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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У науковій літературі поняття "фінансова ста�

більність" трактується як відсутність загрозливих дис�

пропорцій в фінансово�економічній діяльності, що мо�

жуть призвести до виникнення системної кризи і нездат�
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ності держави та її фінансових інститутів забезпечувати

ресурсами функціонування економічної та соціальної

сфери, підтримувати ділову активність державного і

підприємницького секторів. Але в реальній світовій еко�

номіці фінансова стабільність практично не спостері�
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гається в жодній країні. Світова економіка перебуває в

стані невизначеності та загострення глобальних дисба�

лансів.

Аналітики Інституту еволюційної економіки до

найбільш небезпечних дисбалансів в глобальній еко�

номіці відносять [1]:

— наявність високого бюджетного дефіциту та

збільшення зобов'язань держави для фінансування со�

ціальної сфери;

— формування високого рівня суверенних боргів у

країнах з високорозвиненою економікою з одночасним

зниженням темпів росту в цих країнах, що не створює

передумови для покриття боргів навіть у найближчі 20

років;

— нерівномірний розподіл боргу між різними краї�

нами;

— формування полюсу з низькими процентними

ставками і полюсу зі стійко високими процентними став�

ками;

— виникнення полюсу з високими рівнями валют�

них резервів і зі значними дефіцитами поточного рахун�

ку платіжного балансу;

— виникнення валютного курсового дисбалансу.

Світова практика показала, що дисбаланси прово�

кують нестабільність економічної системи будь�якої краї�

ни і мають негативні наслідки для всієї фінансової сис�

теми держави, зокрема:

— у сфері державних фінансів — зростає дефіцит

бюджету; нарощується ймовірність секвестру бюджету;

збільшується величина державного і гарантованого дер�

жавою боргу; різко знижується обсяг золотовалютних

резервів; згортається державна підтримка галузей та

знижується рівень соціального захисту населення;

— у міжнародних фінансах — зростає валовий

зовнішній борг; пришвидшується фінансове інфікуван�

ня національної економіки від інших країн, заражених

фінансовою кризою; суттєво падає курс національної

валюти; спостерігається масова втеча капіталів;

— на фінансових ринках і у фінансовому секторі —

підвищується процент, розширюється спекулятивна

фінансова діяльність та звужується інвестиційна; настає

банківська паніка; зростає частка проблемних банків і

небанківських фінансових установ; збільшується розмір

суверенних боргів; звужується сфера кредитування еко�

номіки та домашніх господарств; суттєво знижується

курс цінних паперів; нарощуються неплатежі; прояв�

ляється негативний зв'язок між фінансовою лібераліза�

цію, спекулятивною поведінкою банків і банківською

кризою;

— у сфері грошового обігу — різко зростають ціни

із переходом у хронічну інфляцію; збільшується рівень

доларизації, розширюється практика застосування гро�

шових сурогатів;

— у матеріальній сфері — спостерігається прогре�

суюче погіршення фінансового стану матеріального ви�

робництва, падіння доходів товаровиробників нижче

рівня, необхідного для забезпечення навіть простого

відтворення.

Експерти наголошують на тому, що стан глобальних

дисбалансів має враховуватися під час формування еко�

номічної політики в кожній країні, тому що це пов'язано

із забезпеченням її фінансової безпеки, станом держав�

них фінансів та видатків бюджету [2]. Оцінка стану фінан�

сової безпеки та рівня стабілізації економіки вимагає

розробки нормативно�методичного інструментарію,

який дозволив би здійснювати комплексний причинно�

наслідковий аналіз чинників фінансової нестабільності

(дисбалансів) та рівень їх впливу на стан, в першу чергу

державних фінансів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідення діючих методичних реко�

мендацій оцінки впливу чинників фінансової нестабіль�

ності на сферу державних фінансів в Україні у порівнянні

із відповідними методичними розробками МВФ та реко�

мендаціями для країн ЄС.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Важливе значення в попередженні та нівелюванні

чинників фінансової нестабільності відводиться держав�

ним фінансам, які включаючи бюджетні та позабюджетні

ресурси в умовах світової фінансової нестабільності

значно посилюють свій вплив на:

— використання коштів для виконання суспільно�не�

обхідних функцій держави;

— розподіл ресурсів між різними сферами діяль�

ності органів державного управління для виконання по�

кладених на них завдань;

— зменшення рівня диференціації в доходах, що от�

римують різні соціальні групи та регіони;

— функціонування системи управління фінансови�

ми ризиками на рівні держави;

— послаблення прояву чинників фінансової нестаб�

ільності на результативність діяльності секторів націо�

нальної економіки;

— формування оптимальних фінансово�економіч�

них пропорцій в сфері виробництва та обігу товарів і по�

слуг.

На міжнародному рівні проблематика боротьби із

чинниками фінансової нестабільності стала предметно

розглядатися з кінця 2008 року. Зокрема 15 листопада

2008 року на Саміті G20 у Вашингтоні була ухвалена

"Декларація по фінансових ринках і розвитку світової

економіки", де були названі причини світової фінансо�

вої кризи 2008—2009 рр., а також визначені принципи

реформування фінансових ринків на основі посилення

транспарентності, підзвітності, системи регулювання,

розширення міжнародного фінансового співробітницт�

ва, реформування міжнародних фінансових організацій.

На Лондонському Саміті G20 у квітні 2009 року було

ухвалено План дій по виходу із глобальної фінансової

кризи, затверджені Декларація по укріпленню фінансо�

вої системи та Декларація з розподілу ресурсів через

міжнародні фінансові інститути.

На Самітах G20 у Пітсбурзі (вересень 2009 р.), То�

ронто (червень 2010 р.), Сеулі (листопад 2010 р.) були

поставлені завдання щодо створення умов для стійкого

та збалансованого економічного зростання, посилення

системи міжнародного фінансового регулювання; мо�

дернізації глобальних інституцій, в тому числі, МВФ; роз�

в'язання сировинних, екологічних, енергетичних про�

блем, посилення боротьби з корупцією, забезпечення

підтримки найбільш нужденних країн та груп населен�

ня.

Найбільш детально ідеологія подолання глобальних

дисбалансів викладена на Канському Саміті G20 в "Дек�

ларації про розбудову спільного майбутнього: колек�

тивні дії для підвищення загального добробуту", а також

"Канському плані дій із забезпечення зростання та зай�

нятості", які було прийнято ще в листопаді 2011 року гла�

вами держав "Великої двадцятки". У плані визначені такі

заходи [3, с. 37—38]:
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— необхідність перебалансування глобальної еко�

номіки на основі підвищення внутрішнього попиту і спо�

живання в країнах з ринками, що формуються;

— досягнення бюджетної консолідації за рахунок

скорочення дефіциту бюджету, зниження державного

боргу, зростання національних заощаджень;

— проведення структурних реформ, які мають за�

безпечити розвиток інститутів праці, стимулювання

збільшення числа офіційних і якісних робочих місць,

інвестиції в розвиток інфраструктури, реформи у сфері

послуг, обов'язковість розкриття інформації фінансови�

ми установами;
— активізація реформ в цілях зміцнення національ�

них/глобальних фінансових систем (впровадження ви�

мог Базеля ІІ і ІІІ, розвиток ризик�орієнтованого нагля�
ду, вдосконалення клірингу і торгівлі зобов'язаннями з

позабіржових похідних інструментів, розробка єдиного

набору глобальних стандартів фінансової звітності,

впровадження механізму регулювання ризиків);
— загальне стимулювання відкритої торгівлі й інве�

стицій, відмова від протекціонізму, розробка програми

розвитку багатосторонньої торгівлі;

— спрямування додаткових інвестицій в країни, що
розвиваються.

Чинники фінансової нестабільності, що аналізують�

ся в різних економічних теоріях (макроекономічної

рівноваги, суспільного добробуту, зміни економічних
циклів), свідчать про необхідність використання достат�

ньо широкого спектру показників, які необхідно діагно�

стувати для ідентифікації причин ймовірності настання

кризових явищ та розробки дієвих заходів щодо їх ней�
тралізації.

Аналіз методичних документів, розроблених міжна�

родними інституціями та в Україні, зокрема:

— Посібник МВФ з фінансової стабільності (для
фінансових та нефінансових корпорацій, домогоспо�

дарств, фондового ринку) [4];

— Європейська процедура визначення макроеконо�

мічних дисбалансів (Scoreboard for the Surveillance of
Macroeconomic Imbalances) [5];

— Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня

економічної безпеки в Україні [6];

— Концепція забезпечення національної безпеки у

фінансовій сфері України [7];

— показує, що для оцінки дисбалансів, у тому числі

у фінансовій сфері та економічній безпеці, кожен із пред�

ставлених документів має свій конкретний перелік по�

казників, які не дозволяють впевнено оцінити формуван�

ня кризових явищ на стадії їх зародження.

Характеристика індикаторів для оцінки фінансових

дисбалансів в різних нормативно�методичних докумен�

тах (перелік яких наведено вище) показує, що в цих до�

кументах застосовуються різні методологічні та мето�

дичні підходи, що пов'язано із різним забезпеченням ста�

тистичних розробок у країні, а також вони мають різний

перелік індикаторів.
За наслідками світової фінансової кризи 2008—

2009 рр. в Європі запроваджено нову модель регулю�

вання фінансового сектора, яка вводить процедури уп�
равління кризами (менеджмент кризи), спрямована на

згладжування системних шоків, послаблення факторів

проциклічності, що є каталізаторами кризових явищ, а

також зобов'язує до взаємодії всі органи регулювання
та нагляду в різних країнах ЄС та в світі.

Запропонована модель регулювання передбачає за�

стосовування для Європи єдиних і взаємодоповнюючих

систем мікро� та макропруденційного нагляду, в рамках
яких розроблені рекомендації МВФ [4] та інших міжна�

родних організацій в частині застосування пакету інди�

каторів для діагностики фінансової стабільності. Розроб�

лені МВФ рекомендації включають перелік показників
для оцінки стійкості депозитних і недепозитних корпо�

рації (табл. 1, 2).

Для моніторингу індикаторів фінансової стабіль�

ності в ЄС були створені нові загальноєвропейські
органи: Європейська рада з системних ризиків

(European Systemic Risk Board — ESRB); Європейська

система фінансового нагляду (European System of

Financial Supervisors — ESFS). Доповідь з питань гло�
бальної фінансової стабільності наводиться на сайті

МВФ [9].

Суть індикаторів фінансової стійкості для депозит�

них корпорацій полягає в тому, що вони дають мож�

ливість оцінити достатність капіталу, якість активів, стан

ліквідності, ринковий ризик, рентабельність окремо кож�

ної депозитної корпорації та банківської системи зага�

лом. Рекомендований набір показників є доволі конк�

ретним.

Таблиця 1. Показники фінансової стійкості для депозитних корпорацій за розробкою МВФ

Джерело: узагальнено на основі [4; 8, с. 88].

Базовий набір Рекомендований набір показників 
Достатність капіталу 
Співвідношення нормативного капіталу до зважених за ризиком 
активів. 
Співвідношення нормативного капіталу першого рівня до зважених 
за ризиком активів. 
Співвідношення недіючих кредитів і позик без урахуванням 
створених резервів до капіталу. 
Якість активів 
Співвідношення недіючих кредитів і позик до сукупних валових 
кредитів і позик.  
Співвідношення розподілу кредитів і позик за секторами до 
сукупних кредитів і позик.  
Прибуток і рентабельність 
Норма прибутку на активи. 
Норма прибутку на власний капітал.  
Співвідношення процентної маржі до валового доходу.  
Співвідношення непроцентних витрат до валового доходу.  
Ліквідність 
Співвідношення ліквідних активів до сукупних активів (коефіцієнт 
ліквідних активів). 
Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань.  
Чутливість до ринкового ризику 
Співвідношення чистої відкритої валютної позиції до капіталу 

Співвідношення капіталу до активів. 
Співвідношення великих відкритих позицій до капіталу. 
Співвідношення кредитів і позик за географічним розподілом до 
сукупних кредитів і позик.  
Співвідношення валової позиції похідних фінансових інструментів 
в активах до капіталу. 
Співвідношення валової позиції похідних фінансових інструментів 
у зобов'язаннях до капіталу.  
Співвідношення доходу від торговельних операцій до сукупного 
доходу.  
Співвідношення витрат на утримання персоналу до непроцентних 
витрат.  
Спред між довідковими ставками по кредитах і депозитах.  
Спред між найвищою і найнижчою міжбанківськими ставками.  
Співвідношення депозитів клієнтів до сукупних кредитів і позик 
(крім міжбанківських).  
Співвідношення валютних кредитів і позик до сукупних кредитів і 
позик. 
Співвідношення валютних зобов'язань до сукупних зобов'язань.  
Співвідношення чистої відкритої позиції за інструментами участі в 
капіталі до капіталу  
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У таблиці 2 наведено рекомендовані індикатори для

оцінки стану ліквідності недепозитних корпорацій, до�

машніх господарств, фондового ринку, ринку нерухо�

мості.

Слід звернути увагу, що для недепозитних корпо�

рацій (тобто підприємств) передбачається аналіз дуже

важливих показників, зокрема, співвідношення сукупно�

го боргу до власного капіталу; норми прибутку на влас�

ний капітал; співвідношення прибутку до витрат на пога�

шення відсотків та основної суми боргу; співвідношення

чистої відкритої валютної позиції до власного капіталу,

а також аналіз числа заяв з проханням про захист від

кредиторів. Але такі індикатори поки що в Україні не

розраховуються.

На сучасному етапі Національний банк України

відстежує стан фінансової стабільності депозитних кор�

порацій і частково ринку нерухомості, але при цьому за�

стосовує неповний пакет індикаторів, рекомендований

МВФ [8, с. 88—89]. Якщо МВФ передбачає компіляцію

та поширення країнами 40 індикаторів фінансової

стійкості: 25 індикаторів для сектору депозитних корпо�

рацій (із яких 12 основних) і 15 індикаторів для клієнтів

сектору депозитних корпорацій, у тому числі: інші фінан�

сові корпорації (2 індикатора), нефінансові корпорації

(5 індикаторів), домашні господарства (2 індикатора),

ліквідність ринку (2 індикатора) і ринки нерухомості (4

індикатора), то на цьому етапі Національний банк Украї�

ни щокварталу складає та поширює дані виключно за

індикаторами фінансової стійкості сектору депозитних

корпорацій (банків) з яких 12 основних і 12 рекомендо�

ваних і 2 індикаторах ринку нерухомості.

Національний банк України інформацію по індика�

торах фінансової стабільності розміщує на офіційному

сайті в рубриці "статистика". У 2016 року Національний

банк України вперше опублікував "Звіт про фінансову

стабільність", який, в основному, складений за методо�

логією МВФ, яку було розроблено для оцінки стану

фінансової стабільності для депозитних та недепозит�

них корпорацій [10]. Індикатори фінансової стійкості де�

позитних корпорацій, які наведені у Звіті з фінансової

стабільності, показують наступні співвідношення: нор�

ма прибутку по  відношенню до активів складала

в 2013 р. — 0,26%; в наступні періоди цей показник

має негативні значення — 2014 р. (�4,24%); 2015 р.

(�65,51%); 2016 р. (�1,96%); в середньому за рік норма

прибутку по відношенню до капіталу склала в 2013 р. —

1,72%, у наступні періоди цей показник також має нега�

тивне значення — в 2014 р. IV квартал (�31,95%); в 2015 р.

IV квартал (�65,51%); в 2016 р. IІ квартал (�19,96%).

Відношення недіючих кредитів до сукупних валових кре�

дитів має чітку тенденцію до зростання: в 2013 р. цей

показник складав 12,89%; в 2014 р. зріс у середньому

до 16,73%; в 2015 р. — до 25,58%, а в 2016 р. до

30,37%. Питома вага ліквідних активів у складі сукуп�

них активів складає в 2016 р. — 38,4%, в той час, як у

2013 р. цей показник складав 20,63%, тобто зріс у 1,96

раза, що можна оцінити як позитивну тенденцію. Відно�

шення капіталу депозитних корпорацій до активів змен�

шилось із 15,06% у 2013 р. до 11% у ІІ кварталі 2016 р.

Особливо низькі значення цього показника склалося в

2015 році — 6,0% — 8,0%.

Для аналізу стану фінансової стабільності під час

розробки програм розвитку національної економіки не�

обхідно оперувати нормативно�пороговими значеннями

індикаторів, що дозволяють на ранніх стадіях розпізна�

вати ймовірні ризики. В певній мірі цей підхід реалізова�

но в методичних розробках ЄС.

Європейська процедура визначення макроеконо�

мічних дисбалансів (Macroeconomic Imbalance Procedure

— MIP) була розроблена по результатах п'ятого саміту

"Великої двадцятки" в 2010 р. у Сеулі з метою посилен�

ня протидії глобальним дисбалансам. Зазначена проце�

дура передбачає розширення механізму дії Процесу

взаємної оцінки (Mutual Assesment Process — MAP), що

базується як на оцінках економічної політики груп країн,

так і на результатах індивідуальних оцінок окремих країн

на основі аналізу узгоджених індикативних критеріїв для

визначення причин виникнення і масштабів поширення

дисбалансів. У сукупності ці критерії формують Індика�

тивні керівництва (Indicative Guidelines), які мають слу�

гувати механізмом своєчасного розпізнавання великих

дисбалансів, що потребують вжиття превентивних та ко�

ригуючих заходів [11, с. 50]. З метою врахування спе�

цифіки окремих країн та регіонів, визначення природи

дисбалансів та їх причини, в 2011 р. у Парижі на зустрічі

міністрів фінансів було схвалено ряд показників для іден�

тифікації умов стійкої нерівноваги. Серед них:

— показники, що відносяться до внутрішньої еко�

номічної політики — бюджетний дефіцит, величина дер�

жавного боргу, величина боргу приватного сектора,

рівень приватних заощаджень;

— показники, що характеризують зовнішньоеко�

номічні дисбаланси — стан торгового балансу, рахунок

поточних операцій, чистий притік доходів від інвестицій.

Таблиця 2. Показники фінансової стійкості для недепозитних корпорацій за розробкою МВФ

Джерело: узагальнено на основі [4; 8, с. 88—89].

Недепозитні 
корпорації Показники фінансової стійкості 

Сектор  
нефінансових корпорацій 

Співвідношення сукупного боргу до власного капіталу.
Норма прибутку на власний капітал.  
Співвідношення прибутку до витрат на погашення відсотків та основної суми боргу.  
Співвідношення чистої відкритої валютної позиції до власного капіталу.  
Число заяв з проханням про захист від кредиторів 

Домашні  
господарства 

Співвідношення боргу домашніх господарств до ВВП.
Співвідношення витрат домашніх господарств на обслуговування боргу і погашення його основної суми 
до доходу  

Ринок цінних паперів  
(ринкова ліквідність) 

Середній спред між курсами пропозиції і попиту на ринку цінних паперів або на інших ринках, 
найбільш значущих для банківської ліквідності (наприклад, на валютних ринках).  
Коефіцієнт середньоденної оборотності на ринку цінних паперів або на інших ринках, найбільш 
значущих для банківської ліквідності (наприклад, на валютних ринках)  

Ринки нерухомості Ціни на нерухомість.
Співвідношення кредитів і позик на житлову нерухомість до сукупних кредитів і позик.  
Співвідношення кредитів і позик на комерційну нерухомість до сукупних кредитів і позик 

Інші фінансові корпорації 
(недепозитні) 

Співвідношення активів до сукупних активів фінансової системи.
Співвідношення активів до валового внутрішнього продукту (ВВП)  
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Запропонована для країн ЄС процедура визначення

макроекономічних дисбалансів (Macroeconomic

Imbalance Procedure (MIP) — це механізм спостережен�

ня (моніторингу), який допомагає розпізнати потенційні

ризики на ранній стадії, щоб запобігти появі негативних

макроекономічних дисбалансів. МІР включає три скла�

дові [11, с. 53—54]:

— механізм оповіщення, який спрямований на раннє

виявлення та моніторинг дисбалансів завдяки комплек�

сному економічному аналізу та фінансових оцінок;

— таблиця індикаторів, яка включає набір показ�

ників та індикативних порогових значень, що викорис�

товуються на першому етапі виявлення зовнішніх та

внутрішніх дисбалансів;

— поглиблений огляд, метою якого є визначення чи

виділення, на етапі раннього попередження чи є потенц�

іальні дисбаланси незагрозливими або проблемними

(надмірними, критичними).

Для оцінки макроекономічних зовнішніх та внут�

рішніх фінансових дисбалансів в країнах ЄС рекомен�

довано до застосовування понад 10 ключових індика�

торів та встановлені їх граничні значення (табл. 3, 4). Важ�

ливим є те, що ключові індикатори ЄС [5] передбачають

аналіз за три та п'ять останніх років. Оскільки в Україні

Таблиця 3. Індикатори та порогові значення для оцінки макроекономічних внутрішніх
дисбалансів у країнах ЄС та в Україні

Джерело: узагальнено на основі [2; 5; 6; 12].

 Ключові 
індикатори ЄС 

Рекомендовані 
і порогові 

значення для країн ЄС 

Близькі за 
змістом індикатори в Україні 

Рекомендовані і
порогові значення в 

Україні згідно з Методикою 
економічної безпеки 

1 Загальний державний борг 
(Маастріхстські критерії)  

60% ВВП Відношення обсягу державного та 
гарантованого державою боргу до 
ВВП  

від 20 до 60 % ВВП

2 Рівень дефіциту  
бюджету (Маастріхстські критерії) 
 

3% ВВП Відношення дефіциту/профіциту 
бюджету до ВВП 

від 3 до 10% 

3 Величина заборгованості 
приватного сектору (вартість позик і 
цінних паперів, окрім акцій) обчислена 
на неконсолідованій основі  

 
 
160% ВВП  

 
Відсутній  

 
 
Відсутній 

4 Середній за 3 останні роки рівень 
безробіття  
 

10% Рівень безробіття за методологією 
МОП  

від 5 до 9 % 

5 Річне зростання гармонізованого 
індексу цін на житло  

+6%  Рівень інфляції 
(до грудня попереднього року)  

не більше 12%  

6 Зміна обсягу кредитування 
приватного сектору (нефінансових 
корпорацій, домогосподарств, 
некомерційних організацій)  

+15% ВВП Питома вага довгострокових 
кредитів у загальному обсязі 
наданих кредитів, %  

від 25  
до 60%  

   Частка споживчих кредитів, 
наданих домогосподарствам у 
загальній структурі кредитів, 
наданих резидентам  

 
 
від 9% 
до 21% 

Таблиця 4. Індикатори та порогові значення для оцінки макроекономічних зовнішніх
дисбалансів у країнах ЄС та в Україні

Джерело: узагальнено на основі [2; 5; 6; 12].

 Ключові 
індикатори ЄС 

Рекомендовані
і порогові 

значення для країн ЄС 
 

Близькі за 
змістом індикатори в Україні 

Рекомендовані і
порогові значення в Україні 
згідно Методики економічної 

безпеки 
1 Чиста міжнародна інвестиційна 

позиція 
-35% ВВП Чистий приріст прямих 

іноземних інвестицій до ВВП 
від 4% 
до 7% ВВП 

 
2 

Середня за 3 останні роки величина 
сальдо рахунку поточних  
операцій 

від -4% 
до +6% ВВП 

Сальдо платіжного балансу до 
ВВП 

від -7% 
до +10% ВВП 

3 Зміна за 3 останні роки реального 
ефективного обмінного курсу 
(РЕОК), обчисленого на основі 
дефлятора ВВП відносно валют 35 
індустріальних країн 

від +5% 
до -5% для країн-членів 
єврозони; 
від +11% 
до -11% для всіх інших 
країн ЄС 

Індекс зміни індексу офіційного 
курсу гривні до долара США, 
середній за період 

 
 
від +30% 
до -10% 

4 Зміна за останні 5 років частки 
експорту товарів і послуг у 
платіжному балансі 

 
-6% 

Питома вага сировинного та 
низького ступеня переробки 
експорту промисловості в 
загальному обсязі  
експорту  

від 0,1 до 60 % 

5  Зміна за 3 останні роки номінальної 
вартості робочої сили в розрахунку 
на одиницю продукції (відношення 
величин номінальних виробничих 
витрат на 1-го працівника та 
реального обсягу ВВП на 1-го 
зайнятого  

+9% 
для країн-членів 
єврозони; 
 
+12% 
для всіх інших країн ЄС 

Різниця між індексами 
продуктивності праці та реальної 
середньомісячної заробітної 
плати  

від +0,5 відсоткових пункти
до +12 відсоткових пункти 



Інвестиції: практика та досвід № 17/201610

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

офіційно не затверджені індикатори для виявлення

фінансових дисбалансів, І. Радіоновою [12] здійснено

порівняння критеріїв, розроблених в ЄС із близькими по

значенню показниками, передбаченими Методикою з

розрахунку рівня економічної безпеки України. Р. Ма�

гутою використано дану методологію з одночасною ак�

туалізацією показників та їх значень [2], що були зат�

верджені наказом Міністерства економіки та торгівлі

України від 29.10.2013 № 1277 "Методичні рекомендації

щодо розрахунку рівня економічної безпеки України"

[6].

Індикатори та порогові значення для оцінки макро�

економічних внутрішніх дисбалансів у країнах ЄС та в

Україні представлені в таблиці 3.

Для оцінки макроекономічних зовнішніх фінансових

дисбалансів в країнах ЄС рекомендовано до застосову�

вання 5 ключових індикаторів та встановлені їх граничні

значення (табл. 4).

У європейських країнах також введені національні

фіскальні правила, які грунтуються на правилах збалан�

сованого бюджету, балансуванні доходів і видатків бюд�

жету, а також контролі за величиною заборгованості

(табл. 5). Повний пакет правил введено у Франції та Литві.

У більшості країн запроваджені правила збалансовано�

го бюджету та контролю величини заборгованості.

В Україні поки що не проводиться на державному

рівні ідентифікація дисбалансів за методикою

Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic

Imbalances. Фахівцями Інституту економіки та прогнозу�

вання НАН Україні здійснено наукову оцінку наявних

дисбалансів в Україні [11, с. 61—62]. Як зазначає

С. Шумська слабким місцем дослідження дисбалансів в

Україні за методикою, розробленою для європейських

країн, є відсутність інформації для вітчизняних розра�

хунків або, за наявності українських даних, не�

співставність останніх з показниками для країн ЕС через

різні методики розрахунків Державної служби статис�

тики України та Євростату [11, с. 60—63]. Так, в Україні

відсутні дані щодо зміни індексу цін на житло, індексу

номінальної вартості одиниці праці, сукупного боргу

приватного сектора, куди віднесено сектори нефінансо�

вих корпорацій, домашніх господарств, некомерційних

організацій, що обслуговують домашні господарства.

На думку С. Шумської, складність вирішення про�

блем, пов'язаних із дисбалансами, полягає також і в

тому, що фінансові інновації змінили масштаби дисба�

лансів — "традиційні операції з фінансовими активами

(акції компаній, державні й корпоративні облігації, кре�

дити) розраховані відносно світового ВВП, зросли з 1990

р. за десять років з 261 до 356%. За цей же час ще

більшими темпами збільшувались обсяги операцій з де�

ривативами, які стали більш ніж в 11 разів перевищува�

ти світовий ВВП" [11, с. 401]. У результаті 95% світово�

го економічного обороту належить до валютно�фінан�

сових операцій (це, по суті, — повітря) і тільки 5—7%

— до реальних цінностей, товарів і послуг, якими жи�

вуть люди. Зрозуміло, що валютно�фінансове повітря не

витіснить реального життя, однак роздута до безпреце�

дентних розмірів маса похідних фінансових інструментів

— це ж реальність абсурду, це той самий дисбаланс, який

підриває основи світової економіки" [14, с. 13].

В Україні оцінку стану економічної та фінансової ста�

більності можна проводити на базі "Методичних реко�

мендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки

України" (в подальшому Методичні рекомендації), яка

включає склад індикаторів, що відносяться до виробни�

чої, бюджетно�податкової системи, зокрема, бюджетної,

боргової, соціальної, макроекономічної безпеки [6].

Економічна безпека відповідно Методичних реко�

мендацій розглядається як стан національної економі�

ки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та

зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкуренто�

спроможність у світовому економічному середовищі, що

характеризує здатність національної економіки до ста�

лого та збалансованого зростання.

Згідно з Методичними рекомендаціями складовими

економічної безпеки є: виробнича, демографічна, енер�

гетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно�інновацій�

на, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансо�

ва безпека.

Фінансова безпека означає такий стан фінансової си�

стеми країни, за якого створюються необхідні фінансові

умови для стабільного соціально�економічного розвит�

ку країни, забезпечується її стійкість до фінансових

шоків та дисбалансів, створюються умови для збережен�

ня цілісності та єдності фінансової системи країни.

Фінансова безпека, у свою чергу, має такі складові [6]:

банківська безпека — це рівень фінансової стійкості

банківських установ країни, що дає змогу забезпечити

ефективність функціонування банківської системи краї�

 
Правило 

збалансованого 
бюджету 

Збалансування 
видатків 

Збалансування 
доходів 

Контроль величини 
заборгованості 

Франція  + + + + 
Литва  + + + + 
Німеччина  + + + 
Данія  + + +  
Фінляндія  + + +  
Іспанія  + + 
Португалія  + + 
Швеція  + +  
Великобританія  + + 
Болгарія   +  + 
Чехія   +  
Естонія  + + 
Угорщина  + + 
Латвія   + + 
Польща   + 
Румунія  + + 
Словенія   + 

Таблиця 5. Національні фіскальні правила країн ЄС (діють з 2008 року)

Джерело: узагальнено на основі [13].
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ни та захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих

чинників незалежно від умов її функціонування;

безпека небанківського фінансового сектору — це

рівень розвитку фондового та страхового ринків, що дає

змогу повною мірою задовольняти потреби суспільства

в зазначених фінансових інструментах та послугах;

валютна безпека — це стан курсоутворення, який ха�

рактеризується високою довірою суспільства до націо�

нальної грошової одиниці, її стійкістю, створює оп�

тимальні умови для поступального розвитку вітчизняної

економіки, залучення в країну іноземних інвестицій,

інтеграції України до світової економічної системи, а

також максимально захищає від потрясінь на міжнарод�

них валютних ринках;

грошово�кредитна безпека — це стан грошово�кре�

дитної системи, що забезпечує всіх суб'єктів національ�

ної економіки якісними та доступними кредитними ре�

сурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для досяг�

нення економічного зростання національної економіки.

До національної безпеки у фінансовій сфері відне�

сено стан боргової та бюджетної безпеки.

Бюджетна безпека трактується як стан забезпечен�

ня платоспроможності та фінансової стійкості держав�

них фінансів, що надає потенційну можливість органам

державної влади максимально ефективно виконувати по�

кладені на них функції.

У таблиці 6 представлено основні показники та діа�

пазони характеристичних значень індикаторів, що ви�

значають рівень економічної безпеки в бюджетній сфері.

Індикатори ранжуються по 5�ти критичних характерис�

тиках: оптимальні, задовільні, незадовільні, небезпечні,

критичні. Слід підкреслити, що кожний розділ Методич�

них рекомендацій включає свій набір індикаторів та їх

порогові значення по 5�ти рівнях критичних характерис�

тик. Зокрема, якщо дефіцит державного бюджету буде

на рівні 6—8—10% ВВП, це буде свідчити про незадов�

ільний, небезпечний, критичний рівень небезпеки, а отже

наявність бюджетного дисбалансу.

Боргова безпека трактується як відповідний рівень

внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуван�

ням вартості її обслуговування, ефективності викори�

стання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптималь�

ного співвідношення між ними, достатній для задово�

лення нагальних соціально�економічних потреб, що не

загрожує суверенітету держави та її фінансовій сис�

темі.

У таблиці 7 представлено основні показники та діа�

пазони характеристичних значень індикаторів, що виз�

начають рівень боргової безпеки. Якщо обсяг держав�

ного та гарантованого державою боргу буде на рівні 40—

50—60% ВВП, це буде означати незадовільний, небез�

печний, критичний рівень боргового дисбалансу.

Згідно з Методичними рекомендаціями щодо роз�

рахунку рівня економічної безпеки України макроеко�

номічна безпека розглядається як стан економіки, за

якого досягається збалансованість макроекономічних

відтворювальних пропорцій.

Але макроекономічну збалансованість можна досяг�

ти, якщо будуть спостерігатися всі складові економічної

безпеки, тобто будуть відсутні дисбаланси як такі та

знівельовані чинники, які призводять до фінансової не�

стабільності.

Соціальна безпека трактується як здатність держа�

ви забезпечити гідний і якісний рівень життя населення

незалежно від віку, статі, рівня доходів, сприяти розвит�

ку людського капіталу як найважливішої складової еко�

номічного потенціалу країни.

Інвестиційно�інноваційна безпека розглядається як

стан економічного середовища у державі, що стимулює

вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати кошти в

розширення виробництва в країні, сприяє розвитку ви�

сокотехнологічного виробництва, інтеграції науково�

дослідної та виробничої сфери з метою зростання ефек�

тивності, поглиблення спеціалізації національної еконо�

міки на створенні продукції з високою часткою доданої

вартості.

 
Індикатори 

Діапазони характеристичних значень індикаторів, що 
визначають рівень економічної безпеки

опти
мально 

задо
вільно 

незадо 
вільно 

небез 
печно 

крити
чно 

 Дефіцит/профіцит державного бюджету до ВВП, відсотків 3 5 6 8 10

 Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору 
загальнодержавного управління, відсотків до ВВП 

0 1 2 3 5

 Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відсотків 28 30 33 35 37

 Обсяг сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу 
до доходів державного бюджету, відсотків 

6 7 10 13 16

Таблиця 6. Індикатори бюджетної безпеки

Джерело: узагальнено на основі [6].

Таблиця 7. Індикатори боргової безпеки

Джерело: узагальнено на основі [6].

 
Індикатори 

Діапазони характеристичних значень індикаторів,  
що визначають рівень економічної безпеки

опти-
мально 

задо-
вільно 

незадо- 
вільно 

небез- 
печно 

кри-
тично 

 Обсяг державного та гарантованого державою боргу до ВВП, відсотків 20 30 40 50 60

 Обсяг валового зовнішнього боргу до ВВП, відсотків 40 45 55 60 70

 Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку, відсотків 4 5 7 9 11
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Результати дослідження показали, що "Методичні

рекомендації щодо розрахунку рівня економічної без�

пеки України", затверджені наказом № 1277 від

29.10.2013 Міністерства економічного розвитку і торгівлі

України, можна застосовувати для ідентифікації дисба�

лансів. Але фактично такі розрахунки на цей час не

здійснюються, про що свідчить відсутність будь�яких

даних на офіційних сайтах органів виконавчої влади.

Процедура обов'язкового використання методики не

визначена, тому вона має лише рекомендаційний харак�

тер.

Крім того, Р. Магута звертає увагу на те, що Мето�

дичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної

безпеки України не гармонізовані із основними ідеями

Концепції забезпечення національної безпеки у фінан�

совій сфері України, хоча така Концепція була затверд�

жена раніше, ніж Методичні рекомендації [15, с. 100�

105].

У серпні 2012 року була ухвалена Концепція забез�

печення національної безпеки у фінансовій сфері (далі

Концепція) [7]. У Концепції звертається увага на те, що

криза засвідчила вразливість вітчизняної фінансової си�

стеми, її залежність від зовнішнього впливу та багатьох

внутрішніх чинників нестабільності. Також у Концепції

підкреслюється той факт, що в Україні механізми з ней�

тралізації, мінімізації впливу та усунення кризових явищ,

що поглиблюють зовнішні та внутрішні загрози націо�

нальній безпеці у фінансовій сфері, є неефективними.

Тому необхідно розробити конкретні механізми їх своє�

часного попередження та виявлення. Для цього необхі�

дно застосовувати вичерпний пакет індикаторів, що доз�

волить здійснювати комплексний причинно�наслідковий

аналіз стану безпеки в фінансовій сфері. Але в Україні

досі не сформовано повний перелік критеріїв та індика�

торів для оцінки рівня фінансової безпеки. Крім того, як

зазначає Р. Магута [15, с. 100—101], підходи в різних

нормативно�методичних документах відрізняються. Зок�

рема, національна безпека у фінансовій сфері згідно з

Концепцією включає питання безпеки в:

— бюджетній сфері;

— управлінні державним боргом, гарантованим дер�

жавою боргом та боргом корпоративного сектору;

— податковій сфері;

— сфері фінансів реального сектору економіки;

— банківській сфері;

— сфері валютного ринку;

— функціонуванні фондового ринку;

— небанківського фінансового сектору.

Зазначені складові безпеки у фінансовій сфері більш

детальні, ніж ті, що були в 2013 році затверджені в Ме�

тодичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня еконо�

мічної безпеки [6], у якій до фінансової безпеки відне�

сено грошово�кредитну, бюджетну, валютну, банківсь�

ку, боргову безпеку, безпеку небанківського фінансо�

вого сектору. Але в Концепції забезпечення національ�

ної безпеки у фінансовій сфері (2012 р.) не наведені

Таблиця 8. Індикатори макроекономічної безпеки

Джерело: узагальнено на основі [6].

 
Індикатори 

Діапазони характеристичних значень індикаторів, що 
визначають рівень економічної безпеки

опти-
мально 

задо-
вільно 

незадо- 
вільно 

небез-
печно 

кри-
тично 

 Рівень "тінізації" економіки, відсотків ВВП 13 18 22 25 30

 Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року) 3 4 5 8 12

 Наявний дохід населення до ВВП, відсотків 55 58 60 63 65

 Схильність населення до заощаджень, відсотків 14 16 18 20 22

 Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці), 
відсотків 

5 6 7 8 9

 Рівень тривалого безробіття (понад 12 місяців), відсотків до загальної 
чисельності безробітних 

20 30 35 40 50

 Сальдо поточного рахунку платіжного балансу України, відсотків ВВП 1,5 3 5 7 10

Таблиця 9. Індикатори соціальної безпеки

Джерело: узагальнено на основі [6].

 
Індикатори 

Діапазони характеристичних значень індикаторів, що 
визначають рівень економічної безпеки

опти-
мально 

задо-
вільно 

незадо- 
вільно 

небез- 
печно 

кри-
тично 

 Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними 
доходами у місяць, нижчими 75 % медіанного рівня загальних 
доходів  

18 20 23 25 30

 Співвідношення загальних доходів 10 відсотків найбільш та 
найменш забезпеченого населення (децильний коефіцієнт фондів), 
разів 

4,5 5 5,5 6 7

 Частка витрат на продовольчі товари в споживчих грошових 
витратах домогосподарств, % 

20 25 30 40 50

 Середньомісячна заробітна плата, нарахована в середньому за 
годину, у країнах ЄС-27 та в Україні, разів 

0 2 3 4 5
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будь�які індикатори та їх порогові значення. Це не дає

можливості здійснювати вичерпний аналіз стану фінан�

сової безпеки в бюджетній, податковій сферах, утворенні

державного та корпоративного боргу, фінансах реаль�

ного сектору економіки тощо.

У Концепції названі явища і чинники зовнішніх за�

гроз у фінансовій сфері України, зокрема: вплив світо�

вих фінансових криз на фінансову систему; обмежений

доступ до міжнародних фінансових ринків; зростання де�

фіциту платіжного балансу; висока залежність від

зовнішніх кредиторів та експортно�імпортної діяльності;

погіршення стану зовнішньої торгівлі тощо [7].

До внутрішніх загроз національній безпеці у фінан�

совій сфері віднесено:

— низький рівень бюджетної дисципліни і незбалан�

сованість бюджетної системи;

— недостатній рівень капіталізації фінансової сис�

теми;

— стрімке збільшення розмірів державного боргу;

— нестабільність та недосконалість правового регу�

лювання фінансових відносин;

— масштабний відплив капіталу за кордон;

— значні коливання обмінного курсу національної

валюти;

— висока тінізація національної економіки;

— значний рівень доларизації економічних відносин;

— нерівномірне податкове навантаження на су�

б'єктів господарювання, що провокує умови для ухилен�

ня від сплати податків;

— слабкий розвиток фондового ринку.

Особливо небезпечним є те, що в бюджетній системі

накопичилися системні проблеми через розбалансуван�

ня системи державних фінансів, що призвело до поглиб�

лення загроз стабільності та стійкості всієї фінансової

системи України.

З метою посилення впливу бюджетної політики на

стабільність фінансової системи в Концепції передба�

чається вжити заходів в частині: забезпечення відповід�

ності цілей бюджетної політики фінансовим можливос�

тям держави; дотримання індикативних прогнозних по�

казників державного бюджету на середньострокову пер�

спективу; збалансування бюджету Пенсійного фонду Ук�

раїни та забезпечення його бездефіцитності тощо.

Особлива увага в Концепції приділена утворенню

боргу в економіці. Слід звернути особливу увагу на те,

що боргова безпека визначена в частині дотримання без�

пеки у сфері управління державним боргом, гарантова�

ним державою боргом та боргом корпоративного сек�

тору. З огляду на важливість відслідковування процесів

утворення корпоративного боргу, цей індикатор внесе�

но в Європейську процедуру визначення макроекономі�

чних дисбалансів, яка грунтується на методиці

Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic

Imbalances [5].

Варто підкреслити, що в світі суттєво зросла роль

суверенних боргів. Дійсно, рівень державного та при�

ватного боргу є дуже високим. В економічній літера�

турі обговорюється питання, який різновид боргу є го�

ловною причиною фінансової нестабільності. Деякі

економісти вважають, що головним передвісником

 
Індикатори 

Діапазони характеристичних значень індикаторів, що визначають рівень економічної безпеки 

критичний небезпеч-
ний 

незадовіль-
ний 

задовіль- 
ний 

опти-
мальний 

Валове нагромадження 
основного капіталу, 
відсотків ВВП 

18 20 23 25 30 

Чистий приріст прямих 
іноземних інвестицій до 
ВВП, відсотків 

4 4,5 5 6 7 

Вартість нововведених 
основних засобів до обсягу 
капітальних інвестицій, % 

55 65 70 75 85 

Питома вага обсягу 
виконаних наукових і 
науково-технічних робіт у 
ВВП, % 

0,5 1 1,5 2 3 

Витрати на наукові та 
науково-технічні роботи за 
рахунок держбюджету, % 
ВВП 

0,2 0,3 0,5 0,75 1 

Чисельність спеціалістів, 
які виконують науково-
технічні роботи, до 
чисельності зайнятого 
населення (на 1 тис. осіб) 

5 10 13 17 22 

Питома вага підприємств, 
що впроваджували 
інновації, у загальній 
кількості промислових 
підприємств, % 

5 10 15 25 35 

Питома вага реалізованої 
інноваційної продукції в 
обсязі промисловості, % 

3 7 15 20 25 

Таблиця 10. Індикатори інвестиційно-інноваційної безпеки економіки України

Джерело: узагальнено на основі [6].
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фінансової кризи є приватні запозичення. Інші вважа�

ють, що основною причиною є державний борг. При�

ватні запозичення є проциклічними (вони ростуть швид�

ше у фазі експансії, ніж у фазі рецесії), а державні за�

позичення — контрциклічними, тому, що мають тенден�

цію збільшуватися швидше на стадії рецесії, ніж у пер�

іод буму. На думку деяких експертів, фінансовій кризі

передує більш швидке накопичення приватної забор�

гованості [16, с. 85—86].

Дані статистики свідчать, що боргові зобов'язання

суб'єктів господарювання перевищують державний та га�

рантований державою борг більше ніж в три рази. На

початок 2016 року державний та гарантований держа�

вою борг складає 1571,8 млрд грн. [17]. Експерти звер�

тають увагу, що заснований на борговій залежності "ста�

тус�кво" — приречений на провал [18].

