
0,8043 0.274397
катори, що входили до Індексу розвитку електронно
Закарпатська
0.076464 0.330692 0,7592 0.203578
го урядування в регіонах України агрегувалися з одна
Запорізька
0.153391 0.54735
0,8438 0.35037
Івано-Франківська 0.08046
0.442392 0,8176 0.261426
ковою вагою, тобто їх частка в фінальному індексі була
Київська
0.138052 0.524955 0,8309 0.331504
рівною. Під час агрегування показників, що входили
Кіровоградська
0.104381 0.520619 0,8262 0.3125
до індикаторів, у деяких випадках застосовувалися
Луганська*
0.106695 0.124119 …
0.115407
вагові коефіцієнти, що визначались експертним шля
Львівська
0.164967 0.562747 0,8355 0.363857
хом. Значення вагових коефіцієнтів для цих складових
Миколаївська
0.23196
0.426269 0,8182 0.329114
буде наведено у їх описі.
Одеська
0.493398 0.495732 0,8081 0.494565
Полтавська
0.150219 0.503482 0,8586 0.326851
Зауважимо, що наведені в таблицях дані мають
Рівненська
0.070279 0.634855 0,7939 0.352567
нормований вигляд за викладеною вище методикою.
Сумська
0.127611 0.438792 0,8165 0.283202
Враховуючи необхідність приведення даних до по
Тернопільська
0.04714
0.614042 0,8260 0.330591
рівнюваних значень, крім нормування, деякі вихідні
Харківська
0.197389 0.55905
0,8704 0.37822
показники було перераховані у розрахунку на 100000
Херсонська
0.159338 0.439535 0,8198 0.299437
Хмельницька
0.051253 0.585116 0,8409 0.318184
населення. Такий розмір масштабування зумовлений
Черкаська
0.125393 0.55708
0,8438 0.341237
тим, що така розмірність перерахунку використовуєть
Чернівецька
0.091217 0.330622 0,7930 0.21092
ся у методології EGDI 2018. Також це обумовлено тим,
Чернігівська
0.198321 0.329206 0,8371 0.263764
що в регіонах України щільність населення є різною,
що суттєвим чином може вплинути на значення фіналь
Таблиця 3. Рейтинг регіонів за інтегральним
них показників.
індексом електронного урядування
Розглянемо докладніше складові Індексу розвитку
електронного
урядування в регіонах України.
Інтегральний
Індикатор розвиненості телекомунікаційної струк
індекс
Одеська
0.494565
тури (Ітс) складається з показників, що формуються на
Харківська
0.37822
основі регіональних статистичних даних Державної
Львівська
0.363857
служби статистики України [10], а саме таких:
Дніпропетровська 0.361889
— Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомуні
Рівненська
0.352567
кацій
та поштового зв'язку;
Запорізька
0.35037
Вінницька
0.348688
— кількість абонентів рухомого (мобільного) зв'язку
Черкаська
0.341237
за регіонами (показник був перерахований на 100000 на
Київська
0.331504
селення як це передбачає методологія EGDI);
Тернопільська
0.330591
— кількість абонентів Інтернет за регіонами у роз
Волинська
0.330558
рахунку на 100000 населення (показник був перерахо
Миколаївська
0.329114
ваний на 100000 населення як це передбачає методо
Полтавська
0.326851
Хмельницька
0.318184
логія EGDI);
Кіровоградська
0.3125
— кількість абонентів Інтернет з наданням широко
Херсонська
0.299437
смугового
доступу /Фіксований доступ/ за регіонами
Сумська
0.283202
(показник
був
перерахований на 100000 населення як
Житомирська
0.274397
це передбачає методологія EGDI);
Чернігівська
0.263764
Івано-Франківська 0.261426
— кількість абонентів Інтернет з наданням широко
Чернівецька
0.21092
смугового доступу за регіонами /Безпроводовий дос
Закарпатська
0.203578
туп/ (показник був перерахований на 100000 населен
Донецька*
0.183292
ня як це передбачає методологія EGDI);
Луганська*
0.115407
— інтернет послуги: Обсяг реалізованих послуг у
— раціональна норма [7], відображена в норматив сфері телекомунікацій та поштового зв'язку населенню
за видами зв'язку та регіонами (показник був перера
но законодавчих документах.
Головними недоліками зазначеного методу норму хований на 100000 населення як це передбачає методо
вання є суб'єктивізм і часто недостатнє обгрунтування логія EGDI) (показник був перерахований на 100000 на
селення як це передбачає методологія EGDI).
виробленого вибору еталонів.
Складові індикатору розвиненості телекомунікацій
З метою проведення аналізу стану електронного
урядування було створено Індекс розвитку електронно ної структури агрегувалися з однаковою вагою. Цей
го урядування в регіонах України, який базується на індикатор відображає ресурсні можливості та потенці
загальній структурі EGDI. Через брак відповідних пер ал для розвитку електронного урядування, зокрема,
винних даних на рівні окремих регіонів України, пробле доступ до мережі Інтернет, що в умовах цифрової не
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рівності може значно ускладнювати перехід деяких ре
гіонів до такого специфічного виду організації держав
ної влади.
Індикатор розвитку онлайн обслуговування (Ion)
складається з наступних показників:
— Кількість населення в переліку на один ЦНАП
(кількість ЦНАПів з сайту decentralization.gov.ua, в май
бутньому перспективою отримання даного типу інфор
мації може стати сайт map.cnap.in.ua) [12]. У агрегуванні
до цього показника застосовувався ваговий коефіцієнт
0,1.
— Кількість послуг доступних онлайн на порталі
Державних послуг iGov [13]. У агрегуванні до цього по
казника застосовувався ваговий коефіцієнт 0,2.
— Рейтинг прозорості регіонів України за даними
сайту www.transparency.icps.com.ua [14]. У агрегуванні
до цього показника застосовувався ваговий коефіцієнт
0,2.
— Оцінка рівня забезпечення обласними державни
ми адміністраціями умов та безпосереднього доступу до
публічної інформації у приміщенні розпорядника у ба
лах за результатами моніторингу діяльності Обласних
державних адміністрацій як розпорядників публічної
інформації, викладеному на сайті www.cedem.org.ua [15].