У Концепції відмічається, що державна політика у

сфері управління боргом корпоративного сектору має

бути спрямована на: створення умов для розвитку та фун�

кціонування внутрішнього ринку капіталу; зменшення за�

лежності від зовнішніх фінансових ринків і запозичень

короткострокового капіталу; розроблення механізмів

щодо спрямування національного капіталу на розвиток

реального сектору економіки.

Слід звернути увагу, що в Концепції забезпечення на�

ціональної безпеки у фінансовій сфері в якості загрози

фінансів реального сектору економіки названа не�

відповідність між активами та зобов'язаннями

підприємств реального сектору економіки, насамперед

базових галузей економіки. Результати нашого дослід�

ження показали, що ця пропорція погіршується — варт�

існа величина активів зменшується, борги підприємств

зростають. Тому для запобігання фінансовим проблемам

у реальному секторі економіки необхідно здійснювати

постійний моніторинг за збалансованістю активів і па�

сивів підприємств.

Для аналізу фінансового стану суб'єктів реального

сектору економіки МВФ пропонує аналізувати ще такі

індикатори:

— норма прибутку на власний капітал;

— сукупний борг до величини власного капіталу;

— прибуток до витрат зі сплати відсотків та основ�

ної суми боргу;

— чиста відкрита валютна позиція до величини влас�

ного капіталу;

— кількість заяв з проханням про захист від креди�

торів.

У частині критеріїв безпеки у податковій сфері, то

вони взагалі не були визначені в Методиці розрахунку

рівня економічної безпеки [6]. Проте в Концепції фінан�

сової безпеки [7] означені лише окремі критерії для оцін�

ки безпеки у податковій сфері. Зокрема відзначаєть�

ся, що однією з основних загроз у податковій сфері є

виведення фінансового капіталу з України та прихо�

вування суб'єктами господарювання значних сум до�

ходів від оподаткування. Таким чином, у Концепції виз�

начено, що для запобігання відпливу капіталів за кор�

дон і зменшення суми недоодержаних державою до�

ходів, податкова політика повинна бути спрямована на:

здійснення постійного аналізу співпраці резидентів із

суб'єктами підприємницької діяльності, які зареєстро�

вані в офшорних зонах; проведення інвентаризації

міжнародних договорів про уникнення подвійного

оподаткування, що не відповідають стандартам ОЕСР;

внесення змін у договори з метою розширеного об�

міну інформацією [15].

Податкова безпека — це новий напрям досліджень

та забезпечення безпеки у фінансовій сфері. Податкову

безпеку експерти пропонують визначити як сукупність

правових, організаційних, фінансових та інституціональ�

них відносин, організованих державою з метою захисту

фінансових інтересів всіх її суб'єктів від зовнішніх та

внутрішніх загроз [19, с. 22].

До якісних критеріїв податкової безпеки вчені про�

понують віднести: ефективність системи оподаткування,

при якій внутрішні та зовнішні загрози зводяться до

мінімуму; наявність податкових стимулів для залучення

інвестицій, впровадження інновацій; гармонізацію подат�

кового та митного законодавства; наявність податкових

та митних стимулів забезпечення конкурентоспромож�

ності національної економіки. До кількісних критеріїв

вчені пропонують віднести: нормативи розподілу подат�

кових ресурсів між бюджетами різних рівнів; податкове

навантаження на економіку, регіони, підприємства, до�

могосподарства; рівень витрат на податкове адміністру�

вання та контроль; податковий потенціал держави та ок�

ремих територій [19, с. 23].

Класифікацію показників для оцінки податкової без�

пеки вчені пропонують здійснювати в залежності від кон�

кретних ознак [19, с. 25], зокрема:

— ставки податків, тарифи, розміри пільг;

— відносні статистичні показники (структура до�

ходів, відношення до ВВП); в) індикатори (темпи зміни

показників, еластичність показників);

— абсолютні статистичні показники функціонуван�

ня податкової системи (податкові та неподаткові дохо�

ди центрального та місцевих бюджетів);

— показники податкового ризику (втрати бюджету,

необгрунтовані пільги);

— показники результативності податкового контро�

лю (коефіцієнт стягнення податків, нарахування пені, за�

стосування санкцій);

— показники ефективності діяльності податкових

органів (динаміка збору податків, виявлені порушення,

судові справи).

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
У статті здійснено перехресний аналіз основних

підходів та складу індикаторів, що застосовуються для

ідентифікації фінансових дисбалансів та оцінки рівня

економічної безпеки. Результати аналізу систематизо�

вано та узагальнено в таблиці 11, яка демонструє стан

врахування в нормативних та методичних документах

конкретних чинників фінансової нестабільності. Як

свідчать дані таблиці 11, в жодному методичному і нор�

мативному документах не представлено вичерпний пе�

релік індикаторів для об'єктивної оцінки наявних дис�

балансів (або їх відсутності).

Найбільш повно пакет індикаторів для аналізу дис�

балансів наведено в Методичних рекомендаціях щодо

розрахунку рівня економічної безпеки України (графа 6

табл. 11), але вони не визначаються як дисбаланси, а

названі індикаторами економічної безпеки. Але, як вже

відмічалося, діагностика загроз економічній безпеці в

Україні в повному пакеті не здійснюється, а Методика

розрахунку рівня економічної безпеки носить не обов'яз�

ковий, а рекомендаційний характер.

Посібник МВФ з фінансової стабільності (для фінан�

сових та нефінансових корпорацій, домогосподарств,

фондового ринку) використовує Національний банк Ук�

раїни, який в червні 2016 року оприлюднив перший Звіт

про фінансову стабільність. Але індикатори фінансової
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стабільності НБУ розраховує лише по депозитних уста�

новах і частково ринку нерухомості, які розміщує на

офіційному сайті в рубриці "статистика".

Європейська процедура визначення макроеконо�

мічних дисбалансів (Scoreboard for the Surveillance of

Macroeconomic Imbalances) поки що в Україні не зас�

тосовується, а лише є предметом досліджень нау�

ковців.

У жодному методичному документі не згадується про

такий важливий показник, які рівень монетизації еконо�

міки, який визначає стан платоспроможності суб'єктів

економіки та їх можливість вчасно сплачувати податки

до бюджету.

Проведений аналіз показав, що на цей час, як в за�

рубіжних рекомендаціях, так і в розробках в Україні,

відсутній чіткий нормативно�методичний документ, в

якому б було найбільш повно представлено пакет кри�

теріїв та індикаторів для оцінки стану економічної без�

пеки та фінансових дисбалансів. Це обмежує можливість

здійснювати комплексний причинно�наслідковий аналіз

чинників нестабільності (дисбалансів), рівень їх впливу

на економічну динаміку та стан державних фінансів. З

огляду таку ситуацію необхідно:

— визначити повний пакет критеріїв та індикаторів,

за допомогою якого можна здійснити комплексний при�

чинно�наслідковий аналіз фінансових дисбалансів, які

провокують чинники фінансової нестабільності в еко�

номіці та державних фінансах;

— гармонізувати Концепцію забезпечення націо�

нальної безпеки у фінансовій сфері, яка затверджена

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 сер�

пня 2012 року № 569�р та Методичних рекомендацій

щодо розрахунку рівня економічної безпеки, затверд�

жених наказом Міністерства економіки України від 29

жовтня 2013 року № 1277;

— зобов'язати центральні органи виконавчої вла�
ди здійснювати аналіз наявності дисбалансів в сфе�

рах, віднесених до сфери їх повноважень і компе�

тенцій;

— ввести спеціальний розділ в пояснювальну запис�
ку до проекту закону про державний бюджет на відпо�

відний рік з оцінкою фінансових дисбалансів, які впли�

вають на стан державних фінансів.
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Група індикаторів 

Scoreboard 
for the Surveillance of 

Macroeconomic 
Imbalances 

(методика ЄС) 
 

Методика 
фінансової 
стабільності 
МВФ для 
фінансових 
корпорацій 

Методика 
фінансової 
стабільності 
МВФ для 

нефінансових 
корпорацій 

Концепція 
фінансової 
безпеки 
України 

Методичні 
рекомендації щодо 
розрахунку рівня 

економічної 
безпеки України 

1 2 3 4 5 6 
Дефіцит бюджету  + + + 
Державний борг  + + + 
Обслуговування боргу  + + 
Корпоративний борг  + + +  
Податковий борг     +  
Рівень тіньової економіки  + 
Інфляція  + + + 
Монетизація економіки   
Кредитування економіки + + 
Інвестиції  + 
Заощадження      + 
Нагромадження  + 
Сальдо рахунку поточних 
операцій 

+ + 

Чиста міжнародна інвестиційна 
позиція 

+  

Реальний ефективний обмінний 
курс (РЕОК) 

+ + 

Частка експорту в платіжному 
балансі 
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Достатність капіталу  +  
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Рівень прибутку та 
рентабельність  

+ + + + 
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Знос основних засобів  + 
Ринок цінних паперів  +    + 
Ринок нерухомості  + +  
Доходи населення  + 
Безробіття  + +  

Таблиця 11. Стан врахування в нормативних та методичних документах чинників
фінансової нестабільності

Джерело: узагальнено та систематизовано авторами.
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THE ECONOMIC CONTENT PRODUCTION COSTS IN THE SYSTEM
OF MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Узагальнюючи існуючі підходи до визначення сутності витрат виробництва, можна дійти вис�
новку, що вони являють собою плату за можливість ведення виробництва (плата за викорис�
тання ресурсів, послуг, робіт та ін.), яка змінюється залежно від умов його здійснення, що доз�
воляє досягти поставлених цілей (основним з�поміж яких в умовах ринкових відносин є макси�
мізація прибутку).

Запропонований підхід до трактування понять "затрати", "витрати", "собівартість" відріз�
няється від наявних у літературі більш повним охопленням господарських операцій, які врахо�
вують операції щодо виникнення браку і відходів, у складі витрат на виробництво виділені со�
бівартість і незавершене виробництво; виключає суперечливі ознаки (наприклад, коли опера�
ція по передоплаті продукції, за економічним змістом представляє собою доходи, визнається
витратами підприємства), і виключає дублювання господарських операцій (коли ознака прид�
бання матеріалів і виникнення кредиторської заборгованості розглядається як характеристика
понять "затрати" і "витрати" одночасно). Уточнені дефініції цих понять дозволять отримати більш
точні параметри функції витрат, підвищити адекватність моделювання управлінських рішень
щодо повного завантаження виробничих потужностей, контролю собівартості, мотивації праці
персоналу до досягнення цільових показників витрат і підвищення якості планування витрат
ресурсів.

Summarizing the existing approaches to the definition of production costs, it can be concluded
that they represent a fee for the conduct of the proceedings (the fee for the use of resources, services,
works, etc.), which varies depending on the conditions of its implementation, which allows you to
achieve your goals (the main of which in the conditions of market relations is to maximize profits).

The proposed approach to interpretation of concepts "costs", "expenses", "cost" differs from the
existing literature a more complete coverage of business transactions that take into account



Інвестиції: практика та досвід № 17/201618

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою компонентою в системі управління

підприємством є оцінка ефективності управлінських дій,

яка передбачає зіставлення результатів діяльності з

витратами на досягнення цих результатів. У якості вит�

рат можна розглядати будь�які витрати ресурсів (основ�

них засобів, матеріалів, трудових ресурсів у формі ро�

бочого часу, заробітної плати і т.д.). У разі, якщо

діяльність господарюючого суб'єкта безпосередньо

формує доходи, то як результат приймаються: вироб�

ництво продукції (робіт, послуг) у вартісному або нату�

ральному вираженні, реалізована продукція (роботи,

послуги) у вартісному, натуральному, умовно�натураль�

ному вираженні, прибуток, маржинальний дохід і т.д.

або, якщо доходи від діяльності безпосередньо не фор�

муються (наприклад, виконуються роботи виробничо�

го характеру для інших структурних підрозділів підприє�

мства і не виконуються роботи для сторонніх замов�

ників), результатом є економія витрат (абсолютна або

відносна), розрахована з урахуванням зміни обсягу про�

дукції (робіт, послуг) для цього технологічного підроз�

ділу. Отже, можна стверджувати, що практично будь�

яке обгрунтування управлінських рішень щодо розвит�

ку підприємства базується на показникові витрат на ви�

робництво.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різнобічні грані важливої економічної проблеми в

іноземній літературі, а саме управління витратами, ста�

новлення й розвиток методів управління ними дослід�

жувалися такими авторами, як Р. Акофф, І. Ансофф,

Р. Антоні, К. Ате, С.Л. Брю, Г. Гесс, Дж. Джонсон, Д. Дойл,

К. Друрі, Р. Каплан, Б. Карлофф,В. Кер, Г. Кені, К. Кляйн,

Ж. Курсель�Сенелі, Р. Купер, К. Меллерович, М. Паск'є,

Г. Плаут, Т. Хіромото, Н. Хіггінс, Ч.Г. Хорнгрен,

Дж.К. Шанк, Л. Чейс�Вілд, О. Шмаленбах, Х.Й. Фоль�

мут, Дж. Фостер та ін.

Нинішні умови господарювання в агарного секторі

економіки вимагають перегляду основних теоретичних

засад управління витратами сільськогосподарських

підприємств.

operations on the occurrence of defects and waste, as part of cost of production allocated to costs
and work in process) eliminates contradictory characteristics (for example, when transaction of
prepaid products, according to the economic substance represents revenues recognized
expenditures), and eliminates duplication of business transactions (when you sign the purchase of
materials and the emergence of the payables is considered as the characteristic of concepts
"expenses" and "expenses" at the same time). Specified definitions of these concepts will allow to
obtain more accurate parameters of cost functions, improve the adequacy of modeling of
administrative decisions relative to the full capacity, monitoring costs, motivation of staff in achieving
targets cost and improve the quality of expenditure planning resources.

Ключові слова: витрати, затрати, собівартість, підприємство, виробнича діяльність.

Key words: cost, enterprise, production activity.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є розробка теоретичних, мето�

дологічних положень щодо трактування економічного

змісту, витрат виробництва в системі управління

сільськогосподарським підприємством

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В економічній теорії існують кілька близьких за

змістом і за семантичним наповненням понять: "затра�

ти", "витрати", "собівартість". Ці поняття розглядають�

ся як залежні та незалежні змінні в цільовій функції, що

характеризує залежність між виробничими ресурсами і

виробництвом продукції (робіт, послуг), а також у

цільовій функції, що є зворотною по відношенню до

виробничої функції, яка показує залежність між обся�

гом виробництва (роботами, послугами) і витратами.

Неточність у визначенні зазначених понять призводить

до неправильного формування параметрів виробничої

функції та функції витрат і, відповідно, до неточностей

при здійсненні економічного обгрунтування управлінсь�

ких рішень (обидві зазначені функції характеризують

ефективність господарської діяльності, тому порівню�

ють ресурси (або витрати ресурсів) із результатом діяль�

ності — випуском продукції). У зв'язку із цим необхід�

но уточнити зміст і взаємозв'язок понять "затрати", "ви�

трати", "собівартість".

Важливість і пріоритетність завдання підвищення

ефективності виробництва вимагає консолідації

внутрішніх резервів сільськогосподарських підприємств

по всьому циклу відтворення. Нині розвиток виробниц�

тва у сільськогосподарських підприємствах стримуєть�

ся відсутністю у багатьох товаровиробників можливості

вести розширене відтворення, що зумовлено недо�

статнім впровадженням нововведень, які відповідають

технічним і технологічним вимогам, економічній доціль�

ності та екологічним нормам.

Питанням оцінки й підвищення ефективності

сільськогосподарського виробництва приділяли увагу

багато зарубіжних та вітчизняних учених. Узагальнен�

ня літературних джерел дозволило встановити, що

упродовж тривалого часу підрахувати фактичні витра�
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ти виробництва було досить складно. Необхідність роз�

рахунку калькуляції�собівартості виробництва продукції

виникла з розвитком капіталістичних відносин, коли

стався переворот у ціноутворенні, товари продавали за

цінами, наближеними до собівартості, з'явився механізм

конкуренції, який регулював норму прибутку. Із цього

часу почалося найбільш активне й поглиблене вивчення

питань витрат виробництва і калькуляції собівартості

виробленої продукції, виходить у світ основні економічні

праці з цього питання.

Так, одним із перших витрати виробництва та підхо�

ди до їх обчислення визначив у 1756 р. І.Г. Дірнас у своїй

праці "Перші основи камеральних наук", де були пере�

раховані елементи собівартості, які можуть бути названі

"основою стандартних витрат" [1]. Після цього П.І. Рей�

нбот у написаному ним підручнику з фабричного рахів�

ництва, виданого в 1875 р., наводить термін "калькуля�

ційна книга" [2].

Згідно з ученням К. Маркса, витрати виробництва,

як затрати людської праці, мають різні взаємопов'язані

значення. Кожне із цих значень визначає сутність явищ

у процесі розгляду від абстрактного до конкретного на

різних етапах теоретичного узагальнення. Дійсні витра�

ти виробництва — це перше їх визначення, які виступа�

ють в якості основоположного значення витрат вироб�

ництва. У теорії трудової вартості це поняття К. Маркс

взяв за основу й визначив дійсні витрати як суму затрат

уречевленої в засобах виробництва та живої праці на

виробництво продукту. За допомогою продуктивного

використання цих двох видів праці створюється товар,

тому К. Маркс називав їх дійсними витратами виробниц�

тва товару в умовах товарного виробництва [3].

У якості наступного визначення витрат К. Маркс

розглядав капіталістичні витрати виробництва як витра�

ти капіталу, визначені у вигляді частини вартості това�

ру, яка відшкодовує витрачену на його виробництво

вартість постійного капіталу (с) і вартість змінного кап�

італу (v). Додаткова вартість (m) є різницею між дійсни�

ми витратами виробництва (c+v+m) і капіталістичними

(c+v). Категорія капіталістичних (c+v) витрат К. Марк�

сом була висунута як чиста абстракція (виходячи з умов

"чистого капіталізму", тобто наявності тільки двох класів

суспільства), щоб показати, що вся додаткова вартість

присвоюється класом капіталістів. Категорією витрат

індивідуального підприємця К. Маркс нехтував [4].

У ринкових умовах ведення економіки в різних сфе�

рах виробництва на один і той самий вкладений обсяг

капіталу одержують різну величину прибутку, оскільки

в умовах конкуренції відбувається постійний перелив ка�

піталу з однієї галузі в іншу, в результаті чого у всьому

виробництві на рівну частку вкладеного капіталу припа�

дає рівна частка прибутку. За таких умов товари реалі�

зуються вже не за вартістю, а за ціною виробництва, що

дорівнює витратам виробництва (c+v) плюс середній

прибуток (р). Закон вартості як загальний закон товар�

ного виробництва має свої особливості. Між вартістю і

ринковими цінами виникає проміжна ланка — ціна ви�

робництва, а ринкові ціни відхиляються від ціни вироб�

ництва, а не від вартості.

В якості четвертого значення витрат виробництва,

згідно з теорією вартості К. Маркса, виступають інди�

відуальні витрати виробництва функціонуючого капіта�

лу або витрати індивідуального підприємця, які назива�

ють собівартістю.

Отже, собівартість є витратами виробництва під�

приємця, що характеризують процес відтворення. Еко�

номічна сутність категорії собівартості виробництва

полягає у грошовому вираженні величини всіх витрат

окремого підприємства, відшкодування яких дозволяє

здійснювати просте виробництво. У собівартість К. Маркс

включав також відсотки за отриманий у позику капітал

та плату за землю.

У витрати підприємця, згідно з вченням К. Маркса,

в собівартість включаються і витрати по реалізації про�

дукції (витрати "купівлі�продажу"), які необхідно

здійснити з метою переведення капіталу з товарної вар�

тості в грошову. До витрат купівлі�продажу відносять

ринкові витрати, витрати на рекламу, поштові, експе�

диційні витрати, митні збори.

Виходячи із загальних положень, обгрунтованих К.

Марксом щодо проблеми витрат виробництва, можна

зробити висновок про те, що він розглядав собівартість

як витрати виробництва підприємця, що забезпечують

процес простого відтворення.

Розвинув теорію витрат виробництва при капіталі�

стичному способі Р.Я. Вейцман, обгрунтовано стверд�

жуючи що створена у виробництві додаткова вартість

може бути реалізована і привласнена тільки на ринку в

процесі обігу за рахунок продажу за найбільш вигідни�

ми цінами. Проте ринок є нестабільним середовищем,

якому притаманні підйоми і спади. Тому дослідник за�

значав, що будь�яка недовиручка авансованого капіта�

лу, продаж товару нижче капіталістичної собівартості є

збитком, хоча сума матеріалізованої вкладеної праці не

змінилася. Саме це визначає для підприємця важливість

калькуляції [5].

В епоху раннього капіталізму розрахунок собівар�

тості передбачав у напрямі більш точне обчислення со�

бівартості окремого продукту. Однак цей процес пов'я�

заний із додатковими витратами, тому багато підпри�

ємців займалися калькулюванням витрат від випадку до

випадку. В основному це робили виробники, що спеціа�

лізувалися на випуску одного певного продукту, адже

складові частини собівартості простіше підсумувати за

допомогою "звичайної комерційної бухгалтерії". Існу�

вала практика застосування ринкової кон'юнктури, що

склалася на той час. Але системності процес калькуляції

собівартості ще не набував.

Термін "витрати виробництва" використовується

неоднозначно. Різне тлумачення зумовило безліч те�

орій, які висвітлюють різні аспекти проблеми витрат

виробництва. Так, якщо у вітчизняній літературі та

практиці до останнього часу йшлося про витрати ви�

робництва і собівартості продукції тільки в бухгал�

терському розумінні, то за кордоном широко вико�

ристовувалися альтернативні витрати, тобто витрати

на використання якого�небудь ресурсу, які оцінюва�

лися з погляду втраченої вигоди через невикористан�

ня цього ресурсу раціональним альтернативним шля�

хом.

Корисність товару є провідним моментом маржина�

лістської наукової школи. Представники австрійської

школи — К. Менгер, Ф. Фон Візер, а також Л. Вальрас

застосовували маржиналістський підхід до проблеми
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корисності (граничної корисності) та цінності товарів і

благ, а також пов'язаними з витратами виробництва. Так,

Ф. Фон Візер сформулював "закон витрат виробницт�

ва", суть якого полягала в тому, що "цінність виробни�

чого блага, що виступає як витрати виробництва конк�

ретного споживчого блага, визначається не цінністю

даного споживчого блага, а цінністю продукту, що має

найменшу граничну корисність серед всіх продуктів, які

можна виготовити за допомогою цього продуктивного

блага". При цьому С. Джевонс, на відміну від інших пред�

ставників даної школи, зазначав, що "праця впливає на

мінові пропорції, але не прямо, а побічно: завдяки праці

змінюється кількість благ, отже, і гранична їх ко�

рисність" [6].

У маржиналістській теорії основний акцент зробле�

но на вирішенні питань "для кого виробляти і як вироб�

ляти", на пошук оптимальної рівноваги у використанні

факторів виробництва. Так, Ю.І. Хаустов вважає, що

основний механізм формування вартості факторів ви�

робництва визначає основу витрат, економічну теорію

виробництва. Ця концепція має право на існування, ос�

кільки недооцінка цінових факторів, їх ролі та значу�

щості у виробництві веде до зниження ефективності гос�

подарювання [7].

Теорія витрат виробництва розвивалася нарівні з

теоріями попиту та пропозиції та факторів виробницт�

ва. Так, А. Маршалл розглядав закономірності фор�

мування пропозиції товарів (ціни пропозиції визнача�

ються витратами виробництва); закономірності фор�

мування споживчого попиту (ціни попиту визначають�

ся корисністю товару). Він вважав, що витрати вироб�

ництва утворюються як кількістю затраченої праці, а

також розміром накопиченого капіталу для забезпе�

чення праці. На його думку, тільки ту працю прийнято

вважати найбільш продуктивною, яка задовольняє

майбутні, а не поточні потреби. Капітал також є про�

дуктом праці, відповідно на нього поширюються поло�

ження трудової теорії вартості в частині праці, уречев�

леної в засобах виробництва та обліковуються у вит�

ратах [8].

Розробкою наукових основ витрат виробництва зай�

мався і Дж. М. Кейнс [9]. За його теорією в умовах до�

мінування недосконалої конкуренції фірми�олігополісти

мають можливість впливати на ціни, попит і пропозицію.

Праця, на думку дослідника, є одним із факторів, що

створює цінність, а обладнання, оборотний капітал і т.д.

— лише умови праці.

Зарубіжна сучасна теорія витрат виробництва виді�

ляє специфічну групу витрат — трансакційні витрати. На

думку Р. Коуза, це всі витрати, пов'язані з обміном і за�

хистом власності, із вирішенням загального питання,

суперечливого для кожної сторони [10]. Оскільки на�

лагоджені ринкові зв'язки дають можливість одержу�

вати високі економічні результати, трансакційні витра�

ти мають важливе значення для практики. У цьому зв'яз�

ку вважаємо цілком виправданим виділення трансак�

ційних витрат в окрему групу.

Розглядаючи вітчизняний досвід дослідження

проблеми витрат виробництва і собівартості, слід на�

звати працю В. Аленіцина, в якій вперше висвітлюєть�

ся досвід розрахунку "вартості виробництва" пшениці,

жита, вівса і ячменю і "вартість даного хліба собі" (со�

бівартість) [11]. Ця праця написана на основі даних

по поміщицьких і селянських господарствах за 1883—

1887 рр. за чотирма основними елементами: вартість

землі, насіння, обробітку землі, платежі за землю

(держподатки, земські збори, відсотки по позиках

банку).

Методологічні основи вимірювання витрат ви�

робництва сільськогосподарської продукції розглядав

С.Г. Струмилін, який запропонував різні методи розра�

хунку сукупних затрат праці на виробництво [12]. Осно�

вою цих методів є концепція, що визнає витрати всієї

суспільної праці матеріальною основою вартості про�

дукції. У 30�х роках XX ст. вчений розробив методо�

логічні позиції у визначенні сукупних затрат праці та

виконав конкретні розрахунки повних затрат праці на

одиницю продукції. Основною ідеєю сформульовано�

го підходу став розрахунок кількості затрат праці в ро�

бочому часі (днях, годинах) відповідно до обсягу гро�

шових витрат.

Однак метод, розроблений С.Г. Струмиліним, є пра�

вомірним лише стосовно до відношенні народного гос�

подарства в цілому. Про величину суспільних витрат

виробництва на окремих підприємствах не можна суди�

ти в силу того, що до собівартості залежно від фактич�

но виплачуваної заробітної плати додалася б рівна час�

тка додаткового продукту, а фактичний розподіл зале�

жить від умов прикладання праці. До того ж кошти ви�

робництва в собівартості враховані у діючих цінах.

Отже, отримана таким чином "вартість" знаходиться в

прямій залежності від діючих цін і собівартості.

Водночас B.C. Немчинов запропонував метод тру�

дової калькуляції, що грунтується на визначенні тру�

домісткості на основі застосування нормативної ста�

тистики [13]. В основу цього методу покладено схему

послідовного обчислення затрат праці, вироблених на

попередніх стадіях виробничого процесу. Запропоно�

вана методика передбачає застосування нормативних

даних.

Послідовники наведених вище розробок дотриму�

ються тієї думки, що метод, запропонований В.С. Нем�

чиновим, є більш точним, оскільки спирається на нор�

мативну статистику, а також дійсно витраченого на неї

робочого часу, а не перерахунок грошових витрат у ро�

бочий час. Разом із тим методу виділення витрат робо�

чого часу і частіше застосовують перерахунок грошо�

вих витрат у робочий час.

На сучасному етапі розвитку економічної думки про�

понується багато різних підходів до проблеми витрат

виробництва. Питання формування витрат виробницт�

ва розглядаються у наукових працях вітчизняних еко�

номістів, але, незважаючи на вивчення проблеми, од�

нозначного визначення даної категорії не існує. Все це

пояснюється тим, що кожний автор до складу витрат

виробництва включає, з його погляду, необхідні елемен�

ти витрат матеріальних ресурсів.

Так, в умовах командно�адміністративної системи

ведення господарювання учених керувалися в основно�

му працями К. Маркса і його відомою роботою "Капі�

тал". Більшість економістів того періоду зазначають, що

з позицій суспільства витрати на виробництво товарів

дорівнюють загальним затратам праці (живої і матеріа�

лізованої, необхідної і доданої). У підприємстві як відок�
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ремленому економічному суб'єкті до складу витрат ви�

робництва, на думку авторів, входять лише його власні

витрати [14; 15].

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи існуючі підходи до визначення сут�

ності витрат виробництва, можна дійти висновку, що

вони являють собою плату за можливість ведення ви�

робництва (плата за використання ресурсів, послуг,

робіт та ін.), яка змінюється залежно від умов його

здійснення, що дозволяє досягти поставлених цілей (ос�

новним з�поміж яких в умовах ринкових відносин є мак�

симізація прибутку).

Формування рівня витрат як суму вартості фак�

торів виробництва можна звести до таких окремих

позицій: розглядаючи інтереси лише виробника, який

зорієнтований лише на відшкодування своїх витрат та

отримання гарантованого прибутку без урахування

ступеня корисності виробленого товару для спожи�

вача; із позиції корисності на другий план відходить

економіка індивідуального виробництва; із точки зору

наявності ринкової конкуренції, вплив якої на ціну

факторів виробництва відображає двоїсту природу

товару; враховуючи монополізм ринку, що включає

неринкові регулятори формування цін факторів ви�

робництва.

Узагальнюючи існуючі підходи до визначення сут�

ності витрат виробництва, можна дійти висновку, що

вони являють собою плату за можливість ведення ви�

робництва (плата за використання ресурсів, послуг,

робіт та ін.), яка змінюється залежно від умов його

здійснення, що дозволяє досягти поставлених цілей (ос�

новним з�поміж яких в умовах ринкових відносин є мак�

симізація прибутку).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформування земельних відносин в Україні обу�

мовило виникнення гострих проблем соціального, еко�

номічного і екологічного характеру. Зокрема відзнача�

ються факти неефективного та нераціонального вико�

ристання земель, неналежним чином забезпечується

охорона земельних ресурсів та відтворення їх продук�

тивного потенціалу. Ситуація, що склалася багато в чому

обумовлена відсутністю ефективної державної земель�

ної політики та державного обліку земель.

Варто зауважити, що більшість основних завдань

ведення державного земельного кадастру, які визначені

земельним законодавством, у даний час не виконуєть�

ся, зокрема: не забезпечується повнота відомостей про

всі земельні ділянки; не застосовується єдина система

просторових координат та ідентифікації земельних діля�

нок; не запроваджено єдину систему земельно�кадаст�

рової інформації. Тому для вирішення проблем, що

склалися в вітчизняних кадастрових системах варто вра�

хувати світовий досвід методичного забезпечення зе�
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мельно�кадастрової діяльності з метою забезпечення

раціонального землекористування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальні дослідження проблем кадастрово�

го забезпечення та планування землекористування отри�

мали широке висвітлення у світовій науці. Серед визна�

них зарубіжних учених, які зробили вагомий внесок у ви�

вчення цих проблем, слід відзначити Р. Беннетта, Я. Віл�

льямсона, П. Дейла, С. Енемарка, Г. Ларсона, Д. Мак�

лафліна, Ю. Кауфмана, Д. Студлера. Вирішенню теоре�

тико�методичних питань формування та функціонуван�

ня кадастрових систем, кадастрового забезпечення та

ведення земельного кадастру в контексті ринкових пе�

ретворень в Україні присвячені праці таких вітчизняних

вчених, як А.П. Вервейко, М.О. Володін, Д.І. Гнаткович,

В.В. Горлачук, А.С. Даниленко, Д.С. Добряк, М.М.

Дьомін, М.Г. Лихогруд, Л.Я. Новаковський, А.М. Третяк,

П.Г. Черняга та ін. У той же час, ряд науково�практич�
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них питань з адаптації зарубіжного досвіду в сфері пра�

вових і економічних механізмів функціонування кадас�

трових систем з урахуванням можливих наслідків його

впровадження на різних адміністративно�територіаль�

них рівнях в Україні вимагають подальших наукових

досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — дослідити світовий досвід функціо�

нування кадастрових систем та інформаційно�методич�

ного забезпечення земельно�кадастрової діяльності з

метою визначення шляхів та можливостей його адаптації

до вітчизняних умов.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як засвідчує світова практика, національні кадаст�

рові системи відіграють особливу роль в управлінні зе�

мельними ресурсами, а кадастрова інформація є осно�

вою для оподаткування та інвестицій з метою раціональ�

ного використання та охорони земель. Новітні багато�

функціональні кадастри формують собою комплексну

земельно�інформаційну систему об'єктів нерухомого

майна, що передбачає включення в свою структуру ба�

зових реєстрів (земельний реєстр, реєстр прав і реєстр

об'єктів капітального будівництва) та загальні реєстри,

що містять відомості про об'єкти, види угідь, природні

та якісні характеристики земель, та інші дані, які є ос�

новою для економічного і територіального планування

та землеустрою [8].

Ефективне управління процесом землекористуван�

ня як функція держави, що полягає у здійсненні (через

органи держави) управлінського впливу на сферу зе�

мельних відносин шляхом застосування владних повно�

важень, не можливе без належного інформаційного за�

безпечення. Як показує світовий досвід, з метою роз�

ширення функціональних можливостей кадастрової

системи в багатьох країнах кадастрова інформація

включає в себе бази даних характеристик грунтово�рос�

линного покриву, землекористування, будівель, орто�

фотоплани тощо.

Країну де було започатковано процес ведення зе�

мельного кадастру історично прийнято вважати США

(1785 р.). Дослідження функціонування кадастрових си�

стем в багатьох країнах світу показують, що залежно

від державного ладу призначення та зміст кадастру є

різними [1; 4; 5; 7—16], проте, залежно від призначен�

ня кадастру та методу його ведення, сформувались три

типи кадастрових систем:

1. Система "наполеонівського кадастру" (Італія,

Іспанія, Бельгія, Франція, Греція, Польща та інші) ос�

новним завданням якої є формування податкових ме�

ханізмів стосовно об'єктів власності, тому земельний

кадастр такого типу формується з інформації, яка гру�

пується відповідно до земельних ділянок та використо�

вується лише з метою оподаткування. Спеціальні відо�

мості про якісні та кількісні характеристики земель (стан

грунтів, природних ресурсів, тощо) збираються та збе�

рігаються в земельній інформаційній системі ("Land

Information System") [1; 4; 7].

2. Німецька багатоцільова кадастрова система

("Multipurpose Cadastre") є основою для нарахування

податків, затвердження права власності на землю і аку�

мулює інформацію щодо природного ста�

ну первинних одиниць земельної оцінки

[69; 84; 126; 131]. Для країн (Німеччина,

Австрія, Швейцарія, Нідерланди, Єгипет,

Туреччина, Швеція, Данія, Норвегія,

Фінляндія, Ісландія та країни Балтії), що

входять до цієї групи характерним є виок�

ремлення кадастрової, топографо�геоде�

зичної і реєстраційної підсистем, які є взає�

мопов'язані та взаємоконтролюючі [1, с.

34].

3. Англосаксонська кадастрова систе�

ма (Великобританія, США, більшість

провінцій Канади, частина штатів Авст�

ралії) за мету ставить оподаткування зем�

левласників, гарантій прав власності та ви�

користання земель. Така кадастрова сис�

тема містить інформацію щодо обстежен�
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Рис. 1. Структурна схема кадастрової організації з реєстром прав у системі судочинства
Джерело: сформовано автором на основі [4; 6; 13].
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ня, класифікації та оцінки земель, що являється бази�

сом для надання рекомендацій фермерам стосовно оп�

тимальних сівозмін, реалізації заходів щодо збільшен�

ня показника родючості грунтів та при проведенні орган�

ізаційних робіт з земельними ділянками. Карти грунтів

та аерофотознімки, що містять додаткову інформацію

стосовно різних класів земель лягають в основу скла�

дених проектів раціонального використання земель [6;

9; 12; 15].

Залежно від співвідношення системи реєстрації прав

на землю із веденням земельного кадастру, виділяють

такі моделі організації кадастрових систем [4; 5; 12; 16]:

1. Земельний реєстр прав є невід'ємною частиною

системи судочинства. У представленій системі реєстр

прав та кадастр являються незалежними реєстрами,

відповідальність за ведення яких несуть різні відомства,

проте, ці реєстри об'єднані в загальну базу нерухомості.

Подібний механізм притаманний центральноєвропейсь�

ким країнам (Австрія, Греція, Німеччина, Словенія, Хор�

ватія, Швейцарія), в скандинавських країн (Данія,

Фінляндія, Швеція), а також деяким країнам "наполео�

нівського" кадастру (Іспанія, Польща) (рис. 1).

2. Реєстр прав ведеться позавідомчим органом. Така

модель організації зустрічається в більшості країн анг�

лосаксонської кадастрової системи та в деяких країнах

німецької багатоцільової кадастрової системи, зокре�

ма Англії, Ірландії, Канаді, Нідерландах, США, Шот�

ландії. Модель подібної організаційної структури пред�

ставлено на прикладі кадастрової системи Нідерландів

(рис. 2).

Схожого принципу притримується й Україна, де реє�

страцією права власності на земельну ділянку здійснює

один орган (державний), а облік інший. Так в українській

моделі організації кадастрової системи функціональне

навантаження з обліку земель по�

кладено на орган адміністрування си�

стеми Державного земельного када�

стру — Центр державного земельно�

го кадастру.

3. Реєстр прав знаходиться у

віданні державного органу з веден�

ня кадастру. Формування та органі�

зація реєстру прав і кадастру покла�

дено на різні відомства, які підпо�

рядковуються єдиному державному

органу. Реєстри постійно тісно взає�

модіють з кадастром нерухомості,

оскільки входять до його складу.

Така організаційна модель притаман�

на країнам з "наполеонівською" кадастровою системою

(Бельгія, Франція, Італія) та деяким країнам східноєв�

ропейського регіону (Чехія, Литва, Угорщина, Словач�

чина) (рис. 3) [6].

Зазвичай організаційні питання щодо планування та

контролю обліку нерухомих об'єктів та кадастрового

картографування реалізуються в межах одного органу

державної влади. Це свідчить про те, що вирішення пи�

тань стратегічного планування покладено на державні

органи. На практиці ми спостерігаємо, що державна

організація направлена здебільшого на надання га�

рантій безпеки кадастрової системи в цілому та управ�

ління кадастровим виробництвом, а питаннями підготов�

ки документів щодо угод з нерухомістю займаються

приватні організації.

Світовим кадастровим системами притаманні цент�

ралізовані та децентралізовані організаційні моделі.

Централізовану організаційну модель кадастрових си�

стем наведено на рисунку 4.

Децентралізовану модель організації можна роз�

глянути на прикладі кадастрової системи Німеччини,

територія якої поділена на 16 адміністративних оди�

ниць — земель. У кожній землі своя кадастрова служ�

ба, яка підпорядковується певному Міністерству чи

службі залежно від рівня управління (федеральний,

місцевий) [9].

Світова практика засвідчує, що найбільші переваги

має централізована модель організації кадастрових си�

стем. З метою підвищення ефективності її функціону�

вання необхідним є створення локальних робочих груп,

які будуть приймати об'єктивні рішення на місцевому

рівні і спрощений механізм обробки, збору, передачі

інформації шляхом розширення функціональних мож�

ливостей web�порталів кадастрових служб.
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Рис. 3. Модель організації кадастрової системи в структурі єдиного державного органу

Джерело: сформовано автором на основі [8; 10].

Рис. 4. Структурно-логічна схема організації централізованої
кадастрової системи

Джерело: сформовано автором на основі [2; 4; 5].
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Ефективність кадастрових систем підвищується та

їх функціональність розширюється, якщо сумістити ка�

дастровий шар та інфраструктуру просторових даних.

Для прикладу, в Нідерландах кадастрова карта по�

єднується з великомасштабною топографічно�оглядо�

вою картою, повністю покриваючи територію країни.

Такі карти широко застосовуються державними орга�

нами, комунальними господарствами та приватними

землекористувачами [7]. Топографічна карта має бага�

тошарову структуру, в яку входять базові та загальні

реєстри. Важливу роль у формуванні та веденні кадаст�

рових систем здійснюють правові, технічні та органі�

заційні зв'язки з процесом топографічним картографу�

ванням.

Значна увага в організаційній частині кадастрових

систем приділяється інституту геодезистів, якому влас�

тиві дві форми: державна та приватна. при чому, обидві

форми можуть поєднуватись в одній кадастровій сис�

темі. Якщо перші мають статус державних службовців

(Нідерланди) або до них прирівнюються (Польща), то

інші можуть працювати в комерційних організаціях інди�

відуальними підприємцями або вільними фахівцями. В

низці країн до геодезичних та кадастрових робіт допус�

каються тільки геодезисти з ліцензією (Польща, Чехії).

Ліцензії видаються на виконання незалежних функцій,

тобто на: управління геодезичними і картографічними

роботами, які повинні бути зареєстровані в державно�

му геодезичному і картографічному ресурсі; виконан�

ня геодезичних і картографічних робіт дипломованим

фахівцем в галузі геодезії і картографії, які реєструють�

ся в геодезичному і картографічному реєстрі; виконан�

ня функції контролюючого інспектора в геодезії і кар�

тографії; здійснення технічних і адміністративних робіт,

пов'язаних з встановленням меж нерухомого майна;

виконання геодезичних і картографічних робіт, які в

обов'язковому порядку повинні бути внесені в земельні

та іпотечні реєстри і тому подібні [6].

На теперішній час в європейських країнах розви�

вається концепція єдиного інтернет�простору як сере�

довища взаємодії і інтеграції різних інформаційних ре�

сурсів, що дозволяють вирішувати ряд завдань з управ�

ління земельними ресурсами на основі кадастрової

інформації, аналізу та обробці статистичних даних та

моніторингу. Як показує міжнародна практика, web�пор�

тали розширюють можливості управління земельними

ресурсами, створюючи надійну систему земельного уп�

равління за наступними напрямами: підвищення безпе�

ки землекористування; спрощення проведення земель�

них реформ; скорочення земельних спорів; стимулюван�

ня ринків нерухомості; стимулювання громадської дов�

іри до ринків нерухомості; поліпшення моніторингу рин�

ку нерухомості; управління державними справами; про�

сторове планування землекористування; підвищення

якості надання послуг [4].

Цільовий підхід дозволяє виконати наступні умови:

широкий доступ до просторових даних, що забезпечує

їх багатоцільове використання; включення до системи

всіх нерухомих об'єктів: землі та інших; активна участь

суспільства в процесах збору та використання інфор�

мації кадастрових систем для забезпечення сталого зем�

лекористування; забезпечення державою процесів ство�

рення і функціонування кадастрової системи; забезпе�

чення інформаційної надійності, яка сформує достові�

рну і прозору кадастрову систему та її систематичне

оновлення [2].

На нашу думку, для того, щоб наблизити вітчизняну

кадастрову систему до європейської, необхідна на�

явність такої складової як повноцінна реєстрація інфор�

мації про земельні ресурси з усіма притаманними їм ха�

рактеристиками, що дозволить забезпечити сталий еко�

лого�економічний та соціальний розвиток регіону. Важ�

ливо розуміти, що збір даних та узагальнення інфор�

мації про стан, кількісні та якісні показники земельних

ресурсів не являються кінцевою метою створення ка�

дастрових систем. Акцентувати увагу потрібно на зруч�

ності та доцільності використання такої інформації.

Опираючись на закордонний досвід формування зе�

мельно�кадастрових систем, можна зробити висновок,

що для підвищення ефективності роботи земельно�ка�

дастрової системи в Україні необхідно розширити цю

систему інформацією про земельні ресурси, які з пев�

них причин лишились без власника, або мають помилки

в оформленні; ділянки, що мають власника, але не ви�

користовуються (або неефективно використовуються)

в господарській діяльності. Така інформація забезпе�

чить формування багаторівневої структури земельного

ринку та підвищить ефективність державного регулю�

вання.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, можна зробити висновок, що на

підставі проведеного аналізу організаційно�інформа�

ційних механізмів формування та ведення світових ка�

дастрових систем нами виділені основні аспекти в кон�

тексті раціонального землекористування та запропоно�

вано можливі шляхи їх адаптації в Україні.

Світовий досвід формування земельно�кадастро�

вих систем призвів до створення трьох характерних

типів земельного кадастру. До першого типу відносять�

ся країни "наполеонівського кадастру", в якому увага,

загалом, концентрується на оподаткуванні власників

земельних ділянок. До другого типу відносяться краї�

ни німецької багатоцільової земельно�кадастрової си�

стеми. Окрім даних, що стосуються оподаткування,

така система містить детальну інформацію про стан

земельних ресурсів. І до третього типу включають краї�

ни англосаксонської земельно�кадастрової системи,

ціль функціонування якої — правильність оподаткуван�

ня та забезпечення чинним законодавством гарантій

прав власності на земельні ресурси. На нашу думку, в

сучасних умовах господарювання доречним буде

об'єднання інформації різних напрямів в структурі ком�

плексної земельно�кадастрової системи, яка відпові�

датиме сучасним екологічним, економічним та юридич�

ним вимогам.

Використання досвіду Австрії, Німеччини, Хорватії

щодо формування в режимі реального часу різноманіт�

них систем надання статистичної інформації дозволять

створити можливість для українських органів держав�

ної влади приймати раціональні та оперативні рішення

щодо управління земельними ресурсами, засновуючись

на актуальних та достовірних статистичних даних сучас�

них кадастрових систем.



Інвестиції: практика та досвід № 17/201626

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Література:

1. Бордюжа А.С. Світовий досвід розвитку кадаст�

рових систем землекористування / А.С. Бордюжа //

Економіст. — 2011. — № 10. — С. 34—35.

2. Вервейко А.П. Земельний кадастр: програмне

забезпечення проведення земельно�кадастрових робіт:

[навч. посіб.] / А.П. Вервейко, А.С. Попов // Харк. нац.

аграр. ун�т ім. В.В. Докучаєва. — Х., 2008. — 100 с.

3. Перович І. Концепція побудови кадастрової сис�

теми України / І. Перович // Геодезія, картографія і

аерофотознімання. — 2010. — Вип. 73. — С. 99—101.

4. Попов А.С. Кадастрові та реєстраційні системи

світу: монографія / А.С. Попов. — Х.: Вид�во ТОВ

"Щедра садиба плюс", 2014. — 216 с.

5. Синица Ю.С. Анализ мировых земельных кадас�

тровых систем / Ю. С. Синица // Имущественные от�

ношения в РФ. — 2014. — №10  (157). — С. 55—66.

6. Синица Ю. С. Экономическая эффективность зе�

мельно�кадастровых систем Российской Федерации:

дис. … кандидата экон. наук: 08.00.05 / Синица Юлия

Станиславовна. — Москва, 2016. — 251 с.

7. Annoni A. European Union Permanent Committee

on Cadastre / A. Annoni, J. Ernst. — [Online]. — URL:

http://www.eurocadastre.org/pdf/actaingles.pdf

8. Cadastral Information System: Permanent comitee

on cadaster in the European Union. — [Online]. — URL:

http://www.eurocadastre.org

9. Doing Business 2014. Economy Profile: United

States [Electronic resource] // The World Bank,

Washington, 2013. — [Online]. — URL: http://

www.doingbusiness.org

10. Enemark S. The Evolving Role of Cadastral Systems

in Support of Good Land Governance / S. Enemark //

The Digital Cadastral Map FIG Commission 7 Open

Symposium Karlovy Vary, Czech Republic, 9 september

2010. — 19 р.

11. Mclaren Robin. Crowdsourcing Support of Land

Administration — A Partnership Approach //

International Federation of Surveyors Article of the Month

2011. — 12 p.

12. Peter van Oosterom The core cadastral domain

model / P. van Oosterom, C. Lemmen, T. Ingvarsson,

P. van der Molen, H. Ploeger, W. Quak, J. Stoter, J. Ze�

venbergen // Computers, Environment and Urban

Systems. — 2006. — Vol. 30. — P. 627—660.

13. UNECE. Guidance and good practice for the

application of fees and Charges for real property cadastre

and registration services // Economic Commission For

Europe Committee On Housing And Land Management.

Working Party on Land Administration. Sixth session.

Geneva, 18—19 June 2009. Programme Of Work For 2010�

2011. Land Administration Policies. — 15 p.

14. Wallace J. Land Acquisition in Developing Eco�

nomies / J. Wallace // International Federation of

Surveyors. — February, 2010. — 21 p.

15. Williamson I.P. Sustainability and Land Admi�

nistration Systems / I.P. Williamson, S. Enemark, J. Wallace.

— Department of Geomatics, Melbourne, 2006. — 271 p.

16. Zevenbergen J. A Systems Approach to Land

Registration and Cadastre / J. Zevenbergen // Nordic

Journal of Surveying and Real Estate Research. — Vol. 1.

— 2004. — 14 p.

References:

1. Verveiko, A.P. and Popov, A.S. (2008), Zemelnyi

kadastr: prohramne zabezpechennia provedennia zemelno�

kadastrovykh robit [Land Registry: Software of cadastre

works], Khark. nats. ahrar. un�t im. V.V. Dokuchaieva,

Kharkiv, Ukraine.

2. Perovych, I. (2010), "The concept of the cadastral

system in Ukraine", Heodeziia, kartohrafiia i aerofoto�

znimannia, vol. 73, pp. 99—101.

3. Popov, A.S. (2014), Kadastrovi ta reiestratsiini

systemy svitu [Cadastre and registry of the world], Vyd�

vo TOV "Shchedra sadyba plius", Kharkiv, Ukraine.

4. Sinica Ju. S. (2014), "Analysis of the world's land

cadastral systems", Imushhestvennye otnoshenija v RF,

vol. 10 (157), pp. 55—66.

5. Sinica, Ju. S. (2016), "Economic efficiency of

cadastre system of the Russian Federation", Abstract of

Ph.D. dissertation, Global economy, Moscow, Russia.

6. Annoni, A. end Ernst, J. (2016), " European Union

Permanent Committee on Cadastre", Eurocadastre,

[Online], available at: http://www.eurocadastre.org/

pdf/actaingles.pdf (Accessed 29 Aug 2016).

7. "Cadastral Information System: Permanent comitee

on cadaster in the European Union", [Online], available at:

http://www.eurocadastre.org (Accessed 29 Aug 2016).

8. "Doing Business 2014. Economy Profile: United

States", [Online], available at: http://www.doingbu�

siness.org (Accessed 29 Aug 2016).

9. Enemark, S. (2010), The Evolving Role of Cadastral

Systems in Support of Good Land Governance [The

Evolving Role of Cadastral Systems in Support of Good

Land Governance], The Digital Cadastral Map FIG

Commission 7 Open Symposium Karlovy Vary, Karlovy

Vary, Czech Republic.

10. Mclaren, R. (2011), Crowdsourcing Support of

Land Administration — A Partnership Approach

[Crowdsourcing Support of Land Administration — A

Partnership Approach], International Federation of

Surveyors Article of the Month, Scotland, UK.

11. P. van Oosterom, C. Lemmen, T. Ingvarsson, P.

van der Molen, H. Ploeger, W. Quak, J. Stoter, J. Ze�

venbergen (2006), "Computers, Environment and Urban

Systems", Computers, Environment and Urban Systems,

vol. 30, pp. 627—660.

12. Ivanov, V.V. (1993), UNECE. Guidance and good

practice for the application of fees and Charges for real

property cadastre and registration services [UNECE.

Guidance and good practice for the application of fees and

Charges for real property cadastre and registration

services], Working Party on Land Administration, Geneva,

Switzerland.

13. Wallace, J. (2010), Land Acquisition in Developing

Economies [Land Acquisition in Developing Economies],

The University of Melbourne, Parkville, Australia.

14. Williamson, I.P. Enemark, S. and Wallace J. (2006),

Sustainability and Land Administration Systems

[Sustainability and Land Administration Systems],

Department of Geomatics, Melbourne, Australia.

15. Zevenbergen, J. (2004), "Systems Approach to Land

Registration and Cadastre", Systems Approach to

Land Registration and Cadastre, vol. 1, pp. 14.

Стаття надійшла до редакції 31.08.2016 р.



27

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У кризових умовах функціонування економіки

України надзвичайно важливою проблемою є еколого�

економічна оцінка ефективності та конкурентоспромож�

ності виробництва конкретних видів продукції, від нау�

ково обгрунтованого вирішення якої багато в чому за�

лежить ділова і соціальна активність всіх напрямів

сільськогосподарського виробництва регіону.
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC COMPONENT OF IMPROVING
THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTION OF SUNFLOWER SEEDS

Статтю присвячено дослідженню питання щодо підвищення конкурентоспроможності вироб�
ництва насіння соняшнику з урахуванням еколого�економічної складової. Визначено фактори,
що впливають на конкурентоспроможність виробництва насіння соняшнику. Узагальнено сис�
тему показників еколого�економічного забезпечення конкурентоспроможності виробництва
насіння соняшнику. Проаналізовано світовий досвід розвитку органічного виробництва у галузі
рослинництва. Визначено передумови щодо виробництва агроекологічної продукції.

The article investigates the issue of increasing the competitiveness of sunflower seeds on the basis
of environmental and economic component. The factors affecting the competitiveness of sunflower
seeds. Generalized system of indicators to ensure ecological and economic competitiveness of
sunflower seeds. The analysis of international experience in organic crop production. Preconditions
for production agroecological production.

Ключові слова: конкурентоспроможність, еколого�економічна складова, насіння соняшнику, органічне

виробництво, чинник.

Key words: competitiveness, environmental and economic component, sunflower seeds, organic production

factor.

Збільшення обсягів виробництва сільськогоспо�

дарської продукції, зростання витрат, поліпшення

фінансового становища загострили проблему підвищен�

ня конкурентоспроможності виробництва сільськогос�

подарської продукції з урахуванням еколого�економіч�

них факторів.

Світовий ринок останніми роками стрімко демонст�

рує органічне виробництво сільськогосподарської про�
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дукції. За оцінками експертів Науково�дослідного інсти�

туту органічного сільського господарства (FIBL) світо�

вий ринок споживання органічних продуктів складає

приблизно 60 млрд євро і має стійку тенденцію до по�

дальшого зростання. Під органічним виробництвом у

світі зайнято 37 млн га, з яких близько 33% розташо�

вані в Австралії, 12% — в Аргентині і 5% — у США [4].

Україна також не залишається осторонь світових тен�

денцій і з кожним роком демонструє стабільне зростан�

ня площ під органічними культурами, в структурі яких

переважають зернові, бобові та олійні культури. У зв'яз�

ку з вищезазначеним виникає потреба в розробці і впро�

вадженні комплексу організаційних, технологічних та

економічних заходів щодо підвищення конкуренто�

спроможності виробництва насіння соняшнику з ураху�

ванням еколого�економічної складової.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням органічного виробництва присвячена

значна кількість наукових публікацій вчених та прак�

тиків. Еколого�економічному аспекту забезпечення кон�

курентоспроможності сільськогосподарської продукції

присвятили свої дослідження такі вчені, як Антонець А.С.,

Варченко О.М., Іванишин В.В., Писаренко В.В. та ін.

Вивченню зарубіжного досвіду органічного вироб�

ництва присвячені праці Григор'євої О.М., Ковальова

Є.В., Кузнєцової Є., Шубравської О.В., Вдовиченко А.В.,

Макаренко Н.А., Середа О.В. та інші досліджують пи�

тання його запровадження в Україні.

Разом з тим, до теперішнього часу в теорії і прак�

тиці недостатньо розкрито питання щодо підвищення

конкурентоспроможності виробництва насіння соняш�

нику з урахуванням еколого�економічної складової. Ак�

туальність цієї проблеми в кризових умовах функціону�

вання економіки необхідність теоретичного обгрунту�

вання та пошуку практичних методів підвищення конку�

рентоспроможності підприємств в умовах зростання

вимог до екологічних якостей виробництва зумовили

напрямки дослідження і постановку наукових завдань.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування значення еколого�

економічної складової у підвищенні конкурентоспро�

можності виробництва насіння соняшнику.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виробництво насіння соняшнику є досить прибутко�

вим напрямом сільськогосподарського виробництва в Ук�

раїні. Враховуючи урожай соняшнику у 2015 році в розмірі

11 млн т, обсягу виробництва соняшникової олії понад 4,2

млн т, Україна залишається світовим лідером з виробниц�

тва соняшнику, соняшникової олії та шпроту. Структуру

світового виробництва насіння соняшнику у 2015—2016

МР (маркетинговому році) наведено на рисунку 1.

Висока конкурентоспроможність соняшнику на

міжнародному ринку і зростаючий попит в світі на олію

викликає необхідність нарощувати обсяги виробницт�

ва його насіння. Це можливо в першу чергу за рахунок

підвищення рівня урожайності гібридів соняшнику та

умови повного використання їх потенційної продуктив�

ності через всебічне вивчення особливостей адаптації

до агроекологічних умов вирощування з використанням

інтенсивних технологій [8].

Ряд авторів коливання урожайності соняшнику по�

в'язують з існуванням факторів фізичного, екологічно�

го та економічного характеру [1; 11; 8].

Фактори фізичного характеру визначають різний

рівень вимогливості культур до пухкості орного шару,

до стану його водно�повітряного режиму та неоднако�

вий вплив оброблюваних рослин на щільність, структу�

ру і склад орного шару грунту.

Фактори екологічного порядку пов'язані з екологіч�

ною важливістю сівозмін в раціональному використанні

природних ресурсів, що полягає в забезпеченні оптималь�

ного балансу в системі "рослина�середовище". Науково

обгрунтовані сівозміни передбачають відповідність у часі

та просторі адаптивного потенціалу оброблюваних

сільськогосподарських культур особливостям грунту і

клімату, тим самим, надаючи вирішальний вплив на ефек�

тивність використання природних ресурсів.

І, нарешті, фактори економічного характеру поля�

гають в тому, що з метою більш продуктивного та ефек�

тивного використання техніки, технології і робочої сили

в сівозмінах доцільно мати культури різних термінів

посіву та збирання (озимі, ранні ярі, пізні зернові).

Підвищення конкурентоспроможності виробництва

насіння соняшнику повинно відбуватися з урахуванням

вище зазначених факторів, зокрема, особливу увагу

слід звернути на екологічні та економічні фактори та їх

забезпечення.

Росія; 23%

Турція; 3%

Україна; 25%

Країни ЄС; 22%

Інші країни; 21%
Аргентина; 6%

Рис. 1. Структура світового виробництва насіння соняшнику у 2014/2015 МР

Джерело: [13].
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Головним показником для кожного виробника при

вирощуванні соняшнику є розмір отриманого врожаю з

одиниці площі та отримання якісного насіння соняшни�

ку. При цьому велике значення має науково�обгрунтова�

не проведення агротехнічних заходів з урахуванням ви�

користання екологічних прийомів, що підвищують рівень

безпеки технологічних процесів, спрямованих на отри�

мання продукції, здатної знизити дію шкідливих полю�

тантів на організм людини і навколишнє середовище.

Вплив різних факторів на процес виробництва, еко�

номічну ефективність та конкурентоспроможність про�

дукції рослинництва відображається за допомогою си�

стеми показників. Тільки система дозволяє провести

комплексний аналіз і здійснити достовірні висновки про

шляхи підвищення конкурентоспроможності виробниц�

тва насіння соняшнику.

На думку сучасних економістів�дослідників у визначенні

еколого�економічної ефективності та конкурентоспромож�

ності виробництва продукції рослинництва доцільно врахо�

вувати сукупність наступних показників: екологічні витрати

на заходи з охорони повітряного балансу та з охорони вод�

них ресурсів; повні екологічні витрати з ведення систем зем�

леробства; додаткові обсяги продукції, отримані при про�

веденні комплексу екологічно спрямованих заходів; приріст

вартості земельних угідь в результаті підвищення їх еколо�

гічної якості, родючості грунту ті інші [5].

За результатами проведеного нами дослідження

пропонується узагальнена функціонально�аналітична

система показників еколого�економічного забезпечен�

ня конкурентоспроможності виробництва насіння со�

няшнику (рис. 2).

Застосування системи показників еколого�еконо�

мічного забезпечення конкурентоспроможнсті насіння

соняшнику дозволяє отримати кількісну та якісну оцінку

виробництва даної продукції, виявити ступінь дії окремих

загроз, оцінити розвиток інтелектуального потенціалу

екологічних інновацій, простежити процес реагування на

впроваджені заходи по екологізації, оцінити ефективність

екологічних процесів, та їх відповідність вимогам міжна�

родних екологічних стандартів, а також забезпечити роз�

робку адекватних, ефективних для застосування заходів

щодо підвищення конкурентоспроможності виробницт�

ва насіння соняшнику з урахуванням еколого�економіч�

них особливостей вирощування. Вважається за доціль�

не розглянути один із факторів, який негативно впливає

на фітосанітарний стан агроекосистеми — розширення

посівних площ культур із підвищеним рівнем хімізації

інтенсивних технологій їх вирощування, що в свою чергу

супроводжується порушенням комплексу організаційно�

економічних заходів та призводить не тільки до знижен�

ня урожайності та якості сільськогосподарських культур,

а й до зменшення рівня окупності витрат.

Згідно зі статистичними даними в період з 2010—

2014 роки загальний обсяг посівної площі під основні

сільськогосподарські культури України збільшився на

287 тис. га , в той же час у структурі посівних площ 2014

року, порівняно з 2010 роком відбувається зменшення

посівних площ майже за всіма видами культур, а саме:

54,3% під зернові та зернобобові, 7,0% — картоплю і

овоче�баштанні культури, 7,7% — кормові. Збільшен�

ня посівних площ відбулось лише під високорентабельні

експортно�оріентовані культури: соняшник — на 14%,

ріпак — на 99%, що порушує систему сівозмін і при�

зводить до виснаження грунтового покриву та можли�

вості недоотримання прибутку в майбутньому.

Значне збільшення посівних площ під соняшник спо�

стерігається і у Дніпропетровській області. Це пояс�

нюється тим, що за останнє десятиріччя дана культура

залишається однією з найбільш ліквідних та рентабель�

них і користується підвищеним попитом на зовнішньо�

му та внутрішньому ринках. Крім того, спостерігається

високий попит на рослинні олії і високобілковий шрот,

що зумовило виробників розширити посівні площі під

соняшник, часом завдаючи шкоди науково обгрунто�

ваній сівозміні. За таких умов грунти втрачають природ�

ну родючість, важливість якої важко переоцінити, адже

саме грунти виступають в якості основного знаряддя та

засобу ефективного існування сільськогосподарських

підприємств України.

Аналіз статистичних даних свідчить, що розширен�

ня площ під соняшник у Дніпропетровській області ви�

переджає зростання площі ріллі, що в свою чергу, при�

зводить до збільшення концентрації даної культури в

площі ріллі з 24,2% у 2013 році до 26,4% в 2014 році.

Ця тенденція вказує на порушення в системі сівозмін.

Більш того, проведені дослідження показали, що зде�

більшого в сільськогосподарських підприємствах со�

няшник повертається на колишнє поле вже через 3—5

років, хоча науково обгрунтований термін повернення

соняшнику на попереднє місце в сівозміні визначено в

межах 8—10 років. Зазвичай культуру висівають по со�

няшнику, що категорично неприпустимо у зв'язку зі

значним виснаженням грунту і накопиченням хвороб і

шкідників. Порушення цієї вимоги веде до масового

ураження рослин різними патогенами та зниження

якості продукції, і як наслідок, впливає на рівень уро�

жайності та знижує конкурентоспроможність виробниц�

тва даної культури. В науково обгрунтованих сівозмі�

нах соняшник завжди закінчує ротацію культур і після

нього обов'язково поле залишається під чорний пар.

Зазвичай для забезпечення високої урожайності

насіння соняшнику виробники дотримуються хіміко�тех�

ногенної інтенсифікації, яка сприяє одержанню висо�

ких врожаїв насіння, але інтенсивне використання аг�

рохімікатів посилює темпи забруднення агроекосистем

і деградації гумусу — основи грунтової родючості [10].

Найбільш вдалим вирішенням проблеми вважаємо

підвищення конкурентоспроможності виробництва на�

сіння соняшнику з урахуванням еколого�економічних

факторів, яке полягає в ефективному і раціональному

використанні біологічного потенціалу грунту, оптимі�

зації витрат та рослинно�мікробної взаємодії в агро�

фітоценозах. Підвищити якість виробництва насіння

соняшнику та активізувати агрономічно корисні

мікробні процеси у ризосфері рослин можна двома спо�

собами: внесенням у грунт органічних та мінеральних

добрив, які оптимізують діяльність аборигенної мікроф�

лори, та за рахунок збагачення високоефективними

штамами азотфіксуючих, фосформобілізуючих мікро�

організмів, продуцентами та абіотичними речовинами.

Однак основним принципом екологічного землеробства

є відмова від застосування легкорозчинних мінераль�

них добрив, особливо мінерального азоту, а також від

захисту рослин і боротьби з бур'янами із використан�
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ням хімічних синтетичних препаратів; стимулювання біо�

логічної активності грунту, біологічних засобів захисту

й механічної боротьби з бур'янами.

За даними статистичних спостережень у 2000 році

на 1 га посівів соняшнику вносилося 12 кг мінеральних

добрив у перерахунку на 100% поживних речовин, а у

2014 році — 57 кг. Зауважимо, що у 2014 році мінераль�

них добрив під соняшник було внесено на 7 кг. більше

порівняно з попереднім роком. Внесення ж органічних

добрив під соняшник в період 2000—2014 рр. в області

практично не здійснювалось, що в свою чергу, негатив�

но відобразилось на родючості грунту, регуляції біоло�

гічних процесів у грунті та кореневому живленні рослин

Застосування біодобрив при вирощуванні соняшни�

ку збільшує якість та олійність насіння, лушпинність при

цьому статистично достовірно перебуває на рівні конт�

ролю. Збільшення урожайності соняшнику на ділянках

із застосуванням біодобрив мікробного походження

можна пояснити тим, що, в результаті їх внесення, відбу�

вається стимулювання грунтової мікрофлори, при цьо�

му збільшуються не тільки біометричні показники, але

й підвищується стійкість до несприятливих зовнішніх

умов, що позначається на величині врожаю соняшнику

та в свою чергу прибутковості підприємств.

Останнім часом у сучасному землеробстві все біль�

шого значення набувають зелені добрива (сидерати). Для

сидерації здебільшого висівають бобові культури (еспар�

цет виколистий, люцерна посівна, вика яра, буркун, лю�

пин, серадела), які більше корисні для збагачення грун�

ту поживними речовинами та в накопичують 150—250 кг/

га азоту і органічної речовини. Небобові сидерати (ріпак,

гірчиця, гречка) вирощують для поповнення грунту орган�

ічною речовиною і поліпшення фітосанітарного стану

грунтів. У зеленій масі сидератів міститься стільки азоту,

як і в гної, тільки менше фосфору і калію.

Сидерати мають важливе значення у біогосподар�

ствах, коли їх використовують як проміжні культури.

Вони позитивно впливають на якість вирощуваної про�

дукції, їх використання практично знижує необхідність

додаткового внесення мінеральних добрив, що є еко�

логічно�економічним обгрунтованим заходом та в свою

чергу забезпечує зростання рентабельності виробниц�

тва, сприяє екологічному оздоровленню грунту, поліп�

шенню його родючості на біологічних принципах веден�

ня господарства [11].

Багаторічні дослідження вітчизняних та зарубіжних

вчених сучасний і майбутній стан сільськогосподарсь�

кого виробництва соняшнику пов'язують із взаємодією

абіотичних чинників, до яких відносяться сонячна ак�

тивність та геомагнітна збуреність. Сонячна активність

впливає на урожайність через атмосферну циркуляцію,

від якої залежить кількість опадів і температура [12].

Загальновідомими і незаперечними факторами є те, що

абіотичні чинники у сучасному виробництві сільськогос�

подарських культур можуть регулювати рівень викори�

стання матеріально�технічних ресурсів та елементів

живлення в грунті на всіх етапах їх вегетації. Прикла�

дом можуть слугувати роки із коротким або тривалим

періодом посухи, де мінеральне живлення перестає бути

фактором підвищення продуктивності сільськогоспо�

дарських культур, а отже, впливати на продукційні про�

цеси сільськогосподарських культур [9].

Підвищення конкурентоспроможності виробництва

продукції рослинництва в тому числі і насіння соняш�

нику з урахуванням еколого�економічної складової в

Україні потребує державної підтримки та, зокрема,

впровадження відповідного законодавства. Вимоги до

органічної продукції в ЄС підпорядковуються стандар�

там IFOAM, тобто базовим стандартам Міжнародної

федерації рухів за екологічне сільське господарство,

тоді як в Україні законодавче забезпечення розвитку

органічного виробництва перебуває у стадії становлен�

ня [1]. Аналіз світового досвіду розвитку органічного

виробництва у галузі рослинництва свідчить, що темпи

виробництва соняшнику прямо пропорційні рівню дер�

жавної підтримки зазначеного сегмента. Європейський

досвід базується на власних формах держаного регу�

лювання органічного виробництва. В Австрії, наприк�

лад, діє система заходів щодо заохочення фермерів у

підвищенні якості сільськогосподарської продукції шля�

хом поширення органічного виробництва. У Великоб�

ританії, нажаль, частка субсидій на органічне сільське

господарство є незначною і становить лише 6,4% у за�

гальній сумі субсидій [6].

У більшості країн світу державна підтримка щодо

розвитку виробництва екологічної сільськогосподарсь�

кої продукції здійснюється в межах спеціальних держав�

них програм. Значного поширення у багатьох європейсь�

ких країнах набули програми підтримки фермерів, які

змінили традиційне сільське господарство на органічне.

До інших методів державного регулювання ринку

органічної продукції в Північній Америці та Західній

Європі слід віднести регулювання імпорту мінеральних

добрив за допомогою митних платежів, доплати фер�

мерам, які не використовують засоби захисту рослин,

отримують часткову компенсацію платежів за сертифі�

кацію, тощо [5]. Найбільшого поширення органічне ви�

робництво набуло в тих країнах світу, в яких була сфор�

мована система органічного сільського господарства,

яка включає спеціальну інфраструктуру, що забезпечує

сертифікацію, маркетинг органічної продукції, контроль

якості, реалізацію [6].

Важливими передумовами розвитку агроекологічно�

го виробництва крім законодавчого забезпечення є: дот�

римання спеціальних вимог щодо якості грунтів та тех�

нологій вирощування сільськогосподарських культур,

зокрема, заборони використання ГМО, мінімізації засто�

сування мінеральних добрив та пестицидів (лише біолог�

ічного походження); сертифікації та маркування органі�

чної продукції; дієвої системи контролю; активного дер�

жавного регулювання виробництва органічної продукції.

ВИСНОВКИ
Отже, підвищення конкурентоспроможності вироб�

ництва продукції рослинництва, зокрема, насіння соняш�

нику з урахуванням еколого�економічної складової дає

можливість зіставити виробничі результати діяльності

та витрати, які забезпечують отримання насіння соняш�

нику з вмістом у ній екологічно допустимих доз шкідли�

вих речовин, що не справляють згубного впливу на здо�

ров'я людей та стан довкілля. Крім того, в сучасних умо�

вах катастрофічного погіршення екологічного стану

навколишнього природного середовища застосування

зазначених показників в практичній діяльності набуває
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істотної актуальності. Стійкий розвиток сільського гос�

подарства, стабільне економічне зростання виробниц�

тва конкурентоспроможної сільськогосподарської про�

дукції, в тому числі і насіння соняшнику, можуть бути

забезпечені шляхом приведення у відповідність еконо�

мічних інтересів сільськогосподарських товаровироб�

ників з екологічними вимогами збереження природно�

го середовища. Лише у цьому випадку суспільство буде

спроможне створити такі умови, при яких аграрне ви�

робництво розвиватиметься на інтенсивній, конкурен�

тоспроможній і, водночас, екологобезпечній основі.

Література:

1. Бойко Л. Що врахувати зі світового досвіду/

Л. Бойко // Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Zv/

2011_2/Boyko.pdf

2. Гордієнко В.П. Визначення ефективності викори�

стання земель сільськогосподарського призначення за

багатокритеріальним підходом / В.П. Гордієнко //

Агросвіт. — 2009. — № 21. — С. 27—31.

3. Денисенко С.М. Концептуальні основи еколого�

економічної ефективності виробництва продукції рос�

линництва/ С. М. Денисенко // Сталий розвиток еко�

номіки. — 2013. — № 1. — С. 210—215.

4. Кирилов Ю.Є. Проблеми та перспективи розвит�

ку органічного виробництва в Україні / Ю.Є. Кирилов/

/ Органічне виробництво і продовольча безпека: мате�

ріали Міжнародної науково�практичної конференції

(Житомир, 19 квітня 2013 р.). — Житомир: "Полісся",

2013. — С. 53—57.

5. Ковалев Е. Органическое земледелие — ответ на

вызов времени/ Е. Ковалев // Мировая экономика и меж�

дународные отношения. — 2005. — № 9. — С. 22—28.

6. Кузнєцова Є. Органічна увертюра. Неупередже�

ний погляд на систему екологічного менеджменту

сільського господарства / Є. Кузнєцова // Агробізнес

сьогодні. — 2007. — № 5 (111). — С. 34—35.

7. Кислий В.М. Концепція забезпечення стратегіч�

ної конкурентоспроможності промислового підприєм�

ства з урахуванням екологічного фактора / В.М. Кис�

лий, Т.В.Бондар // Механізм регулювання економіки.

— 2010. — № 3, Т. 1. — С. 122—132.

8. Маркова Н.В. Агроекологічні аспекти вирощу�

вання гібридів соняшнику в умовах Південного Степу

України / Н.В. Маркова // Вісник аграрної науки При�

чорномор'я. — 2014. — Вип. 1. — С. 133—139.

9. Майструк Р.В. Еколого�економічні аспекти роз�

витку галузі рослинництва в україні / Р.В. Майструк,

М.В. Кузубов // [Електронний ресурс]. — Режим дос�

тупу: http://ua.convdocs.org/docs/index�170629.html

10. Патика В.П. Мікроорганізми і альтернативне зем�

леробство / В.П. Патика, І.А. Тихонович, І.Д. Філіп'єв [та

ін.]; За ред. В.П. Патики. — К.: Урожай, 1993. — 176 с.

11. Писаренко В.В. Еколого�економічна ефективність

використання сидератів/ В.В. Писаренко, П.В. Пи�

саренко, В.М. Писаренко // Економіка. — 2012 [Елект�

ронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.pdaa.�

edu.ua/sites/default/files/visnyk/2012/03/122.pdf

12. Сніговий В. Зрошення земель Херсонщині: еко�

лого�економічний стан, тенденції та перспективи роз�

витку / В. Сніговий, Г. Жуйко, О. Димов, О. Сафонова

// Водне господарство України. — 2001. — № 1—2.

— С. 12—17.

13. Agroсharts [Електронний ресурс]. — Режим до�

ступу: http://www.agrochart.com/uk/usda/section/

17/oliini/

References:

1. Bojko, L. (2011), "What to take into account the

world experience", available at: http://www.nbuv.�

gov.ua/old_jrn/Chem_Biol/Zv/2011_2/Boyko.pdf

(Accessed 20 July 2016).

2. Hordiienko, V.P. (2009), "Determining the efficiency

of agricultural land for the multi approach", Ahrosvit, vol.

21, pp. 27—31.

3. Denysenko, S.M. (2013), "Conceptual basis of

environmental and economic efficiency of crop pro�

duction", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 1, pp. 210—215.

4. Kyrylov, Yu. Ye. (2013), "Problems and prospects

of organic production in Ukraine", Orhanichne vyrob�

nytstvo i prodovol'cha bezpeka: Materialy Mizhnarodnoi

naukovo�praktychnoi konferentsii [Organic production and

food security: Proceedings of the International Scientific

Conference], "Polissia", Zhytomyr, Ukraine, 19 april, pp.

53—57.

5. Kovalyov, E. (2005), "Organic farming — the answer

to the challenge of time", Mirovaya jekonomika I mezh�

dunarodnye otnosheniya, vol. 9, pp 22—28.

6. Kuznietsova, Ye. (2007), "Organic overture. An

unbiased view of the environmental management system

of agriculture", Ahrobiznes s'ohodni, vol. 5 (111), pp. 34—

35.

7. Kyslyj, V.M. Bondar, T. V. (2010), "The concept of

provision of strategic competitiveness of industrial

enterprises on the basis of environmental factors",

Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3, no. 1, pp.

122—132.

8. Markova N.V. (2014), "Agroecological aspects of

cultivation of sunflower hybrids in the conditions of South

Steppe of Ukraine", Visnyk ahrarnoi nauky Prychor�

nomor'ia, vol. 1, pp. 133—139.

9. Majstruk, R.V. and Kuzubov, M.V. (2013), "Ecological

and economic aspects of development of field of plant

growing in Ukraine", available at: http://ua.convdocs.org/

docs/index�170629.html (Accessed 20 July 2016).

10. Patyka, V.P. Tykhonovych, I.A. and Filip'iev, I.D.

(1993), Mikroorhanizmy i al'ternatyvne zemlerobstvo

[Microorganisms and alternative agriculture], Urozhaj,

Kyiv, Ukraine.

11. Pysarenko, V. V. Pysarenko, P.V. Pysarenko, V.M.

(2012), "Ecological and economic effectiveness of the use

green manure", available at: https://www.pdaa.edu.ua/

sites/default/files/visnyk/2012/03/122.pdf (Ac�

cessed 20 July 2016).

12. Snihovyj, V. Zhujko, H. Dymov, O. and Safonova, O.

(2001), "Irrigating farmland Kherson region, environmental

and economic situation, trends and prospects of

development", Vodne hospodarstvo Ukrainy, vol. 1�2, pp.

12—17.

13. Agroсharts, (2016), available at: http://

www.agrochart.com/uk/usda/section/17/oliini/

(Accessed 20 July 2016).

Стаття надійшла до редакції 02.09.2016 р.



33

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

На теперішній час для забезпечення конкурентос�

проможності підприємства недостатньо мати конку�

УДК 339.13.017
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ
ПІДПРИЄМСТВОМ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ РИНКУ
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ця можливостей по товарах і ринках, стратегічні альтернативи
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Одним із способів зміцнити конкурентоспроможність підприємства, збільшити ринкову час�
тку, є розробка конкурентної стратегії, адекватної зовнішнім умовам і внутрішнім можливос�
тям ведення бізнесу. Основна увага при цьому приділяється вирішенню проблем раціоналізації
виробничих процесів, оптимальної формалізації управління, розвитку довгострокових взаємо�
вигідних відносин з постачальниками сировини і матеріалів, реалізації принципів нетерпимості
до порушень і винагороди за ефективну роботу, надання стандартного набору продуктів і по�
слуг за першою вимогою споживачів. Завдання конкурентних стратегій полягає в тому, щоб не
тільки встановити конкурентну перевагу організації по продуктах і ринкам, але і зберегти кон�
курентну перевагу. Конкурентні стратегії тісно пов'язані з ефективним використанням наявних
і потенційних ресурсів і передбачають задоволення споживачів за рахунок завоювання лідиру�
ючих ринкових позицій. Проведено систематизація положень існуючих досліджень з приводу
змісту типових конкурентних переваг дозволяє зробити висновок, що ідея про необхідність стра�
тегічного управління ними не нова, але вимагає постійного пошуку нових підходів та інстру�
ментів вирішення в залежності від стану і динаміки ринкового середовища, виробничого і ре�
сурсного потенціалу підприємств.

One way to strengthen competitiveness, increase market share, is to develop a competitive
strategy, adequate external conditions and opportunities of doing business. The main attention is
paid to solving the problems of rationalization of production processes, formalization optimal
management of long�term mutually beneficial relationships with suppliers of raw materials,
implementation of the principles of zero tolerance for violations and compensation for efficient
operation, providing a standard set of products and services for their first demand of consumers.
Task competitive strategies is not only to establish the competitive advantage of by products and
markets, but also to maintain a competitive advantage. Competitive strategies are closely related to
the effective use of existing and potential resources and provide customer satisfaction by winning
the leading market position. A systematization of the provisions of the existing research on the content
of typical competitive advantage leads to the conclusion that the idea of the need for strategic
management is not new, but requires a constant search for new approaches and tools solution
depending on the state and dynamics of the market environment, production and resource potential
of the enterprises.

рентоспроможну продукцію і розвинені виробничі тех�

нології. Сучасний ринок відрізняється високим рівнем

насиченості різними видами продукції, а також продук�

тами�аналогами. Як наслідок, ринкове середовище ви�

магає від підприємств ще більш швидкого реагування

на мінливі умови в сфері підвищення якості продукції

K. Andriushchenko,
Professor of the Enterprise Economic Department
of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman (KNEU)

FORMATION OF STRATEGIC ALTERNATIVES ENTERPRISE TO INCREASE MARKET SHARE
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та послуг, вдосконалення систем управління, розвит�

ку конкурентних переваг. Одним із способів вирішен�

ня цього кола завдань, що дозволяє зміцнити конку�

рентоспроможність підприємства, збільшити ринкову

частку, є розробка конкурентної стратегії, адекватної

зовнішнім умовам і внутрішнім можливостям ведення

бізнесу.

 Конкурентні стратегії підприємства відобража�

ють її підхід до ведення бізнесу і дії, здійснювані з

метою залучення споживачів продукції і послуг, успі�

шних конкурентних дій, зміцнення ринкового поло�

ження, розвитку конкурентних переваг. При цьому

важливо забезпечити добросовісну конкуренцію, дот�

римуватися етики бізнесу, формувати постійну

клієнтуру, підвищувати прихильність і лояльність спо�

живачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Вагомий внесок у дослідження цих питань зробили

такі відомі зарубіжні вчені, як: І. Ансоффа, Ж. Бовера,

В.Р. Гута, К. Ендрюса, К.Р. Крістенсена, Е.П. Лернеда,

А.Д. Чендлера. Ідеї вітчизняних вчених покладені в ос�

нову сучасного бачення формування конкурентних стра�

тегій підприємств, а саме Т.В. Головка, М.І. Ковальчука,

І.М. Парасій�Вергуненко, С.В. Сагової, К.І. Редченка,

І.Д. Фаріона. Втім, у роботах зарубіжних та вітчизня�

них дослідників теоретичні й методичні аспекти форму�

вання конкурентних стратегій розкриті ще не сповна.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду та

узагальнення практичних рекомендацій формування

стратегічних альтернатив підприємством для збільшен�

ня частки ринку завдяки типології конкурентних пере�

ваг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Залежно від ринкової ситуації в конкретний мо�

мент часу конкурентна стратегія може бути активною,

наступальною або захисної, оборонної. Крім власне

стратегічних заходів, вона включає і тактичні дії, що

вживаються в разі необхідності швидкої реакції або

дій у відповідь на дії конкурентів. У порівнянні із за�

гальною корпоративною стратегією конкурентна

стратегія менш масштабна, але більш конкретна.

Ділова корпоративна стратегія визначає загальний

напрямок стратегічних дій і заходів, які розподіляють�

ся по функціональних стратегій в залежності від їх

змісту, планів керівництва, а також підходів вико�

навців до їх реалізації. Конкурентна стратегія відоб�

ражає плани топ�менеджменту підприємства керів�

ництва щодо прийомів конкурентної боротьби і залу�

ченню нових покупців.

Зазначені завдання вирішуються різними способа�

ми, які в даний час активно застосовуються для підви�

щення довіри споживачів до торгових марок, залучен�

ня нових клієнтів за рахунок формування додаткової

цінності пропонованих продуктів і послуг з урахуван�

ням купівельних переваг на різних сегментах. Різні по�

єднання стратегічних і тактичних способів і прийомів

формування та розвитку конкурентних переваг скла�

дають основу різних варіантів конкурентних стратегій.

У цьому сенсі можна стверджувати, що існує стільки

видів конкурентних стратегій, скільки існує конку�

рентів. Саме тому керівництву підприємства важливо

не помилитися з вибором стратегії, здатної максималь�

но ефективно використовувати його сильні сторони і

можливості і мінімізувати слабкі сторони і загрози. З

цією метою розглянемо основні види конкурентних

стратегій, які використовуються сучасними підприєм�

ствами.

До числа класичних моделей, які застосовуються

для розробки стратегії, відноситься матриця можли�

востей по товарах і ринках, вперше запропонована І.

Ансоффом і має назву "Вектор зростання" [1, с. 125].

Відповідно з цим аналітичним інструментом можли�

вий вибір однієї з чотирьох стратегічних альтернатив

збереження або збільшення частки ринку і, отже, ут�

римання або посилення конкурентних переваг вироб�

ника:

1) стратегія проникнення на ринок;

2) стратегія розробки нових товарів;

3) стратегія розвитку ринку;

4) стратегія диверсифікації.

Стратегія проникнення на ринок спрямована на існу�

ючі продукти і ринки. Як синонім цієї стратегії іноді ви�

користовується назва "економія витрат" або "покращуй

то, що вже робиш". Вона ефективна, якщо ринок зрос�

тає або ще не насичений. Розширення збуту досягаєть�

ся в результаті підвищення інтенсивності просування

продукції, призначення конкурентоспроможної ціни і ін.

Це дозволяє збільшити збут, залучити тих покупців, які

раніше не користувалися цією продукцією, а також

клієнтів конкурентів, і збільшити попит з боку раніше

залучених споживачів.

Стратегія розробки нових товарів орієнтована на

нові продукти для сформованих і давно освоєних ринків.

Застосовується, коли підприємство має ряд успішних

видів продукції, що користуються популярністю у по�

купців. Передбачає розробку нових чи внесення змін

існуючих продуктів для освоєних сегментів, здійснення

інновацій з відносною новизною щодо раніше освоєної

продукції і її продажів.

Стратегія розвитку ринку передбачає вихід на нові

ринки з раніше освоєної продукцією. Метою виробни�

ка є збільшення обсягів реалізації існуючої продукції і

послуг, в тому числі за рахунок надання споживачам

нових можливостей їх використання. Воно може вихо�

дити на нові сегменти ринку, на яких існує не задоволе�

ний попит; використовувати нові способи і інструменти

просування і збуту продукції.

Стратегія диверсифікації застосовується в умовах,

коли необхідно знизити високий ступінь залежності ви�

робника від певного виду або асортиментної групи про�

дукції, в тому числі в разі необхідності догляду за без�

перспективного ринкового сегменту. В якості альтерна�

тивної мети вона передбачає розробку нових видів про�

дукції і послуг, вихід на нові ринки, а тому більш ризи�

кована порівняно з іншими варіантами.
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Ще один затребуваний метод вибору конкурент�

ної стратегії — метод стратегічного вибору, розроб�

лений М. Портером на основі концепції суперництва.

Ним запропонована сукупність типових стратегій, кож�

на з яких заснована на конкурентній перевазі, і отри�

мати його виробник може в результаті вибору своєї

власної стратегії. Для цього необхідно прийняти рішен�

ня про те, яку саме конкурентну перевагу він хотів би

досягти.

Відповідно до цієї моделі першою складовою стра�

тегічного вибору є тип конкурентної переваги, яка може

бути досягнута за рахунок більш низьких витрат (пере�

вага низького рангу або низького порядку), або за ра�

хунок диференціації товару (перевага високого рангу

або високого порядку).

Другий елемент стратегічного вибору — визначен�

ня області конкуренції, яка цікавить виробника. Зна�

чимість цього елемента визначається чіткою галузевою

сегментацією, що виражається в наявності певних видів

продуктів, різних каналів руху товару і різних уподобань

покупців на різних сегментах. Стратегічний вибір перед�

бачає прийняття рішення про можливість успішної кон�

куренції на всьому ринку і конкурувати з "широким

фронтом", або на окремому його сегменті і використо�

вувати концентровану стратегію.