У агрегуванні до цього показника застосовувався ваго
вий коефіцієнт 0,1.
— Оцінка рівня забезпечення обласними радами
умов та безпосереднього доступу до публічної інфор
мації у приміщенні розпорядника у балах за результа
тами моніторингу діяльності Обласних рад як розпоряд
ників публічної інформації, викладеному на сайті
www.cedem.org.ua [15]. У агрегуванні до цього показ
ника застосовувався ваговий коефіцієнт 0,1.
— % ОТГ, які мають доступ до інструментів е де
мократії. Дані за посиланням: https://cid.center/
23765432345 2/[16]. У агрегуванні до цього показника
застосовувався ваговий коефіцієнт 0,15.
— % ОТГ, які мають офіційні веб сайти. Дані за
посиланням: https://cid.center/23765432345 2/ [16].
У агрегуванні до цього показника застосовувався ваго
вий коефіцієнт 0,15.
Для розрахунку Індикатора розвитку освіти засто
совувався показник освіти зі Статистичного збірнику
Регіональний людський розвиток Державної служби
статистики України [17]. Цей показник включає у себе:
— Чистий показник охоплення дошкільними на
вчальними закладами дітей віком 3—5 років, %.
— Охоплення загальною середньою освітою дітей
шкільного віку (6—18 років), %.
— Частка осіб із освітою не нижче рівня "базова
вища" серед населення 25 років і старше, %.
— Середня тривалість навчання осіб віком 25 років
і старше, років.
— Середній бал за результатами зовнішнього не
залежного оцінювання (по всіх предметах) [17].
Наведені нижче таблиці відображають нормовані
значення інтегрованих індикаторів.
Зауважимо, що Донецька та Луганська області по
сіли останні місця в рейтингу в тому числі через
відсутність деяких даних про ці області в зв'язку з
конфліктом на Сході та наявністю частини тимчасово
окупованих територій.

ВИСНОВКИ ІЗ ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ В ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Дослідження продемонструвало, що розрив між
значеннями інтегральних показників на рівні окремих
областей є достатньо суттєвим, що свідчить про не
рівномірність запровадження та використання інстру
ментів електронного урядування та розвитку телеко
мунікаційної системи. Використання такої методики
та проведення розрахунків у майбутньому дозволить
визначити динаміку розвитку досліджуваних процесів
та ефективність управлінських дій осіб, відповідаль
них за їх запровадження. Таким чином, дослідження
стану розвитку електронного урядування є дуже пер
спективним, особливо зважаючи на зростаючий по
пит у сфері надання послуг з електронного урядуван
ня та їх все більшу пропозицію. Крім удосконалення
безпосередньо методики агрегування складових
індексу та пошуку найоптимальніших показників, які
б валідно відображали потрібні показники, подальші
наукові пошуки повинні також бути у площині нала
годження збору статистичної інформації (особливо у
регіональному розрізі). Також окремим дослідниць
ким завданням є формування адекватних індикаторів
для визначення ефективності використання інстру
ментів електронного урядування на рівні окремих
підприємств та організацій; з'ясування факторів, що
заважають суцільному використанню таких інстру
ментів.
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PLANNING OF THE STATE BUDGET EXPENDITURES
AND THE POSSIBILITIES OF ITS USE IN UKRAINE
Статтю присвячено комплексному дослідженню міжнародного досвіду планування видатків
державного бюджету. Автором з'ясовано, що в процесі планування державних бюджетів за
рубіжні країни широко використовують програмноцільовий метод, особливість якого полягає
в чіткому визначенні цілей, на які передбачається витратити бюджетні кошти. Досліджено го
ловну характерну ознаку програмноцільового методу, визначено його потенційні переваги.
Окрему увагу приділено організаційним підходам до середньострокового планування, стро
кам фінансових планів та їх правовим статусам. Розглянуто правила й обмеження планування
бюджетних видатків, що діють у США та деяких країнах Європейського Союзу. Проаналізовано
структуру видатків державних бюджетів зарубіжних країн, встановлено, що основою якісного
планування видатків державних бюджетів є точний прогноз макроекономічних показників. За
результатами дослідження підготовлено практичні рекомендації щодо повноцінного впровад
ження програмноцільового методу в Україні. Обгрунтовано доцільність скорочення кількості
державних стратегічних документів, необхідність залучення в бюджетний процес неурядових
організацій, а також запропоновано переглянути структуру видатків Державного бюджету Ук
раїни.
The article is devoted to a comprehensive study of the international experience of planning of the
state budget expenditures and preparation of practical recommendations on the use of it in Ukraine.
The author has found out that in the process of state budget planning foreign countries make
extensive use of the programtargeting method. The peculiarity of the programtarget method is to
clearly define the goals for which the budgetary funds are predicted to spend. The main characteristic
of the programtarget method (budget expenditures are planned for the medium term) is investigated
and its potential advantages (balance of budget resources in perspective, implementation of
consistent budget policy, transparency of the budget process) are determined.
Special attention is given to organizational approaches to mediumterm planning, the timing of
financial plans and their legal status. The rules and limitations of planning of the state budget
expenditures in the USA and some countries of the European Union as well as key recommendations
of the International Monetary Fund and the European Commission on mediumterm planning and
drafting state budgets are viewed.
In the process of the research it is established that the basis of qualitative planning of the state
budgets expenditures is the accurate forecast of macroeconomic indicators, which is calculated by
joint efforts of public authorities and institutions independent of the state.
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The author analyzed the structure of expenditures of state budgets and found that in foreign
countries with low levels of economic development financing of social needs, science and education
is significantly lower than in developed countries.
According to the results of studying the experience of planning of the state budget expenditures,
practical recommendations on the full implementation of the programtargeted method in Ukraine
were prepared. The expediency of reducing the number of state strategic documents and the need
to involve nongovernmental organizations in the budget process are substantiated. Also it is proposed
to review the structure of expenditures of the State Budget of Ukraine.

Ключові слова: планування видатків державного бюджету, програмноцільовий метод, середньо
строкове планування, середньостроковий фінансовий план, макроекономічні прогнози, видатки держав
ного бюджету.
Key words: planning of state budget expenditures, programtarget method, mediumterm planning, medium
term financial plan, macroeconomic forecasts, state budget expenditures.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Планування видатків державного бюджету є одним
з головних інструментів регулювання розвитку країни,
роль якого визначається вибором раціональних шляхів
розподілу бюджетних ресурсів для досягнення необхід
них темпів економічного зростання та підвищення су
спільного добробуту.
З метою встановлення безпосереднього зв'язку між
виділенням бюджетних коштів та результатами їх вико
ристання у 2002 році в Україні в бюджетний процес впро
ваджено програмно цільовий метод, який на той час вже
широко практикували зарубіжні країни. У вітчизняному
законодавстві програмно цільовий метод визначається
як метод управління бюджетними коштами для досяг
нення конкретних результатів за рахунок коштів бюд
жету із застосуванням оцінки ефективності використан
ня бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного про
цесу [1] та передбачає складання видаткової частини
проекту Державного бюджету України за програмами.
Майже весь цей час використання програмно цільо
вого методу в нашій країні було здебільш формальним:
значна частина видатків Державного бюджету затвер
джувалася без орієнтації на результат, не проводилась
оцінка впливу бюджетних видатків на досягнення цілей
соціально економічного розвитку України та реалізацію
стратегічних державних завдань, а макроекономічне
прогнозування, яке є основою бюджетного плануван
ня, характеризувалося невисокою надійністю.
Зазначені недоліки не є вичерпними, проте, зважа
ючи на першочергові завдання, які стоять перед Украї
ною щодо підвищення якості життя населення та забез
печення конкурентоспроможності національної еконо
міки, вони обумовлюють необхідність вдосконалення
планування видатків Державного бюджету в найкорот
ший строк.
У цьому контексті вважаємо за доцільне дослідити
міжнародний досвід планування видатків державного
бюджету та розробити практичні рекомендації щодо
застосування кращих зарубіжних практик планування
бюджетних видатків в Україні.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Над вивченням міжнародного досвіду планування
видатків державного бюджету з метою запровадження
його у вітчизняний бюджетний процес працювали
науковці І. Боярко, А. Козоріз, Т. Коляда, І. Потеряйло,
Д. Рожко, Ю. Остріщенко, М. Тимошенко та інші. Не
зважаючи на значну кількість проведених досліджень,
підготовка пропозицій щодо вдосконалення плануван
ня видатків Державного бюджету України з урахуван
ням вдалих іноземних підходів залишається актуальною
і сьогодні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення міжнародного досвіду
планування видатків державного бюджету та підготов
ка практичних рекомендацій щодо можливостей його
використання в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зарубіжні країни мають багато спільних рис плану
вання видатків державного бюджету, проте незначна
частина позицій дещо розрізняться. Відмінні особли
вості головним чином обумовлені державним устроєм
країн й специфікою їх державного управління.
Як вже зазначалось, протягом тривалого часу за
рубіжні країни в процесі планування бюджетів широко
використовують програмно цільовий метод, оскільки
саме він визнаний ними "як найефективніший в органі
зації державних витрат" [2, с. 336]. В його основу по
кладено підхід, відповідно до якого спочатку визнача
ються результати, яких необхідно досягти, а вже потім
вирішується питання про те, які фінансові ресурси не
обхідні для досягнення цих результатів [3—6].
Попри деякі відмінності у застосуванні програмно
цільового методу загальними рисами, притаманними
йому в Австралії, Канаді, Новій Зеландії, США, Японії,
країнах Європейського Союзу та пострадянського про
стору, є: середньострокова перспектива для плануван
ня бюджетної політики й показників бюджету (за інши
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ми методами бюджетне планування здійснюється, як
правило, тільки на один рік); оцінка економічного роз
витку в середньостроковій перспективі як основа для
розрахунку бюджетних показників (а не тільки фактичні
дані по програмах за кілька останніх років); формуван
ня видатків бюджету не за узагальненими функціями, а
за програмами із установленням індикаторів їхнього
виконання; обгрунтування видатків бюджету не на оцінці
виконання бюджету за минулі роки, а на аналізі резуль
тативності бюджетної програми [2, с. 334].
Програмно цільовий метод передбачає необхідність
планування видатків державного бюджету на серед
ньострокову перспективу з тим, щоб встановити взаємо
зв'язок між багаторічними державними цілями та фінансо
вими можливостями їх реалізації. Зауважимо, що налаго
дити такий зв'язок у рамках річного плану практично не
можливо, оскільки короткострокове планування, як прави
ло, спрямовано на реалізацію виключно тактичних завдань.
Обгрунтування доцільності середньострокового
планування полягає в існуванні й інших потенційних пе
реваг. Його запровадження сприяє встановленню чітких
пріоритетів у галузі державних фінансів та забезпечен
ню збалансованості бюджетних ресурсів у перспективі,
реалізації послідовної та виваженої бюджетної політи
ки, узгодженої із заходами грошово кредитної політи
ки, передбаченню наслідків бюджетної політики через
кілька років, тобто досягненню її оптимальних резуль
татів шляхом послідовного вирішення соціально еконо
мічних проблем країни. Також середньострокове пла
нування забезпечує прозорість бюджетного процесу,
обгрунтовуючи планові показники бюджету, та, як
підкреслюють А. Ахламов та О. Голинська, стримує над
мірний попит на бюджетні видатки (інструкції міністер
ства фінансів вимагають від державних відомств і уста
нов неухильного дотримання лімітів, зафіксованих у
ньому, регламентують зростання поточних і адміністра
тивних видатків) [7, с. 19]. Водночас планові показники
видатків державного бюджету, розраховані на декіль
ка років наперед, є своєрідною гарантією реалізації за
ходів державної підтримки економіки та соціальних
програм.
Зарубіжні країни використовують різні підходи до
середньострокового планування. З організаційної точ
ки зору це означає, що планові видатки державного
бюджету можуть бути представлені або в річному бюд
жеті й середньостроковому фінансовому плані, який
визначає параметри та напрями бюджетної політики на
наступний за плановим період (зазвичай декілька років),
або в багаторічному бюджеті, який встановлює пара
метри бюджету на весь період. Здебільшого зарубіж
ними країнами в процесі бюджетного планування
здійснюється підготовка двох самостійних, але взаємо
пов'язаних документів.