Варіанти поєднання виду конкурентної переваги і

сфери, в якій воно досягається, представлені М. Порте�

ром у формі декількох варіантів типових конкурентних

стратегій, кожна з яких заснована на конкурентному

домінуванні.

Згідно з концепцією типових стратегій М. Портера

виділяють стратегії лідерства за витратами, диферен�

ціації та фокусування.

Лідерство по витратах досягається за рахунок більш

низьких повних витрат виробництва в порівнянні з ви�

тратами конкурентів. Успішні лідери за витратами мо�

жуть визначити і використовувати на практиці інструмен�

ти та методи їх скорочення досить точно.

Якщо чутливість покупців до ціни досить висока,

зниження виробничих витрат дозволяє отримати знач�

ну конкурентну перевагу. Мета полягає в тому, щоб

сформувати досить стійку конкурентну перевагу по ви�

тратах, щоб згодом використовувати як активний засіб

боротьби для витіснення конкурентів з ринку, або для

отримання додаткового прибутку від реалізації про�

дукції, ціна на яку встановлена з урахуванням нижчих

витрат виробництва.

Стратегія диференціації ефективна в тих ситуаціях,

коли запити споживачів стають все більш різноманітни�

ми і їм вже не відповідають стандартні існуючі товари.

Щоб стати єдиним виробником і пропонувати покупцям

додаткові властивості товару, важливо підтримувати цю

перевагу. Воно з'являється тоді, коли досить велика

кількість покупців зацікавиться запропонованими дифе�

ренційованими можливостями товару.

Сфокусовані стратегії низьких витрат і диферен�

ціації орієнтовані на вузький сегмент ринку. Мета стра�

тегії — краще обслуговувати покупців на цільовому сег�

менті. При цьому можна досягти переваги при більш

низьких порівняно з конкурентами витратах у заданій

ринковій ніші, або запропонувати споживачам щось

відмінне від пропозицій конкурентів.

Ще одним широко відомим підходом до ідентифі�

кації конкурентних стратегій отримав підхід, запропо�

нований Ф. Котлером. Він заснований на визначенні

частки ринку, що належить виробнику [3; 4]:

1) стратегія лідера;

2) стратегія "кидає виклик";

3) стратегія "наступного за лідером";

4) стратегія фахівця.

У разі стратегії лідера лідерське ринкове станови�

ще одного з виробників визнається підприємствами�

конкурентами. Набір стратегічних альтернатив лідера

може включати:

— стратегію розширення первинного попиту,

спрямовану на виявлення нових споживачів, розши�

рення сфери його застосування товару, зростання

числа разового використання продукту і рекомендо�

вану для використання на перших стадіях його жит�

тєвого циклу;

— оборонну, пасивну стратегію, призначену для за�

хисту своєї частки ринку від дій з боку найбільш актив�

них конкурентів;

— наступальну, активну стратегії, що включає за�

ходи, спрямовані на зростання прибутковості бізнесу в

результаті системного використання ефекту досвіду в

області зниження виробничих витрат;

— стратегію демаркетинга, яка передбачає скоро�

чення власної ринкової частки, щоб уникнути можли�

вих звинувачень у монополізмі.

Стратегія "кидає виклик" застосовується підприє�

мствами, які не досягли лідерської позиції, але які

прагнуть зайняти її за рахунок активних дій проти існу�

ючого лідера. У цьому полягає основна мета цієї стра�

тегії. Для її досягнення важливо правильно визначи�

ти місце і час атаки на чинного лідера ринку і адек�

ватно оцінити його можливу реакцію і захисні прийо�

ми.

Стратегія "наступного за лідером" використовує

варіант ринкової поведінки, адаптованої до дій конку�

рентів. Ця стратегія частіше вибирається підприємства�

ми малого бізнесу. Її найбільш поширеними стратегіч�

ними альтернативами прийнято вважати творчу сегмен�

тацію ринку. У цьому випадку підприємству доцільно

зосередитися на окремих сегментах ринку, де можли�

во найбільш повно проявити свої потенційні можли�

вості і гнучкість у разі зіткнення з інтересами конку�

рентів.

Стратегія фахівця властива підприємствам, зацікав�

леним в успіху на одному або дуже обмеженому числі

ринкових сегментів. Успіх досягається за рахунок ви�

сокої якості продуктів і послуг. Ця стратегія відповідає

стратегії фокусування в класифікації М. Портера. При

цьому, з одного боку, "спеціаліст" у певному сенсі є ліде�

ром в окремій ніші ринку, але, з іншого боку, по відно�

шенню до всього ринку повинен використовувати стра�

тегію слідування за лідером.

Існує ще одна досить цікава класифікація конку�

рентних стратегій для комерційних фірм по типу інно�

ваційного конкурентної поведінки, заснована на прин�

ципах біологічного підходу, розроблена Л. Раменс�

ким і Х. Фрізевінкелем [2]. Основні типи конкурент�

них стратегій в цій класифікації згруповані таким чи�

ном.
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Віолентна стратегія — це стратегія великих під�

приємств, що складається в зниженні витрат ви�

робництва, що досягається за рахунок організації

масового випуску продукції та досягнення еко�

номії за рахунок ефектів масштабу. Залежно від

темпів розвитку і рівня диференціації використо�

вуються наступні асоціації в біологічному підході:

"гордий лев", "могутній слон", "неповороткий бе�

гемот".

Патіентная стратегія — це нішева стратегія, яка по�

лягає у випуску обмеженої кількості вузькоспеціалізо�

ваних продуктів високої якості. За рахунок особливих

дій на вузькому сегменті ринку підприємств порівнюють�

ся з хитрими лисицями.

Експлерентная стратегія орієнтована на ради�

кальні, проривні нововведення, коли підприємства

виграють у конкурентній боротьбі за рахунок пере�

ваг високого порядку і асоціюються з першими ласт�

івками.

Коммутантная стратегія передбачає гнучке і макси�

мально повне задоволення локальних потреб. За зда�

тність проникнути на будь�який залишковий сегмент з

частково незадоволеним попитом використовується

асоціація з сірими мишами.

В якості самостійного і, на наш погляд, вельми ра�

ціонального підходу до класифікації конкурентних стра�

тегій, можна розглядати підхід, запропонований

М. Трейсі і Ф. Виссема [5, с. 75]. Вони визначили три

"ціннісні дисципліни", які можна розглядати як спосо�

би доставки тієї чи іншої цінності споживачеві. До них

відноситься виробниче досконалість, лідерство по про�

дукту і близькість до споживачеві. Якщо виробник хоче

зайняти лідерську позицію на ринку за рахунок довго�

строкових конкурентних переваг, він може зробити

вибір на користь однієї з них і за рахунок цього прагну�

ти до досягнення своїх цілей.

В якості практичного прикладу підприємства, що

активно розвивають і використовують стратегію вироб�

ничого досконалості,  можна виділити АТ & Т,

McDonalds. Їх споживачі отримують особливе поєднан�

ня якості, цін і легкості покупки, яке поки не можуть

запропонувати конкуренти. Вони не пропонують нові

види продукції або послуги, не використовують спец�

іальних форм роботи з споживачами, проте гаранто�

вано призначають досить низькі ціни і надають якісне

обслуговування, що називається, на першу вимогу

клієнта.

Основна увага при цьому приділяється вирішенню

проблем раціоналізації виробничих процесів, оптималь�

ної формалізації управління, розвитку довгострокових

взаємовигідних відносин з постачальниками сировини і

матеріалів, реалізації принципів нетерпимості до пору�

шень і винагороди за ефективну роботу, надання стан�

дартного набору продуктів і послуг за їх першою вимо�

гою споживачів.

Прикладами підприємств з такою ціннісної дис�

ципліною як лідерство по продукту можна вважати

Microsoft, Apple. Їх пріоритетом є пропозиція

високоякісних продуктів і послуг, їх постійне онов�

лення за рахунок додавання нових споживчих влас�

тивостей. Менеджмент підприємства цієї групи при�

діляє особливу увагу розвитку інноваційної актив�

ності персоналу і збільшення числа винаходів, роз�

витку товарних ринків, підвищення ефективності

процесів організації та управління виробництвом,

раціоналізації моделей і методів прийняття рішень,

впровадження нових форм комерціалізації розро�

бок.

Якщо при виробничому досконалим фактором ус�

піху є раціональне поєднання особливих знань, ефек�

тивних технологічних процесів та менеджменту, то щодо

лідерства за продуктом можна відзначити нові можли�

вості в забезпеченні оптимального співвідношення

рішень по модернізації існуючих продуктів і створенням

нових.

Стратегію близькості до споживача широко ви�

користовують підприємства IBM, Canon. Їх конку�

рентні переваги посилюються саме за рахунок

близькості до споживача. Вони орієнтовані не на за�

доволення масових потреб, а на потреби конкрет�

них покупців з особливими інтересами. Їх мета по�

лягає в максимальному врахуванні запитів клієнтів,

індивідуалізації підходів до роботи з ними і пропо�

зицією товарів за прийнятними цінами. Основна ува�

га приділяється розвитку довгострокових парт�

нерських відносин зі споживачами, адаптації про�

понованих продуктів і послуг до їх потреб, делегу�

вання додаткових функцій фахівцям, що працюють

з покупцями безпосередньо. Фактором успіху є по�

єднання високої кваліфікації працівників, викори�

стання сучасних методів продажів в розвиненою

збутової мережі.

Також деякі фахівці пропонують виділяти стратегію

першопрохідника, коли фірма сама перша пропонує

ринку новий продукт або послугу [3]. Конкурентна пе�

ревага в цієї стратегії формується на використанні но�

вовведень: продуктових, технологічних, організаційних

процесів і т.д. Але ця стратегія пов'язана з великим ко�

мерційним ризиком, "недосконалістю" новинки (її не�

доробленістю в повній відповідності з потребами по�

купців), неготовністю ринку сприйняти нововведення та

ін.

Для фінансово�промислових груп, альянсів, консор�

ціумів застосовна стратегія синергізму. Відповідно до

даної стратегією учасники об'єднань отримують конку�

рентні переваги від спільного використання можливос�

тей двох і більше бізнес�одиниць, або господарських

підрозділів [4].

На нашу думку, завдання конкурентних стратегій

полягає в тому, щоб не тільки встановити конкурентну

перевагу організації по продуктах і ринкам, але і збе�

регти конкурентну перевагу. Конкурентні стратегії тісно

пов'язані з ефективним використанням наявних і потен�

ційних ресурсів і передбачають задоволення споживачів

за рахунок завоювання лідируючих ринкових позицій

[2].

Залежно від стану зовнішнього оточення і внутріш�

нього потенціалу підприємства важливо з ряду типових

конкурентних стратегій сформувати свою оригінальну

стратегію, яка дозволить розвинути і успішно викори�

стовувати реальні конкурентні переваги. Розглянемо їх

детальніше.

Діяльність будь�якого підприємства є ефективною,

якщо його продукція користується успіхом у покупців,
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має стійкий попит і, як наслідок, є прибутковою. Для

забезпечення стійкого попиту на продукцію підприєм�

ство має бути конкурентоспроможним. З цією метою

розробляються і реалізуються підприємницькі та

управлінські рішення, в тому числі стратегічного харак�

теру, безпосередньо пов'язані з конкурентною страте�

гією виробника.

В умовах глобалізації соціально�економічних про�

цесів, коли конкурентами на українському ринку є не

тільки вітчизняні, але й провідні зарубіжні виробни�

ки, значення, наслідки і ефект стратегічних управлі�

нських рішень багаторазово підвищуються. До вирі�

шення завдань забезпечення конкурентоспромож�

ності українських підприємств необхідний комплекс�

ний стратегічний підхід, який передбачає прийняття

відповідних рішень як з урахуванням поточних інте�

ресів виробника, так і з урахуванням його стратегіч�

них "наслідків".

Об'єктивне підвищення уваги до стратегічного роз�

витку українських підприємств в конкурентному сере�

довищі закономірно посилює значимість розробки і

реалізації ефективної конкурентної стратегії, механізмів

стратегічного управління їх конкурентоспроможністю

на основі формування і розвитку досяжних конкурент�

них переваг.

ВИСНОВОК
Як показують існуючі дослідження, до основни�

ми напрямками забезпечення конкурентних переваг

підприємства можна віднести: необхідність раціо�

нальної концентрації ресурсів, які можуть знадоби�

тися для випереджальних дій проти конкурентів, ут�

римання ініціативи в конкуренції, нарощування ре�

сурсних можливостей для виконання поставлених

завдань,  розробку гнучкої  планової  системи

підприємства з включенням в неї параметрів, що

дозволяють розвивати стратегічну взаємодію з

партнерами.

Крім цього, перед підприємством стоїть завдання:

конкурувати на всьому ринку або його окремому сег�

менті. Вибір часто обумовлений залежністю між част�

кою ринку і рентабельністю підприємства.

Підприємствам, які не мають необхідного потенціа�

лу для захоплення лідерських позицій, доцільно зосе�

редитися на вузькому сегменті і нарощувати наявні кон�

курентні переваги, в тому числі стратегічні.

Стратегічного успіху часто домагаються не тільки

великі підприємства з великою часткою ринку, а й

відносно невеликі вузькоспеціалізовані виробники. Для

закріплення досягнутих результатів необхідно керува�

тися принципом сегментування ринку, звуження вироб�

ничої програми і збереження максимальної частки на

мінімальному ринку.

Як показують існуючі дослідження, вплив кожного

виду конкурентної переваги може бути розрахований в

кількісному вираженні і проаналізований в динаміці.

Але, як вважають багато дослідників, використовувати

узагальнюючий інтегрований показник для їх оцінки

поки не представляється можливим.

Проведена систематизація положень існуючих до�

сліджень з приводу змісту типових конкурентних пе�

реваг дозволяє зробити висновок, що ідея про

необхідність стратегічного управління ними не нова,

але вимагає постійного пошуку нових підходів та

інструментів вирішення в залежності від стану і дина�

міки ринкового середовища, виробничого і ресурс�

ного потенціалу підприємств. Тому вивчення видів і

особливостей конкурентних переваг є важливу еко�

номічну задачу, рішення якої, в свою чергу, дозво�

лить знайти вирішення низки прикладних питань, по�

в'язаних з вибором конкурентної стратегії підпри�

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

Локальні електричні мережі є сукупністю електро�

енергетичних об'єктів напругою до 150 кВ, які утво�
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SPECIFICITY OF INVESTMENT'S RETURN IN THE DEVELOPMENT OF THE LOCAL
ELECTRICITY NETWORKS

У статті обгрунтовано відносний характер економічного ефекту інвестицій у розвиток локаль�
них електричних мереж у зв'язку з особливостями їх функціонування як суспільно�інфраструк�
турного комплексу. Він забезпечується фізичним та моральним оновленням обладнання, пе�
рерозподілом електричних навантажень, покращенням технічних характеристик мереж, еко�
номією на експлуатаційних витратах нового обладнання, збільшенням доходів від транспорту�
вання електричної енергії у порівнянні з передінвестиційним станом. На основі концепції чис�
того грошового потоку розроблено базову модель економічного ефекту, до якої запропонова�
но включати всю сукупність об'єктів електричних мереж, умови і результати функціонування
яких змінюються в результаті інвестування. Ця модель може бути використана для оцінки будь�
яких проектів розвитку електричних мереж та вирішення різноманітних задач на всіх стадіях
реалізації інвестицій, зокрема, при виборі проектних рішень та оцінці ефективності реалізації
інвестиційних проектів по переведенню локальних електричних мереж на номінальну напругу
20 кВ, актуальність яких наразі зростає.

The paper argues that the return on the investments in the development of the local electricity
networks has the relative nature due to specificity of their performance as public infrastructure
facilities. It is determined by the physical and moral renovation of the equipment, the redistribution
of electrical demands, the improvement of network's technical capabilities, the reducing of new
equipment's maintenance costs, the raising of revenues from the electric power transmission
relatively to the pre�investment period. Based on the net cash flow approach the basic model of
investment's return is developed supposing that it includes the whole range of electric network
facilities with terms and results of performance changed after the investment is carried out. This
model is expected to be helpful for appraisals of the different projects of the development of local
electricity networks on every stage of investment's fulfillment. For instance, the selection of project
decisions and the appraisals of the investments in the conversion of local electricity networks to the
nominal voltage of 20 kV is the topical case of study.

Ключові слова: локальні електричні мережі, інвестиції, економічний ефект, економічна ефективність,

чистий грошовий потік, чиста теперішня вартість проекту.
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рюють виробничо�технологічну інфраструктуру для

транспортування та розподілу електричної енергії між

споживачами на роздрібному ринку. Незадовільний

технічний стан цієї інфраструктури та зростаючий су�

купний попит на електричну енергію в побутовому і ко�

мерційному секторі роздрібного ринку України вису�
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вають електропередавальним компаніям об'єктивні

вимоги щодо підвищення надійності експлуатації ме�

реж, збільшення рівня їх потужності та пропускної

здатності. Так, обмежені можливості розвитку існую�

чої конфігурації локальних електричних мереж спону�

кали Національну комісію, що здійснює державне ре�

гулювання у сфері енергетики та комунальних послуг,

ініціювати в 2016 році масштабну всеукраїнську ком�

панію переведення електропередавальними компані�

ями мереж напругою 6—10 кВ на більш високий клас

напруги 20 кВ з розширенням можливостей їх автома�

тизації [1].

Вирішення цих актуальних проблем розвитку украї�

нського ринку електричної енергії вимагає значних об�

сягів інвестицій у будівництво нових розподільчих по�

тужностей, реконструкцію, модернізацію та технічне

переоснащення існуючих об'єктів мереж. В умовах

світових тенденцій лібералізації та демонополізації

ринків електричної енергії економічний ефект від реа�

лізованих інвестицій має бути достатнім, щоб забез�

печувати електропередавальним компаніям прийнят�

ний рівень рентабельності, конкурентоспроможні

фінансові показники та строки окупності інвестицій,

привабливу ринкову оцінку капіталів. Саме через цей

економічний механізм стимулювання приватних інте�

ресів можуть бути забезпечені можливості розшире�

ного відтворення електричної мережі та вирішені по�

в'язані з цим важливі соціальні та економічні питання

в електроенергетичній галузі. Тому дослідження еко�

номічного ефекту інвестицій електропередавальних

компаній у розвиток локальних електричних мереж є

актуальним у стратегічному вимірі розвитку як кожної

окремої компанії, так і всього електроенергетичного

ринку країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Економічний ефект є складовою категорії економі�

чної ефективності. Так, показники абсолютної форми

ефективності встановлюють різницю між економічним

ефектом та витратами ресурсів. Порівнювальна ефек�

тивність вимірює розмір економічного ефекту на оди�

ницю понесених витрат. Таким чином, економічний

ефект — це результат діяльності, який у різний спосіб

порівнюється в моделях економічної ефективності з

витратами ресурсів.

У зарубіжних дослідженнях інвестиційної діяль�

ності найбільший інтерес виявляється до тих методів

оцінки ефективності інвестицій, в основу яких покла�

дено концепцію чистого грошового потоку як моделі

формування економічного ефекту з двох основних

складових — чистого прибутку та амортизації. До чис�

ла таких методів відносяться чиста приведена вартість

проекту (NPV), внутрішня норма рентабельності (IRR),

термін окупності (PP), індекс прибутковості (PI) та

різноманітні їх модифікації [2, с. 67—106; 3, с. 528—

557]. Перші три з названих методів є найбільш часто

вживаними у практиці прийняття інвестиційних рішень

компаніями різних країн світу [4], що, серед іншого,

підтверджує практичну цінність концепції чистого гро�

шового потоку. Останні два десятиліття цей методо�

логічний підхід критично вивчається і українськими

вченими [5—7]. Менш поширеним є підхід, який резуль�

татом інвестиційної діяльності розглядає лише чистий

прибуток. Серед методів оцінки згадуються накопиче�

ний чистий прибуток, облікова норма прибутку (ARR),

період окупності за рахунок чистого прибутку, приве�

дені витрати [5; 6; 8].

Що стосується електроенергетики, то і в публіка�

ціях, і в чинних на сьогоднішній день керівних галузе�

вих документах методичного рівня економічний ефект

інвестицій у розвиток електричних мереж також про�

понується визначати категорією чистого грошового по�

току [9; 10, с.17—21; 11]. Об'єктивним підгрунтям та�

кого вибору є, серед іншого, висока капіталомісткість

діяльності з транспортування електричної енергії. Для

електропередавальних компаній амортизаційні відра�

хування є основним джерелом інвестицій і простого

економічного відтворення електроенергетичних

об'єктів. Для зовнішніх інвесторів і кредиторів чистий

грошовий потік сигналізує не лише про можливості

отримання чистого прибутку з інвестицій, але й повер�

нення інвестованих коштів разом з ним. Поряд з цим

концепція чистого грошового потоку дає можливість

здійснення оцінки ефективності інвестицій за рахунок

економічного ефекту, який має ліквідну грошову фор�

му, що в умовах стимулювання конкуренції на ринках

електричної енергії набуває для інвесторів особливої

цінності.

Однак практичний досвід застосування прийня�

тої в галузі моделі економічного ефекту інвестицій

для оцінки їх ефективності у розвитку локальних

електричних мереж виявляє ряд недоліків. Модель

не враховує особливості суспільно�інфраструктур�

ного типу функціонування електричних мереж, які

обумовлені взаємозалежністю їх елементів у про�

сторі і часі та одночасним їх використанням великою

кількістю споживачів. Крім того, вона містить нео�

бов'язкові елементи та втрачає свою цілісність при

побудові різних методів оцінки ефективності інвес�

тицій. Необхідність адаптації галузевої моделі еко�

номічного ефекту для оцінки ефективності інвес�

тицій у розвиток локальних електричних мереж і обу�

мовила написання цієї статті.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в розробці на основі концепції

чистого грошового потоку базової моделі економічно�

го ефекту інвестицій у розвиток локальних електричних

мереж.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Електропередавальним організаціям на практиці

доводиться визначати економічний ефект та до�

цільність інвестицій у різноманітні проекти. Серед них

проекти будівництва, реконструкції і технічного пере�

оснащення електричних підстанцій вищою напругою

150(110) кВ і 35 кВ, повітряних ліній електропередач

35—110 кВ, проекти заміни міських кабельних мереж

напругою 6—10 кВ, реконструкції комплексів мереж

0,38кВ і 10 кВ з встановленням розвантажувальних

трансформаторних підстанцій. Інший напрям охоплює

заходи з автоматизації систем диспетчерського і тех�
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нологічного зв'язку, модернізації систем комерційно�

го та технічного обліку електричної енергії в мережах

компаній тощо. Окремо необхідно згадати заходи з

переведення локальних електричних мереж на більш

високі рівні напруги, актуальність яких в Україні, як уже

зазначалося, зростає.

Для оцінки економічного ефекту та виконання роз�

рахунків економічної ефективності реалізації інвестицій

у всі ці різнопланові проекти пропонується галузева

модель чистого грошового потоку від інвестицій [10,

с.18, 11, с. 5—6]:

КЛВНВВДП крпвтреч −+−−−−= (1),

де П
ч
 — річний чистий грошовий потік, Д — дохід

від транспортування електричної енергії, В
е
 — експлу�

атаційні витрати без амортизаційних відрахувань на ре�

новацію, В
втр

 — технологічні втрати електричної енергії,

Н
п
 — податок на прибуток, В

кр
 — витрати на погашення

кредиту, Л — ліквідна вартість демонтованих об'єктів,

К — інвестиції.

На перший погляд у моделі реалізований загаль�

ноприйнятий підхід, згідно якого досягнення еконо�

мічного ефекту забезпечується шляхом використан�

ня інвестиційного продукту, в цьому випадку — експ�

луатації об'єкту або сукупності об'єктів електричних

мереж, які створені в результаті інвестиційного про�

екту. Так, основні доходи від проекту становлять над�

ходження від транспортування електричної енергії, а

витратна частина складається з технологічних втрат

електричної енергії, експлуатаційних та накладних

витрат.  Аналіз  показників  реалізації проекту

здійснюється суто в тих обсягах діяльності, які сто�

суються експлуатації об'єкту. Наприклад, для проек�

ту будівництва або реконструкції високовольтної

підстанції обраховуються очікувані постінвестиційні

обсяги транспортування через неї електричної енергії,

витрати на технічне обслуговування, поточний і капі�

тальний ремонт проектованого обладнання підстанції,

втрати електричної енергії та накладні витрати, пов'я�

зані з експлуатацією цієї підстанції після реалізації

проекту. Таким чином, матеріальною основною еко�

номічного ефекту від реалізації даного інвестиційно�

го проекту приймається новозбудована або реконст�

руйована підстанція, тобто постінвестиційний об'єкт

електричних мереж. Корисною стороною ефекту є

обсяги транспортування через цей об'єкт електрич�

ної енергії, які в цій моделі можна розглядати лише

як нові, додаткові. В іншому випадку вона не дає по�

яснення, з чого має формуватися економічний ефект.

Такий підхід до визначення економічного ефекту інве�

стицій можна назвати обєктно�експлуатаційним, або

виробничим.

Якщо інвестиції спрямовані на розвиток елект�

ричних мереж для приєднання нових перспективних

центрів споживання (нові підприємства, житлові ма�

сиви тощо), даний підхід може бути прийнятним, але

знову ж таки лише в частині новозбудованих

об'єктів. Приєднання до мережі нових споживачів

електричної енергії змінює крім того умови експлу�

атації існуючих об'єктів, у зв'язку з чим проблема

оцінки економічного ефекту інвестицій навіть в цій

ситуації виявляється значно ширшою, ніж передба�

чає описана модель.

Труднощі з застосуванням обєктно�експлуатаційної

моделі виникають у зв'язку з тим, що жоден з об'єктів

електричних мереж не є окремо функціонуючим об'єк�

том, як, наприклад, у випадку інвестицій у виробничий

чи складський комплекс. Особливості електричної ме�

режі як об'єкта інвестування обумовлені тим, що це є

інфраструктурний комплекс, результат від використан�

ня якого непрямий і полягає у можливості споживання

іншого товару — електричної енергії.

По�перше, в сукупності всіх об'єктів електричні ме�

режі є суспільним товаром, який одночасно використо�

вується населенням, промисловими та соціальними

об'єктами, державними установами, іншими спожива�

чами електричної енергії. При створеній технічній мож�

ливості отримання електричної енергії жоден споживач

не може бути усуненим іншими споживачами від вико�

ристання мережі.

По�друге, електрична мережа є багаторівневим ком�

плексом, в якому передача електричної енергії кожно�

му кінцевому споживачу здійснюється за допомогою

сукупності об'єктів — підстанцій і ліній електропередачі

різного рівня напруги. Так, отримуючи електричну енер�

гію на напрузі 110 кВ для її транспортування до кінце�

вих споживачів, скажімо, на напрузі 0,38 кВ, компанія

використовує послідовно лінії електропередачі напру�

гою від 110 до 0,38 кВ, електричні підстанції напругою

110(35)/10(6) кВ, 35/10(6) кВ, трансформаторні

підстанції напругою 10(6)/0,38 кВ, розподільчі пункти

напругою 10(6) кВ тощо. При цьому на кожному рівні

існує розгалужена мережа з'єднань з іншими аналогіч�

ними об'єктами, яка забезпечує використання об'єктів

вищої напруги спільно з іншими споживачами, а також

взаємне резервування навантажень на різних гілках

мережі.

Якщо в цьому "павутинні" електричних мереж реа�

лізується проект будівництва нової додаткової знижу�

вальної підстанції чи лінії електропередачі або рекон�

струкція систем та обладнання будь�якого з існуючих

об'єктів, результатом реалізації інвестицій є перероз�

поділ електричних навантажень, зміна конфігурації,

збільшення потужності та пропускної здатності мережі,

зменшення технологічних втрат. Всі ці позитивні ефек�

ти можуть проявлятися в сукупності об'єктів електрич�

них мереж, в тому числі і на різних її рівнях. Очевидно,

що зрозуміти розмір та економічне значення цих ефектів

неможливо без порівняння результатів експлуатації

мережі до та після реалізації інвестицій. Суспільно�

інфраструктурний тип локальних електричних мереж

визначає по суті відносний, а не абсолютний характер

економічного ефекту від реалізації інвестицій в їх роз�

виток. Зрозуміло, що рівняння обєктно�експлуатаційної

моделі включає в економічний ефект лише результати

експлуатації об'єкту інвестицій після їх реалізації і тому

залишає цю особливість електричних мереж поза ува�

гою.

Поряд з цим розуміння економічного ефекту в аб�

солютному вимірі має обмежене практичне застосу�

вання. Так, згідно з чинним законодавством всі інве�

стиційні витрати на розвиток електричних мереж, по�

в'язані з приєднанням нових споживачів, здійснюють�

ся за рахунок не електропередавальних компаній, а

самих споживачів [12, с. 11; 13]. Тому для компаній
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питання оцінки економічної ефективності таких інве�

стицій не цікаве, залишається важливим лише дотри�

мання норм проектування та експлуатації мереж.

Щодо самих споживачів, які приєднуються, то для них

такий підхід також не має практичного значення.

Ефект від реалізації їх інвестицій у приєднання гене�

рується у кінцевому або комерційному споживанні

ними електричної енергії, але в будь�якому разі не за

рахунок транспортування для них додаткових обсягів

електричної енергії, які вони споживають після при�

єднання.

Єдиний варіант інвестицій, коли обєктно�експлу�

атаційний підхід має практичне значення для елект�

ропередавальної компанії або іншого інвестора —

це розвиток електричної мережі під потреби перс�

пективної комплексної житлової забудови, електри�

фікація якої згідно з законодавством здійснюється

за рахунок тарифу на передачу електричної енергії

та включається в інвестиційну програму електропе�

редавальної компанії [12, с. 8]. Але це є виключен�

ня, яке, як буде показано далі, лише підтверджує

правильність точки зору щодо відносного характе�

ру економічного ефекту інвестицій в локальні елек�

тричні мережі.

Базову модель економічного ефекту необхідно бу�

дувати для сукупності об'єктів електричних мереж

електропередавальної компанії, умови експлуатації

яких змінюються в результаті реалізації проекту. Для

зручності назвемо її "проектною мережею". Наприк�

лад, для проектів встановлення розвантажувальних

трансформаторних підстанцій напругою 10/0,38 кВ до

"проектної мережі" мають бути включені нова підстан�

ція, підстанції, які розвантажуються, живлячі для всіх

підстанцій лінії електропередачі 10 кВт, а також лінії

електропередачі 0,38 кВ, які розподіляються та пере�

підключаються частково або повністю до розвантажу�

вальної підстанції. Для порівняння, обєктно�експлуа�

таційна модель дозволяє включити лише нову розван�

тажувальну підстанцію та приєднані до неї лінії елект�

ропередачі 0,38 кВ.

Ця мережа є системою, яка на виході генерує до�

ходи компанії від транспортування електричної енергії

приєднаним до неї центрам споживання. Спираючись

на концепцію чистого грошового потоку, результат ек�

сплуатації "проектної мережі" в будь�який момент часу

можна представити як сукупність чистих грошових по�

токів від всіх об'єктів у її складі. При цьому грошові

надходження від споживання транспортованої елект�

ричної енергії об'єднують їх в мережевий комплекс, а

грошові відтоки у вигляді різних витрат формуються

по кожному об'єкту окремо в залежності від їх взає�

мозв'язків в середині "проектної мережі". При цьому

зміни в "проектній мережі", обумовлені реалізацією

інвестиційного проекту, зокрема, в технічних парамет�

рах та пропускній здатності елементів, в конфігурації

мережі, розподілі навантаження, обумовлюють зміни

в цих грошових потоках. Таким чином, економічний

ефект від інвестиції, яка має на меті зміни в "проектній

мережі" (Capital Return — CR), складає, на нашу дум�

ку, різницю між її чистими грошовими потоками від

експлуатації "проектної мережі" до та після реалізації

інвестиційного проекту:

01 NCFNCFNCFCR −=Δ= (2),

де ΔNCF — зміна чистого грошового потоку від

експлуатації "проектної мережі" в результаті інвестиції,

NCF
0
 і NCF1 — чисті грошові потоки від експлуатації

"проектної мережі" до і після реалізації інвестиції.

Виконавши перетворення рівняння (2) отримаємо:

CRNCFNCF += 01 (3).

Рівняння (3) дозволяє наочно показати хибність

розрахунків згідно з об'єктно�експлуатаційноюї модел�

лю економічного ефекту. Показник NCF1 є тим чистим

грошовим потоком, який ця модель приймає як показ�

ник економічного ефекту від реалізації інвестиційного

проекту. Як видно з цього рівняння, він враховує не

тільки безпосередній ефект інвестиції (CR) у вигляді

зміни чистого грошового потоку, але й початковий, доі�

нвестиційний грошовий потік від експлуатації "проект�

ної мережі". Іншими словами, рівень доходності транс�

портування електричної енергії об'єктами цієї мережі,

який забезпечувався компанією до реалізації інвестиції,

стає в рамках цієї моделі фактором формування еко�

номічного ефекту інвестиції. Тому для більш ефектив�

ної компанії оцінка ефективності аналогічних проектів

буде краще ніж для іншої, так само як при порівнянні

проектів з однаковим економічним ефектом ефективн�

ішим в оцінці може необгрунтовано виявитися той, де

"проектна мережа" до його реалізації була більш при�

бутковою для компанії. Таким чином, об'єктно�експлу�

атаційний підхід веде до хибних оцінок економічного

ефекту, якщо проект не пов'язаний з приєднанням но�

вих електроустановок.

Подальше формулювання базової моделі еконо�

мічного ефекту необхідно здійснювати, пам'ятаючи,

що він створюється в результаті експлуатації електрич�

них мереж. Тому будь�які складові, які не відносяться

до грошових потоків від експлуатації об'єктів, мають

бути виключені з розрахунку. Так, рівняння (1) містить

витрати на погашення кредиту, які характеризують гро�

шовий потік фінансової діяльності. Крім того, ці вит�

рати не є обов'язковим елементом реалізації інвести�

ційного проекту: їх доречно враховувати лише для оц�

інки ефективності власного капіталу у разі залучення

кредитних ресурсів для інвестування. Аналогічно, не�

обхідно виключити з рівняння (1) самі інвестиції та

ліквідну вартість демонтованих об'єктів. Перші є гро�

шовим потоком інвестиційної діяльності, другі, буду�

чи зворотними коштами, фактично зменшують їх чис�

ту вартість. В подальшому аналізі доречно не корис�

туватися цими показниками окремо та завжди в роз�

рахунках приймати чисті інвестиції, тобто розмір інве�

стицій в проект за вирахуванням ліквідної вартості де�

монтованих об'єктів.

Враховуючи це, чистий грошовий потік від експлуа�

тації "проектної мережі" в будь�який момент часу (як

правило, протягом року) можна представити сукупністю

наступних рівнянь:

DNPNCF += (4),

( ) ( )CRTNP p −⋅−= 1 (5),

DOCC += (6),

ELMCOC += (7).

де NCF — чистий грошовий потік від експлуатації

"проектної мережі", NP — чистий прибуток (Net Profit),
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D — амортизація (Depreciation), R — дохід від транс�

портування електричної енергії (Revenue), C — загальні

витрати, включаючи амортизацію (Costs), OC — опе�

раційні витрати (Operational Costs), MC — експлуа�

таційні витрати (Maintenance Costs), EL — технологічні

втрати електричної енергії (Electricity Losses), T
p
 — став�

ка податку на прибуток у відносній величині.

Тоді підставивши рівняння (5) — (7) в рівняння (4)

отримаємо наступний вираз:

( ) ( ) DDELMCRTNCF p +−−−⋅−= 1 (8).

Виконавши перетворення рівняння (8), отримаємо

формулу річного чистого грошового потоку експлуатації

"проектної мережі":

( ) ( ) DTELMCRTNCF pp ⋅+−−⋅−= 1 (9).

Якщо рівняння (9) записати у відносних величинах,

отримаємо базовий вираз для моделі економічного

ефекту від реалізації інвестицій у розвиток електрич�

них мереж:

  ( ) ( ) DTELMCRTNCFCR pp Δ⋅+Δ−Δ−Δ⋅−=Δ= 1  (10),

де ΔR=R
1
�R

0
 — збільшення доходу від транспорту�

вання електричної енергії, обумовлене реалізацією про�

екту, в тому числі за рахунок зменшення обсягів не�

облікованого споживання, уникнення недовідпусків

електричної енергії при ремонтних та аварійних режи�

мах, ΔMC=MC
1
�MC

0
 — зменшення експлуатаційних вит�

рат "проектної мережі", ΔEL=EL
1
�EL

0
 — зменшення тех�

нологічних втрат електричної енергії при її транспорту�

ванні, ΔD=D
1
�D

0
 — різниця між сумами річної аморти�

зації проектованих та демонтованих об'єктів "проект�

ної мережі".

Перелічені елементи рівняння (10) описують, таким

чином, фактори, які забезпечують економічний ефект

від інвестицій у розвиток електричних мереж. Універ�

сальність та практична цінність даної моделі вбачаєть�

ся в наступному.

По�перше, рівняння (10) може бути використано для

визначення економічного ефекту будь�яких інвестицій

у розвиток електричних мереж, в тому числі і тих, які

пов'язані зі створенням нових центрів споживання. За

умови, що показники експлуатації новозбудованої "про�

ектної мережі" до реалізації інвестиції дорівнюють

нулю, по суті отримуємо модель її експлуатації за фор�

мою рівняння (9). Це підтверджує, що такі інвестиції є

лише окремим випадком загального правила відносно�

го характеру економічного ефекту у розвиток електрич�

них мереж.

По�друге, модель може бути інтегрована в дискон�

товані і прості показники для будь�яких задач без пору�

шення її цілісності. Так, для виконання оптимізаційних

розрахунків, розв'язання багатоваріантних задач з ви�

бору конфігурації мережі на стадії проектування, оцін�

ки проектів без зміни дохідної частини грошового по�

току, зокрема, технічного переоснащення мереж 0,38—

20 кВ, прийнятий в галузі підхід пропонує застосовува�

ти показник сумарних дисконтованих затрат (позначен�

ня аналогічні формулі (1), розрахунковий період Т) [11,

с.10—11; 13, с. 29]:

а) для динамічних задач:

( )∑
= +

−+++
=

T

t
t

ttкрtвтрtеt
дс E

ЛКВВВ
З

1 1 (11),

б) для статичних задач:

ЛК
Е

ВВВ
З крвтре
дс −+

++
= (12).

Рівняння (12) наразі пропонується для технічко�еко�

номічного обгрунтування переведення локальних елек�

тричних мереж 6(10) кВ на напругу 20 кВ [14]. В якості

критерію ефективності виступає мінімум дисконтованих

затрат.

Враховуючи різну роль поточних та інвестиційних

витрат у здійсненні діяльності з транспортування елек�

тричної енергії, поєднання їх в рівняннях (11) і (12) є

методологічно некоректним і вимагає оцінки пріори�

тетів інвестора щодо кожних з видів витрат. Адже у

випадку рівних або майже рівних сумарних дисконто�

ваних витрат, вибір варіанту проектних рішень без цьо�

го стає неможливим: необхідно за якимось додатко�

вим критерієм віддати перевагу або варіанту з більши�

ми інвестиціями та меншими поточними витратами, або,

навпаки, з меншими інвестиціями та більшими поточ�

ними витратами.

Інша проблема з використанням сумарних дискон�

тованих витрат полягає в тому, що вони дають оцінку

проекту у порівнянні з іншими альтернативами без мож�

ливості визначення їх абсолютної ефективності. Той

факт, що проект може виявитися кращим за інші за кри�

терієм мінімуму приведених витрат, не гарантує, що його

економічний ефект перевищить розміри інвестицій та

збільшить капітал інвестора. Це протиріччя виявить себе

в ситуації, коли всі проектні альтернативи є неприбут�

ковими.

Інтеграція запропонованої базової моделі економі�

чного ефекту в систему основних показників оцінки

ефективності інвестицій може подолати ці труднощі.

Враховуючи незмінність доходів від транспортування

електричної енергії для таких задач, модель, представ�

лена рівнянням (10), приймає вигляд:

( ) ( ) DTELMCTCR pp Δ⋅+Δ+Δ⋅−−= 1 (13).

Тоді вибір варіантів реконструкції електричної ме�

режі можна виконати за допомогою показника інтег�

рального ефекту (або чистої теперішньої вартості) та

похідних від нього методів внутрішньої норми рента�

бельності, індексу прибутковості, терміну окупності, як

і для всіх інших видів задач. Формула для інтеграль�

ного ефекту в такому випадку приймає наступний виг�

ляд:

а) для динамічних задач:

( ) ( )∑ ∑
= = +

−
+

=
T

t

T

t
t

t
t

t

E
I

E
CRNPV

1 1 11 (14),

б) для статичних задач:

I
E

CRNPV −= (15).

Таким чином, за допомогою запропонованої моделі

економічного ефекту стає можливим використовувати

одні й ті ж методи оцінки економічної ефективності інве�

стицій у розвиток локальних електричних мереж на

передпроектній і проектній стадії та під час формуван�

ня і реалізації інвестиційних програм електропереда�

вальних компаній.

Наприкінці хотілося б звернути увагу на таке. На

практиці під час виконання розрахунків економічної



43

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ефективності проектів часто вважається, що економія

операційних витрат експлуатації електричних мереж та

амортизаційні відрахування зараховуються до складу

економічного ефекту в повному обсязі. Але як видно з

рівнянь (10) і (13), оподаткування прибутку компаній

вносить свої корективи у визначення рівня ефективності

інвестицій. Оскільки економія операційних витрат напря�

му збільшує показники прибутку, вона включається в

економічний ефект в обсязі за мінусом податкового

навантаження на прибуток (1�Т
p
). Інша ситуація з аморти�

зацією, яка впливає на показник чистого грошового по�

току двома шляхами. По�перше, вона, як складова за�

гальних витрат, зменшує чистий прибуток у частці (1�Т
p
),

по�друге, як частина грошового потоку збільшує його в

повному обсязі. Тому загальний вплив амортизації на

ефективність інвестицій дорівнює частці, яка відповідає

рівню оподаткування прибутку компанії 1�(1�Т
p
)=Т

p
.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Суспільно�інфраструктурний тип функціонування

локальних електричних мереж обумовлює відносний

характер економічного ефекту інвестицій в їх розвиток.

Результативність інвестицій забезпечується фізичним та

моральним оновленням обладнання, перерозподілом

електричних навантажень, зміною конфігурації,

збільшенням потужності та пропускної здатності мереж,

зменшенням технологічних втрат електричної енергії,

економією на експлуатаційних витратах нового облад�

нання, збільшенням доходів від транспортування елек�

тричної енергії. Запропонована модель економічного

ефекту інвестицій базується на концепції чистого гро�

шового потоку та обраховується для всієї сукупності

об'єктів, умови і результати функціонування яких зміню�

ються в результаті інвестування. Вона має потенціал для

застосування в оцінці будь�яких проектів розвитку елек�

тричних мереж та вирішення різноманітних задач на всіх

стадіях реалізації інвестицій, зокрема може бути вико�

ристана для вибору проектних рішень та оцінки ефек�

тивності реалізації інвестиційних проектів по переведен�

ню локальних електричних мереж на номінальну напругу

20 кВ, актуальність яких наразі зростає.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на

більш детальне вивчення факторних залежностей, які

впливають на розмір економічного ефекту інвестицій у

розвиток електричних мереж, та формування систем�

ної методики оцінки ефективності інвестицій з застосу�

ванням запропонованої моделі. Особливо важливою є

актуалізація керівних галузевих документів, якими ке�

руються електропередавальні компанії в цих питаннях,

з урахуванням результатів останніх наукових розробок.
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У статті розглянуто питання використання стратегії стимулювання експорту та імпортозамі�
щення в рамках реалізації структурної політики держави. Проаналізовано можливість застосу�
вання експортоорієнтованої моделі розвитку чи моделі імпортозаміщення для України в кон�
тексті інтеграційних процесів. Досліджено особливості таких стратегій, їх переваги та загрози.
Визначено напрями реалізації імпортозаміщувальної та експортоорієнтованої моделей струк�
турної політики, обгрунтовано шляхи модернізації та вдосконалення структури відповідно до
пріоритетних секторів економіки у межах трьох напрямків: інноваційна диверсифікація експорту,
удосконалення системи стимулювання та розвитку експортоорієнтованих видів економічної
діяльності, забезпечення ефективної діяльності існуючих суб'єктів господарювання експорто�
орієнтованого профілю. Доведено, що є необхідним розроблення комплексної стратегії струк�
турної політики, яка повинна грунтуватися на використанні системи обох моделей. Зроблено
висновки, що найбільш ефективною стратегією структурної політики являється переважання
функціональної стратегії імпортозаміщення, використання системи короткострокового адап�
таційного захисту національних товаровиробників, застосування розширеної експортоорієн�
тованої стратегії за пріоритетними секторами.