Середньостроковий фінансовий план будується на
базі програм соціально економічного розвитку країни
та макроекономічних прогнозів. У цьому зв'язку він ви
магає чіткого, узгодженого формулювання цілей і пріо
ритетів державної політики та якісного прогнозування
макроекономічних показників. Їх (наприклад, темпів
зростання валового внутрішнього продукту) переоцін
ка в середньостроковому періоді може призвести до за
вищення обсягів державних видатків [8].

Для запобігання можливого використання некорект
них макроекономічних прогнозів у Австрії, Бельгії,
Нідерландах та інших країнах Європейського Союзу на
допомогу органам державної влади приходять неза
лежні від уряду установи. Найбільш успішною в реалі
зації такого співробітництва є Німеччина, де спільно з
урядом оцінку поточного стану економіки країни та тен
денцій її розвитку на майбутній період здійснюють ви
датні вчені економісти та сторонні експертні організації.
Їх залучення до процесу макроекономічного прогнозу
вання здійснюється шляхом створення науково допо
міжних органів, наділених консультативними функція
ми, зокрема Ради експертів з питань загальногоспо
дарського розвитку, Експертної ради з оцінки загаль
ноекономічного розвитку [9, с. 17—18]. Важливу допо
міжну роль у розробці державних прогнозів й програм
також відіграють провідні науково дослідні економічні
інститути, які розробляють коротко , середньо— та
довгострокові прогнози розвитку економіки Німеччи
ни на основі спеціальних контрактів заказів, які надхо
дять від державних і недержавних установ [10, c. 459].
Науковці [11; 12] звертають увагу, що даним серед
ньострокового фінансового плану притаманний "ковз
ний" характер. План, у тому числі показники бюджет
них видатків, щороку оновлюється з одночасною про
лонгацією часових меж на один рік вперед. Корегуван
ня здійснюється з урахуванням уточненого прогнозу
макропоказників, якій базується на поточній еко
номічній ситуації, змін у соціальному розвитку, а також
перегляду напрямів бюджетної політики на середньо
строкову перспективу.
Невід'ємною частиною середньострокового плану
вання є система певних правил й обмежень. Так, у
Франції встановлені граничні показники зростання ви
датків бюджету у відсотках до внутрішнього європейсь
кого продукту. В США визначається контрольний по
казник скорочення бюджетного дефіциту, в разі недо
тримання якого автоматично розпочинається процес
секвестрування, тобто зменшення видатків бюджету [13,
с. 172—173]. В Греції застосовується мораторій на об
меження обсягів інвестиційних видатків, розрахованих
Міністерством економіки [12, с. 50].
З огляду на зазначене можна стверджувати, що в
зарубіжних країнах системи правил й обмежень від
різняються різноманітністю. Здебільшого вони врахо
вують особливості бюджетних систем та потреби націо
нальних економік. Проте для країн Європейського Со
юзу Європейська Комісія встановила й декілька загаль
них рекомендацій щодо середньострокового плануван
ня та видатків бюджетів, а саме:
середньостроковий план має покривати всі державні
видатки або як мінімум видатки центральної влади та
сектору соціального забезпечення;
бажано проводити планування з глибокою деталі
зацією видатків за секторами;
середньострокові плани мають встановлювати
ліміти видатків (обмеження як на загальному рівні, так і
на рівні розпорядників коштів);
строк планування має становити три чотири роки
тощо [11, с. 77].
Враховуючи приписи Європейської Комісії в Австрії,
Греції, Данії, Естонії, Італії, Люксембурзі, Нідерландах,
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Рис. 1. Основні групи видатків державних бюджетів зарубіжних країн
Джерело: складено на основі [19, с. 154].

Німеччині, Португалії й Фінляндії бюджетні органи роз
робляють фінансові плани на чотири роки [14, с. 23].
Інші країни Європейського Союзу в основному практи
кують трирічне планування, і, як зазначає А. Козоріз,
"цей вибір досить логічний, тому що стан європейської
економіки дає змогу здійснювати відносно адекватне
прогнозування саме на такий період. Більш довгостро
кові прогнози суттєво втрачають точність" [11; с. 79].
Варто підкреслити, що середньострокові фінансові
плани більшості країн не мають офіційного статусу за
кону і формально являють собою зобов'язання уряду
дотримуватися видаткових обмежень, покладених в їх
основу. Вони складаються та надаються законодавчим
органам одночасно з проектами державних бюджетів
на відповідний рік в довідково аналітичних цілях. У той
же час, наприклад, у Франції середньостроковий фінан
совий план офіційно представляється в парламенті, є
об'єктом обговорення й предметом голосування його
представників [12, с. 48]. Вибір правового статусу до
кументу обумовлюється впевненістю державних органів
у можливості забезпечити досягнення встановлених
орієнтирів.
Що стосується річного бюджету, то найчастіше він
затверджується у формі закону, і тільки в деяких краї
нах — в іншій спосіб. Наприклад, у Фінляндії й Норвегії
бюджет затверджується ухвалою спеціальної парламен
тської резолюції, а в США — у формі співпадаючої ре
золюції обох палат Конгресу і при цьому не має обо
в'язкової юридичної сили [15, с. 134].
Планування державних бюджетів зарубіжних країн
має й інші характерні відмінності, зокрема, в структурі
їх видаткових частин. Як правило, вона залежить від
ряду чинників, у тому числі адміністративно територі
ального устрою держави, масштабності завдань, які ви
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рішуються владою на цьому етапі, економічного потен
ціалу країни, кількості осіб, які користуються соціаль
ною підтримкою тощо. Як зазначає І. Боярко, "спів
відношення між окремими групами видатків визначаєть
ся стратегічною спрямованістю бюджетної політики з
урахуванням таких факторів її формування, як рівень
соціально економічного розвитку країни, її соціально
культурні та виробничо технологічні зв'язки з іншими
державами, історичні традиції, діюча модель регулю
вання економіки" [16, с. 17].
Науковець звертає увагу, що в різні проміжки часу
видаткова частина державних бюджетів зарубіжних країн
мала різну направленість. Так, "в період становлення
ринкових відносин країни спрямовували значну частину
своїх бюджетних коштів на здійснення економічної діяль
ності, з яких до 70% асигнувань зосереджувалося у сфері
матеріального виробництва … з посиленням соціальної
функції держави, орієнтованої на безпосереднє забез
печення потреб громадян, було здійснено переорієнта
цію грошових потоків держави на соціальний захист і
соціальні послуги для населення" [там само].
Сьогодні значна частка коштів державних бюджетів
спрямовується на фінансування соціального забезпе
чення, медицини, освіти. В деяких країнах провідними
статтями є також видатки на національну оборону (в
США — 18—20% сукупних видатків, у країнах Захід
ної Європи — 10—13%) та науку (в США, Японії — 3—
4% ВВП) [17, с. 63; 18, с. 23]. Крім того, з державного
бюджету фінансуються економічна діяльність, держав
не управління, а розвинуті країни такі, як США, Фран
ція, навіть надають допомогу (субсидії, кредити) іншим
країнам (рис. 1).
Досліджуючи структуру видатків державних бюд
жетів зарубіжних країн, не можна не взяти до уваги за
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уваження Т. Табакової, що в країнах з невисоким рівнем
економічного розвитку фінансування соціальних по
треб, науки й освіти є значно нижчим у порівнянні з роз
винутими країнами. Причина криється в пріоритетах,
обумовлених неможливістю "мати високі соціальні стан
дарти в країні, у якій економіка знаходиться в занепаді"
[17, с. 63]. Схоже судження висловлює Т. Говорушко,
стверджуючи, що держави, які належать до групи країн
з розвиненою економікою (Канада, США, країни Захід
ної Європи), зосереджують увагу на розвитку науки та
освіти, поліпшення якості та обсягів соціального забез
печення, підвищення якості життя населення, а країни з
перехідною економікою — більше на розвитку інженер
ної інфраструктури та на програмах активізації іннова
ційної діяльності [20, с. 97].
Важлива роль у плануванні видатків державних
бюджетів зарубіжних країн належить їх фінансовому
законодавству. В розвинутих країнах воно передбачає,
що у випадку неприйняття парламентом рішення про
затвердження бюджету до початку нового бюджетно
го року уряд має право виконувати витратну частину в
межах сум, фактично витрачених у попередньому році
[21; с. 44].
Крім власних нормативно правових актів, розвинуті
країни часто користуються документами міжнародних
інституцій, наприклад, Кодексом належної практики
щодо забезпечення прозорості в бюджетно податковій
сфері (далі — Кодекс) [22].
Розроблений Міжнародним валютним фондом до
кумент має декілька редакцій, кожна з яких відображає
ключову думку, що важливою умовою досягнення мак
роекономічної стабільності та забезпечення соціально
економічного розвитку країни є прозорість у бюджет
но податковій сфері. Її можна досягти тільки за умов
чітко визначених повноважень і відповідальності органів
державної влади, відкритості процесів планування та
виконання бюджету, звітування про виконання бюдже
ту, доступності інформації про бюджет широкому колу
громадськості та її достовірності.
Поряд із загальними принципами прозорості функ
ціонування державних фінансів у Кодексі прописані
окремі положення, які можуть бути використані країна
ми в процесі планування державних бюджетів, а саме:
річний бюджет має бути реалістичним, відповідати
цілям макроекономічної, податково бюджетної політи
ки;
видатки бюджету мають бути класифіковані за еко
номічними, функціональними та адміністративними ка
тегоріями;
основні статі видатків бюджету мають бути пред
ставлені в контексті досягнення цілей державної по
літики;
підготовка проекту бюджету, публікації бюджетної
інформації мають здійснюватися відповідно до встанов
леного календарного графіку;
у календарному графіку необхідно передбачити
достатню кількість часу на розгляд проекту бюджету
законодавчими органами.
Варто зауважити, що Кодекс не відзначається обо
в'язковим характером, проте дотримання його норм
розглядається міжнародною спільнотою як дотриман
ня стандартів найкращої практики.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи узагальнення міжнародного досвіду
планування видатків державного бюджету, сформулює
мо декілька практичних рекомендацій щодо можливо
стей його використання в Україні.
Насамперед акцентуємо увагу на необхідності по
ступового впровадження середньострокового бюджет
ного планування, за допомогою якого можна обгрун
товувати напрями використання бюджетних коштів на
цілі та пріоритети соціально економічного розвитку.
Зробимо застереження, що всупереч досвіду зарубіж
них країн, що встановлює безперечні переваги такого
бюджетування, можливість невідкладної реалізації його
в Україні є досить спірною, оскільки на сьогоднішній
день стан вітчизняної економіки не забезпечує мож
ливість прогнозування видатків Державного бюджету
навіть на один фінансовий рік без суттєвих відхилень
фактичних показників від планових.
У контексті викладеного першочерговим заходом,
покликаним сприяти удосконаленню планування ви
датків Державного бюджету України, має стати пол
іпшення макроекономічних прогнозів шляхом залучен
ня до їх підготовки неурядових організацій, де працю
ють експерти, які мають науковий ступінь у галузі еко
номічних наук та вивчають питання макропрогнозуван
ня протягом тривалого періоду.
Також особливого значення набуває питання забез
печення відповідності структури планових показників
видатків Державного бюджету визначеним пріоритет
ним напрямам соціально економічного розвитку Украї
ни. В цьому аспекті доцільно нагадати, що на зміну не
виконаної Програми економічних реформ на 2010—
2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспромож
на економіка, ефективна держава" [23] в січні 2015 року
затверджено Стратегію сталого розвитку "Україна —
2020" [24]. П'ять напрямів стратегічних перетворень, які
передбачали реалізацію 18 реформ та програм розвит
ку, замістили чотири вектор руху, які відзначилися не
тільки новизною, а й чисельністю запланованих заходів —
62 реформами та програмами розвитку держави.
Поряд із Стратегію сталого розвитку "Україна —
2020" затверджені десятки інших стратегічних доку
ментів, тому виділити пріоритети в соціально економі
чному розвитку нашої країни не те, що складно, а вза
галі практично неможливо. А отже, не менш важливим
заходом з удосконалення планування видатків Держав
ного бюджету має стати чітке визначення системи дер
жавного стратегічного планування, яка дасть змогу не
тільки уточнити коло учасників та процедури держав
ного стратегічного планування, а й конкретизує перелік
документів, які закріплюватимуть цілі, напрями розвит
ку України, пріоритети, завдання й заходи та слугува
тимуть основою для бюджетного планування.