The article discusses the use of the strategy of export promotion and import substitution in the
framework of structural policy. The possibility of using export�oriented development model or model
of import substitution for Ukraine in the context of integration processes is analyzed. The peculiarities
of such strategies, their advantages and threats are considered. The directions of implementation
import substituting and export�oriented models of structural policy, the ways of modernization and
improvement of the structure according to priority sectors of the economy in three areas: innovation
and export diversification, improvement of the system of stimulation and development of export�
oriented economic activities, ensuring efficient operation of existing export�oriented business
entities are investigated. It is proved that is necessary to develop a comprehensive strategy of
structural policy, which should be based on the use of the system for both strategies. It is concluded
that the most effective strategy of structural policy is the prevalence of functional strategy of import
substitution, the use of short�term adaptation for the protection of domestic producers, the use of
advanced export�oriented strategies in priority sectors of economy.

Ключові слова: експорт, імпорт, торгівля, стратегія імпортозаміщення, експортоорієнтована стра�
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мального ступеня взаємодії з глобальним економічним

простором. Структура такої взаємодії утворюється

внаслідок розвитку її елементів, які спричиняють нео�
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посередкований вплив на процеси участі в світовому

поділі праці, з одного боку, та підвищення економіч�

ної безпеки держави — з іншого. У зв'язку з цим акту�

альним є дослідження особливостей формування та

реалізації експортоорієнтованої стратегії та стратегії

імпортозаміщення як ключових чинників впливу на про�

тікання зовнішньоекономічних зв'язків України. Клю�

човою проблемою в даному напрямі є виділення ха�

рактеристик обох стратегічних моделей з позиції їх

модернізації відповідно до процесів економічної інтег�

рації, впливу на трансформацію структури економіки

та можливостей оптимального поєднання ефективних

методів обох типів стимулювання економічного роз�

витку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження проблеми впливу процесів глобалізації

на економічний розвиток України, а також окремі пи�

тання оптимізації імпортно� та експортоорієнтованої

моделі економічного зростання проведені у досліджен�

нях таких науковців, як В. Геєць, Я. Жаліло, А. Маза�

ракі, А. Мельник, В. Сіденко, Л. Шаблиста, Л. Шинка�

рук, М. Якубовський та інших вчених. Разом з тим, не�

обхідною є актуалізація даних відповідно до розвитку

інтеграційних векторів національної економіки, а також

поглиблення досліджень у напрямі розроблення синте�

зованої стратегії економічного зростання з метою підви�

щення адаптаційних можливостей економіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз особливостей формування та

реалізації експортоорієнтованої стратегії та стратегії

імпортозаміщення як способів адаптації структури

вітчизняної економіки до тенденцій трансформації гло�

бального економічного середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Особливості впливу процесів глобалізації на націо�

нальну економічну систему України та посилення роз�

витку її інтеграційних векторів, зумовлюють важливість

розроблення стратегії структурної політики з превалю�

ванням в ній типів експортоорієнтованої моделі розвит�

ку чи моделі імпортозаміщення. Ці моделі передбача�

ють обрання пріоритетів торгової орієнтації країни, яка

зосереджується на зовнішньому чи внутрішньому рин�

ку відповідно. Для моделі імпортозаміщення може бути

характерна:

— стратегія обмеження, шляхом реалізації про�

текціоністських заходів, які проявляються у вигляді

посилення економічних бар'єрів для імпортних то�

варів;

— функціональна стратегія у вигляді вдосконален�

ня елементів інфраструктури, інституціональних основ

функціонування внутрішнього ринку, системи держав�

ного контролю та державних стандартів, системи інве�

стування пріоритетних секторів економіки.

Стратегія обмеження впливу зовнішньої конку�

ренції передбачає два типи своєї реалізації: заміщен�

ня імпорту первинної продукції; заміщення імпорту

вторинної продукції [1, с. 91]. Основним положенням

стратегії обмеження в імпортозаміщенні являється

пріоритет розвитку обраних секторів до рівня, який

забезпечить необхідний ступінь конкурентоспромож�

ності їх продукції. В цьому випадку відбувається аку�

муляція виробничого досвіду та диверсифікація ви�

добувної промисловості, яка розвивається під дією

факторів ефекту масштабу та відносно низької вар�

тості робочої сили. Структурна політика в цьому ви�

падку направлена на підтримку розвитку структуро�

утворюючих секторів, які відіграють важливу систем�

ну роль в загальній структурі національної економі�

ки. Суттєвим чинником при цьому є загроза зростан�

ня неефективних виробництв, оскільки дія природно�

го ринкового механізму конкуренції частково обме�

жується. Отже, період застосування такої стратегії

структурної політики повинен бути обмежений у часі,

тобто мати короткостроковий характер, разом з тим,

можливе його застосування в період наростання кри�

зових явищ.

При досягненні необхідного рівня, захисні бар'єри

необхідно знижувати, до повної їх лібералізації, причо�

му цей процес повинен відбуватися поступово, для уник�

нення значних коливань економіки. Спектр застосуван�

ня стратегії імпортозаміщення повинен бути скорегова�

ний за найважливішими секторами, оскільки його знач�

не розширення поглиблює замкнення національної еко�

номіки по відношенню до глобального економічного

простору, що може викликати втрату інтеграційних пе�

реваг. У цьому випадку загальноекономічним індикато�

ром для секторів, які апріорі не можуть бути пріоритет�

ними об'єктами такої стратегії, є більш низька вартість

аналогової продукції.

В умовах членства України у СОТ, рівень ефек�

тивності стратегії обмеження являється невисоким,

що зумовлено граничними розмірами митних тарифів,

встановлених у положеннях угоди між Україною та

СОТ. У цьому випадку для економіки України важли�

вим є поступове та достатньо довге збільшення рівня

лібералізації тарифного механізму, коефіцієнт яко�

го протягом періоду з фактичного вступу до СОТ

збільшувався занадто швидко, що спричинило знач�

не навантаження на внутрішніх товаровиробників.

Наприклад, коефіцієнт лібералізації за всією номен�

клатурою товарів станом на 2013 рік зріс на 30,1%

від початкового стану, для промислових товарів — на

30,8%, для продукції сільського господарства — на

41,5% [2, с. 59].

Гальмування темпів лібералізації тарифів може яв�

лятись альтернативою прямого тарифного протекціо�

нізму. До того ж, у періоди виникнення пасивних імпор�

тозаміщувальних тенденцій (наприклад, внаслідок сут�

тєвих коливань валютного курсу), наближення ввізних

мит до максимально допустимої границі може спричи�

нити захист провідних секторів у короткостроковому

періоді, що може утворювати буферні часові проміжки

для стимулювання процесів відтворення національних

економічних суб'єктів.

Механізм управління валютним курсом здатен впли�

вати на ціни імпортних товарів, та може використовува�

тись в особливо складних умовах, наприклад, у періоди

активізації кризових явищ, для підвищення імпортоза�

міщення товарів та послуг, та підтримки рівня конкурен�

тоздатності національних виробників. У рамках реалі�
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зації цієї стратегії пріоритетними являються сектори, які

найбільш залежать від імпортних матеріалів, комплек�

туючих та сировини, а також найбільш вразливі секто�

ри. До останніх слід віднести сільське господарство,

коефіцієнт тарифної лібералізації для аналогової про�

дукції якого становить 41,5%, та потребує гальмування

свого зростання для забезпечення необхідного еконо�

мічного захисту [2, с. 58—62]. До найбільш імпортоза�

лежних секторів слід віднести: машинобудування, лег�

ку промисловість, хімічну та нафтохімічну промисло�

вості, сектор енергетичного видобування, залежність

яких від імпорту складає більше 60% [3; 4, с. 13; 5, с.

42].

Функціональна стратегія імпортозаміщення в рам�

ках реалізації структурної політики на сучасному етапі

розвитку являється для України пріоритетною, оскіль�

ки передбачає дієві та ефективні заходи щодо підвищен�

ня частки вітчизняної продукції на внутрішньому ринку.

Основними напрямами імортозаміщувальної функціо�

нальної стратегії в рамках структурної політики явля�

ються [4, с. 13; 6, с. 57; 7, с. 45; 8, с. 4]:

— стимулювання розвитку та технологічне оновлен�

ня енергетичного сектору для підвищення рівня замі�

щення імпортованих енергетичних ресурсів та знижен�

ня рівня імпортної залежності;

— налагодження системи внутрішньої економічної

комунікації в системі експортоорієнтованих виробництв

для заміщення імпортної продукції проміжного вироб�

ничого споживання, яка являється частиною процесу їх

виробничого відтворення;

— розширення та вдосконалення системи прямого

та непрямого субсидіювання національних товарови�

робників;

— удосконалення системи антидемпінгового конт�

ролю та антидемпінгового захисту;

— налагодження системи внутрішньої економічної

комунікації між суб'єктами виробництва та споживання

товарів та послуг;

— удосконалення інституційно�правового забезпе�

чення процесів функціонування внутрішнього ринку;

— обмеження монополістичних тенденцій на внут�

рішньому ринку з боку великих корпоративних утво�

рень;

— протидія контрабандному імпорту та імпортним

махінаціям з документальним заниженням фактичної

вартості імпортної продукції;

— посилення системи контролю за якістю та без�

печністю імпортних товарів;

— активізація фінансово�кредитної та інформацій�

ної підтримки економічних суб'єктів сільськогоспо�

дарського сектору;

— стимулювання розвитку інновацій та вироблення

високотехнологічної продукції;

— стимулювання створення повних виробничих

циклів з метою утворення кінцевого продукту;

— оптимізація функціонування та розбудова опто�

во�логістичної й роздрібної системи з метою зниження

трансакційних витрат товаровиробників;

— сприяння розвитку кооперативних та муніципаль�

них форм торгівлі;

— розвиток системи фінансово�кредитних ме�

ханізмів з інвестування товаровиробників;

— стимулювання притоку іноземних інвестицій

у реальний сектор, у тому числі у вигляді техноло�

гій;

— забезпечення захисту внутрішнього ринку від

трансферу неефективних технологій та низьтехнологі�

чного імпорту.

Застосування експортоорієнтованої стратегії еконо�

мічного розвитку, в рамках реалізації структурної полі�

тики має свої переваги, які проявляються в розширенні

меж економічної комунікації з глобальним економічним

простором. Така зовнішня економічна комунікація ха�

рактеризується збільшенням активності руху капіталів,

робочої сили, утворенням транснаціональних компаній

[9, с. 73]. Ця стратегія може проявлятись у вигляді двох

основних типів:

1) торгова орієнтація первинної продукції на зов�

нішні ринки;

2) торгова орієнтація вторинної продукції на зов�

нішні ринки.

При застосуванні першого типу такої стратегії

відбувається прогнозоване економічне зростання в ко�

роткостроковому періоді та непередбачуване в довго�

строковому. Ця тенденція виникає внаслідок значних

коливань на ринках сировинного спрямування та по�

ступового комплексного зниження їх сукупних обсягів,

що пов'язано з удосконаленням промислових техно�

логій та переходів на виробництво високотехнологіч�

ної продукції з низьким рівнем ресурсоємності. Отже,

частка сировинних товарів у загальній структурі світо�

вого експорту постійно знижуються, а частка високо�

технологічної продукції зростає, що породжує тен�

денції неперспективності розвитку сировинного екс�

порту.

Ще однією із загроз, які виникають внаслідок ре�

алізації такого типу експортоорієнтованої стратегії,

являється відсутність значного впливу глобального

конкурентного середовища на національні еко�

номічні процеси з виробництва вторинної продукції.

Внаслідок цього фактору, можливе технологічне

відставання обробної промисловості від сучасних

тенденцій її розвитку, що викликає зростання потре�

би у використанні зовнішніх технологій, а отже, стри�

мує розвиток власного ендогенного технологічного

потенціалу. Внаслідок таних тенденцій виникають

структурні диспропорції, які проявляються в домі�

нуванні в структурі економіки виробництв продукції,

що має низьку додану вартість. Отже, в цьому ви�

падку важливим є спрямування фінансових потоків,

які є результатом розширення експорту даного типу

продукції, на технологічне оновлення економіки та

розвиток інновацій.  Це можливо шляхом за�

стосування особливих режимів оподаткування для

сировинних та несировинних виробництв у бік ком�

пенсування податкових витрат останніх, з метою

стимулювання їх розвитку. В зворотному випадку

фіксація структури експорту з домінуванням низь�

котехнологічного його типу призводить до поступо�

вого зниження економічного зростання, а також

підвищення залежності національної економіки від

коливань кон'юнктури на світовому ринку.

Другий тип екпортоорієнтованої стратегії в рамках

реалізації структурної політики являється більш ефек�
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тивним, оскільки у ньому відбувається постійна адап�

тація обробної промисловості відповідно до змін на

глобальних ринках, а також підвішується якість еко�

номічного зростання, яке, в цьому випадку, засновуєть�

ся на акумулюванні доданої вартості. Наслідком сти�

мулювання розвитку експортоорієнтованої переробної

промисловості являється зростання попиту на високок�

валіфіковану робочу силу, що утворює позитивні

структурні зрушення на ринку праці, та підвищення

якості трудового капіталу. При цьому особливого зна�

чення набуває стимулювання розвитку інноваційної

складової виробничих процесів цього рівня, причому

необхідним є нарощення обсягів власних високотех�

нологічних виробництв повного циклу. Така не�

обхідність зумовлена загрозами, які виникають внас�

лідок залежності національного виробництва від ви�

користання імпортних комплектуючих товарів, що вик�

ликає синхронізацію їх вартості з кінцевою національ�

ною продукцією, а також знижує попит на національ�

ну продукцію проміжного виробничого типу споживан�

ня.

Експортоорієнтовані сектори в поточному пері�

оді функціонування економіки України, представлені

більшою частиною продукцією з низьким ступенем

обробки або низькою доданою вартістю. Інерційна

тенденція в структурі експорту зумовлена фактич�

ною попередньою стратегією формування експорто�

орієнтованої економіки першого типу. Враховуючи

достатньо вагому частку цих секторів у наповненні

ВВП, реструктуризація експортоорієнтованої скла�

дової національної економіки з метою переходу до

наступного етапу, а саме збільшення в ній частки

обробної промисловості, повинна відбуватися посту�

пово.

Не дивлячись на важливість зростання сектору

сфери послуг в експортній структурі, промисловість за�

лишається основою для впровадження інновацій, а

отже, без розвиненого промислового сектору перехід

на постіндустріальний етап розвитку практично немож�

ливий. Це зумовлює необхідність реалізації стратегії,

яка повинна передбачати агрегаційний внесок різних

секторів у наповнення ВВП та складну кореляцію

темпів їх розвитку і взаємодії, яка в поточному періоді

повинна корегуватись на основі визначеної кінцевої

мети такої трансформації. При цьому метою є досяг�

нення рівня інноваційної моделі економіки, яка може

сформуватися лише на базі зміцненої промисловості,

з достатнім технологічним рівнем, та розвиненим сек�

тором сфери послуг з високою часткою науково�дос�

лідницької діяльності, модернізованою структурою

добувної промисловості, причому остання в коротко�

строковому періоді створює фундамент у вигляді за�

безпечення процесу відтворення національного про�

дукту.

Таким чином, стимулювання експортних операцій

повинно поєднуватись зі стратегію технологічного

оновлення експортоорієнтованих секторів, одними з

найважливіших серед яких являються металургійний

сектор, хімічна промисловість і сільськогосподарський

сектор. Провідним сектором, який має найбільші перс�

пективи щодо поглинання технологій, являється маши�

нобудування.

Для забезпечення модернізації експортного ядра

економіки, а також удосконалення його структури

необхідне застосування структурної політики за та�

кими напрямами, які доцільно розділити на три бло�

ки:

1) інноваційна диверсифікація експорту:

— стимулювання створення та розвитку експор�

тоорієнтованих міжрегіональних виробничих клас�

терів;

— стимулювання створення та діяльності експор�

тоорієнтованих підприємств;

— стимулювання створення спеціалізованих екс�

портних корпорацій на засадах діяльності ДПП;

— стимулювання створення та розвитку нових сек�

торів на основі інноваційної діяльності та застосування

високих технологій;

— удосконалення системи державного інформац�

ійного забезпечення з розвитку експортної діяльності

для сектору МСП;

— технологічне переоснащення експортоорієнтова�

них підприємств добувного сектору шляхом запровад�

ження системи обов'язкових відшкодувань на розвиток

технології виробництва;

— проведення державної ініціативи щодо розши�

рення взаємодії національних підприємств з фінансо�

во�промисловими групами;

— проведення державної ініціативи щодо закупівлі

інноваційних технологій та запровадження на спільних

державно�приватних експортоорієнтованих підприєм�

ствах;

— активізація реалізації європейського інтеграцій�

ного вектору;

— поглиблення співробітництва з регіональними

інтеграційними об'єднаннями;

— державне поширення інформації щодо діяльності

торгово�промислових палат, проведення міжнародних

виставок, ярмарок, та промислових акцій;

— державна ініціатива щодо інформаційної під�

тримки іноземних інвесторів, пріоритетними об'єкта�

ми інвестування яких є експортоорієнтовані підприєм�

ства;

— вдосконалення системи заохочення участі

іноземних інвесторів у діяльності експортоорієн�

тованих підприємств повного виробничого циклу

та підприємств, які впроваджують новітні техно�

логії;

— утворення державних проектів з підвищення ква�

ліфікації персоналу експортоорієнтованих підприємств

сектору переробної промисловості;

— державна ініціатива щодо поглиблення дослід�

жень в області пошуку нових ринкових ніш на глобаль�

ному ринку;

— лібералізація імпорту товарів для проміжного

виробничого споживання експортоорієнтованих під�

приємств;

2) удосконалення системи стимулювання та роз�

витку експортоорієнтованих видів економічної діяль�

ності:

— розширення системи експортно�кредитних

агентств за полісуб'єктною європейською моделлю: га�

рантійна підтримка та реалізація довгострокових кре�

дитних проектів, страхування експортних операцій,
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інформаційна підтримка та обслуговування кредитних

ліній, отриманих від іноземних фінансово�кредитних

організацій;

— надання державної інформаційної та орга�

нізаційної підтримки щодо створення та функціону�

вання агентств з експортного кредитування (залучен�

ня спеціалізованої підтримки ПАТ "Укрексімбанк");

3) проведення заходів щодо забезпечення ефектив�

ної діяльності існуючих суб'єктів господарювання екс�

портоорієнтованого профілю:

— державне забезпечення захисту експортерів на

зовнішніх ринках згідно з регламентами СОТ;

— покращення доступу національних виробників на

зовнішні ринки на основі механізмів СОТ;

— удосконалення системи запровадження міжна�

родної сертифікації та стандартизації для національної

продукції й надання державної інформаційної підтрим�

ки в цих процесах;

— підтримка кредитних відсоткових ставок на ниж�

ній можливій границі;

— розширення системи оперативного повернен�

ня ПДВ з експорту товарів у регламентовані стро�

ки;

— зниження податкового навантаження на експор�

тоорієнтовані підприємства з виробництва кінцевої про�

дукції та продукції з високим рівнем доданої вартості.

ВИСНОВКИ
Повне домінування експортоорієнтованої стратегії

та стратегії імпортозаміщення в національній економіці

являється неефективним, оскільки характеризується

сукупністю вищезазначених негативних проявів про�

гнозного порядку. Необхідність розроблення комплек�

сної стратегії структурної політики повинна грунтува�

тись на використанні системи градації методів обох

стратегій. Причому найбільш ефективною стратегією

структурної політики даного напряму являється пере�

важання функціональної стратегії імпортозаміщення,

використання системи короткострокового адаптацій�

ного захисту національних товаровиробників зі стра�

тегії імпортозаміщення, застосування розширеної ек�

спортоорієнтованої стратегії за пріоритетними секто�

рами.
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ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОЦІНЦІ
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ORDER OF ANALYTICAL PROCEDURES IN ASSESSING THE EFFECTIVENESS MAINTENANCE
COSTS IMPROVING WATER MANAGEMENT AND OBJECTS

У статті розроблено методику та проведено аналіз діяльності водогосподарських організацій,
даних Одеського облводресурсів та Басейнового управління водними ресурсами р. Тиса. Про�
ведено аналіз кошторису водогосподарської організації, адже завдяки аналізу можна здійснити
кількісну та якісну характеристику змін та відхилень від планових показників, а також з'ясувати
причини цих відхилень та виявити резерви підвищення ефективності діяльності водогоспо�
дарської організації. Розроблено порядок аналізу кошторису водогосподарської організації.
Для здійснення економічного аналізу фінансового стану водогосподарської організації було
використано ряд показників фінансового стану (коефіцієнт автономії, коефіцієнт мультиплікації
власного капіталу, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт загальної заборгованості та ко�
ефіцієнт реальної власності основних засобів). Слід зазначити, що ці показники, з метою по�
рівняння, потрібно розраховувати за декілька останніх років. Здійснено аналіз основних засобів
водогосподарської організації за наступними етапами: визначення об'єкта, мети, завдань ана�
лізу; визначення джерел інформації для проведення аналізу основних засобів водогосподарсь�
кої організації; вибір та розрахунок показників за визначеними напрямами аналізу та узагаль�
нення результатів аналізу шляхом розробки рекомендацій щодо підвищення ефективності ви�
користання основних засобів водогосподарської організації та здійснення контролю за їх ви�
конанням.

In the article the technique and the analysis of water management organizations, data and Odessa
oblvodresursiv Basin water management district. Tisza. The analysis estimates of water management,
as can be done by analyzing quantitative and qualitative characteristics of changes and deviations
from targets and ascertain the reasons for these deviations and identify the potential for raising the
efficiency of water management organizations. The order cost estimate analysis of water
management. To implement economic financial analysis of water management has been used a
number of indicators of financial condition (coefficient of autonomy coefficient multiplier equity ratio
financial stability ratio of total debt and the ratio of real property, plant and equipment). It should be
noted that these figures, for comparison purposes, you should expect in recent years. The analysis
of water management of fixed assets in the following stages: definition of the object, purpose,
objectives analysis; identification of sources of information for the analysis of water management,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання будь�яка орга�

нізація, підприємство чи інший суб'єкт господарювання

повинні раціонально використовувати наявні ресурси та

проводити свою діяльність з урахуванням певних особ�

ливостей їх діяльності. За допомогою методів економі�

чного аналізу є можливість з'ясувати причинно�наслід�

кові зв'язки розвитку та зміни діяльності будь�якого суб�

'єкта господарювання, зокрема водогосподарської

організації.

Необхідність здійснення економічного аналізу

діяльності водогосподарських організацій, в першу чер�

гу, обумовлено потребами керівників таких організацій,

в аналітичній інформації, на основі якої в перспективі

будуть прийматися ефективні та раціональні управ�

лінські рішення. Слід відзначити, що діяльність водо�

господарських організацій має неприбутковий характер,

що підсилює значення проведення економічного аналі�

зу, адже фінансування з бюджету, з одного боку, вима�

гає жорсткої економії бюджетних ресурсів, а з іншого

— високого соціального та економічного значення

кінцевих показників діяльності таких організацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

З огляду на відсутність загальної методики визна�

чення показників ефективності діяльності водогоспо�

дарських організацій, галузеву специфіку та масштаби

їх діяльності, певній недоступності статистичних даних

виникає складність проведення аналізу їх господарсь�

кої діяльності. Цю проблему у своїх працях висвітлюва�

ли такі вчені, як: С.І. Юрій, В.Т. Александров, В.Г. Дем'я�

нишин, П.Й. Атамас, А.М. Якутка, А.П. Шелепов, Я.М. Буз�

дуган, В.М. Опарін, В.І. Лемішовський, С.В. Свірко та ін.

Метою їх дослідження є уточнення теоретичних засад

аналізу діяльності бюджетних установ, однак, пробле�

ми економічного аналізу водогосподарських органі�

зацій, на сьогодні, не одержали повного висвітлення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статі є провести аналіз оцінки ефективності

витрат на утримання та поліпшення водогосподарських

об'єктів, за допомогою запропонованої методики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведемо аналіз на прикладі діяльності водогос�

подарських організацій, зокрема, на прикладі даних

plant and equipment; selection and calculation of the defined areas of analysis and synthesis of the
analysis by developing recommendations for improving the efficiency of water management of fixed
assets and monitoring their implementation.

Ключові слова: економічний аналіз, методика економічного аналізу, аналітичні показники, аналіз кош�

торису, аналіз фінансового стану, аналіз надходження та використання основних засобів, аналіз видатків.

Key words: economic analysis, economic analysis method, analytical performance, analysis estimates, financial

analysis, analysis of revenues and fixed assets, analysis of expenditures.

Одеського облводресурсів та Басейнового управління

водними ресурсами р. Тиса.

Етап 1. Аналіз кошторису водогосподарських орга�

нізацій.

Аналіз кошторису водогосподарської організації,

доцільно здійснювати в розрізі таких напрямів:

1. Аналіз структури та динаміки надходжень і ви�

датків загального та спеціального фондів водогоспо�

дарської організації.

2. Аналіз руху коштів загального та спеціального

фондів.

3. Аналіз виконання плану асигнувань загального

фонду бюджету.

Аналіз структури та динаміки надходжень і видатків

загального та спеціального фондів здійснимо на основі

даних кошторису Одеського облводресурсів за період

2010—2013 років. Аналіз структури та динаміки надход�

жень та видатків загального фонду Одеського облвод�

ресурсів за 2010—2013 рр. вважаємо за доцільне здійс�

нювати в робочому документі аналітика за формою, що

наведено в таблиці 1.

За даними таблиці 1, можна зробити наступні вис�

новки. В першу чергу, слід відмітити про збільшення над�

ходжень до загального фонду Одеського облводре�

сурсів за період 2010—2013 років і відповідно про

збільшення видатків загального фонду даної водогос�

подарської організації. Так, надходження до загально�

го фонду Одеського облводресурсів у 2013 році

збільшилися порівняно з 2012 роком на 6165,2 тис. грн.,

порівняно з 2011 роком — на 17682, 2 тис. грн. а по�

рівняно з 2010 роком на 18926,9 тис. грн. Тобто, над�

ходження до загального фонду Одеського облводре�

сурсів збільшилися у 2013 році на 8,1 %, 27,4 % та 29,92 %

порівняно з даними 2012, 2011 та 2010 років відповідно.

У свою чергу збільшилися і видатки загального фон�

ду даної водогосподарської організації. В розрізі по�

точних видатків загального фонду Одеського облвод�

ресурсів, які займають найбільшу питому вагу в струк�

турі видатків загального фонду, зокрема, у 2010—2012

роках поточні видатки складали 100 %, тобто капіталь�

них видатків з загального фонду Одеського облводре�

сурсів за період 2010—2012 року не було. У 2013 році в

загальній структурі видатків загального фонду Одесь�

кого облводресурсів, поточні видатки займали 99,9 % і

відповідно капітальні видатки в структурі видатків за�

гального фонду у 2013 році складали 0,1%.

Що стосується структури поточних видатків, то най�

більшу питому вагу займають видатки на оплату праці.

Зокрема у 2010 році видатки на оплату праці з загаль�
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ного фонду Одеського облводресурсів склада�

ли 63,82 %, у 2011 році — 63,27 %, 2012 році

— 61,82 % та у 2013 році — 59,59 %. Слід

зазначити, видатки на оплату праці у 2013 році

порівняно з 2012 роком збільшилися на 1993

тис. грн. або на 4,11 %. Відповідно збільши�

лися і видатки в частині нарахування на опла�

ту праці.

Щодо видатків на товари та послуги у

2013 році, цей показник збільшився на

15572,2 тис. грн. порівняно з 2010 роком, тоб�

то з рівня 217 тис. грн. (2010 рік) до рівня

15887,9 тис. грн. (2013 року) — на 4932,5 %,

що свідчить про збільшення обсягів викорис�

тання Одеським облводресурсів товарів і по�

слуг. Поточні трансферти і соціальне забез�

печення, що займають незначну частку в

структурі видатків загального фонду Одесь�

кого облводресурсів, а саме: 2010 році —

0,008%, 2011 році — 0,002%, 2012 році —

0,013 % та у 2013 році — 0,01 %, збільшили�

ся, але порівняно з іншими статтями не суттє�

во. Так, зокрема, у 2013 році поточні транс�

ферти та соціальне забезпечення збільшило�

ся на 5,7 тис грн. порівняно з 2012 роком.

Натомість, інші поточні видатки загально�

го фонду Одеського облводресурсів, у 2010,

2011 та у 2012 роках були на рівні 8362,2 тис.

грн., 9188,0 тис. грн. та 11943,0 тис. грн. відпо�

відно, однак, у 2013 році цей показник дорів�

нює 0, тобто інших поточних видатків загаль�

ного фонду Одеського облводресурсів у 2013

році немає.

У свою чергу аналіз структури та динаміки

надходжень і видатків спеціального фонду

Одеського облводресурсів здійснимо у на�

ступному робочому документі аналітика за

формою, що наведено в таблиці 3.

За даними аналізу динаміки та структури

надходжень і видатків спеціального фонду

Одеського облводресурсів за 2010—2013

роки, що наведено в таблиці 2, можна зроби�

ти такі висновки. В першу чергу, слід зазна�

чити про збільшення надходжень та видатків

спеціального фонду Одеського облвод�

ресірсів у 2013 році порівняно з даними 2010,

2011 та 2012 років. Зокрема надходження

спеціального фонду у 2013 році збільшилися

на 1815, 6 тис. грн. порівняно з даними 2012

року, на 3396,2 тис. грн. порівняно з надход�

женнями спеціального фонду за 2011 рік, а у

порівнянні з 2010 роком, у 2013 році надход�

ження спеціального фонду збільшилися на

5022,2 тис. грн. або на 26,53 %. Така ситуація є

позитивною для Одеського облводресурсів

та свідчить про збільшення кількості платних

послуг, що надаються цією водогосподарсь�

кою організацією або про підвищення вар�

тості цих послуг.

У свою чергу збільшилися відповідно і ви�

датки спеціального фонду Одеського облвод�

ресурсів. Так, у структурі видатків спеціаль�
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ного фонду Одеського облводресурсів найбільшу пи�

тому вагу займають поточні видатки, обсяг яких у 2013

році порівняно з попередніми роками збільшився. Зок�

рема у 2013 році порівняно з 2012 роком, обсяг поточ�

них видатків збільшився на 2349,3 тис. грн., а порівня�

но з 2010 роком на 6214,8 тис. грн. або на 36,69 %.

Однак, на відміну від ситуації збільшення обсягів

поточних видатків, на Одеському облводресурсів,

аналіз динаміки та структури надходжень та видатків

спеціального фонду дозволив виявити зменшення об�

сягу капітальних видатків у 2013 році порівняно з 2010

роком на 1192,6 тис. грн. або на 59,9 %, тобто капі�

тальні видатки Одеського облводресурсів зменшили�

ся з рівня 1990, 9 тис. грн. у 2010 році до рівня 798,3

тис. грн. у 2013 році.

Структурні зміни видатків спеціального фонду

свідчать про зменшення частки капітальних видатків у

2013 році порівняно з 2012 роком на 2,69 пунктів струк�

тури, порівняно з 2011 роком — на 4,2 пункти структу�

ри і порівняно з 2010 роком у 2013 році частка капі�

тальних видатків у структурі загальних видатків спец�

іального фонду зменшилася відповідно на 7,18 %. В

свою чергу, питома вага поточних видатків збільшила�

ся на 2,69; 4,2 та 11,29 пункти структури у 2013 році

порівняно з 2012, 2011 та 2010 роками відповідно. Що

стосується структури надходжень спеціального фон�

ду Одеського облводресурсів, то найбільшу питому

вагу в структурі надходжень займають у 2010, 2011,

2012 та 2013 роках надходження, отримані як плата

за послуги, що надаються відповідно до основної

діяльності Одеського облводресурсів. Слід відзначи�

ти також про збільшення даного показника у 2013 році

порівняно з 2012 роком на 2980,5 тис. грн., порівняно

з 2011 роком на 4758,2 тис. грн. та порівняно з 2010

роком на 6757,1 тис. грн. Тобто надходження спец�

іального фонду, отримані як плата за послуги, що на�

даються Одеським облводресурсів відповідно до основ�

ної діяльності, збільшилися у 2013 році на 16,22 %,

28,68 %, та 46,31 % порівняно з 2012, 2011 та 2010

роком відповідно.

У свою чергу, слід зазначити про зменшення над�

ходжень, отриманих як плата за послуги відповідно до

додаткової діяльності Одеського облводресурсів. Так,

у 2013 році порівняно з 2010 роком, надходження у

вигляді плати за послуги додаткової діяльності змен�

шилися на 1857,0 тис. грн. або на 44,37 %. Натомість,

слід відзначити також про збільшення обсягів надход�

жень, отриманих як плата за оренду майна. Так, зок�

рема, у 2010 році дане надходження складало 60 тис.

грн., у 2011 році — 81,1 тис. грн., 2012 році — 89,1 тис.

грн., а у 2013 році — 155,9 тис. грн. Тобто, у 2013 році

порівняно з 2010 роком надходження до спеціально�

го фонду Одеського облводресурсів у вигляді плати

за оренду майна збільшилися на 66,8 % порівняно з

2012 роком, на 74,8 % порівняно з 2011 роком та на

95,9 % порівняно з даними 2010 року. Збільшення над�

ходження спеціального фонду, отриманого як плата

за оренду майна Одеського облводресурсів, може

свідчити про збільшення кількості майна, що здається

в оренду що в свою чергу, може бути спровоковане

звуженням діяльності даної організації і зменшення ви�

користання необоротних активів, що є у її власності
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або ж підвищення вартості послуг оренди.

Що стосується такого виду надходжен�

ня як надходження від реалізації майна, то

його обсяг збільшився з рівня 2010 року —

93 тис. грн. до рівня 119,2 тис. грн. (2013 рік),

що свідчить про підвищення темпів реалізації

майна. В свою чергу за період 2010—2013

років надходжень до спеціального фонду

Одеського облводресурсів у вигляді інших

джерел власних надходжень не було.

Наступним кроком аналізу кошторису во�

догосподарської організації є здійснення

аналізу руху коштів загального та спеціаль�

ного фондів. Аналіз руху коштів загального

та спеціального фондів проведено на основі

даних кошторису Одеського облводресурсів

за 2010—2013 роки та оформлено в робо�

чому документі аналітика, що наведено в таб�

лиці 3.

Таким чином, в процесі аналізу руху гро�

шових коштів загального та спеціального

фондів Одеського облводресурсів за 2010—

2013 роки, було розраховано коефіцієнти

обороту з надходження коштів загального та

спеціального фондів Одеського облводре�

сурсів та коефіцієнти обороту з використан�

ня коштів загального та спеціального фондів,

а також коефіцієнти співвідношення надход�

жень і витрат загального та спеціального

фондів за 2010, 2011, 2012 та 2013 роки.

Розрахункові дані, наведені в робочому

документі аналітика (табл. 3) дають підстави

зробити наступні висновки. В першу чергу,

слід відзначити, що значення показників обо�

роту з надходження і витрачання коштів за�

гального та спеціального фондів та значен�

ня показника співвідношення надходження і

використання водогосподарських органі�

зацій повинні наближатися до 1, а в ідеаль�

ному варіанті дорівнювати одиниці, що

свідчитиме про відмінну та ефективну робо�

ту цієї водогосподарської організації. Розра�

ховані показники руху коштів загального та

спеціального фондів Одеського облводре�

сурсів за 2010, 2011, 2012 та 2013 роки

свідчать про здійснення ефективної діяль�

ності Одеським облводресурсів, адже в дані

роки значення показників руху коштів загаль�

ного та спеціального фондів даної водогос�

подарської організації дорівнюють одиниці.

Заключним кроком в процесі аналізу

кошторису Одеського облводресурсів є

аналіз виконання плану асигнувань загально�

го фонду бюджету. Цей аналіз передбачає

розрахунок коефіцієнту виконання плану.

Цей показник розраховується за формулою

(1).

Коефіцієнт виконання плану асигнувань =

=  (1).

Аналіз виконання плану асигнувань за�

гального фонду бюджету Одеського обл�
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водресурсів вважаємо за доцільне здійснити в розрізі

наступних показників: оплата праці, нарахування на

оплату праці, оплата комунальних послуг та енерго�

носіїв, соціальне забезпечення та інші видатки. Аналіз

виконання плану асигнувань загального фонду Одесь�

кого облводресурсів за 2013 рік проведено в робо�

чому документі аналітика за формою, наведеною в

таблиці 4.

Отже, здійснивши аналіз виконання плану асигну�

вань загального фонду Одеського облводресурсів за

2013 рік, можна зробити висновок про виконання пла�

ну асигнувань на 100 % як конкретно за кожним показ�

ником так і в цілому, про що свідчать розраховані кое�

фіцієнти виконання плану. Така ситуація є позитивною

та свідчить про виконання поставлених завдань та до�

сягнення визначених цілей, а також про раціональність

використання бюджетних коштів Одеським облводгос�

пом у 2013 році.

Етап 2. Аналіз фінансового стану водогосподарсь�

ких організацій. Відповідно до аналітичних показників,

в процесі аналізу фінансового стану водогосподарсь�

кої організації доцільно розраховувати наступні показ�

ники: коефіцієнт автономії, коефіцієнт мультиплікації

власного капіталу, коефіцієнт фінансової стійкості, ко�

ефіцієнт загальної заборгованості та коефіцієнт реаль�

ної власності основних засобів.

Аналіз фінансового стану проведено на основі да�

них Одеського облводресурсів за 2011—2014 роки та

оформлено в робочому документі аналітика, що наве�

дено в таблиці 5.

Таким чином, проведений аналіз фінансового ста�

ну Одеського облводресурсів за 2011—2014 роки дає

підстави зробити наступні висновки. В першу чергу, слід

відзначити, що всі коефіцієнти було розраховано за

чотири останні роки (2011—2014 рр.). Так, зокрема, ко�

ефіцієнт автономії Одеського облводресурсів у 2011

році становив 0,997; у 2012 році — 0,998; у 2013 — 0,994

та у 2014 році — 0,992. Цей показник характеризує за�

лежність Одеського облводресурсів від зовнішніх дже�

рел фінансування. Оптимальне значення коефіцієнту

автономії повинно бути більше 0,5, тобто в цьому ви�

падку прослідковується позитивна тенденція, що свід�

чить про значну частку власного капіталу у структурі ба�

лансу аналізованого підприємства. Однак розрахунок

відхилень за роками дає підстави стверджувати про зни�

ження показника автономії, хоча й несуттєве, зокрема

у 2014 році порівняно з 2013, 2012 та 2011 роками, ко�

ефіцієнт автономії зменшився на 0,002; 0,006 та 0,005

відповідно.

У свою чергу, коефіцієнт мультиплікації власного

капіталу, який характеризує рівень валюти балансу, що

припадає на 1 грн. власного капіталу, по Одеському

облводресурсів у 2011, 2012, 2013 та 2014 роках скла�

дав 1,003; 1,002; 1,006 та 1,008 відповідно. Оптимальне

значення такого показника менше 2, тобто в цьому ви�

падку розраховані показники мультиплікації власного

капіталу, який ще називають коефіцієнтом незалеж�

ності, свідчать про високий рівень незалежності від

зовнішніх джерел Одеського облводресурсів.

Що стосується коефіцієнту фінансової стійкості,

який характеризує співвідношення власних і залучених

коштів, то на Одеському облводресурсів даний показ�

ник за період 2011—2014 років значно зменшився. Так,

у 2011 році показник фінансової стійкості становив

146,67 і до 2012 року збільшився до рівня 189,79. Од�

нак, вже у 2013 та 2014 роках коефіцієнт фінансової

стійкості Одеського облводресурсів зменшився до рівня

58,6 та 53,66 відповідно. Зменшення показника фінан�

сової стійкості Одеського облводресурсів у 2014 році

порівняно з попередніми роками є негативним, однак,

незважаючи на суттєве зменшення показника, значен�

ня коефіцієнту фінансової стійкості Одеського облвод�

ресурсів у 2014 році є високим, що свідчить про високу

платоспроможність даної водогосподарської органі�

зації.

Натомість, коефіцієнт загальної заборгованості

Одеського облводресурсів у 2014 році порівняно з по�

передніми роками має тенденцію до збільшення. Так,

показник загальної заборгованості у 2014 році

збільшився порівняно з 2011, 2012 та 2013 роком на

0,0117; 0,0132 та 0,0015 відповідно. Тобто коефіцієнт

загальної заборгованості за період 2011—2014 років

виріс з рівня 0,0068 (2011 року) до рівня 0,0185 (2014

року), що свідчить про збільшення частки зобов'язань,

яка припадає на 1 гривню валюти балансу Одеського

облводресурсів. Така тенденція має негативний харак�

тер, однак, зважаючи на незначні значення коефіцієнта

загальної заборгованості, фінансова ситуація Одесько�

го облводресурсів не є критичною.

У свою чергу, коефіцієнт реальної власності основ�

них засобів Одеського облводресурсів становить у 2011

році — 0,711, у 2012 році — 0,7371, у 2013 та 2014 ро�

ках — по 0,7936 відповідно. Цей показник характери�

зує частку основних засобів в структурі валюти балан�

су. Ситуація, що простежується на Одеському облвод�

ресурсів дає підстави стверджувати про високий рівень

активності використання основних засобів Одеського

облводресурсів.

Зважаючи на розрахований показник реальної влас�

ності основних засобів, логічним є перехід до наступ�

ного етапу аналізу діяльності водогосподарської орга�

нізації, а саме аналізу основних засобів даних органі�

зацій.

Етап 3. Аналіз основних засобів водогосподарських

Показник Дані плану 
асигнувань 

Фактичні 
дані 

Коефіцієнт виконання 
плану 

Оплата праці 48936000 48936000 48936000/48936000 = 1 
Нарахування на оплату праці 17274200 17274200 17274200/17274200 = 1 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15585000 15585000 15585000/15585000 = 1 
Соціальне забезпечення 10500 10500 10500/10500 = 1 
Інші видатки 387900 387900 387900/387900 = 1 
Разом 82193600 82193600 82193600/82193600 = 1 

Таблиця 4. Робочий документ аналітика з аналізу
виконання плану асигнувань загального фонду бюджету Одеського облводресурсів за 2013 рік
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організацій. Зважаючи на визначені на�

прями аналізу основних засобів водогос�

подарських організацій, на нашу думку

доцільним є здійснення аналізу основних

засобів Одеського облводресурсів у

розрізі чотирьох напрямів, а саме: аналіз

структури та динаміки основних засобів

водогосподарської організації, аналіз

технічного стану основних засобів,

аналіз руху основних засобів, аналіз

ефективності використання основних

засобів. У ході здійснення аналізу основ�

них засобів водогосподарської органі�

зації за зазначеними напрямами розра�

ховуються показники, що характеризу�

ють склад, технічний стан, структуру, рух

і ефективність використання основних

засобів та на основі розрахунку яких є

можливість прийняти ефективні уп�

равлінські рішення.