Виконання цієї рекомендації дозволить скоротити
кількість державних стратегічних документів та більш
раціонально використовувати бюджетні кошти, на
дасть можливість представити основні статті видатків
бюджету в контексті досягнення цілей державної пол
ітики, що, безумовно, буде визнано міжнародним
співтовариством як один з позитивних кроків України
на шляху до забезпечення прозорості у бюджетно по
датковій сфері.
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З метою підвищення конкурентоспроможності на
ціональної економіки доцільно переглянути структуру
бюджетних видатків. Сьогодні в процесі планування
Державного бюджету України найбільша частка фінан
сових ресурсів закладається на здійснення видатків со
ціального спрямування. Значними статтями видатків
бюджету крім того є видатки на загальнодержавні
функції, в том числі обслуговування боргу, видатки на
оборону, видатки на громадський порядок, безпеку та
судову владу. Спираючись на кращий міжнародний
досвід, відповідно до якого переважна частина зарубі
жних країн у процесі свого становлення спрямовувала
левову частку бюджетних коштів на здійснення еконо
мічної діяльності, пропонується збільшити видатки Дер
жавного бюджету на економічну діяльність шляхом ско
рочення видатків на утримання органів законодавчої,
виконавчої, судової влади та деяких соціальних ви
датків. Перспективами подальших розвідок у цьому на
прямі є переоцінка доречності в сучасних умовах роз
витку України здійснення видатків на соціальний захист
окремих категорій населення, а також підготовка про
позицій щодо удосконалення вітчизняного законодав
ства з питань діяльності органів державної влади для
оптимізації обсягів видатків Державного бюджету на їх
утримання.
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THE ROLE OF STATE REGULATION IN THE FORMATION OF THE PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF THE NCO OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE:
JUSTIFICATION OF WAYS OF IMPROVEMENT
Доведено актуальність дослідження державного регулювання системи професійного розвит
ку молодшого керівного складу Національної гвардії України. Сформовано визначення та струк
турні елементи зазначеної системи. Обгрунтовано об'єкти державного регулювання профес
ійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії України. Визначено суб'єкти
та функції державного регулювання професійного розвитку молодшого керівного складу На
ціональної гвардії України. Сформовано основоположні механізми державного регулювання
цієї сфери. Здійснено аналіз правового, організаційного та мотиваційного механізмів держав
ного регулювання професійного розвитку молодшого керівного складу Національної гвардії Ук
раїни. Розроблено схему структури та змісту державного регулювання професійного розвитку
молодшого керівного складу Національної гвардії України. Надано пропозиції з розвитку пра
вового, організаційного та мотиваційного механізмів державного регулювання. Визначено на
прями подальших наукових досліджень.
It is established that the National Guard of Ukraine is moving by reforming and building on the
model of the security and defense forces of the leading EU and NATO countries. A key milestone in
the process of modernizing and updating military formations and law enforcement agencies is the
formation of a highly professional NCO, which is the backbone of many of the world's leading military
and law enforcement units. The main purpose is to investigate the role of state regulation in the
formation of the system of professional development of the NCOs and officers of the National Guard
of Ukraine and the formation of appropriate ways of improvement.
Proposals for the development of legal, organizational and motivational mechanisms of state
regulation of professional development of the NCO of the National Guard of Ukraine have been
provided. Implementation of the state policy on improvement of normativelegal acts of strategic
and practical direction, as well as analytical normativelegal acts on professional development of
the NCO of the National Guard of Ukraine. Introduction of the basics of personnel management in
the personnel support of units and units of the National Guard of Ukraine and development of a system
of multilevel training of the NCO of the National Guard of Ukraine. Provision of high social standards
by the state, highlevel organization of military and social security bodies by the military
administration, as well as career advancement of sergeants and officers.
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Implementation of the state policy in the field of professional development of the NCOs will allow
to differentiate the functions of sergeants (officers) and officers, to create motivational factors for
career growth, to ensure social attractiveness of military service, to introduce a transparent system
of personnel selection, to introduce an effective system of recruitment. The areas of further scientific
research will be aimed at improving the system of professional development of the NCO of the National
Guard of Ukraine.
Ключові слова: державне регулювання, професійний розвиток, система професійного розвитку, мо
лодший керівний склад, шляхи удосконалення, Національна гвардія України.
Key words: state regulation, professional development, system of professional development, NCO, ways of
improvement, National Guard of Ukraine.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
Збройна агресія проти України у 2014 році, вклю
чаючи незаконну окупацію Криму і Донбасу, стала по
штовхом для реформування військових формувань та
правоохоронних органів спеціального призначення Ук
раїни. Головним напрямом цієї стратегії є поступове
реформування сектору безпеки та оборони відповідно
до стандартів ЄС та НАТО. Сьогодні Національна гвар
дія України рухається шляхом реформування та розбу
дови за зразком сил безпеки і оборони провідних країн
ЄС та НАТО. Ключовим етапом у процесі модернізації
та оновлення військових формувань та правоохоронних
органів є формування високопрофесійного молодшо
го керівного складу, який є кістяком багатьох передо
вих військових та правоохоронних формувань світу.
Молодший керівний склад відграє особливо важли
ву роль у повсякденній діяльності сил безпеки і оборо
ни, оскільки його наявність розглядається як один із
основних атрибутів сучасних військових формувань та
правоохоронних органів й є невід'ємною складовою їх
професіоналізації. Саме сержанти є основою молодшо
го керівного складу в успішних професійних арміях,
вони забезпечують спадкоємність військового досвіду
та виучки.
Таким чином, актуальність теми дослідження ви
значається: перспективою виконання завдань сержан
тами та старшинами Національної гвардії України в умо
вах інтеграції України в ЄС та НАТО; розбіжністю су
часних наукових підходів щодо формування системи
підготовки молодшого керівного складу у військових
формуваннях та правоохоронних органах країн ЄС,
НАТО та України; недостатньою теоретико методолог
ічною розробленістю наукового завдання щодо держав
ного регулювання системи професійного розвитку мо
лодшого керівного складу частин та підрозділів Націо
нальної гвардії України; практичною значимістю розвит
ку професійного молодшого керівного складу як однієї
з важливих умов виконання службово бойових завдань
частинами та підрозділами Національної гвардії Украї
ни.