Етап 4. Аналіз видатків водогоспо�

дарської організації на меліоративні ро�

боти. Аналіз видатків водогосподарсь�

кої організації на меліоративні роботи

здійснимо за допомогою факторної мо�

делі собівартості послуги з подачі 1 тис.

м3 води на зрошення сільськогоспо�

дарських культур, та на основі якої мож�

на оцінити вплив кожного із визначених

факторів на визначення вартості послу�

ги.

Факторний аналіз проведемо на ос�

нові даних калькуляції собівартості по�

слуг з подачі 1 тис. м3 води на зрошення

сільськогосподарських культур для

СТОВ ім. Шевченка Мукачівського

МУВГ. Так, вихідні дані для здійснення

факторного аналізу собівартості послуг

з подачі 1 тис. м3 води на зрошення

сільськогосподарських культур для

СТОВ ім. Шевченка Мукачівського МУВГ

за 2013 та 2014 роки наведено в робо�

чому документі аналітика (табл. 6).

Отже, у таблиці 6 зазначено вихідні

дані для аналізу собівартості послуг з

подачі 1 тис. м3 води на зрошення сіль�

ськогосподарських культур для СТОВ

ім. Шевченка Мукачівського МУВГ. На�

ступним кроком є визначення послідов�

ності факторів:

— основна і додаткова заробітна

плата (ЗП) — якісний фактор (1);

— надбавка за стаж роботи (Нб) —

якісний фактор (2);

— нарахування на заробітну плату

(Нзп) — якісний фактор (3);

— вартість електроенергії (Е) —

якісний фактор (4);

— затрати на технічне обслуговуван�

ня та ремонт (ТО) — якісний фактор (5);

— накладні витрати (НВ) — якісний

фактор (6);
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— збір за водокористування (Звк) — якісний фактор (7);

— ПДВ — якісний фактор (8).

Далі наведено безпосереднє здійснення факторно�

го аналізу собівартості послуг з подачі 1 тис. м3 води на

зрошення сільськогосподарських культур для СТОВ ім.

Шевченка Мукачівського МУВГ.

І етап. Розраховуємо базисну величину собівартості

послуг з подачі 1 тис. м3 води на зрошення сільськогос�

подарських культур для СТОВ ім. Шевченка Мукачівсь�

кого МУВГ (2013 рік):

Собівартість послуги 2013 р. = 51,41 + 7,71 + 21,46 +

227,69 + 368,85 + + 135,42 + 147,80 + 192,07 = 1152,42.

ІІ етап. Визначаємо вплив факторів (методом лан�

цюгових підстановок)

Розраховуємо умовні величини собівартості послуг

з подачі 1 тис. м3 води на зрошення сільськогосподарсь�

ких культур для СТОВ ім. Шевченка Мукачівського

МУВГ шляхом поступової заміни факторів:

Собівартість послуги ум.1= 56,57 + 7,71 + 21,46 +

227,69 + 368,85 + + 135,42 + 147,80 + 192,07 = 1157,58.

Собівартість послуги ум.2= 56,57 + 8,49 + 21,46 +

227,69 + 368,85 + + 135,42 + 147,80 + 192,07 = 1158,35.

Собівартість послуги ум.3= 56,57 + 8,49 + 23,62 +

227,69 + 368,85 + + 135,42 + 147,80 + 192,07 = 1160,51.

Собівартість послуги ум.4= 56,57 + 8,49 + 23,62 +

196,07 + 368,85 + + 135,42 + 147,80 + 192,07 = 1128,89.

Собівартість послуги ум.5= 56,57 + 8,49 + 23,62 +

196,07 + 446,85 + + 135,42 + 147,80 + 192,07 = 1206,89.

Собівартість послуги ум.6= 56,57 + 8,49 + 23,62 +

196,07 + 446,85 + + 146,32 + 147,80 + 192,07 = 1217,79.

Собівартість послуги ум.7= 56,57 + 8,49 + 23,62 +

196,07 + 446,85 + + 146,32 + 147,80 + 192,07 = 1217,79.

Собівартість послуги 2014р = 56,57 + 8,49 + 23,62

+ 196,07 + 446,85 + + 146,32 + 147,80 + 205,14 = 1230,8.

ІІІ етап. Визначаємо вплив факторів на зміну собівар�

тості послуги з подачі 1 тис. м3 води на зрошення

сільськогосподарських культур для СТОВ ім. Шевчен�

ка Мукачівського МУВГ:

 Собівартість послуги основна і додаткова заробі�

тна плата = 1157,58 — 1152,42 = +5,16.

 Собівартість послуги надбавка за стаж роботи =

1158,32 — 1157,58 = +0,74.

 Собівартість послуги нарахування на заробітну

плату = 1160,51 — 1158,32 = +2,19.

 Собівартість послуги вартість електроенергії =

1128,89 — 1160,51 = �31,62.

 Собівартість послуги затрати на тех.обслуговуван�

ня та ремонт =1206,89 — 1128,89 = +78.

 Собівартість послуги накладні витрати =1217,79

— 1206,89 = +10,9.

 Собівартість послуги збір за водокористування

=1217,79 — 1217,79 = 0.

 Собівартість послуги ПДВ =1230,85 — 1217,79 =

+13,06.

ІV етап. Баланс відхилень

Собівартість послуги 2014 р. — Собівартість послу�

ги 2013 р. = 1230,85 — 1152,42 = + 78,43.

 Собівартість послуги основна і додаткова заробі�

тна плата +  Собівартість послуги надбавка за стаж

роботи +  Собівартість послуги нарахування на заро�

бітну плату +  Собівартість послуги вартість електрое�

нергії +  Собівартість послуги затрати на тех.обслуго�

вування та ремонт +  Собівартість послуги накладні

витрати +  Собівартість послуги збір за водокористу�

вання +  Собівартість послуги ПДВ = 5,16 +0,74 + 2,19�

— 31,62 + 78 + 10,9 + 0 + 13,06 = +78,43.

Отже, здійснивши факторний аналіз собівартості

послуг з подачі 1 тис. м3 води на зрошення сільсько�

господарських культур для СТОВ ім. Шевченка Му�

качівського МУВГ можна зробити наступні виснов�

ки. По�перше, собівартість послуги з подачі 1 тис.

м3 води на зрошення сільськогосподарських культур

для СТОВ ім. Шевченка Мукачівського МУВГ у 2013

році становила 1152,42 грн, а у 2014 році — 1230,85.

Збільшення собівартості послуги з подачі 1 тис. м3

води на зрошення сільськогосподарських культур

для СТОВ ім. Шевченка Мукачівського МУВГ у 2014

році порівняно з 2013 роком свідчить про збільшен�

ня обсягу витрат, понесених при наданні даної по�

слуги.

Здійснивши аналіз структури собівартості послуг з

подачі 1 тис. м3 води на зрошення сільськогосподарсь�

ких культур для СТОВ ім. Шевченка Мукачівського

МУВГ, слід відзначити, що найбільший вплив на зміну

собівартості даних послуг мав фактор підвищення у 2014

році порівняно з попереднім, суми затрат на технічне

обслуговування та ремонт. Так, зокрема, збільшення

суми затрат на технічне обслуговування та ремонт у

2014 році порівняно з 2013 роком на 21,15 % призвело

до збільшення собівартості послуги з подачі 1 тис. м3

води на зрошення сільськогосподарських культур для

СТОВ ім. Шевченка Мукачівського МУВГ на 78 грн. На�

Показник Дані по роках, грн. Відхилення, % 
2013 2014

Факторна модель СВ = ЗП + Нб + Нзп + Е + ТО + НВ + Звк + ПДВ 
Основна і додаткова зарплата 51,41 56,57 +10,04 
Надбавка за стаж роботи 7,71 8,49 +10,12 
Нарахування на заробітну плату 21,46 23,62 +10,06 
Вартість електроенергії 227,69 196,07 -13,89 
Затрати на технічне обслуговування та 
ремонт 368,85 446,85 +21,15 
Накладні витрати 135,42 146,32 +8,05 
Збір за водокористування 147,80 147,80 0
ПДВ 192,07 205,14 +6,80 
Собівартість послуги 1152,42 1230,85 +6,81 

Таблиця 6. Робочий документ аналітика з аналізу собівартості послуг з подачі
1 тис. м3 води на зрошення сільськогосподарських культур для СТОВ ім. Шевченка

Мукачівського МУВГ за 2013—2014 рр.
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томість, найменший вплив на формування значення со�

бівартості послуги з подачі 1 тис. м3 води на зрошення

сільськогосподарських культур для СТОВ ім. Шевчен�

ка Мукачівського МУВГ мали наступні фактори: надбав�

ки за стаж роботи, нарахування на заробітну плату та

основна і додаткова заробітна плата. Зокрема у 2014

році порівняно з 2013 роком збільшення суми надба�

вок за стаж роботи на 10,12 %, збільшення нарахуван�

ня на заробітну плату на 10,06 % та збільшення суми

витрат на основну та додаткову заробітну плату на

10,04% призвели до збільшення собівартості послуг з

подачі 1 тис. м3 води на зрошення сільськогосподарсь�

ких культур для СТОВ ім. Шевченка Мукачівського

МУВГ у 2014 році на 0,74 грн., 2,19 грн. та 5,16 грн. відпо�

відно. В свою чергу, збільшення суми накладних витрат

у 2014 році порівняно з попереднім періодом на 8,05 %

призвело до збільшення собівартості послуги з подачі

1 тис. м3 води на зрошення сільськогосподарських куль�

тур для СТОВ ім. Шевченка Мукачівського МУВГ на 10,9

грн.

Слід також зазначити, що, незважаючи на підви�

щення вартості електроенергії у 2014 році порівня�

но з 2013 роком — з рівня 0,7952 грн. за 1 кВт до

рівня 0,9318 грн. за 1 кВт, затрати на електроенер�

гію зменшилися у 2014 році порівняно з попереднім

роком на 13,89 %. Зменшення витрат на електрое�

нергію призвели до зменшення собівартості послу�

ги з подачі 1 тис. м3 води на зрошення сільськогос�

подарських культур для СТОВ ім. Шевченка Мукачі�

вського МУВГ на 31,62 грн., що має позитивний ха�

рактер та свідчить про тенденцію підвищення ефек�

тивності використання електроенергії Мукачівським

МУВГ, що можливе за рахунок використання нових

систем та технологій.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, застосування розробленої методики

економічного аналізу діяльності водогосподарських

організацій шляхом адаптації класичної методики еко�

номічного аналізу діяльності бюджетних установ до їх

галузевої специфіки дало можливість:

— визначити найбільш проблемні моменти в управ�

лінні водогосподарськими організаціями в частині опе�

рацій, пов'язаних з меліоративними роботами та робо�

тами, пов'язаними з протидією шкідливої дії води;

— обгрунтувати шляхи подолання дефіциту фінан�

сування видатків на меліоративні роботи та роботи, по�

в'язані з протидією шкідливого впливу води;

— визначити напрями оптимізації видатків та со�

бівартості послуг, які надаються водогосподарськими

організаціями.

Запропонована методика цілком адаптована до спе�

цифіки діяльності водогосподарських організацій та

може частково або повністю використовуватися остан�

німи в управлінні цими організаціями.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Низька інвестиційна активність у переважній

більшості галузей економіки та неефективне вико�

ристання природно�ресурсного потенціалу пов'язані

з дефіцитом ресурсів довгострокового характеру.

Вирішення проблем залучення довгострокових інве�

стиційних ресурсів в реальний сектор економіки в

значній мірі пов'язано з розвитком земельної іпоте�
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забезпечення, Апарат президії Національної академії аграрних наук України

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНО?
ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

N. Palyanychko,
Ph.D., senior researcher, head of forecasting budget programs and financial support,
device Presidium of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

WORLD EXPERIENCE OF LAND AND MORTGAGE

Проаналізовано світовий досвід становлення та розвитку земельно�іпотечного кредитуван�
ня. Визначено основні структурні моделі земельно�іпотечного кредитування модель іпотечно�
го кредитування: однорівнева модель (європейська), грунтується на правовому регулюванні
кредитно�фінансової діяльності через залучення коштів за допомогою іпотечних банків; дво�
рівнева (американська), відповідно до якої залучення коштів відбувається через суб'єкти еко�
номічних відносин вторинного ринку іпотечного кредитування, через механізми сек'юритизації
іпотечних активів фінансових інститутів та рефінансування. Враховуючи специфіку вітчизняної
системи інституційної структури економічних та правових відносин для економіки України на
місцевому рівні запропоновано застосувати як елементи однорівневої, так і елементи дворів�
невої земельно�іпотечних систем кредитування.

Analyzed international experience of formation and development of land and mortgage lending.
The basic structural model of land mortgage mortgage model: one�tier model (European), based on
the legal regulation of credit and financial activities by raising funds through mortgage banks; tier
(US), according to which fundraising is through an economic relationship of the secondary mortgage
market, through the mechanism of securitization of mortgage assets of financial institutions and
refinancing. Given the specificity of the national system of institutional framework of economic and
legal relationship to the economy of Ukraine offered locally applied as elements of a single�level and
two�level elements of land and mortgage lending.

Ключові слова: земельна іпотека, кредитування, інвестиції, світовий досвід, розвиток, імплемента�

ція.

Key words: land mortgage, lending, investments, international experience, development and implementation.

ки в системі кредитування. Світовий досвід свідчить

про те, що земельно�іпотечне кредитування дає мож�

ливість мобілізувати значні обсяги інвестицій. Тому

дуже важливим на початковому етапі формування

вітчизняної системи земельно�іпотечного кредиту�

вання є врахування міжнародного досвіду розвитку

кредитно�фінансової інфраструктури земельної іпо�

теки.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед робіт, присвячених становленню та розвитку

земельної іпотеки в системі кредитування України, слід

зазначити, наукові праці М. Геєнка, О. Гудзь, М. Дем'я�

ненка, В. Зайця, П. Макаренка, П. Саблука, М. Федоро�

ва, А. Чупіса та інших. Теоретико�методичні основи

формування системи земельно�іпотечного кредитуван�

ня та особливості її функціонування в умовах вітчизня�

ної економіки розглядаються в наукових публікаціях ві�

домих вчених, зокрема В. Борисової, О. Євтуха, А. Мар�

тина, К. Паливоди, В. Савича, О. Шкуратова та інших.

Не дивлячись на високий рівень отриманих згада�

ними авторами результатів, варто відмітити, що процес

удосконалення вітчизняної системи земельно�іпотечно�

го кредитування має здійснюватися не тільки на основі

тенденцій розвитку цієї сфери в Україні, а й з урахуван�

ням зарубіжного досвіду та успішних практик провідних

країн світу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті — проаналізувати світовий досвід роз�

витку земельно�іпотечного кредитування та визначити

можливі шляхи його застосування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Земельно�іпотечне кредитування в розвинених краї�

нах світу відноситься до одного з найбільш ефективних

способів залучення інвестицій в економіку. Так, на су�

часному етапі в більшості національних правових сис�

тем світу дозволяється використання землі як застав�

ного інструменту. Беззаперечною перевагою об'єктів

нерухомості в якості забезпечення по кредитним зобо�

в'язанням є незмінність їх розташування, значна вартість

та певна захищеність від інфляційних процесів. До того

ж, право володіння та користування майном лишається

в заставодавця.

Важливість світової практики земельно�іпотечного

кредитування з точки зору можливості запозичення по�

зитивного досвіду і адаптації його до умов вітчизняної

економіки не викликає сумнівів. Для забезпечення ста�

більної роботи механізму державного іпотечного кре�

дитування важливе значення має його фінансовий ком�

понент. Він вимагає формування ефективної та сталої

системи, що дозволить залучати додаткове фінансуван�

ня за допомогою договорів довгострокового кредиту�

вання та перенаправляти кошти на розвиток галузі.

У світовій практиці існують дві основні моделі іпо�

течного кредитування: однорівнева модель (європейсь�

ка або німецька), яка характеризується акумулюванням

коштів на рахунках іпотечних банків; дворівнева (аме�

риканська), яка характеризується залученням коштів

через взаємовідносини суб'єктів економічних відносин

на вторинному ринці іпотечного кредитування та небан�

ківських фінансово�кредитних установ — іпотечних

агентств [3; 6; 9]. На рисунку 1 представлена схема од�

норівневої моделі земельно�іпотечного кредитування.

Ця схема передбачає необхідність заключення до�

говорів таких типів: між позичальником і кредитором,

(іпотечний і кредитний договір); між позичальником і
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організація 

 
 

КРЕДИТОР

Продавець 
нерухомості 
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Рис. 1. Схема однорівневої (європейської) моделі земельно-іпотечного кредитування

Джерело: сформовано автором на основі [4; 5].
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страховою компанією (договір страхування застави);

між позичальником і забудовником (договір купівлі�про�

дажу) [1, с. 254]. За цією моделлю надходження кре�

дитів відбувається через залучення не лише коротко�

строкових засобів, а й довгострокових фінансових ре�

сурсів кредитними організаціями шляхом продажу своїх

цінних паперів і довгострокових кредитів. Кредитна

організація має право на здійснення рефінансування

іпотечних кредитів за допомогою емісії цінних паперів

— заставних листів, що дозволить їй знизити ймовірні

ризики. Рівень дивідендів по заставних листах залежить

від рівня доходності іпотечного кредитування, різницю

складають лише сума покриття витрат та розмір запла�

нованого прибутку.

Рефінансування іпотечних кредитів може бути

зроблене самою кредитною організацією через випуск

цінних паперів, знижуючи при цьому усі ймовірні заг�

рози. Дохід з іпотечного кредитування майже еквіва�

лентний розміру дивідендів по цінних паперам, різни�

ця полягає лише на величину окупності витрат та отри�

мання кінцевого прибутку. Також кредитні організації

мають змогу контролювати весь процес отримання

кредиту позичальником з урахуванням лише власних

задач. З огляду на це, позичальник може розрахову�

вати на отримання більш низької відсоткової ставки,

що зменшить загальне фінансове на�

вантаження на весь час іпотечного

кредитування.

Суть дворівневої моделі іпотеч�

ного кредитування (рис. 2) полягає в

можливості передачі довгострокових

позик, виданих на первинному іпотеч�

ному ринку, спеціалізованим іпотеч�

ним агентствам, які мають наступні

повноваження:

— зробити переуступку для вто�

ринних інвесторів;

— створити з однорідних довго�

строкових позик пули, реалізувавши

їх вторинним інвесторам (або частки

в таких пулах);

— випустити і розмістити цінні

іпотечні папери.

Аналізуючи практику земельно�

іпотечного кредитування в країнах

Європи, слід перш за все відзначити,

що на сьогоднішній день іпотека тут

відноситься до одного з найбільш

значущих чинників розвитку економ�

іки. Переважна частина кредитів (до

80%) в країнах Європи є іпотечними,

при цьому ставка на них відчутно ниж�

че, ніж в інших формах кредитуван�

ня [7; 8].

Іпотечне кредитування на тери�

торії країн ЄС розвивається, в основ�

ному, за рахунок іпотечних банків в

напрямі однорівневої моделі креди�

тування. Мета такого підходу лежить

в формуванні кредитними ресурсами

замкнутої системи. Зазначені особ�

ливості іпотечного кредитування при�

таманні фінансовим структурам Німеччини, Австрії, Ве�

ликобританії, Франції, Іспанії і т. д.

Так, у Франції та Іспанії вказаний вище механізм

реалізований через монопольні державні іпотечні

кредитні установи. Наприклад, у Франції, основну

роль на ринку іпотечного кредитування відіграє один

з найстаріших іпотечних банків "Креді Фонса де

Франс" (заснований в 1852 р). Ця кредитна установа

надає довгострокові позички місцевим органам дер�

жавної влади на строк до 20 років, шляхом випуску

"комунальних позик". Позики надаються також буді�

вельним організаціям під житлове та господарське

будівництво за рахунок бюджетних коштів [4, с. 60].

Разом з цим, через зазначену кредитну організацію

здійснюється видача довгострокових позик на жит�

лове будівництво.

Механізм іпотечного кредитування в Іспанії функці�

онує за рахунок банків, які, в загальному, видають по�

зики під промислове та житлове будівництво. Окрім них

іпотечне кредитування в Іспанії практикують такі уста�

нови як "Банк місцевого кредиту", "Банк сільськогос�

подарського кредиту" та ін.

Загалом можна виділити основні характеристики

іпотечного кредитування в деяких країнах світу (табл.

1).

Рис. 2. Схема дворівневої (американської) моделі земельно-
іпотечного кредитування модель іпотечного кредитування

Джерело: сформовано автором на основі [3; 4; 5].

Умовні позначення: 

 

Земельно-іпотечне агентство 

 

Іпотечні облігації 

Інвестиційні 
фонди 

 
ФОНДОВИЙ 

РИНОК 
 

 

Боржники за кредитним договором 

 

Кредитний договір + заставна Кредитний договір без заставної 

 

 «Іпотечні» банки 

 

Заставні листи 

Страхові 
організації

Боржники по зобов'язанню, 
забезпеченому іпотекою 

Некредитний договір 
+ заставна 

 

Кредитори 

1 

1

– передача закладних; 

2 – випуск іпотечних облігацій; 

2 

3 –  вкладення коштів в іпотечні облігації; 

3 

6 – випуск заставних листів 

4 – вкладення коштів в заставні листи;

4

6 

5 – передача заставних та прав вимоги;

5 5



Інвестиції: практика та досвід № 17/201662

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Відмінність представлених моделей земельно�іпо�

течного кредитування знаходиться в індивідуальних

особливостях створення ресурсної бази та формуван�

ня механізмів залучення довгострокових вкладень.

Однорівнева (європейська) схема заснована на пра�

вовому регулюванні кредитно�фінансових взаємовідно�

син земельно�іпотечних банків щодо основної діяль�

ності, підвищених вимогах до формування іпотечного

пулу, додаткове залучення фінансових ресурсів за ра�

хунок іпотечних облігацій. Дворівнева (американська)

схема відрізняється відсутністю вимог до спеціалізації

банків, можливістю переуступки земельних іпотечних

активів спеціалізованим операторам вторинного ринку,

високим рівне правової захищеності договірних відно�

син.

Система оцінювання об'єктів нерухомості діє в ме�

жах механізму європейського іпотечного кредитуван�

ня. Зокрема визначено що 75% від кадастрової вартості

об'єктів нерухомості становить їх ринкова вартість, а

переоцінка їх проводиться раз на 5—6 років [9]. Сама

ж вартість об'єкта індексується пропорційно рівню

інфляції. Для розрахунку податку та суми позики на

нерухомість проводиться нормативна оцінка цих

об'єктів. Вартість об'єктів нерухомості може змінюва�

тися від стану, в якому перебуває економіка. Через це

вартість об'єкту може бути нижчою від позики, яка ви�

дана під нього. Одним з ризиків іпотечних банків є змен�

шення вартості об'єктів нерухомості у зв'язку з мораль�

ним зносом та амортизацією. Саме тому в кредитних до�

говорах встановлюються умови щодо експлуатації

об'єкту.

Вдосконалення механізму іпотечного кредитування

неможливе без прийняття положення про примусовий

продаж нерухомості в передбачених для цього випад�

ках. Це дозволить кредитній установі в найкоротший

строк отримати право власності на об'єкт застави в разі

невиконання боржником своїх зобов'язань. Після цьо�

го кредитна установа передає об'єкт нерухомості аген�

тствам, що спеціалізуються на продажу нерухомості.

На сьогодні досить розвинені механізми земельно�

іпотечного кредитування в Німеччині, де для такого роду

діяльності виділено спеціалізовані іпотечні банки, які

працюють за однорівневою моделлю. В сферу їх основ�

ної діяльності входить: застава земельних ресурсів на

території країни та її іпотечне забезпечення; емісія іпо�

течних закладних, що засновуються на даних про отри�

мані іпотеки; формування кредитних відносин з органі�

заціями і установами громадського права, іншими осо�

бами, враховуючи що гарантами виступають вищезга�

дані організації; випуск комунальних заставних зобо�

в'язань.

На відміну від німецького, американський механізм

земельно�іпотечного кредитування грунтується на сис�

темі страхування, що забезпечує гарантування іпотеч�

них кредитів, системі рефінансування, що передбачає

операції з цінними паперами та процесів збереження,

що надають можливість випуску більш ліквідних цінних

паперів на основі заставних паперів.

Історія існуючої в США системи земельно�іпотечно�

го кредитування налічує понад сто років. Для схвален�

ня Конгресом США в 1916 р. компромісного закону в

даній сфері було потрібно безліч дискусій і обговорень.

Відповідно до цього закону було засновано 12 держав�

них земельних банків, стартовий капітал яких в обсязі

125 млн доларів був виділений урядом країни. Нові кре�

дитні установи могли фінансувати купівлю земель шля�

хом надання позики терміном 5—40 років. Розмір самої

ставки визначався ними самостійно, беручи до уваги

мінімальну ставку. Кожен банк мав власну фермерську

асоціацію яка прямо впливала на розподіл іпотечних

зобов'язань і продаж банківських акцій. Зокрема, коли

фермери отримували кредит вони ставали власниками

банківських акцій, розмір яких був еквівалентний де�

сятій частині позики. Федеральний резервний банк США

надав можливість придбати облігації земельних банків

торговим фінансово�кредитним організаціям у якості

ліквідних інструментів. У цьому випадку уряд не ніс

відповідальності за них (відповідальність несли усі зе�

мельні банки) [1; 3].

У США спеціалізовані агентства виступають в ролі

фактичних власників іпотечних портфелів, хоча первин�

ним позикодавцем є банки та кредитні спілки. Спеціа�

лізовані агентства отримують державні гарантії, що

мінімізують ризики. До них відносять Федеральну на�

ціональну іпотечну асоціацію, Корпорацію житлового

кредитування, Урядову національну іпотечну асоціацію.

Варто зазначити, що колись ці організації були держав�

ними.

Загалом розвиток системи земельно�іпотечного

кредитування в зарубіжних країнах на сучасному етапі

відбувається за наступними напрямами: розвиток форм

застави і методів його документарного оформлення;

Країна Основна модель іпотечного 
кредитування 

Основні інструменти 
залучення коштів 

Форми державної впливу на систему іпотечного 
кредитування 

США і Канада Вторинний ринок заставних Цінні папери, забезпечені 
заставами 

Підтримка операторів вторинного ринку, податкове 
стимулювання, державне страхування кредитів 

Країни Західної 
Європи 

Однорівнева, останнім часом стає 
популярним ринок іпотечних 
облігацій 

Ощадні рахунки, іпотечні 
облігації 

Державні преміальні виплати, жорстке регулювання 
ринку з боку держави, податкове стимулювання 

Країни Східної Європи Однорівнева Ощадні рахунки, іпотечні 
облігації 

Державні преміальні виплати, жорстке регулювання 
ринку з боку держави, податкове стимулювання 

Країни Азії Однорівнева, в деяких країнах є 
вторинний ринок 

Ощадні рахунки, цінні папери, 
забезпечені заставами 

Створення державних кредиторів, спрямування 
державних коштів на іпотечне кредитування 

Латинська Америка Однорівнева з тенденцією до 
створення вторинного ринку 

Ощадні рахунки Залучення державою коштів в іпотечне 
кредитування, створення державних опера торів 
вторинного ринку 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика земельно-іпотечного кредитування
в різних країнах світу

Джерело: систематизовано автором за [3].
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зміна цілей земельно�іпотечного кредитування від спо�

живчих до виробничих; розвиток спеціалізованих іпо�

течних установ; формування типів систем земельного

іпотечного кредитування в залежності від правового

статусу кредитних установ і форми мобілізації ресурсів

для кредитування; пошук оптимальної моделі рефінан�

сування виданих земельно�іпотечних кредитів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, у світовій практиці функціонують дві

моделі земельно�іпотечного кредитування: однорівне�

ва модель (європейська), грунтується на правовому ре�

гулюванні кредитно�фінансової діяльності через залу�

чення коштів за допомогою іпотечних банків; дворівне�

ва (американська), відповідно до якої залучення коштів

відбувається через суб'єкти економічних відносин вто�

ринного ринку іпотечного кредитування, небанківські

фінансово�кредитні установи — іпотечні агентства. До

того ж, надзвичайно важливо правильно організувати

процес взаємодії ринку іпотечного кредитування з рин�

ком іпотечних цінних паперів, що базується на механіз�

мах сек'юритизації іпотечних активів та рефінансуванні.

Встановлено, що дворівнева система має певні пе�

реваги відносно однорівневої. Це стосується як обсягів

залучених фінансових ресурсів, так і динаміки розвит�

ку. Впровадження такої системи більш економічне, до

того ж, її варіативність і динамічність забезпечується

механізмом залучення коштів безпосередньо з фінан�

сового ринку.

Визначено, що в сучасних економічних умовах бан�

кам дуже важко залучити грошові кошти на тривалий

термін, в основному активи вітчизняних банків представ�

лені короткостроковими вкладами. Для вирішення цієї

проблеми необхідно розвивати ринок довгострокових

кредитів, а для цього залучати на нього кошти пенсійних

фондів, страхових компаній, пайових інвестиційних фондів

і т.д. Загалом, враховуючи специфіку вітчизняної системи

інституційної структури економічних та правових відносин,

можна зробити висновок, що жодна з існуючих на даний

момент в світі моделей земельно�іпотечного кредитуван�

ня не може існувати на території нашої країни в чистому

вигляді. Для економіки України на місцевому рівні можна

застосувати як елементи однорівневої, так і елементи дво�

рівневої земельно�іпотечних систем кредитування.
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THE MECHANISM OF COMBATING EXTERNAL THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY
OF BUSINESS ENTITIES

У статті проведено дослідження сутності зовнішніх загроз економічній безпеці суб'єктів гос�
подарювання. Структуровано ряд зовнішніх загроз, що є причиною неефективної роботи усієї
системи економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності. З'ясовано, що зовнішні за�
грози можуть бути одночасно джерелом внутрішніх загроз. Зовнішні загрози згруповано за сфе�
рами прояву: фінансово�економічною, кадровою, виробничо�технологічною, політико�право�
вою, інформаційною, силовою, екологічною. Побудовано механізм протидії зовнішнім загро�
зам як один з напрямів забезпечення економічної безпеки. Розкрито принципи ефективної ро�
боти механізму протидії зовнішнім загрозам. У рамках механізму виокремлено три напрями
протидії зовнішнім загрозам суб'єкта господарської діяльності в залежності від величини заг�
рози, її вагомості та обсягу можливих наслідків для системи економічної безпеки.

The paper studied the nature of external threats to the economic security of business entities.
Structured number of external threats that cause poor performance of the entire system of economic
security business entity. It was found that external threats can be both a source of internal threats.
External threats are grouped by area of display: financial and economic, personnel, production,
technological, political, legal, information, power, environmental. Built mechanism for combating
external threats as one of the areas of economic security. Revealed principles of effective mechanism
for combating external threats. Within three areas singled out mechanism countering external threats
to business entity depending on the size of the threat, its importance and scope of possible
consequences for the system of economic security.

Ключові слова: зовнішні загрози, групування загроз, економічна безпека суб'єктів господарювання, сис�

тема економічної безпеки, механізм протидії загрозам.

Key words: external threats, threats group, economic security entities, the system of economic security

mechanism to counter threats.

розглядають як актуальний предмет досліджень. Аналіз

останніх публікацій щодо цього питання ілюструє вели�

кий інтерес дослідження проблем безпеки. Так, загрози

економічній безпеці є одним з найпоширеніших предметів

дослідження науковців у сфері безпеки, однак дослід�

женню зовнішніх загроз приділено недостатньо уваги.
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У сучасних умовах досить важливо орієнтуватись

на критичні параметри загроз, досягнення яких зумов�

лює руйнівні процеси в стабільній економіко�госпо�

дарській діяльності суб'єкта господарювання. Від

чіткості та правильності ідентифікації загроз, від пра�

вильного вибору інструментів виміру їх прояву зале�

жить ступінь адекватності оцінки економічної безпеки

суб'єкта господарювання та механізм щодо поперед�

ження небезпеки, що відповідає масштабу та характе�

ру загроз.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Дослідженню загроз економічній безпеці різних

суб'єктів господарської діяльності присвячено багато як

вітчизняних, так і зарубіжних праць. Більшість науковців

приділяє увагу саме структуризації, класифікації.

Найбільш вживаним є поділ на внутрішні та зовнішні.

Так, досить чітко внутрішні та зовнішні загрози розме�

жовує у своїй праці Зубок М.І. [1], де підкреслює, що

зовнішні загрози можуть утворюватись стихійними ли�

хами та техногенними аваріями і катастрофами, що мо�

жуть виникати поблизу установ суб'єктів підприємницт�

ва і своїми вражаючими факторами загрожувати їм.

Досить широко питання загроз та напрямів нейтралізації

підіймається у працях таких авторів, як Васильців Т.Г.

[2], Козаченко Г.В. [3], Захаров О.І. [4], Бендиков М.А.

[5] та ін. Так, Барановський О.І. [6], виділяє ряд заг�

роз фінансово�економічної безпеки банківських ус�

танов, які властиві і суб'єктам підприємницької діяль�

ності. Так, більшість вчених визначають суть, виділя�

ють нові класифікаційні ознаки загроз, досліджують

методи їх оцінки. Однак актуальним залишається пи�

тання побудови механізму протидії загрозам, а саме

зовнішнім, оскільки вони не тільки зчиняють негатив�

ний вплив на систему економічної безпеки, стабіль�

ний економічний стан господарюючого суб'єкта в

цілому, а й можуть стати причиною ряду внутрішніх

загроз.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою дослідження є характеристика зовнішніх за�

гроз економічній безпеці суб'єкта господарювання та

побудова механізму протидії ним.

Для досягнення поставленої мети необхідним є ви�

рішення ряду завдань, зокрема:

— уточнити поняття загрози економічній безпеці

суб'єкта господарювання;

— проаналізувати існуючі підходи до визначення

зовнішніх загроз;

— розробити механізм протидії зовнішнім загрозам

на основі структуризації загроз за сферами прояву, об�

грунтовану для практичного використання в організації

забезпечення економічної безпеки господарюючого

суб'єкта.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Поняття загрози є ключовим при визначенні еконо�

мічної безпеки суб'єкта господарювання. Загрози є су�

купністю факторів та умов, що спричинюють дестабілі�

зуючий вплив на функціонування та розвиток економіч�

ної системи. Існує велика кількість видів загроз, однак

найбільш вживаним є поділ на внутрішні та зовнішні за

класифікаційною ознакою — місце загроз відносно

об'єкта.

Зовнішні загрози економічній безпеці господарю�

ючого суб'єкта є основними дестабілізаторами ефектив�

ної роботи, оскільки вони несуть найбільшу деструктив�

ну дію.

Слід погодитись із науковцем Мігус І.П., що най�

більшого поширення у науці одержала класифікація заг�

роз залежно від сфери їх виникнення. Зовнішні небез�

пеки і загрози виникають за межами суб'єкта господа�

рювання. Вони не пов'язані із його діяльністю. Як пра�

вило, це така зміна навколишнього середовища, що

може завдати підприємству, установі чи організації

збитків [7].

Саме зовнішні загрози економічній безпеці суб'єктів

господарювання є найменш дослідженими, при цьому

найбільш впливовішими та вагомими, щодо наслідків

своєї дії. Перелік зовнішніх загроз більшою мірою за�

лежить від галузі в якій провадить свою діяльність під�

приємство. Однак існує ряд загроз, що притаманні будь�

якому господарюючому суб'єкту, вони є універсальни�

ми.

Так, Зубок М.І. зазначає, що зовнішні загрози в

підприємницькій діяльності проявляються як недобро�

совісна конкуренція, розбійні напади з метою заволод�

іння коштами та майном суб'єктів підприємництва, роз�

голошення їх комерційної, банківської таємниці та кон�

фіденційної інформації, неповернення (несвоєчасне по�

вернення) коштів, нагнітання моральної обстановки на�

вколо підприємств, банків або їх посадових осіб поши�

рення негативної інформації про їх діяльність, дестабі�

лізація роботи суб'єктів підприємництва від чисельних

перевірок, примушення їх до проведення неефективних,

збиткових операцій, незаконне поглинання підприємств,

банків іншими суб'єктами, замахи на їх працівників та

захоплення в заручники, обмеження діяльності суб'єктів

підприємництва певними актами органів влади чи інши�

ми державними органами, руйнування будівель, виве�

дення з ладу їх обладнання і т. і. [1, с. 23].

До найнебезпечніших зовнішніх загроз, які можуть

нанести шкоду підприємству або зробити його подаль�

шу діяльність неможливою, Реверчук Н.Й. відносить [8]:

— недосконалість чинного законодавства;

— недобросовісна конкуренція;

— криміналізація економіки;

— зміна валютного курсу;

— поява нових технологій (Інтернет) .

Сьогоднішня економічна та політична ситуація в

країні дедалі більше сприяє активізації зовнішніх заг�

роз. Дедалі більше створюється сприятливе середови�

ще для розвитку недобросовісної конкуренції та кри�

міналізації. Особливих обертів набирають загрози, що
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пов'язані з інтернет�ресурсами, інтернет�послугами,

інтернет�банкінгом та елекронною комерцією. Серед

сучасних шахраїв досить популярним став кардинг —

шахрайські дії з банківськими картками як фізичних, так

і юридичних осіб з метою заволодіння фінансовими

ресурсами наявними на картрахунку карткоутримувача.

Наряду з інформаційними злочинами йдуть фінансово�

економічні. Зовнішні загрози в цій сфері є найбільш по�

пулярними та багато в чому є похідними від нестабіль�

ності законодавчо�правового поля, незахищеності від

ряду шахрайських, злочинних дій. Деталізація зовнішніх

загроз відповідно до сфери їх прояву дає можливість

побачити, яку саме складову економічної безпеки су�

б'єкта господарювання необхідно підтримати з точки

зору фінансів, аналітики, інформації.

Відповідно до основних складових системи економіч�

ної безпеки господарюючого суб'єкта були виявлені

зовнішні загрози, чий вплив багато в чому визначається га�

лузевою приналежністю. Саме тому сформовано перелік

основних зовнішніх загроз, що чинять негативний вплив не�

залежно від виду діяльності, бо їх вплив є більш вагомим.

Дослідження цих загроз дозволяє визначити ва�

гомість та ступінь деструктивної дії з боку зовнішнього

середовища в межах кожної складової системи еконо�

мічної безпеки. В сучасних умовах фінансово�економі�

чна діяльність господарюючого суб'єкта представляєть�

ся досить складною через ряд чинників. Це і макроеко�

номічні реформації в економіці, і специфічні чинники,

що активізують та посилюють дію латентних загроз еко�

номічній безпеці господарюючого суб'єкта. Саме тому,

важливою компонентою ефективної роботи системи

економічної безпеки є формування чіткого механізму

протидії зовнішнім загрозам (рис. 1), що може убезпе�

чити також і від дії ряду внутрішніх загроз.

Головна мета механізму — забезпечення стабільно

ефективної роботи усіх складових СЕБ використовую�

чи усі напрямки протидії зовнішнім загрозам, з макси�

мальною економією наявних та запозичених ресурсів.

Успішна робота механізму забезпечується чітким

дотримання ряду принципів: ефективності (чітке

слідкування за рівнем економічної безпеки, критични�

ми значеннями; пошук балансу між затраченими ресур�

Таблиця 1. Зовнішні загрози економічній безпеці
суб'єкта господарювання

№ Сфера прояву 
загрози Зовнішні загрози 

1 Фінансово-
економічна 

- втрата позицій на зовнішніх ринках через низьку конкурентоспроможність продукції; 
- нестабільні нелояльні партнери; 
- скупка акцій, боргів небажаними партнерами або іншими підприємствами; 
- потреба у співпраці з великою кількістю партнерів; 
- чутлива до змін середовища функціонування бізнес-схема роботи підприємства; 
- високий рівень латентності злочинів; 
- проведення перевірок або оперативних заходів в ініціативному порядку з метою вимагання хабарів; 
- ріст цін на матеріали, енергоресурси та заробітну плату, що перевищують плановий рівень; 
- зрив графіку оплати с боку замовників; 
- неконтрольована динаміка інфляції; 
- нераціональне використання іноземних кредитів; 
- зменшення частки ринку підприємства; 
- економічна залежність від імпортної сировини; 
- від’ємне сальдо зовнішньоекономічної діяльності; 
- підвищення рівня податків та зборів, ліквідація пільг; 
- зростання зовнішньої заборгованості; 
- неконтрольований відплив валютних ресурсів за кордон 

2 Кадрова - сумісництво основного виду діяльності з роботою в іншій установі;
- кращі умови мотивації у конкуруючих фірм; 
- тиск на працівників із зовні; 
- потрапляння працівників в різні види залежностей; 
- протиправні дії осіб, які раніше були звільнені 

3 Виробничо-
технологічна 

- висока вартість обладнання та обслуговування;
- якісна зміна та структурна криза індустріальної сфери; 
- затримка (невиконання) матеріалів та комплектуючих з боку постачальника; 
- непланові простої через поламку; 
- зменшення ресурсного потенціалу при зростанні ресурсоємності виробництва; 
- погіршення стану інфраструктури 

4 Політико-
правова 

- нестабільне мінливе законодавство;
- недостатнє правове забезпечення та регулювання; 
- навмисні протиправні дії через привабливість окремих ланок діяльності підприємства; 
- особливе правове регулювання через специфічність виду бізнесу; 
- непередбачені зімни умов договорів з економічними контрагентами: постачальниками, торговими та 
збутовими посередниками, інвесторами, споживачами; 
- мінливість обов’язкових нормативів НБУ 

5 Інформаційна - швидке вдосконалення способів злочинних посягань (кардинг, комп'ютерна злочинність, 
кіберзлочинність, злочинність у сфері персонального безпровідного зв'язку); 
- підрив іміджу підприємства; 
- можливість відтоку інформації через електронні мережі; 
- встановлення таємно прослуховуючих приладів, відеокамер та іншої спецтехніки 

6 Силова - рейдерські атаки; 
- фізичний та моральний вплив на конкретних працівників; 
- організація нападів на підприємство і його власність в дорозі з метою заволодіння продукцією, 
фінансами, сировиною 

7 Екологічна - підвищення рівня екологічних штрафів та платежів;
- погіршення екологічної ситуації; 
- порушення екологічної рівноваги 
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сами на СЕБ та віддача від шляхів протидії загрозам;

злагодженість роботи кадрів та керівної ланки та

ін.); відповідності (робота механізму здійснюється

у відповідності до нормативно�правової  бази,

внутрішніх положень, інструкцій, норм та прин�

ципів; у відповідності до наявних ресурсів, кадро�

вого складу; умов зовнішнього середовища; макро�

економічної ситуації в країні; у відповідності до

головної мети СЕБ та генеральної мети підприєм�

ства та ін.); вчасності (будь�які дії, що спрямовані

на забезпечення стабільності та ефективності СЕБ

повинні виконуватись відповідно до планових роз�

кладів, а у непередбачених ситуаціях з максималь�

ною швидкістю задля мінімізації можливих втрат);

доцільності (використання ресурсів матеріальних,

кадрових чи інформаційних повинно бути чітко роз�

плановане та прорахована доцільність їх викорис�

тання; відповідальність за доцільність будь�яких за�

побіжних загрозам дій покладається на керівника

відділу безпеки); раціональності (будь�які дії, що

здійснюються або будуть здійснюватись по відно�

шенню до СЕБ повинні бути зважені в бік найбільш

вигідніших для підприємства).

У процесі досягнення головної мети системи еко�

номічної безпеки суб'єкта господарювання, задля

ефективної протидії зовнішнім загрозам повинні по�

вноцінно, однак раціонально використовуватись наявні

або залучені ресурси, а саме: фінансові, інформаційні,

трудові, матеріальні, ресурси інтелектуальної влас�

ності.

Напрями протидії зовнішнім загрозам багато в чому

залежать від змісту самої загрози, її масштабності, но�

сія, можливих наслідків її дії, а також від можливості

застосування того чи іншого ряду ресурсів. Не останнє

місце у захисті від загроз полягає кадрова ланка, ос�

кільки від майстерності, практичного досвіду, знань та

умінь працівників, що задіяні у заходах безпеки зале�

жить процес, інструменти захисту, тривалість дій та

кінцевий результат.

Усі заходи протидії зовнішнім загрозам можна по�

ділити на три напрямки:

1. Заходи, що спрямовані на зміцнення стану СЕБ.

Цей напрям використовується за стабільного стану

СЕБ, відсутності або незначної кількості загроз, за на�

явності вільних ресурсів, що можна спрямувати на роз�

виток та зміцнення безпеки. Зазвичай використовують

підтримуючі заходи такі, як оновлення технічних за�

собів безпеки; підвищення кваліфікації персоналу;

формування серед населення та ділових партнерів

сприятливої думки, щодо підприємства (це дає мож�

ливість реалізовувати власні плани); пошук необхідної

інформації для вироблення оптимальних управлінсь�

ких дій; проводять тестувальні заходи нової техніки та

обладнання та ін.

2. Заходи, що спрямовані на попередження, ней�

тралізацію дії можливих або латентних загроз. За ви�

никнення загроз протягом оперативної діяльності

відповідальні особи за СЕБ здійснюють ряд заходів

щодо ідентифікації,  контролю та координації,

кількісного та якісного виміру, визначення обсягу

можливих втрат від загроз. Після проведення попе�

реджувальних заходів переходять до безпосередньо

нейтралізації, захисту, страхування, уникнення чи

мінімізації.

3. Заходи, що за своє суттю є піковою стадією дру�

гого напрямку заходів. Вони також включають у себе

реактивний стан відповіді на загрозу, що чітко визначе�

на, тягне за собою ряд матеріальних та нематеріальних

збитків, фінансових втрат. Зазвичай цей напрям вико�

ристовують для захисту від загроз, з якими заходи дру�

гого напрямку зазнали невдачі, та потребують негайної

активної протидії. Такі заходи активізують внутрішні

резерви підприємства, не лише матеріальні, а й кадрові;

можуть знадобитися чималі фінансові вкладення задля

збереження сталим матеріального та фінансового ста�

ну суб'єкта.

Підсумовуючи можна стверджувати, що механізм

протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці

Рис. 1. Механізм протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці
суб'єктів господарювання
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суб'єктів господарювання є сукупністю напрямів про�

тидії різного роду, завдяки яким згідно з встановлени�

ми принципами забезпечується належне виконання ряду

завдань системи економічної безпеки та досягаються її

цілі.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Для будь�якого суб'єкта господарської діяль�

ності існують загрози, що надходять із зовні. Саме

вони несуть за собою найбільш руйнівний вплив на

діяльність підприємства. Проведене групування

зовнішніх загроз дає змогу визначити найбільш не�

безпечні та впливові з них, визначити можливі на�

слідки їх дестабілізуючої дії та визначити, яка зі

сфер системи економічної безпеки господарюючо�

го суб'єкта найбільш підпадає під вплив загроз. Для

кожного підприємства зовнішні загрози досить

індивідуальні, однак нами запропоновано ряд тих,

що чинять вплив майже на будь�який суб'єкт госпо�

дарської діяльності. Задля успішного подолання їх

руйнівної дії слід мати чітко окреслений механізм

протидії ним. Так, його основою є головна мета, на

яку спирається система економічної безпеки в про�

цесі протидії зовнішнім загрозам, а рушійною си�

лою напрями протидії. Лише злагоджена робота

усіх складових СЕБ, дотримання мети та скоорди�

новані заходи зможуть протистояти будь�якому

типу зовнішніх загроз, зберегти стабільність та ви�

вести підприємство на якісно новий рівень безпе�

ки.
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ВСТУП
База оподаткування податками на нерухоме майно

є одним з найбільш дискусійних питань не тільки серед

вітчизняних, але і серед зарубіжних вчених. Основний

предмет дискусій: що має оподатковуватися — площа

об'єкту нерухомого майна чи його вартість. Слід зазна�

чити, що в обох із зазначених варіантів визначення бази

оподаткування є як свої переваги, та і недоліки. Серед

переваг площі об'єкта нерухомого майна як бази опо�

даткування слід відзначити відносну легкість адмініст�

рування, оскільки інформацію можна дізнатися з реє�

стру власників нерухомого майна. Проте, на наш погляд,

на цьому переваги закінчуються. Площа нерухомого

майна як об'єкту оподаткування не відображає його

важливі споживчі характеристики — ступінь зносу,

зручність у користуванні, вартість поліпшень тощо. Саме

тому площа нерухомості як база оподаткування найча�

стіше використовується у країнах, які розвиваються, або

у країнах з трансформаційною економікою, в яких сис�

тема реєстрів перебуває на стадії становлення.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблемні питання оподаткування нерухомого май�

на розкриваються у працях багатьох українських до�

слідників. Проблемні аспекти оподаткування землі роз�

глянуті у працях О. Сидорович [5]. регулюючі аспекти

оподаткування нерухомого майна досліджуються

М. Карліним та Н. Бобох [2]. Фіскальні ефекти оподат�
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кування нерухомого майна досліджуються В. Прокопен�

ко [4]. Проте проблема оцінки бази оподаткування по�

датком на нерухоме майно є мало розробленою і по�

требує подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтувати шляхи посилення регу�

ляторних та фіскальних ефектів оподаткування нерухо�

мого майна через зміну методики оцінки бази оподат�

кування.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалізація потенціалу зростання бази оподаткуван�

ня податком на нерухоме майно передбачає, передусім,

перехід від оподаткування площі до оподаткування вар�

тості. Визначення вартості об'єктів нерухомого майна як

бази оподаткування є трудомістким процесом (це є його

основним недоліком), оскільки потребує серйозного впо�

рядкування інформаційної бази щодо наявності та вар�

тості об'єктів нерухомого майна, а також представлення

та оновлення такої інформаційної бази у відкритому до�

ступі. У частині визначення бази оподаткування нерухо�

мого майна відмінного від земельної ділянки, пропонує�

мо застосовувати різні підходи для юридичних і фізич�

них осіб. Для юридичних осіб пропонуємо залишити чин�

ний підхід, відповідно до якого окремо оподатковується

вартість землі і вартість нерухомого майна, відмінного

від земельної ділянки. Вартість об'єкта оподаткування,
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відмінного від земельної ділянки, пропонуємо визнача�

ти як справедливу вартість об'єкта оподаткування на 01

січня кожного року. Це дасть можливість врахувати зміну

споживчих характеристик об'єкта нерухомого майна

(його знос або модернізацію). Застосування концепції

справедливої вартості випливає з основних принципів

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та

фінансової звітності. Оскільки в Україні здійснюється

перехід до обліку за Міжнародними стандартами, то саме

справедлива вартість об'єкта нерухомого майна має бути

базою оподаткування. Справедлива вартість є макси�

мально наближеною до ринкової, реальної вартості, тому

враховує всі системні ризики від володіння об'єктом не�

рухомого майна. У якості альтернативної бази оподат�

кування можна розглянути залишкову вартість об'єкта

нерухомого майна, однак якщо така вартість визначаєть�

ся на основі історичної (первинна вартість за мінусом

нарахованої амортизації), то вона не буде повною мірою

відображати реальну вартість об'єкта нерухомого май�

на, оскільки з часом його вартість змінюється і під впли�

вом зовнішніх чинників (наприклад, зміна статусу місця,

де розташований такий об'єкт оподаткування).

Для фізичних осіб задоволення від володіння

об'єктом нерухомого майна характеризується не тільки

через його функціональні характеристики (на відміну від

більшості юридичних осіб), а також і споживчі, тому базу

оподаткування податком на нерухоме майно слід виз�

начати як вартість єдиного об'єкту — земельної ділян�

ки та розташованої на ній будівлі, тобто вартість земель�

ної ділянки з усіма поліпшеннями. Слід відмітити, що у

сватовій практиці до визначення вартості бази оподат�

кування податком на нерухоме майно застосовують

кілька підходів: на основі ринкової вартості (market

value); на основі вартості оренди (rental value); на ос�

нові кадастрової вартості (cadastral value); на основі

спеціальної вартості оподаткування.

Кожен із зазначених підходів має свої переваги та

певні обмеження щодо застосування. Так, кадастровий

підхід вимагає стабільної економічної ситуації та низь�

кого рівня інфляції, у протилежному випадку кадастрові

ціни не будуть відповідати ринковим реаліям та не ви�

конуватимуть основну функцію — диференціацію опо�

даткування залежно від різниці у характеристиках об'єк�

ту оподаткування. Визначення бази оподаткування на

основі ринкової вартості один з найбільш точних, од�

нак і трудомістких варіантів, хоча у майбутньому Украї�

на має прагнути до повного переходу визначення бази

оподаткування нерухомого майна на основі ринкового

методу із застосуванням масової оцінки нерухомості.

У найближчому майбутньому, на наш погляд, доцільно

застосувати комбінований підхід до визначення бази опо�

даткування податком на нерухоме майно, а саме — виз�

начення вартості на основі потенційних орендних платежів

та спеціальної вартості. Слід відмітити, що визначення бази

оподаткування на основі вартості орендних платежів за�

стосовується у Франції, Іспанії, Великобританії, Індії, краї�

нах Азії тощо. Визначення спеціальної вартості застосо�

вується в Японії, Індонезії, Південній Кореї. У зазначених

країнах такий підхід закріпився історично, в Україні його

доцільно застосовувати у випадку, коли неможливо виз�

начити вартість бази оподаткування на основі орендних

платежів. Кількість випадків визначення бази оподаткуван�

ня на основі спеціальної вартості має бути обмеженим, крім

того, застосовування такого підходу вимагає перегляду

вартості об'єкта оподаткування щороку. Право визначен�

ня спеціальної вартості має бути закріплене за сертифіко�

ваними спеціалістами�оцінщиками, а методика оцінки має

бути чітко визначена на законодавчому рівні з метою по�

передження випадків маніпулювання вартістю.

Визначення бази оподаткування нерухомого майна

на основі його потенційної здатності генерувати грошові

потоки грунтується на базових принципах фінансів оці�

нки вартості активу. Чим вищою є здатність активу ге�

нерувати грошові потоки та чим нижчий є ризик втрати

таких грошових потоків, тим вищою буде вартість тако�

го активу. На відміну від решти активів, нерухоме май�

но має обмежений термін використання, ця його харак�

теристика має обов'язково враховуватися при визна�

ченні вартості бази оподаткування. Це спрощує визна�

чення вартості майна, оскільки немає необхідності у

визначенні вартості постійного грошового потоку.

У якості контраргументу економісти наголошують на

тому, що вартість будівлі із часом зменшується під впли�

вом зносу. Саме тому, на нашу думку, базу оподаткування

нерухомого майна, яке належить фізичним особам і вико�

ристовується для проживання або ведення особистого

господарства, яке не пов'язане з бізнесом, слід визначати

разом із вартістю землі. Вартість землі із часом об'єктив�

но зростає, оскільки це обмежений не відновлюваний ре�

сурс, на який постійно зростає попит. Вартість будівлі та�

кож може зростати не тільки в результаті модернізації, але

і в результаті зміни статусу місця знаходження об'єкту

нерухомого майна. Вартість орендної плати також буде

змінюватися залежно від зазначених характеристик, тому

визначення бази оподаткування саме з використанням та�

кого підходу характеризується не тільки точністю, але і

гнучкістю. Наприклад, під час масштабних економічних

криз вартість бази оподаткування зменшуватиметься, що

зменшуватиме податкове навантаження на фізичних осіб,

тобто спрацьовуватиме як вбудований регулятор.

Для визначення розміру бази оподаткування до�

цільно скористатися підходом, відповідно до якого

вартість об'єкту нерухомого майна визначається як ка�

піталізована вартість майбутніх грошових потоків від

оренди такого об'єкту. За умови використання такого

підходу необхідно розрізняти поточну і майбутню відда�

чу від об'єкту нерухомого майна. При визначенні бази

оподаткування податком на нерухоме майно необхідно

враховувати поточну віддачу, оскільки майбутня (кінце�

ва) віддача може бути розрахована у разі відчуження

об'єкту нерухомого майна. У пропонованій нами кон�

цепції результат відчуження буде оподатковуватися

іншими податками — податком на спадщину (у випадку

дарування або передачі у спадщину) або податком на

доходи фізичних осіб (у випадку продажу).

Найбільш складними аспектами оцінки бази оподат�

кування є визначення рівня ризику інвестицій в об'єкт

нерухомого майна та визначення ставки дисконту з

урахуванням такого рівня ризику. Передусім можна зро�

бити припущення, що не диверсифікований ризик інве�

стицій в нерухоме майно близький за значенням до рин�

кового ризику. Однак розрахунки засвідчили, що ри�

зик для об'єктів нерухомого майна, розташованих у

різних містах буде відрізнятися (табл. 1).
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Як видно з розрахунків, найнижча волатильність ха�

рактерна для інвестицій у нерухоме майно у м. Львові, про�

те і дохідність таких інвестицій є найнижчою. Найвищою є

волатильність у м. Києві, проте і дохідність тут найвища.

Слід зазначити, що високий ступінь волатильності може

бути пояснений також суттєвою різницею у вартості орен�

ди житла в різних районах м. Києва. Для всіх чотирьох

досліджуваних випадків характерна позитивна кореляція.

Це означає, що основа визначення ставки дисконту може

бути однаковою для кожного регіону, однак при цьому її

значення будуть відрізнятися, оскільки вихідні дані по ре�

гіонах будуть варіюватися. Різниця у рівнях ризику пояс�

нюється, передусім, різними ціновими трендами на житло

та різницею в орендних платежах. Наявність зазначених

відмінностей і є відображенням ризиків від інвестицій у

об'єкти нерухомого майна. У випадку визначення вартості

об'єкта житлової нерухомості її власника (платника подат�

ку на нерухоме майно) слід вважати інвестором. Свого часу

ним було прийнято рішення про вкладання коштів у прид�

бання об'єкту нерухомого майна, який у подальшому він

може продати, подарувати або передати у спадок. Інвес�

тор очікує, що вартість такого об'єкту з часом або зроста�

тиме, або, як мінімум, залишиться незмінною. Відповідно

коливання цін на об'єкти нерухомості і є відображенням

ризиків, які хвилюють власника нерухомого майна.

Застосування методу прямої капіталізації потребує

визначення ставки капіталізації. У світовій практиці за�

стосовуються різні методи і підходи до її визначення —

на основі ринкової екстракції або на основі коригуван�

ня ставки дохідності на премію за ризик. При цьому різні

види ризиків формалізуються у вигляді консолідованої

премії за ризик, яка включається у ставку капіталізації.

На наш погляд, якщо вести мову про оцінку вартості

нерухомого майна, то власника (інвестора) мають тур�

бувати два основні види ризику: ризик неліквідності та

ризик неповернення інвестицій. Аналогічна думка ви�

кладена у праці В. Вороніна, А. Костика, Е. Лянце та С.

Вороненко [1]. Ризик неліквідності охоплює несистемні

ризики, ризик неповернення інвестиції пов'язаний із си�

стемними ризиками, включаючи політичні ризики та ри�

зики природних катастроф.

В основі базових моделей оцінки ризику [6—7] по�

кладено ідею, що ставка капіталізації може бути визна�

чена як сума без ризикової ставки дохідності та премії

за наявність ризиків. Для коректності розрахунків став�

ка дисконтування має бути очищена на рівень інфляції.

Тоді формула для визначення ставки капіталізації на�

буде вигляду (1):

(1),

де q
n
 — номінальна ставка капіталізації,

r
fr
 — без ризикова ставка дохідності,

i — рівень інфляції.

З урахуванням ризиків неліквідності та неповернен�

ня інвестицій формула визначення премії за ризик на�

буде вигляду (2):

(2),

де p
d
 — премія за ризик неповернення,

p
il
 — премія за ризик неліквідності активу.

У формулі 2 фігурує змінна — без ризикова ставка

дохідності. Західна практика у якості без ризикової став�

ки дохідності (тобто ставки, за якої гарантований певний

рівень дохідності за відсутності ризику) визначає ставку

дохідності за довгостроковими державними облігаціями

(10 років). Для України такий підхід є некоректним, оск�

ільки державні довгострокові цінні папери номіновані у

національній валюті, тому дохідність за такими цінними

паперами не очищена від ризику інфляції та девальвації.

Українські економісти у якості безризикової став�

ки дохідності пропонують застосовувати середню став�

ку по депозитах в іноземній валюті, у більшості сучас�

них публікацій мова йде про депозити у доларах США

[3]. На наш погляд, в умовах нестабільної економічної

ситуації такий підхід також вимагає обережного засто�

сування. Це пов'язано з тим, що в умовах кризи банки

можуть зловживати маркетинговими заходами та ого�

лошувати про розміщення депозитів під невиправдано

високі ставки. Тому ми вважаємо, у якості без ризико�

вої ставки дохідності необхідно враховувати середню

ставку по депозитах у доларах США на термін від 1 року

у 10 найбільших банках за рейтингом НБУ.

Як вже було зазначено вище, ризик неліквідності

пов'язаний з ризиком втрати доходів від альтернатив�

ного розміщення коштів, тому для компенсації ризику

неліквідності варто визначити премію за неліквідність.

У праці В. Вороніна та ін. [1] запропоновано такий ри�

Регіон Період 
Порівняльна 

річна 
дохідність 

Середня 
арифметична 

Стандартне 
відхилення 

Серійна 
кореляція 

Київ 2009-2016 14,20 15,70 5,40 11 
Дніпропетровськ 2009-2016 10,80 10,90 2,60 17 
Харків 2009-2016 10,46 10,96 2,02 16 
Львів 2009-2016 9,90 9,90 1,78 16 

Таблиця 1. Дохідність і ризиковість інвестицій в нерухоме майно
некомерційного призначення, %

Джерело: розраховано автором за даними інформаційної бази www.svdevelopment.com

Показники 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Безризикова ставка дохідності 5,5 5,8 6,21 6,1 6,15 5,11 4,85 
Премія за ризик неліквідності 3,91 3,86 3,88 3,95 3,11 5,4 5,65 
Премія за ризик неповернення 
інвестиції 5,12 5,11 4,99 4,81 5,15 6,3 6,3 

Ставка капіталізації 14,53 14,77 15,08 14,86 14,41 16,81 16,8 

Таблиця 2. Розрахунок коефіцієнту капіталізації за 2009—2015 рр. для м. Київ

Джерело: розраховано автором.
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зик визначати як різницю у відсотках за банківськими

строковими депозитами та депозитами до запитання. На

наш погляд, такий підхід потребує уточнення. Зокрема

ставки по депозитах у якій валюті доцільно враховувати

та який термін депозитів буде показовим для таких роз�

рахунків. Ми вважаємо, що оцінка премії за ризик має

відбуватися за однаковий проміжок часу, тому якщо без

ризикова ставка дохідності приймається як середня став�

ка по депозитах у доларах США за 3 або 5 років, то і

премія за ризик має визначатися за аналогічний проміжок

часу. Оскільки без ризиковою слід вважати середню став�

ку за депозитами у доларах США по десяти найбільших

банках за версією НБУ, то у якості ставки з максималь�

ним ризиком можна вважати середню ставку за аналогі�

чними депозитами у 10 банках, які мають рейтинг "С". У

цьому випадку зберігається логіка, що за вищого рівня

ризику пропонується вища норма дохідності. Різниця між

цими ставками і буде становити премію за ризик не�

ліквідності. Такі міркування грунтуються на тому, що

банківські установи, які мають проблеми з ліквідністю

часто вдаються до підвищення ставок по депозитних

вкладах з метою залучення більшого обсягу готівки. Це

не означає, що такі банківські установи не повернуть де�

позити вкладникам і не виплатять відсотки, однак ризик

неповернення вкладу (за умови перевищення ним гаран�

тованої до повернення суми Фондом гарантування

вкладів фізичних осіб) та втрати відсотків є набагато ви�

щий, порівняно з банками, які мають рейтинги "АВ".

В Україні у 2015 р. середня ставка за депозитами у

доларах США у банківських установах, які входять до

десятки найбільших банків в Україні, становила 3,85%,

а середня ставка за аналогічними депозитами 10 бан�

ках, які мають рейтинг "ВС" або "С" становила 9,5%.

Таким чином, премія за ризик неліквідності складе

5,65%. Оскільки в столиці України та обласних цент�

рах житлова нерухомість характеризується вищою

ліквідністю, ніж в інших населених пунктах, то премія

за ризик неліквідності у таких населених пунктах може

бути збільшена в межах 1 %.

Ризик неповернення інвестицій характеризується

ситуацією, коли складно продати об'єкт нерухомого

майна за ціною, яка перевищує ціну придбання. Такий

ризик зростає при зменшенні попиту на житлову неру�

хомість, тому його визначити як обернену величину до

темпів приросту угод купівлі�продажу житлової нерухо�

мості. Для м. Києва така величина у 2015 р. склала 3,3%.

Аналогічні розрахунки були проведені для періоду з

2009 по 2015 рр. (табл. 2).

Як видно з результатів розрахунків, представлених

у таблиці 2, запропонована методика розрахунку став�

ки капіталізації дає можливість врахувати системні ри�

зики, внаслідок чого зміна ставки капіталізації також є

інструментом регулювання бази оподаткування подат�

ком на нерухоме майно, оскільки у періоди кризи база

оподаткування буде зменшуватися, у період відновлен�

ня економіки — зростати. За рахунок оберненої зміни

без ризикової ставки дохідності та премії за ризик знач�

них коливань у розмірі бази оподаткування не буде.

Розрахунки бази оподаткування податком на неру�

хоме майно для м. Києва наведено у таблиці 3.

У таблиці 3 наведено середню ціну за квадратний

метр по м. Києву залежно від характеристики квартири
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за кількістю кімнат. У великих містах ціна за квадратний

метр може суттєво відрізнятися від середньої залежно

від району міста. Скоригувати вартість бази оподаткуван�

ня можна за допомогою коригуючи коефіцієнтів. Для

визначення коефіцієнтів коригування нами була розра�

хована оціночна вартість житлової нерухомості по райо�

нах міста Києва та відхилення від середньої вартості.

Коефіцієнти коригування були розраховані на основі се�

редньоарифметичних значень відхилень вартості бази

оподаткування від середнього по Києву (табл. 4).

Як видно з розрахунків, відхилення мають як пози�

тивні, так і негативні значення, ще означає, що коефі�

цієнти коригування будуть як зменшувати вартість (зі

знаком "�"), так і збільшувати ("+"). Значення ко�

ефіцієнтів коригування наведені в таблиці 5.

Коригуючі коефіцієнти були розраховані на основі

інформації про динаміку цін на оренду житла за сім

років. Такі коефіцієнти необхідно переглядати один раз

на 5—7 років, залежно від економічної ситуації, за на�

явності економічних потрясінь період перерахунку буде

коротший.

ВИСНОВКИ
Запропонований підхід до визначення бази оподат�

кування дасть можливість не тільки розширити базу

оподаткування податком на нерухоме майно, але і реа�

лізувати його регуляторний потенціал — перерозподі�

лити частину податкового навантаження на заможніші

верстви населення. Наші міркування грунтуються на

тому, що вартість нерухомого майна є формою накопи�

ченого багатства, тому перерозподіл податкового на�

вантаження має здійснюватися не тільки через ставки

оподаткування, але і через механізм визначення бази

оподаткування. У якості перспектив подальших дослід�

жень визначено обгрунтування оптимальних ставок опо�

даткування для нерухомого майна.
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Район Тип квартири 
1-кімн 2-кімн 3-кімн

Голосеевский -9,20 -18,13 1,30 
Дарницкий -11,10 -17,17 -16,22
Деснянский -9,27 -14,44 -10,10
Днепровский -10,36 -11,99 -11,41
Оболонский 7,72 -3,76 -2,68
Печерский 42,76 27,32 34,68
Подольский -3,24 -5,97 -6,87
Святошинский -9,78 -13,01 -9,69
Соломенский -6,14 -9,95 -1,38
Шевченковский 16,81 33,54 38,14

Таблиця 4. Середньоарифметичне відхилення
розрахункової бази оподаткування від

середньої по м. Київ

Джерело: розраховано автором.

Район Тип квартири 
1-кімн 2-кімн 3-кімн

Голосеевский -0,1 -0,2 0 
Дарницкий -0,1 -0,2 -0,15
Деснянский -0,1 -0,15 -0,1
Днепровский -0,1 -0,1 -0,1 
Оболонский -0,1 0 0 
Печерский +0,4 +0,2 +0,35
Подольский 0 -0,05 -0,05
Святошинский -0,1 -0,1 -0,1
Соломенский -0,05 -0,1 0 
Шевченковский +0,15 +0,3 +0,4

Таблиця 5. Розрахункові значення коефіцієнтів
коригування вартості нерухомого майна по

районах м. Києва

Джерело: розраховано автором.
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ВСТУП
Одним з визначальних елементом у стратегічному

управлінні діяльності промислових підприємств є ме�

ханізм управління ФПП, що є сукупністю принципів,

цілей і завдань, підходів, методів і відповідних інстру�

ментів. Управління ФПП передбачає оцінку забезпече�

ності підприємства фінансовими ресурсами і прогнозу�

вання рівня ФПП у рамках моніторингу; планування і

контроль виконання планових завдань.

Оскільки промислове підприємство розглядається

як складна, відкрита система, то складові механізму

управління ФПП взаємопов'язані і в сукупності повинні

бути налаштовані на досягнення головної мети — за�

безпечення високої прибутковості, сталий розвиток

підприємства і забезпечення його конкурентоздатності

за рахунок раціонального використання фінансового

потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідженнями управління фінансовим потенціалом

промислових підприємств займаються такі науковці, як:

Безручко О.А., Мерзлов И.Ю., Гнип Н. О., Цибульсь�

ка Е.І., Фомин П.А. та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка з позиції синергетичного

підходу інструментів зростання фінансового потенціа�
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SYNERGETIC APPROACH AS A TOOL TO INCREASE FINANCIAL POTENTIAL OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES

У результаті дослідження виділено напрями зростання фінансового потенціалу промислового
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Key words: financial potential, synergistic approach, management capacity, to integrated assessment of financial

capacity, industry.

лу промислового підприємства. У статті запропоновано

методичний підхід до визначення інтегральної оцінки

рівня ФПП, що охоплює всі основні внутрішньо фірмові

процеси.

РЕЗУЛЬТАТИ
Динамічний розвиток сучасних ринкових відносин і

прагнення до підвищення ефективності процесів диктує

необхідність впровадження нових методів для виконан�

ня поставлених завдань розвитку і вдосконалення орган�

ізаційних і функціональних структур управління

підприємств. Визначення ефективності використання

фінансового потенціалу дозволяє виявити співвідношен�

ня його складових, оптимізувати їхні пропорції, виявити

потреби у всіх видах ресурсів і ступінь їх використання.

Синергія елементів фінансового потенціалу підприє�

мства полягає у виникненні додаткового позитивного

ефекту від взаємодії усіх елементів у порівнянні з про�

стою сумою їх результатів.

Синергетичний феномен все частіше привертає ува�

гу вчених в галузі управління економікою, особливо в

області корпоративного управління. Як правильно заз�

начив К. Марков, головними новими факторами еконо�

мічного розвитку можуть виявитися синергетичні зако�

номірності, якість і продуктивність взаємозв'язків в еко�

номічній системі [1].

На думку Цибульскої Е.І., "трансформації на

швидкі змини в зовнішньому середовищі зумовлю�
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ють високу ступінь його невизначеності. Висока не�

визначеність зовнішнього середовища потребує від

менеджерів ризикувати у прийнятті рішень і виявля�

ти високу адаптивність до змін, без високого про�

фесіоналізму цього не досягти" [2]. Для оцінки впли�

ву зовнішніх факторів на рівень ФПП необхідно про�

вести аналіз ретроспективної інформації про фінан�

сово�господарської діяльності підприємства з ура�

хуванням відповідної політичної та економічної се�

редовища.

Як показник, що узагальнює вплив на ФПП

зовнішніх факторів рекомендується побудувати інтег�

ральний індекс, який об'єднує сукупність індикаторів,

які характеризують інноваційний та інвестиційний

клімат, фінансовий сприятливий клімат, кон'єктури рин�

ку.

До внутрішніх факторів слід віднести

номенклатуру і рівень конкурентоспро�

можності продукції, що випускається, на�

лагоджені зв'язки з постійними контраген�

тами, обсяги витрат, ефективність органі�

зації виробництва і логістики, розвиток

інформаційних технологій і автоматизації

фінансово�господарської діяльності, на�

явність оптимальної організаційної струк�

тури і рівень кваліфікація персоналу.

Відсутність ефективної системи управлін�

ня виробничим підприємством може при�

вести до негативних наслідків в організації

фінансової та інвестиційної діяльності.

Нераціональна структура капіталу через

необгрунтоване залучення кредитних ре�

сурсів може вплинути на платоспро�

можність підприємства. Низький рівень

інформаційного забезпечення не дозволяє

отримати повну і об'єктивну оцінку щодо

перспектив розвитку ФПП.

При виборі індикаторів, що характери�

зують рівень розвитку ФПП, необхідно

встановити стадію життєвого циклу

підприємства, оскільки від цього залежить

вибір цілей стратегії управління потенціа�

лом. У роботі Безручко О.А. [3] запропо�

нована наступна класифікація стадій жит�

тєвого циклу і сценаріїв управління потен�

ціалом:

— процвітання (сценарії помірного

зростання, стрімкого росту);

— пік розвитку (сценарії утримання

позицій, максимізація прибутку);

— рецесія (сценарії мінімізація витрат,

оздоровлення);

— депресія (сценарії антикризових за�

ходів, згортання діяльності);

— пік занепаду (санація, ліквідування);

— прогресія (сценарії поступового

розвитку, активізації діяльності).

Сценарії, орієнтовані на отримання

прибутку у поточному періоді, зосеред�

жені на максимізації економічного ефек�

ту. Залежно від результатів здійснюється

вибір системи індикаторів, що характери�

зують ФПП. У роботі запропоновано методичний підхід

до побудови інтегрального індексу рівня ФПП (рис. 1).

Основними джерелами формування бази даних є:

— нормативно�законодавча база;

— бухгалтерська і статистична звітність промисло�

вого підприємства;

— інформація банківських установ і податкової

служби;

— інша інформація, в тому числі отримана шляхом

експертних досліджень.

На першому етапи необхідно сформувати критерії

відбору показників (рис 2).

На думку автора, для побудови інтегрального

індексу рівня ФПП пропонується вибрати показни�

ки, що відповідають критеріям представленим в таб�

лиці 1.

Рис. 1.  Методичний підхід до інтегральної оцінки рівня
ФПП (власна розробка)
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На основі вибраних показників об�

числено безрозмірні індикатори:

1)  — індикатор покриття;

2)  — індикатор фінансової не�

залежності;

3)  — індикатор забезпечення

оборотних активів власними кошта�

ми;

4)  — індикатор чистої рента�

бельності;

5)  — індикатор рентабельності

оборотного капіталу;

6)  — індикатор оборотності

оборотних активів.

Перші два індикатори розрахову�

ються за формулою:

}max{
1 maxminjk )K),(KK(K

KK
d опт

jkjkjk
опт
jk

опт
jkjk

−−

−
−=  (1),

де 
опт
jk

K  — оптимальне (нормативне) значення k�

го відповідного коефіцієнту для j�того підприєм�

ства.

Решта індикаторів визначаються за форму�

лою:

minmax

min

jkjk

jkjk
jk KK

KK
d

−

−
= (2),

де 
maxmin
jkjk ;   KK  — мінімальне і максимальне значен�

ня відповідного коефіцієнту.

Відзначимо, що практично у всіх ро�

ботах, присвячених оцінці фінансового

потенціалу пропонується обчислювати

індикатори за формулою (2), в той час

як для окремих коефіцієнтів, на основі

яких формується індикатор, визначені

оптимальні значення. Це означає, що

відхилення від оптимального значення

як у бік зменшення, так й збільшення є

негативним. Тому необхідно використо�

вувати формулу (1). Наприклад, опти�

мальним значенням коефіцієнта покрит�

тя прийнято вважати 1,5. Тому величина

відповідного індикатора при значеннях

коефіцієнта покриття 0,8; 1,5 і 2,2 прий�

муть значення, рівні 0,935; 1,0 і 0,935.

У таблиці 2 представлено результа�

ти розрахунку індикаторів за підсумка�

ми балансу і звіту про фінансові резуль�

тати за 2015 року для 11 промислових

підприємств Харківської області.

Для визначення інтегрального індек�

су рівня ФПП рекомендується викорис�

товувати один з методів (або сукупність

методів) багатовимірного статистичного

аналізу. Вирішення проблеми стиснення

інформації, тобто опису процесу і яви�

ща меншою кількістю індикаторів мож�

ливо здійснити за допомогою методів

компонентного аналізу.

У роботі запропоновано економіко�

математична модель інтегрального

індексу рівня ФПП, заснована на ме�

тоді головних компонент. Головні ком�

поненти є укрупненими показниками, які

відображають об'єктивно існуючі, але

безпосередньо не спостережувані зако�

Критерії відбору показників для інтегральної оцінки рівня ФПП 

доступність, оперативність інформації  для розрахунків показників 

можливість відстеження протягом тривалого періоду 

можливість визначення алгоритму розрахунку, з урахуванням 
оптимального значення показника і ймовірного діапазону зміни 

відсутність яскраво виражених кореляційних зв'язків між обраними 
показниками 

відповідність показника поставленому завданню комплексної оцінки 

Рис. 2. Основні критерії відбору показників для інтегральної
оцінки

Таблиця 1. Показники (коефіцієнти),
що характеризують ФПП

Показник Характеристика 
Оптимальне 
(нормативне) 
значення

Формула розрахунку 

Коефіцієнт 
покриття 

Вказує платіжні можливості 
підприємства на період, що 
дорівнює середній тривалості 
одного обороту всіх оборотних 
засобів, за умови своєчасних 
розрахунків дебіторів, 
реалізації готової продукції та 
продажу матеріальних 
оборотних засобі 

1,5 
 

Коефіцієнт 
фінансової 
незалежності 

Вказує, яку частину активів 
підприємство здатне 
профінансувати за рахунок 
власного капіталу  

0,6 
 

Коефіцієнт 
забезпечення 
оборотних 
активів 
власними 
коштами 

Характеризує здатність 
підприємства фінансувати 
оборотні активи за рахунок 
власних коштів 

>0,1 
 
 
 

 
де СВОК=ф.1.р.1495+ 
            + ф.1.р.1595 – 
– ф.1.р.1095 

Коефіцієнт 
чистої 
рентабель-
ності 

 Збільшення 
 

Рентабель-
ність 
оборотного 
капіталу 

 Збільшення 

 
* за р.1195 
розраховується 
середнє значення, 
тобто береться 
половина суми по- 
казників на початок і 
кінець періоду

Коефіцієнт 
оборотності 
оборотних 
активів 

 Збільшення 

 
* за р.1300 
розраховується 
середнє значення, 
тобто береться 
половина суми по- 
казників на початок і 
кінець періоду 



77

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

номірності між індикаторами. Теоретичні основи мето�

ду детально викладені у Кендалла і Стьюарда [4]. За пев�

них умов першу головну компоненту можна прийняти

як інтегральний індекс уровня ФПП.

Такий вибір методу дозволяє уникнути невизна�

ченості, пов'язаної з вибором вагових коефіцієнтів,

що визначають внесок кожного індикатора.  В

більшості випадків вагові коефіцієнти визначають�

ся експертним шляхом, що є істотним недоліком

більшості методик, основаних на побудові інтег�

рального індексу ФПП, оскільки результат зале�

жить від суб'єктивної думки експертів. Метод голов�

них компонент дозволяє об'єктивно врахувати

внутрішні кореляційні залежності між індикатора�

ми.

Рисунок 3 ілюструє основні етапи побудови мо�

делі інтегрального індексу. Припустимо, що для

побудови інтегрального індексу , що оцінює рівень

ФПП n підприємств, даний набір з m індикаторів

djk, j — номер підприємства (j=1,..n), к — номер

показника (к=1,..m). Лінійна модель, яка основа�

на на методі головних компонент, записується у

вигляді [5]:

[ ] 50TVDG ,−Λ⋅⋅= (3),

де 
T

nGGG ),....,( 21=G  — центрований і нормо�

ваний вектор�стовпець некорельованих головних ком�

понент;

D — матриця центрованих індикаторів, елементи якої

обчислюються за формулою ∑
=

−=
n

j
jkjkjk d

n
dd

1

1
;

VT — транспонована матриця для матриці V, у еле�

ментами якої є нормовані власні вектори�стовпці

  T
mkkk vvvv ),...,,( 21=k  коваріаційної матриці C,

відповідні власним значенням kλ ,

Λ-0,5  — діагональна матриця вигляду з елемента�

ми ;

елементи матриці C визначаються за формулою:

 

),1,1

1
1

mlmk

dd
n

c ji

n

j
jkki

∈∈

⋅= ∑
=

Будучи симетричною і невід'ємно визначеною, мат�

риця С має m дійсних і невід'ємних значень

mλλλλ >>>> ...321 , які визначаються з рівнян�

ня

0det =− EC kλ (4),

де Е — одинична матриця .

Тоді власні вектори визначаються з рівняння

kkk vvC λ=⋅ (5),

з дотриманням умови нормування

⎩
⎨
⎧ =

=∑
= lp

lp
wv il

m

i
ip #  ,0

 ,1

1
.

З (3) випливає: ∑
=

=
m

i
jiik

k
jk dvG

1

1
λ

  (6).

Умова, що забезпечує побудову моделі має вигляд:

55.0/
1

1 ≥∑
=

m

k
kλλ (7).

Для зручності аналізу інтегральний індекс рівня

ФПП нормують на відрізку [0, 1] за формулою:

)(
)(

min
1

max
1

min
11

jj

jj
j GG

GG
I

−

−
= (8).

Тестування моделі здійснюється в двох напрямах:

— порівняння отриманих результатів з даними по�

передніх наукових досліджень;

— оцінка внеску кожного індикатора і відповідне

коректування їх чисельності при формуванні інтеграль�

ного індексу.

Наступний етап — використання моделі для інтег�

ральної оцінки рівня ФПП промислових підприємств.

Інтегральні індекси отримані за допомогою формул (6�

7). Також визначається рейтинг підприємств, причому

пропонується провести ранжування за трьома групами:

1 група — високий рівень розвитку — значення

інтегрального індексу знаходяться на відрізку [0,7—

1,0];

2 група — середній рівень розвитку — значення

інтегрального індексу знаходяться на відрізку [0,4—

0,8);

3 група — низький рівень розвитку — значення

інтегрального індексу а знаходяться на відрізку [0—

0,4).

Застосування моделі інтегрального індексу рівня

ФПП станом на початок 2016 р. дозволило отримати

№ 
індика-
тора 

Підприємства*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

d1 0,949 0,888 0,991 0,748 0,902 0,888 0,944 0,936 0,976 0,000 0,510
d2 0,948 0,000 0,828 0,622 0,852 0,654 0,194 0,970 0,128 0,432 0,533
d3 0,556 0,000 0,409 0,830 0,662 0,686 0,000 0,592 0,213 1,000 0,861
d4 0,993 0,000 0,956 0,974 0,996 0,977 0,386 0,990 0,000 0,962 0,969 
d5 0,077 0,000 0,596 0,493 0,000 0,134 0,212 0,109 0,000 1,000 0,265
d6 0,035 0,000 1,000 0,517 0,000 0,160 0,104 0,209 0,000 0,610 0,118

Таблиця 2. Індикатори, що характеризують ФПП за 2015 р.

Умовні позначки: 1) ПАТ "Форез"; 2) ПАТ "Харківський завод металевих конструкцій"; 3) ПрАТ "Харківський завод штампів

та пресформ"; 4) ПАТ "Завод ім. Фрунзе"; 5) Харківський завод підйомно�транспортного устаткування; 6) ПрАТ "Інтеркондиціо�
нер"; 7) Харківський завод транспортного обладнання; 8) ПАТ "РОСС"; 9) ПАТ "Харківський верстатобудівний завод"; 10) ПрАТ

"Лозівський завод "Трактородеталь"; 11) ПАТ "Харківський ордена "Знак Пошани" машинобудівний завод "Червоний Жовтень".

1

(
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рейтинговий розподіл досліджуваних підприємств

(рис. 3).

Інтегральний індекс рівня ФПП має вигляд (на поча�

ток 2016 р.)

 
321

1 ~882,0577.0,0585,0 jjjj diddF +⋅+⋅+⋅=

654 688.0,0887.0,09,0 jjj ddd ⋅+⋅+⋅+ ,

при виконанні умови 55.0/
1

1 ≥∑
=

m

i
iλλ .

З рисунка 3 видно, що для п'яти підприємств зна�

чення інтегрального індексу не перевищило 0,4, що

свідчить про незадовільний рівень ФПП. Три підприєм�

ства мають індекс, що перевищує значення 0,7. Їх ха�

рактеризує досить високий рівень ФПП.

У таблиці 3 представлено результати розрахунку

інтегрального індексу рівня ФПП для аналізованих

підприємств за період 2012—2015 рр.

Як видно із таблиці 3, лідер рейтингу 2012 р., 2014—

2015 рр. — ПрАТ "Лозівський завод "Трактородеталь"

— у 2013 р. різко погіршив фінансовий стан і опинився

серед підприємств�аутсайдерів. Завод закінчив 2013 рік

майже з мільйонним чистим збитком. Аналіз ко�

ефіцієнтів ліквідності вказав на нераціональне викори�

стання оборотних коштів. Чистий потік від операційної

діяльності склав є мінусовим (432 тис. грн.) при задов�

ільному потоку від фінансової діяльності. Такий стан

підприємства характеризувалося як кризовий.

Представлена економіко�математична модель інтег�

рального індексу рівня ФПП дозволяє оцінити групи

промислових підприємств за галузями і виявити під�

приємств, які характеризують сталий розвиток, високий

рівень конкурентоспроможності і раціонально викори�

стовується фінансовий потенціал, причому значення

інтегрального індексу рівня ФПП має бути близько до

одиниці. Тоді позиція досліджуваного підприємства

щодо "еталонних" дозволить правильно оцінити свій

фінансовий потенціал, в тому числі — нереалізований.

Формування ефективної стратегії управління ФПП

багато в чому залежить від рівня розвитку інструмента�

рію прогнозування на підприємстві. Прогнозування інди�

каторів розвитку ФПП і вибір сценарію управління в

залежності від отриманого результату прогнозу є завер�

шальним етапом моніторингу ФПП. Достовірність про�

гнозу багато в чому залежить від повноти бази даних.

У роботі [4] виділено такі види об'єктів прогнозу�

вання:

— з повноцінною кількісною інформацією, заданою

в оптимальних межах тимчасового інтервалу;

— з неповною кількісною ретроспективною інфор�

мацією, що допускає наявність помилок прогнозу;

— з наявністю якісної ретроспективної інформації

щодо динаміки розвитку в попередні періоди, при цьо�

му кількісну інформацію подано неповно або вона

зовсім відсутня;

— з повною відсутністю ретроспективної інфор�

мації, що робить прогноз неможливим.