праці В. Зозулі, Т. Кагановської, А. Клочка, О. Ілюши
ної, К. Левченка, В. Яцуби. Дослідженню питань про
фесійного розвитку молодшого керівного складу війсь
кових формувань та правоохоронних органів спеціаль
ного призначення було приділено увагу в працях В. Во
робйова, М. Медвідя, О. Вергуна, Е. Ващенка, М. Гаць
ко та ін. вчених. О. Кокуна, І. Пішка, Н. Лозінської, В. Пав
ліка, І. Приходька, О. Колісніченка, Я. Мацегори, І. Во
робйової та ін. Вченими зроблено значний внесок у дос
лідження проблем професійного розвитку молодшого
керівного складу складових сектору безпеки і оборо
ни. Питанню вивчення саме державного регулювання
системи професійного розвитку молодшого керівного
складу Національної гвардії України не приділено ува
ги. Вказані питання потребують проведення окремого
дослідження та розробки відповідних теоретичних і
практичних рекомендацій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ролі державного регу
лювання у формуванні системи професійного розвитку
сержантського та старшинського складу Національної
гвардії України та формування відповідних шляхів удос
коналення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Наразі законодавцем [1] визначено, що метою дер
жавної політики у сфері професійного розвитку праців
ників є підвищення їх конкурентоспроможності відпов
ідно до суспільних потреб шляхом сприяння роботодав
цю в ефективному використанні праці та забезпеченні
досягнення належного професійного рівня працівника
ми. Державна політика у сфері професійного розвитку
працівників формується за принципами доступності про
фесійного розвитку працівникам, вільного вибору ро
ботодавцем форм і методів забезпечення професійно
го розвитку працівників з урахуванням специфіки їх ро
боти, додержання інтересів роботодавця та працівни
ка, а також безперервності процесу професійного роз
витку працівників [1].
Органи управління Національної гвардії України
повинні дотримуватись зазначених принципів держав
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ної політики під час організації заходів з професійного
І ПУБЛІКАЦІЙ
розвитку молодших керівників. Отже, системою дер
Оцінці проблем державного управління кадровим жавного регулювання професійного розвитку молодшо
забезпеченням у сфері безпеки і оборони присвячені го керівного складу Національної гвардії України в за
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гальному вигляді можна вважати
Навчальні центри
Кадрове
взаємопов'язану сукупність еле
Національної гвардії
ментів, що здійснюють влив на
забезпечення
України
суспільні відносини в сфері про
(впровадження кадрового
фесійного розвитку молодшого
Організація освітнього
менеджменту)
керівного складу, організуючи їх
процесу
відповідно до завдань держави та
існуючих й імовірних загроз на
Професійний
ціональній безпеці.
розвиток
Структурними елементами за
значеної системи є об'єкти дер
жавного управління, суб'єкти дер
Військові частини
Військово-соціальне
жавного регулювання та механіз
(з’єднання) Національної
забезпечення
ми регулювання.
гвардії України
Об'єктами державного регу
(дотримання високих
лювання (див. рис. 1) є освітній
Заняття з бойової та
соціальних стандартів)
процес у системі навчання у на
спеціальної підготовки
вчальних центрах, заняття з бой
Рис. 1. Об'єкти державного регулювання професійного розвитку
ової та професійної підготовки в
молодшого керівного складу Національної гвардії України
ході проходження служби на по
садах молодшого керівного складу. Крім того, до ринг якості освіти, атестація педагогічних праців
об'єктів державного регулювання можливо віднести ників.
роботу з кадрового забезпечення (впровадження кад
Відомчий рівень державного регулювання склада
рового менеджменту) та військово соціальне забезпе ють Міністерство внутрішніх справ України та Головне
чення (дотримання високих соціальних стандартів).
управління Національної гвардії України. Контрольні та
Статтею 3 Закону України [1]
визначено, що управління у сфері
Суб’єкти державного
Функції
професійного розвитку праців
регулювання
державного регулювання
ників здійснюється за двома рівня
ми: центральним органом виконав
Загальнодержавний рівень
Дозвільні та контрольні
чої влади у сфері соціальної пол
Верховна Рада України,
реєстрація закладів освіти,
ітики, центральним органом вико
Президент України,
ліцензування освітньої діяльності,
навчої влади у сфері освіти і науки,
Кабінет Міністрів України,
моніторинг якості освіти,
молоді та спорту, іншими централь
Міністерство освіти і науки
атестація педагогічних
ними та місцевими органами вико
України
працівників
навчої влади відповідно до їх по
вноважень та роботодавцями шля
хом організації професійного на
Контрольні та організаційні
вчання працівників, їх атестації.
реєстрація закладів освіти,
Відомчий рівень
Виходячи зі сказаного, можли
організація освітнього процесу,
Міністерство внутрішніх
методичний супровід,
во зазначити, що суб'єкти держав
справ України,
координація діяльності
ного регулювання професійного
Головне управління
закладів освіти,
розвитку молодшого керівного
Національної гвардії України
формування державного замовлення
складу Національної гвардії Украї
ни здійснюють регулювання на за
гальнодержавному, відомчому,
регіональному та місцевому рівнях
Регіональний рівень
Дозвільні та організаційні
управління. В залежності від рівнів
Місцеві державні
атестаційна експертиза
управління суб'єкти державного
адміністрації,
освітньої діяльності,
регулювання здійснюють дозвіль
Територіальні управління
оцінювання якості освітньої
ні, контрольні, організаційні та ви
Національної гвардії України
діяльності
конавчі функції (див. рис. 2).
На загальнодержавному рівні
суб'єктами державного регулю
Організаційні та виконавчі
Місцевий рівень
вання є Верховна рада України,
розробка
та реалізація програм
Військові частини (з’єднання)
Президент України, Кабінет Мі
підготовки,
Національної гвардії України
ністрів України, Міністерство ос
організація освітнього процесу
віти і науки України. Функціями
державного регулювання є доз
Рис. 2. Суб'єкти та функції державного регулювання
вільні і контрольні, а саме: реєст
рація закладів освіти, ліцензуван
професійного розвитку молодшого керівного складу
ня освітньої діяльності, моніто
Національної гвардії України
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ного управління механізмам нада
но основоположне місце. Механіз
ми державного регулювання є зна
верховенства права, прозорості, доступності, соціальної справедливості,
ряддям управління в устрої держа
відповідальності, підзвітності та ін.
ви. Під механізмами державного
регулювання професійного розвит
ку молодшого керівного складу
Правовий
Організаційний
Мотиваційний
Національної гвардії України буде
механізм
механізм
механізм
мо розуміти сукупність державно
Нормативно-правові
Кадровий
управлінських заходів, засобів, ва
Високі соціальні
акти стратегічного
менеджмент
желів, стимулів, за допомогою яких
стандарти
спрямування
органи виконавчої влади та війсь
Системи
кове командування організовують
Військово-соціальне
Нормативно-правові
багаторівневої
функціонування системи професій
забезпечення
акти практичного
підготовки
ного розвитку молодшого керівно
спрямування
молодшого
го складу з метою забезпечення ви
Кар’єрне
керівного складу
Аналітичні
конання завдань за призначенням
зростання
Національної гвардії
нормативно-правові
частинами та підрозділами Націо
України
акти
нальної гвардії України.
Механізми державного регулю
вання повинні базуватися на осно
Реалізація державної політики
воположних принципах державно
го управління, а саме верховенства
у сфері розвитку професійного молодшого керівного складу
права, прозорості, доступності,
розмежування функцій сержантів (старшин) та офіцерів;
соціальної справедливості, відпо
створення мотиваційних чинників для кар’єрного зростання;
відальності, підзвітності та ін. На
забезпечення соціальної привабливості проходження військової служби;
нашу думку, основоположними ме
запровадження прозорої системи кадрового відбору;
ханізмами державного регулюван
ня професійного розвитку молод
впровадження ефективної системи просування по службі
шого керівного складу є організа
ційний, правовий та мотиваційний
Рис. 3. Схема структури та змісту державного регулювання
механізми.
професійного розвитку молодшого керівного складу
Загально прийнято, що орга
Національної гвардії України
нізаційним механізмом є адмініст
організаційні функції державного регулювання є основ ративні та організаційні методи регулювання, а саме
ними на цьому рівні, ними є: реєстрація закладів освіти, сукупність різних за своєю природою конкретних орган
організація освітнього процесу, методичний супровід, ізаційних елементів у механізмі управління, що мають
координація діяльності закладів освіти, формування організовувати ефективне державне регулювання діяль
державного замовляння.
ністю державно управлінської системи [2—4]. Сутність
На регіональному рівні суб'єктами державного ре організаційних механізмів складають суб'єкт об'єктні
гулювання є місцеві державні адміністрації та терито відносини, що базуються на функціях державного ре
ріальні управління Національної гвардії України. Функ гулювання.
ціями державного регулювання є дозвільні та органі
Правовим механізмом є сукупність державно право
заційні, а саме атестаційна експертиза організації освіт вих засобів, за допомогою яких держава здійснює регу
ньої діяльності підрозділами освіти та науки обласних люючий вплив на суспільні відносини у визначеній сфері
державних адміністрацій та оцінювання якості освітньої суспільного життя [5—7]. Основними інструментами пра
діяльності (оцінка виконання заходів бойової та спе вового регулювання є Конституція та закони України;
ціальної підготовки) органами управління бойової та укази й розпорядження Президента України; постанови
спеціальної підготовки територіальних управлінь Націо та інші акти Верховної Ради, постанови й розпоряджен
нальної гвардії України.
ня Кабінету Міністрів, нормативно правові акти централь
Місцевий рівень державного регулювання склада них органів влади та відомчі нормативно правові акти.
ють військові частини (з'єднання) Національної гвардії
Під мотиваційними механізмами сучасна державно
України. Функціями державного регулювання є органі управлінська думка [8—10] розуміє процес або су
заційні та виконавчі щодо розробки та реалізації про купність процесів, прийомів, методів, підходів щодо
грам підготовки, організації проведення навчальних цілеспрямованого формування у працівника зацікавле
занять (виконання заходів освітньої діяльності).
ного ставлення до праці та її результатів, або іншими
Надалі зупинимося на дослідженні механізмів дер словами — упорядкована сукупність мотивів, що спря
жавного регулювання професійного розвитку молодшо мовані на досягнення мети.
го керівного складу Національної гвардії України. У су
Виходячи з вищенаведеного, структура державно
часному суспільстві механізми державного регулюван го регулювання професійного розвитку молодшого ке
ня відіграють основну роль в державній політиці щодо рівного складу Національної гвардії України має таке
забезпечення сфер суспільного життя. В науці держав наповнення (рис. 3).
Принципи державного регулювання
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Таким чином, пропозиціями з розвитку правового,
організаційного та мотиваційного механізмів державно
го регулювання професійного розвитку молодшого ке
рівного складу Національної гвардії України можливо
зазначити такі заходи.
Здійснення державної політики з удосконален
ня нормативно правових актів стратегічного та прак
тичного спрямування, а також аналітичних норматив
но правових актів щодо професійного розвитку мо
лодшого керівного складу Національної гвардії Ук
раїни. Впровадження основ кадрового менеджмен
ту у кадрове забезпечення частин та підрозділів На
ціональної гвардії України та розроблення системи
багаторівневої підготовки молодшого керівного
складу Національної гвардії України. Забезпечення
державою високих соціальних стандартів, організа
ція на високому рівні органами військового управл
іння військово соціального забезпечення, а також
забезпечення кар'єрного зростання сержантів та
старшин.
Реалізація державної політики у сфері професійно
го розвитку сержантського складу дозволить розмежу
вати функції сержантів (старшин) та офіцерів, створити
мотиваційні чинники для кар'єрного зростання, забез
печити соціальну привабливість проходження військо
вої служби, запровадити прозору систему кадрового
відбору, впровадити ефективну систему просування по
службі. Напрями подальших наукових досліджень бу
дуть спрямовані на удосконалення системи професій
ного розвитку молодшого керівного складу Національ
ної гвардії України.
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