Таблиця 3. Динамика интегрального индекса уровня ФПП

Підприємства 2012 2013 2014 2015 
ПрАТ «Лозівський завод «Трактородеталь» 1,000 0,000 0,952 1,000 
ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 0,000 1,000 0,561 0,859 
ПрАТ «Харківський завод штампів та пресформ» 0,505 0,717 0,911 0,729 
ПрАТ «Інтеркондиціонер» 0,424 0,779 0,329 0,536 
ПАТ «Харківський ордена «Знак Пошани» машинобудівний завод 
«Червоний Жовтень» 0,981 0,273 1,000 0,531 
ПАТ «РОСС» 0,288 0,749 0,507 0,475 
ПАТ «Форез» 0,086 0,447 0,394 0,369 
Харківський завод підйомно-транспортного устаткування 0,572 0,117 0,478 0,368 
Харківський завод транспортного обладнання 0,095 0,109 0,087 0,144 
ПАТ «Харківський верстатобудівний завод» 0,087 0,058 0,001 0,042 
ПАТ «Харківський завод металевих конструкцій» 0,038 0,101 0,000 0,000 

Рис. 3. Рейтинговий розподіл досліджуваних промислових підприємств Харківської області
за рівнем ФПП на початок 2016 р.
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Отже, використання даних, отриманих за підсумка�

ми року, не приведе до бажаного результату, тому що

формалізовані методи прогнозування працюють тільки

з багатоточковими тимчасовими рядами (не менше 60

точок). Це підтверджує необхідність організації збору

інформації в режимі реального часу, що дозволить об�

числювати значення індикаторів помісячно. На думку

авторів, доцільно застосовувати формалізовані мето�

ди, які у свою чергу, умовно підрозділяють на екстра�

поляційні, математичні, асоціативні, системно�струк�

турні випереджаючі методи. Рекомендується в першу

чергу використовувати методи, реалізація яких

здійснюється за допомогою ППП Statistica.

Залежно від отриманого результату комплексної оці�

нки і прогнозу ФПП розробляється стратегія управління

ФПП. Фінансова стратегія — один із найважливіших видів

функціональних стратегій підприємства, який забезпечує

всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності і

фінансових відносин шляхом формування довгостроко�

вих фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів

їх досягнення, адекватного коригування напрямків фор�

мування та використання фінансових ресурсів при змінах

умов зовнішнього середовища [6].

Загальна схема формування стратегії управління

ФПП містить наступні етапи:

— характеристика підприємства як відкритої сис�

теми;

— розробка стратегічних цілей;

— розробка варіантів стратегії та визначення кри�

теріїв вибору варіантів;

— обгрунтування вибору варіанта стратегії;

— розробка фінансової політики за окремими ас�

пектами фінансової діяльності (політика управління ак�

тивами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками,

фінансовими ризиками, політика антикризового фінан�

сового управління);

— формування стратегії, її прийняття і доведення

до виконавця;

— розробки системи організаційно�економічних за�

ходів;

— оцінка очікуваної ефективності стратегії у про�

цесу реалізації.

Стратегія управління ФПП включає систему цілей і

пріоритетних напрямків фінансової діяльності на основі

реалізації підходів та інструментів фінансового менед�

жменту, і є базовою стратегією, оскільки забезпечує

реалізацію інших базових стратегій — конкурентної,

інноваційно�інвестиційної.

Цілі фінансової стратегії мають підпорядковувати�

ся загальній стратегії економічного розвитку і спрямо�

вуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості

підприємства.

ВИСНОВКИ
Ефективність механізму управління ФПП цілком

залежить від правильно обраної стратегії управління

фінансовим потенціалом, розробленої на основі ком�

плексної і прогнозної оцінки факторів, що впливають

на рівень ФПП, і індикаторів, повно характеризують

фінансовий потенціал. Отриманий інтегральний

індекс дозволяє позиціонувати окремі підприємства

галузі в їх рейтингу за рівнем фінансового потенціа�

лу. Правильна оцінка стадії розвитку підприємства,

його фінансових ресурсів і їх ефективного викорис�

тання, результати прогнозу дозволять розробити єди�

ний правильний сценарій розвитку з використанням

всього арсеналу інструментів, серед яких головне

місце займають тактичне і бюджетне планування,

фінансові інструменти.
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У статті розглянуто значення інституціоналізму, охарактеризовано основні поняття та висві�
тлено його основні теорії. Описано складові елементи інституціонального забезпечення дер�
жавних вищих навчальних закладів, що впливають на формування і використання фінансових
ресурсів закладів вищої освіти: інституціонально�правове, інституціонально�організаційне та
інституціонально�кадрове. Досліджено, що сукупність інституційно�організаційного забезпе�
чення становлять такі суб'єкти: державні органи, громадські організації, а також посадові осо�
би та громадяни. Інституційно�кадрове забезпечення становить різноманітні правила стосов�
но різних категорій університетського персоналу та правових рамок законодавства, що впли�
вають на можливість наймати, винагороджувати, звільняти та просувати по службі персонал.
Узагальнено досвід зарубіжних країн і встановлено, що автономія університетів впливає на їх
розвиток, відповідно іноземні ВНЗ до інституціональної складової включають академічну ав�
тономію. З'ясовано, що надання вищим навчальним закладам більшої незалежності дозволить
їм ефективніше формувати і використовувати фінансові ресурси.

The paper considers the importance of institutionalism, characterizes the basic concepts of
institutionalism and highlights its main theories. The study describes the constituent elements of
institutional ensuring of public higher education institutions and defines this components that impact
on generating and using financial resources of higher education institutions. The institutional ensuring
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organizations, officials and citizens. The human resources of institutional ensuring is various rules
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явищ та процесів, проте у вітчизняній економічній науці

такий курс лише починає реалізовуватись. Тому вини�

кає потреба у дослідженні та розробці інституціональ�
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ного механізму фінансування державних ВНЗ Украї�

ни, а також у вивчення інституціональних змін фінан�

сування та регулювання вищої освіти держави. Засто�

сування інституціонального підходу дасть можливість

дослідити ефект дії правових, соціально�економічних,

політичних та інших елементів трансформаційних зру�

шень в економіці на формування та використання

фінансових ресурсів державних ВНЗ України. Такий

підхід дозволить проаналізувати не лише економічні

явища, процеси, категорії, а й діяльність відповідних

інститутів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями теорії та практики інституціональної еко�

номіки та фінансування освіти, науки і гуманітарної сфе�

ри приділяли увагу зарубіжні та вітчизняні економісти:

Т. Веблен, Дж. Коммонс, В. Мітчел, Н. Барр, Г. Беккер,

Д. Джонстоун, Т .Шульц, В. Базилевич, Т. Боголіб,

О. Василик, В. Геєць, Е. Лібанова, А. Чухно та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Важлива роль у системних змінах відводиться дер�

жаві як інституту. Тому метою дослідження є пошук по�

трібної взаємодії державного регулювання та ринкових

інструментів, що дозволить здійснити інституціональні

зміни у фінансуванні закладів вищої освіти для успіш�

ного їх функціонування.

ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Встановлено, що основою та базовою концепцією

теорії інституціоналізму є поняття "інститут". Почи�

наючи із зародження концепції, вчені розділяють по�

няття "інституція" та "інститут". Так, один із осново�

положників інституціоналізму в економіці амери�

канський вчений�економіст Т. Веблен пояснював при�

роду інституцій як усталені навички мислення, прита�

манні більшості людей, певні вербальні знаки для

кращого відзначення групи соціальних звичок [7].

Деякі вчені під інституціями розуміють сукупність

вірувань, ритуалів, звичаїв, цінностей, магічних та

міфологічних символів, які дають можливість впоряд�

кувати діяльність людей. Це одні з важливих складо�

вих духовної та матеріальної багатства життя культу�

ри цивілізації.

На базі інституцій формуються інститути, які є ос�

новоположними категоріями інституціональної еконо�

міки. Інститути знаходяться у центрі уваги вчених�інсти�

туціоналістів [10].

Категорія інститут походить з латинської мови та

означає "встановлювати, засновувати".

Предметом інституціональної економічної теорії є

дослідження природи соціальних інститутів, причин та

умов їх виникнення, подальшого розвитку, діяльності,

з'ясування поводження людини в певних умовах при

взаємодії зі змінами інституціонального середовища.

В історії розвитку інституціоналізму існує класифі�

кація теорій:

— за терміном їх виникнення (ранній або "старий"

інституціоналізм, неоінституціоналізм, пострадянський

інституціоналізм),

— за напрямами досліджень (соціально�психоло�

гічний, кон'юнктурно�статистичний, соціально�право�

вий),

— за основними школами (індустріально�соціоло�

гічна, школа суспільного вибору,кон'юнктурна школа)

[6].

Варто зазначити, що сутність інституту вбачає до�

слідження та розуміння суспільного явища із формаль�

ної та неформальної площини. Водночас, формальни�

ми інститутами слугують законодавчо визначені нор�

ми. В якості таких норм виступають законодавчі акти

та нормативні документи, що прийняті державними

органами влади, імплементація яких реалізується

відповідними державними установами. Керування нор�

мативно�правовою базою фінансування державних

ВНЗ здійснюють органи Міністерства освіти і науки

України, Міністерства фінансів, інші галузеві міністер�

ства та відомства, яким підпорядковані певні ВНЗ

тощо.

Неформальні інститути трактують як загальноп�

рийняті норми моралі та поведінки людей, які впли�

вають на формування їх відповідних вчинків. Осно�

вою суспільних негативних подій є неналежна, не�

відповідна та непридатна інституціональна база.

Тому діяльність певної економічної системи вимагає

створення та розвитку відповідної інституціональної

бази. Адже фігурує думка, що неякісна інституціо�

нальна база спричиняє економічне розбалансуван�

ня.

Необхідно відзначити, що специфічною ознакою

державних ВНЗ є деяка функціональна самостійність се�

ред інших соціальних інститутів. Проте можна побачи�

ти взаємозв'язки та залежності з багатьма елементами

соціально�економічного життя суспільства: оплатою

праці, демографічними показниками, ринком праці

тощо. Варто дотримуватись думки, що функціонування

державних ВНЗ неможливо вдосконалити, не охоплю�

ючи різноманітні фундаментальні складові суспільного

життя [5].

Фінансові ресурси ВНЗ можна розглядати як гро�

шові кошти, які акумулюються у певних фондах, що

утворюються за рахунок бюджетних асигнувань та влас�

них надходжень, у вигляді плати за освітні та інші по�

слуги; і спрямовуються на виконання основних функцій

та завдань ВНЗ.

З метою більш грунтовного процесів інституціональ�

ного забезпечення по формуванню та використання

фінансових ресурсів державних ВНЗ доцільно виділи�

ти інституційно�правову, інституційно�організаційну та

інституційно�кадрову як складові елементи, які дадуть

можливість швидше та раціональніше реалізувати сис�

темні зміни у фінансуванні закладів вищої освіти Украї�

ни.

Наразі інституційно�правове забезпечення скла�

дається із сукупності нормативних, правових актів та

інших документів, що є обов'язковими до виконання та

дотримання, і які приймаються центральними органами

влади, а також інституцій, що їх готують, схвалюють, роз�

повсюджують і контролюють виконання. Усе це фор�

мує і становить законодавче, правове і нормативне базу,

яка характеризує і регулює основні види діяльності дер�

жавних ВНЗ [6].
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Законом України "Про вищу освіту" передбачено,

що державні ВНЗ у своїй діяльності керуються Кон�

ституцією України, Бюджетним та Податковим кодек�

сами, законами України, нормативними актами Пре�

зидента України та Кабінету Міністрів України, нака�

зами Міністерства освіти і науки України, Міністер�

ства фінансів України іншими актами галузевих

міністерств та відомств, яким підпорядковані деякі

ВНЗ [9].

Здійснення задач інституційно�правового аспек�

ту вдосконалення вищої освіти вимагає деталізації

концепції різноманітних заходів реформи освітньої

діяльності. Раніше розроблені документи базували�

ся на використанні централізованих методів та прин�

ципів. На нашу думку, напрями реформування діяль�

ності ВНЗ доцільно організувати, використовуючи

елементи децентралізації і поступово переходити з

державної до державно�громадської системи управ�

ління. Також необхідно сприяти розширенню фінан�

сової, академічної та господарської автономії ВНЗ,

зокрема у частині формування і використання фінан�

сових ресурсів, а також запроваджувати механізми

залежності обсягів державного фінансування від ре�

зультативних показників функціонування державних

ВНЗ. Отже, такі заходи дадуть можливість започат�

кувати напрями реформування системи вищої осві�

ти, покращити якість освітніх послуг, сформувати

умови для розвитку нових перспектив державних

ВНЗ.

Сукупність інституційно�організаційного забезпе�

чення включає такі суб'єкти: державні органи, гро�

мадські організації, а також посадові особи та грома�

дяни. Їх метою є розробка спільних цілей та завдань

фінансування державних ВНЗ відповідно до законодав�

ства про вищу освіти.

Згідно з дослідженнями Асоціації європейських ун�

іверситетів до інституційно�організаційних заходів ав�

тономії університетів відносять: процедури обрання ви�

конавчого керівника, критерії обрання виконавчого ке�

рівника, звільнення виконавчого керівника, термін по�

вноважень виконавчого керівника, включення до кері�

вних органів зовнішніх членів і процедури їх обрання,

здатність приймати рішення щодо академічних струк�

тур та здатність створювати суб'єкти господарської

діяльності [3].

Процедура обрання ректора змінюється в різних

країнах, але найбільш типовими є 4 схеми:

1) обирає спеціальний виборчий орган, який пред�

ставляє різні групи виборців (науково�педагогічних пра�

цівників, персоналу, студентів) на основі пропорційно�

го голосування;

2) обирає керівний орган, демократично обраний із

університетської спільноти (сенат);

3) призначає рада університету (керівний орган,

який приймає рішення із стратегічних питань);

4) призначають у 2 етапи, до яких долучають сенат і

раду університету.

У деяких країнах обрання ректора затверджує

зовнішній повноважний орган (міністерство, президент

чи місцеві органи влади).

Критерії обрання керівника на посаду ректора у

більшості європейських країн закріплені на законо�

давчому рівні, а в деяких країнах кваліфікаційні ви�

моги обумовлені нормами статутів університетів та

загальними вимогами, серед яких основною є на�

явність вченого звання та наукового ступеня докто�

ра наук [3].

Термін повноважень ректора зазначається у відпо�

відному законі — у вигляді фіксованого терміну чи об�

меження максимального терміну. Загалом цей термін

становить від 4 до 6 років. Звільнення керівника універ�

ситету законодавчо не закріплюється, але у певних краї�

нах регламентується і має бути затверджене зовнішнім

повноважним органом.

Переважна більшість університетів має суттєву сво�

боду у визначенні внутрішніх академічних структур.

Законодавство чітко не визначає кількість і назви ака�

демічних підрозділів, однак застосовує певні обмежен�

ня: в структурі університетів повинні бути факультети,

кафедри, визначені їх повноваження та керівні орга�

ни.

У європейських країнах, як Греція, Португалія,

Словаччина, Швейцарія, університетам дозволено

створювати лише некомерційні організації як са�

мостійні суб'єкти господарської діяльності для реалі�

зації власних стратегій. А в Чехії, Іспанії, Італії, Австрії,

Нідерландах, Великій Британії університети мають

можливість створювати як комерційні, так і не ко�

мерційні організації. У Польщі та Ісландії університе�

там дозволено створювати лише такі суб'єкти госпо�

дарювання, сфера діяльності яких відповідає профілю

університету [3].

Введення та призначення зовнішніх членів є важли�

вим аспектом управлінської структури університету.

Якщо заклад має можливість залучати зовнішніх членів,

відбір може здійснювати університет або зовнішній по�

вноважний орган.

Зовнішні члени керівних органів максимально залу�

чені у процеси прийняття рішень (їх зазвичай включа�

ють до Ради університету або Сенату).

Система інституційно�організаційного забезпечен�

ня державних ВНЗ повинна враховувати визначену су�

купність дій та заходів відповідних структур згідно з

визначеною послідовністю розробки та прийняття уп�

равлінських рішень. Відзначимо, що для розробки цьо�

го збалансованого прийому потрібно вжити певних за�

ходів, які будуть сприяти фінансовій незалежності дер�

жавних ВНЗ, а саме:

— узгодження методичних підходів до оцінки ефек�

тивності планування і використання бюджетних коштів

на вищу освіту;

— встановлення адекватного механізму плануван�

ня державного замовлення на підготовку фахівців з ви�

щою освітою, що буде враховувати потреби ринку праці

та можливості державних ВНЗ;

— гармонізація структур фінансування державних

ВНЗ у пострадянських країнах і порівняння їх з сучас�

ними моделями фінансування ВНЗ економічно�розви�

нутих держав [2].

Доходи громадян та зайнятість населення теж пев�

ним чином впливають на функціонування системи вищої

освіти, оскільки одним із головних додаткових джерел

надходжень державних ВНЗ є плата за навчання. Тому

теперішній фінансово�економічний стан держави, у тому
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числі у сфері зайнятості та оплати праці викликає значні

ризики та вагомі загрози для сталої підтримки визначе�

ного джерела (плата за навчання) для фінансування

державних ВНЗ.

Інституційно�кадрове забезпечення становить

різноманітні правила стосовно різних категорій універ�

ситетського персоналу та правових рамок законодав�

ства, що впливають на можливість наймати, винагород�

жувати, звільняти та просувати по службі персонал. Ос�

новними складовими кадрового забезпечення є:

здатність приймати рішення щодо процедури набору

працівників (вищий професорсько�викладацький/

старший адміністративний персонал); здатність прий�

мати рішення щодо заробітної плати персоналу;

здатність приймати рішення щодо звільнення персо�

налу; здатність приймати рішення щодо просування по

службі персоналу.

По всій Європі існують значні відмінності у проце�

дурах набору персоналу. Загальні керівні принципи

щодо процедури відбору або основних кваліфікацій для

вищого професорсько�викладацького складу відобра�

жено в законодавстві. У деяких країнах призначення

членів вищого викладацького персоналу затверджуєть�

ся зовнішнім повноважним органом.

Університети Європи не є цілком самостійними

у встановленні зарплати професорсько�викладаць�

кого та адміністративного персоналу. Зарплати пер�

соналу визначаються університетами тільки в Чехії,

Естонії, Швеції та Швейцарії. В інших країнах дер�

жава визначає мінімальний розмір зарплати для

кожної категорії персоналу. У Німеччині застосо�

вується фіксований діапазон зарплат. Винагорода

для адміністративного персоналу у більшості євро�

пейських країн визначається зовнішнім повноваж�

ним органом. Зарплати працівників професорсько�

викладацького складу в Греції, Італії, Словаччині,

Іспанії є фіксованими, обговорюються на націо�

нальному рівні згідно із статусом державного служ�

бовця [3].

У переважній більшості європейських країн не має

чітких норм, що регулюють звільнення науково�педа�

гогічного і адміністративного персоналу, окрім відпо�

відних національних норм праці. Певні категорії про�

фесорсько�викладацького складу мають особливий

захист від звільнення у зв'язку з тим, що вони є дер�

жслужбовцями або працівниками державного секто�

ру і мають повну зайнятість. Інші співробітники пра�

цюють на контрактах фіксованого терміну дії, їх зай�

нятість може бути припинена після закінчення кон�

тракту.

Значна кількість університетів може вільно підвищу�

вати професорсько�викладацький та адміністративний

персонал на основі їх досягнень 1) при наявності поса�

ди на вищому рівні, 2) автоматично відповідно до

кількості років, відпрацьованих на попередній посаді,

3) для тих, хто має статус держслужбовця, підвищення

відбувається за віком.

Інституційно�кадрова складова вбачає основні

труднощі у проблемі низького рівня оплати праці

професорсько�викладацького складу державних

ВНЗ. Вказана проблема змушує викладачів як дер�

жавних, так і приватних ВНЗ займатися власною

підприємницькою діяльністю. Зайнятість у цій сфері

залишає достатньо мало часу на основну і таку важ�

ливу роботу у закладах освіти, адже викладачі "за�

тиснуті" у складну фінансову ситуацію, коли однієї

заробітної плати не достатньо для виживання чи ви�

конання безпосередніх обов'язків. При жорсткому

скороченні бюджетного фінансування науки і осві�

ти, провідні вчені, які ведуть активні наукові до�

слідження, повинні достатньо багато часу приділя�

ти пошуку додаткових джерел фінансових ресурсів

— в основному від іноземних фондів. У результаті

нестачі реального часу, гостро відчувається його

брак для реалізації академічних реформ. Саме тому,

викладачі все частіше нехтують головними завдан�

нями з викладання дисциплін, навчально�методичної

та науково�дослідної роботи, яким повинна бути при�

ділена основна увага професорсько�викладацького

складу державних ВНЗ [3].

Цей брак часу, на наш погляд, має серйозні наслідки

на інституціональному рівні, адже дослідницька місія

багатьох державних ВНЗ розмивається, оскільки вик�

ладачі зайняті діяльністю, що спрямована на власне

економічне благополуччя. В деяких випадках інститу�

ціональна місія інших ВНЗ починає приймати зворотну

форму, якщо колективна підприємницька діяльність

спрямовує ВНЗ в інших напрямках діяльності, адже аку�

мулювання багатьох підприємницьких зусиль може

змінити напрямок розвитку ВНЗ. Тому не достатня

кількість часу, зусиль та ресурсів відводиться на плану�

вання та здійснення вдалих задумів, ідей та концепцій

академічних реформ.

Асоціація європейських університетів аналізує

розвиток та вплив автономії університетів в умовах

їх модернізації і до інституціональної складової

включає академічну автономію університетів. Скла�

довими елементами академічної автономії є: 1) мож�

ливість визначати загальну кількість  студентів;

2) можливість обирати студентів (бакалаврат, магі�

стратура); 3) можливість впроваджувати програми

(бакалаврат, магістратура, аспірантура); 4) мож�

ливість припиняти програми; 5) можливість обирати

мову викладання (бакалаврат, магістратура); 6) мож�

ливість обирати механізми забезпечення якості

вищої освіти; 7) можливість розробляти зміст на�

вчальних програм.

Для прийняття рішень щодо загальної кількості

студентів використовують 5 основних моделей. "Ко�

оперативна" модель передбачає переговори між уні�

верситетом і органами державної влади по визначен�

ню мінімальної або максимальної кількості студентів.

Іншим методом цієї системи є розділена система, в

якій органи державної влади приймають рішення

щодо кількості бюджетних місць, а університети виз�

начають кількість контрактних місць, що дає змогу

навчальним закладам впливати на загальну кількість

студентів. При третій моделі, рішення щодо кількості

студентів приймає виключно держава, і ця модель

застосовується тільки в Туреччині. Четверта модель

— модель вільного зарахування, що базується тільки

на завершенні середньої освіти. П'ята модель дозво�

ляє університетам вільно приймати рішення щодо

кількості студентів, але зі специфічними обмеження�
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ми (національно встановленими вимогами до

співвідношення співробітник/студент, як в Італії, або

граничний ліміт для певних галузей, таких як медици�

на чи інженерія, як у Данії та Швеції). Обмеження

щодо кількості студентів з країн�не членів ЄС відсутнє

[3].

Всі системи вищої освіти вимагають від вступників

наявної середньої освіти або успішного складання

іспиту на атестат зрілості. У більшості випадків це за�

гальні критерії, що надають право навчатися у вищому

навчальному закладі; інші вимоги конкретизовано у на�

ціональному законодавстві. Розрізняють 3 моделі ме�

ханізмів вступу: 1) критерії вступу можуть визначатися

університетом; 2) спільно регулюватися зовнішнім по�

вноважним органом й університетом; 3) вступ може

повністю регулюватись зовнішнім повноважним орга�

ном [3].

Впровадження нових академічних програм вима�

гає певного затвердження відповідним міністерством

або іншим органом державної влади. Однак спеціальні

процедури значно різняться по всій Європі. Нові про�

грами повинні зазвичай проходити певний процес ак�

редитації. В деяких випадках нові програми можуть об�

говорюватись з відповідним міністерством та потребу�

вати спеціальної професійної акредитації. Деякі уні�

верситети Європи можуть впроваджувати програми

освітнього рівня "бакалавр" без попередньої акреди�

тації, але заздалегідь узгодити їх з міністерством, якщо

вони будуть отримувати державну фінансову підтрим�

ку. У Франції, Нідерландах й Іспанії програми повинні

бути акредитовані, щоб отримати державне фінансу�

вання.

У межах своєї освітньої компетенції університети

можуть впроваджувати нові академічні програми.

Польські університети можуть відкривати академічні

програми освітніх рівнів "Бакалавр" і "Магістр" за

умови, що назва програми є в переліку 118 "стандар�

тних" напрямів навчання, узгодженому міністерством,

і що факультет, який пропонує програму, дотримуєть�

ся певних вимог (наприклад, кількість штатного про�

фесорсько�викладацького персоналу), зазначених у

законі. Якщо університет бажає відкрити програму в

напряму, що відсутній у цьому переліку, він повинен

отримати схвалення Ради з питань вищої освіти у

Польщі.

У більшості країн Європи процедури з відкриття

нових навчальних програм магістратури й докторанту�

ри є більш менш подібними до процедур для програм

освітнього рівня "Бакалавр".

Університети в Європі є більш автономними у питанні

припинення існуючих програм, тобто вони можуть вільно

приймати рішення щодо закриття академічних програм,

лише в деяких країнах таке рішення вимагає переговорів

між навчальним закладом та відповідним органом вла�

ди.

Навчальні заклади можуть обирати мову викладан�

ня на різних освітніх рівнях самостійно. Проте в окре�

мих країнах (Франція, Греція) університети можуть про�

понувати тільки програми бакалаврату з національною

мовою викладання. Стосовно магістерських програм,

використовується більша гнучкість — пропонуються іно�

земні мови викладання.

Переважна більшість навчальних закладів Європи

не в змозі обирати спеціальні механізми забезпечення

якості освіти. Лише університети декількох країн (Ав�

стрія, Швейцарія, Ісландія, Кіпр) можуть вільно обира�

ти механізми забезпечення якості згідно з власними

потребами, шляхом використання агенцій�акредитацій�

них організацій.

Європейські університети вільно визначають змісто�

ве наповнення освітніх ступенів, якщо заклади дотри�

муються рекомендацій, встановлених чинним законо�

давством, що визначає межі загальної структури систе�

ми вищої освіти та дає визначення освітніх видів діяль�

ності, цілей і результатів навчання для кожної програ�

ми [3].

Серед елементів організаційної автономії останні

інституційні зміни торкнулися процедури обрання та

включення до керівних органів університетів зовнішніх

членів. У більшості європейських університетів

зовнішні члени сьогодні беруть участь у прийнятті най�

важливіших рішень у керівних органах навчального

закладу. Переважно у північноєвропейських країнах

університети мають можливість вільно обирати

зовнішніх членів, хоча в деяких країнах зовнішній по�

вноважний орган офіційно призначає зовнішніх членів,

кандидатури яких були висунуті університетом. У

більшості країн уряд частково або повністю контро�

лює призначення зовнішніх членів, що дозволяє уря�

ду отримати більший вплив на внутрішні процеси прий�

няття рішень.

Університети вільно приймають рішення щодо

внутрішніх академічних структур і можуть створювати

суб'єкти господарської діяльності. У ряді випадків за

допомогою таких окремих суб'єктів господарської

діяльності, університети можуть більш вільно здійсню�

вати додаткові види діяльності.

Виконавчий керівник (ректор) завжди обирається

самим навчальним закладом. Проте відбір або обрання

в деяких країнах повинні затверджуватися зовнішнім

повноважним органом. Це формальність у більшості,

хоча далеко не у всіх випадках: у деяких системах

зовнішній повноважний орган може відігравати значну

роль у процесі відбору. Тривалість терміну майже зав�

жди визначено в законі, яким встановлюється точний

або максимальний період.

Ситуація з кадровою автономією покращилася в

аспекті процедур прийняття на роботу. В більшості

країн Європи університети можуть вільно набирати

власний професорсько�викладацький та адміністра�

тивний персонал. Призначення має бути підтвердже�

но тільки в невеликій кількості країн за допомогою

зовнішнього повноважного органу. Проте, універси�

тети не є повністю вільними у встановленні заробіт�

ної плати для своїх співробітників. Існує широкий

спектр обмежень. Хоча в деяких країнах статус дер�

жавного службовця для співробітників університету

був скасований або відмінений, все ще в багатьох

країнах застосовується. У більшості випадків це

свідчить про суворі правила для цих категорій пер�

соналу у порівнянні з національними приватними

нормами трудового права. У деяких країнах автоно�

мія університетів залишається обмеженою прописа�

ними вимогами до заробітної плати [3].
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ВИСНОВКИ
Для сприяння подальшому розвитку організаційної

автономії важливе значення має закріплення переходу

до менших керівних органів і надання університетам

більшої незалежності у відборі зовнішніх членів до їх

керівних органів.

Проведені реформи процесів забезпечення якості по�

силили академічну автономію університетів. Більшість

країн встановлюють деякі правила щодо загальної

кількості студентів. Винятком є вільне зарахування для тих,

хто впроваджує базові кваліфікації; і навіть у цих країнах,

тиск на державне фінансування може призвести до май�

бутніх змін. У деяких країнах кількість студентів може

спільно регулюватися з органами державної влади або

приймати рішення виключно державним органом або уні�

верситетом. Вибір студентів здійснюється незалежно уні�

верситетом, проте певні університети не можуть вибирати

студентів тому, що правила вступу регулюються зовнішнім

органом або умовами вільного зарахування.

Для впровадження нових освітніх програм, як пра�

вило, необхідний відповідний дозвіл від органу держав�

ної влади, хоча окремі університети в змозі впровадити

освітні програми без попередньої акредитації. Універ�

ситети вимагають попередньої акредитації для впровад�

ження та державного фінансування програм. Ця ситуа�

ція досить подібна для освітніх рівнів "Бакалавр" і

"Магістр", проте вона значно відрізняється для док�

торських програм.

Університети мають повне право припиняти освітні

програми. Лише в окремих країнах вони повинні узго�

дити це з органами державної влади. Навчальні закла�

ди можуть обирати мову викладання, але не в змозі оби�

рати свої механізми забезпечення якості, а лише оби�

рати агенцію із забезпечення якості.

Однією із ключових проблем реформування інсти�

туціонального управління є успішна реалізація право�

вих реформ, які повинні супроводжуватися підтримкою

інституційного потенціалу та розвитком людських ре�

сурсів.

Література:

1. Barr N. "Financing higher education: lessons from

economic theory and reform in England", Higher Education

in Europe. — 2009. —  Vol. 34 (2). — Р. 201.

2. Johnstone D.B. "The Politics of Higher Education:

Common Misunderstandings about the Financing of Higher

Education", Peking University Education Review. — 2013.

— Vol. 2. — Р. 36—45.

3. University Autonomy in Europe: Exploratory Study,

T. Estermann, T. Nokkala, M. Steinel [Електронний ресурс]

// European University Association: [сайт]. — Режим

доступу: http://www.eua.be/Libraries/publications/

University_Autonomy_in_Europe_II_�_The_Score�

card.pdf?sfvrsn=2

4. Базилевич В.Д. Сучасна економічна освіта: Украї�

на і Болонський процес / За ред. В.Д. Базилевича. —

К.: Знання, 2006. — 326 с.

5. Боголіб Т.М. Конкуренція університетів: світовий

досвід і українські реалії // Вісник Національної ака�

демії наук України: загальнонауковий та громадсько�

політичний журнал / Національна академія наук Украї�

ни. — Київ, 2012. — № 10. — С. 31—56.

6. Буркальцева Д.Д. Інституціональне забезпечення

економічної безпеки України: [Текст]: монографія / Д.Д.

Буркальцева. — К.: Знання України, 2012. — 347 с.

7. Веблен Торстейн. Теория праздного класса /

Т. Веблен; общ. ред. В.В. Мотылева. — Москва: Про�

гресс, 1984. — 367 с.

8. Дані Організації економічного співробітництва та

розвитку (OECD) [Електронний ресурс] // Організація

економічного співробітництва та розвитку: [сайт]. —

Режим доступу: http://www.oecd.org

9. Закон України "Про вищу освіту" від 1 липня 2014

року № 1556�VII // Відомості Верховної Ради України

(ВВР). — 2014. — № 37—38. — ст.2004 [із змінами та

доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада

України: [сайт]. — Режим доступу: http://zakon4.ra�

da.gov.ua/laws/show/1556�18

10. Чухно А.А. Інституціонально�інформаційна

економіка: підручник / А.А. Чухно, П.М. Леоненко,

П.І. Юхименко; за ред. А.А. Чухна. — Київ: Знання, 2010.

— 687 с.

References:

1. Barr, N. (2009), "Financing higher education:

lessons from economic theory and reform in England",

Higher Education in Europe, vol. 34 (2), p. 201.

2. Johnstone, D. B. (2013), "The Politics of Higher

Education: Common Misunderstandings about the

Financing of Higher Education", Peking University

Education Review, vol. 2, pp. 36—45.

3. Estermann, T. Nokkala, T. Steinel, M. European

University Association (2011), "University Autonomy in

Europe: Exploratory Study", available at: http://

www.eua.be/Libraries/publications/University_�

Autonomy_in_Europe_II_�_The_Scorecard.pdf?sfvrsn=2

(Accessed 1 September 2016).

4. Bazylevych, V.D. (2006), Suchasna ekonomichna

osvita: Ukraina i Bolons'kyj protses [The modern economic

education: Ukraine and the Bologna Process], Znannia,

Kyiv, Ukraine.

5. Boholib, T.M. (2012), "The competition of univer�

sities: global experience and Ukrainian realities", Visnyk

Natsional'noi akademii nauk Ukrainy: zahal'nonaukovyj ta

hromads'ko�politychnyj zhurnal, vol. 10, pp. 31—56.

6. Burkal'tseva, D. D. (2012), Instytutsional'ne zabez�

pechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [The insti�

tutional ensuring economic security of Ukraine], Znannia,

Kyiv, Ukraine.

7. Veblen, T. (1984), Teorija prazdnogo klassa [The

Theory of the Leisure Class], Prohress, Moscow, Russia.

8. The Organisation for Economic Co�operation and

Development (OECD) (2016), "Education at a Glance 2015",

available at: http://www.oecd�ilibrary.org/education/

education�at�a�glance_19991487 (Accessed 1 September

2016).

9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of

Ukraine "On Higher Education", available at: http://

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556�18 (Accessed 1

September 2016).

10. Chukhno, A.A. (2010), Instytutsional'no�infor�

matsijna ekonomika [The institutional and information

Economics], Znannia, Kyiv, Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 02.09.2016 р.



Інвестиції: практика та досвід № 17/201686

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перетворення України на державу з демократичною

системою, громадянським суспільством і соціально�

УДК 351:[316.4:351.1]

Л. М. Мельничук,
к. держ. упр., докторант,
Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

L. Melnychuk,
M. PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student,
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT
OF REGIONS
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ціальної сфери регіональних систем. Доведено невідповідність дослідження проблем держав�
ного управління соціальним розвитком регіонів їх значущості й актуальності. Обгрунтовано не�
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них державно�управлінських механізмів. У цілому закладено теоретико�методологічні підва�
лини дослідження проблем здійснення державного управління соціальним розвитком регіонів
та модернізації у практиці державно�управлінської діяльності.
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орієнтованою ринковою економікою зумовлює не�

обхідність забезпечення стійкого соціального розвит�

ку й економічного зростання. При цьому в сучасних умо�
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вах системної кризи, яка охоплює практично усі сфери

людської життєдіяльності, загострюються проблеми

регіональних диспропорцій рівня та якості життя насе�

лення, надмірної нерівності у доступі до ресурсів та по�

ширення соціального відторгнення в регіонах України.

За таких обставин об'єктивно зумовлюється необхід�

ність в освоєнні нового формату державного управлін�

ня соціальним розвитком регіонів й, відповідно, потре�

ба у проведенні досліджень, зорієнтованих на розроб�

лення адекватного сучасним умовам наукового підгрун�

тя для здійснення державно�управлінських впливів на

соціальну реальність, що визначає актуальність пред�

ставленого дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Основним методологічним підгрунтям дослідження

державного управління соціальним розвитком регіонів

безперечно виступають наукові доробки провідних

вітчизняних та зарубіжних учених таких, як В. Авер'я�

нов, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, В. Корженко, П. На�

долішній, В. Малиновський, А. Мельник, О. Оболенсь�

кий, Г. Одинцова та інші, які істотно збагатили теорію

державного управління шляхом виявлення законів, за�

кономірностей, принципів, тенденцій та розробки на їх

основі підходів, моделей, методів і технологій здійснен�

ня державно�управлінської діяльності.

У межах досліджень питань соціальної політики,

управління соціальним розвитком проблеми державно�

управлінського впливу на соціальні процеси регіональ�

них систем знайшли відображення у роботах знаних

фахівців у цій царині знань М. Кравченко, Е. Лібанової,

О. Макарової, О. Петроє, А. Решетніченка, П. Ситніка,

В. Скуратівського, В. Трощинського, Н. Ярош. Відоб�

раження соціальних аспектів різною мірою знаходять у

дослідженнях регіонального розвитку Т. Безверхнюк,

О. Бобровської, В. Вакуленка, З. Варналія, З. Герасим�

чук, М. Долішнього, М. Іжі, М. Орлатого, С. Серьогіна,

А. Тамма, О. Топчієва та багатьох інших. Регіональні

аспекти розвитку соціальної сфери входять до кола на�

укових інтересів фахівців економічної галузі знань, се�

ред яких О. Євсєєва, В. Куценко, С. Матусяк, О. Омель�

ченко, І. Польська, У. Садова, В. Удовиченко, Н. Халда

інші. Все ж у галузі державного управління дана про�

блематика перебуває лише на стадії початкової розроб�

ки, що підтверджується її висвітленням лише в окремих

кандидатських дисертаціях, зокрема, І. Беганської, С. Зін�

ченка, І. Ніколіної та аспектним розглядом в дисерта�

ційних роботах М. Аровіної, Н. Копилової, Т. Мехедо�

вої, Р. Приходька.

Вочевидь, результати аналізу наукової літератури

дають цілком вагомі підстави для висновку, що питання

державного управління соціального розвитку регіонів

не стали безпосереднім об'єктом ретельного глибинно�

го дослідження у науці державного управління, в тому

числі, й обгрунтування теоретичної моделі досліджува�

ного явища.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — вироблення концептуальних основ

державного управління соціальним розвитком регіонів,

визначення сутнісних характеристик та суттєвих особ�

ливостей означеного феномена на основі узагальнення

сучасних напрацювань теорії державного управління та

досліджень теоретичних та прикладних проблем дер�

жавно�управлінського впливу на соціальну реальність.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державне управління соціального розвитку регіонів

є різновидом управління в соціальних системах, класич�

ною моделлю якого є модель циклу управління "суб'єкт

управління => управлінські впливи (механізми реалі�

зації) => об'єкт управління => моніторинг (механізми

спостереження)" [5, с. 244].

Кожен з представлених основних елементів цик�

лу управління, у свою чергу, може розкриватися у виг�

ляді сукупності моделей, що формуються шляхом

розкриття та деталізації представленого циклу і, на�

самперед, суб'єкта управління та управлінських

впливів, специфіка яких зумовлюється особливостя�

ми та сутнісними характеристиками об'єкта держав�

ного управління.

У контексті даного дослідження загальним об�

'єктом управління виступає соціальний розвиток рег�

іонів, у зміст якого вкладаємо розширення можливо�

стей регіональних систем для задоволення соціаль�

них потреб та інтересів населення певної території,

отже й реалізації їх соціальних прав. При цьому, з

огляду на його специфічні ознаки ключовими компо�

нентами соціального розвитку регіонів слід визначи�

ти:

по�перше, ті сфери життєдіяльності людини, де

реалізуються основні соціальні права та ті групи насе�

лення, які є вразливими у їх реалізації. Незважаючи, що

система соціальних прав не є сталою, її наповнення

змінюється відповідно до соціальних, економічних та

політичних умов на світовому та національному рівні,

все ж у сучасному світі сформувалися міжнародні, уні�

версальні стандарти соціальних прав людини шляхом

закріплення останніх в міжнародних актах різних рівнів

та спрямованості. Серед таких міжнародно�правових

джерел найбільш значимими є Загальна декларація прав

людини (1948 р.), Міжнародний пакт про економічні,

соціальні і культурні права (1966 р.), Європейська соці�

альна хартія /переглянута/ (1996 р.), Європейський

кодекс соціального забезпечення /переглянутий/

(1990 р.), Хартія основних прав Європейського Союзу

(2000 р.). Аналіз положень вказаних нормативно�пра�

вових актів дає змогу виділити певний "еталонний" пе�

релік основних сфер життєдіяльності людини, який

вміщує сфери праці; доходів та матеріального забезпе�

чення; соціального захисту; освіти та охорони здоро�

в'я, а також визначити основні вразливі групи населен�

ня, які потребують особливого захисту щодо реалізації

їх прав (діти, жінки, молоді та літні люди, інваліди, сім'ї

з дітьми);

по�друге, це сфери соціальних дій, кожна з яких

вміщує певну сукупність суб'єктів соціального розвит�

ку; передбачає здійснення як публічних (представляють

спільний інтерес), так і приватних (мають конкретну

особисту мету з внеском у загальний інтерес) дій; де�

монструє багатогранність взаємозв'язків між ними. Уза�

гальнення наукових здобутків вітчизняних та зарубіж�

них фахівців, у тому числі й у сфері науки державно�
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го управління засвідчують, що усю багатогранну струк�

туру суб'єктів соціального розвитку вміщують чотири

сфери соціальних дій: приватну як життєдіяльність ок�

ремих індивідів, їх сімей; громадську як сферу самоор�

ганізації різних соціальних груп, сферу діяльності гро�

мадських організацій, місцевих громад, засобів масо�

вої інформації; ринкову як сферу, де відбувається

діяльність господарюючих суб'єктів: підприємців,

підприємств, підприємницьких об'єднань тощо; публіч�

ну, що охоплює діяльність держави в цілому й усієї су�

купності публічних органів влади;

по�третє, це сукупність соціальних цінностей, серед

яких, передусім, почуття справедливості, солідарності,

соціальної відповідальності; соціальний капітал як соці�

альні зв'язки, відносини довіри, соціальна інтеграція,

інформація; соціальне самопочуття населення як відоб�

раження у свідомості людини якості її життєзабезпечен�

ня.

Водночас будь�який розвиток має спрямований

характер, що визначається наявністю певної мети про�

цесів змін. Тому соціальний розвиток регіонів містить

і цільову структуру, формування якої передбачає

встановлення загальних рамок, що можуть служити

критерієм для побудови соціально розвинутих регіо�

нальних систем, відповідно визначення загальної мети

соціального розвитку та цілей по кожній його компо�

ненті.

Посилаючись на міжнародні джерела, які визнача�

ють цільову спрямованість соціального розвитку, пере�

дусім, Декларацію соціального прогресу та розвитку

(1969 р.), Декларацію про право на розвиток (1986 р.),

Копенгагенську декларацію про соціальний розвиток

(1995 р.), Декларацію тисячоліття (2000 р.), проголоше�

них Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних

Націй, у загальному мета соціального розвитку полягає

у постійному підвищенні рівня добробуту, благополуч�

чя всього населення. Відповідно, цільова спрямованість

соціального розвитку регіональних систем полягає в

досягненні благополуччя усіх громадян незалежно від

їх соціальної чи територіальної приналежності, що,

своєю чергою, залежить від рівного доступу до реалі�

зації соціальних прав та гідного рівня їх забезпечення;

спільної відповідальності та ефективної взаємодії усіх

суб'єктів соціального розвитку; освоєння і творення

соціальних цінностей.

Задля досягнення таких цілей важливого значен�

ня набуває розуміння ролі держави у цьому процесі.

Проте саме її роль у забезпеченні соціального розвит�

ку на усіх управлінських рівнях продовжує залишати�

ся предметом численних дискусій науковців та прак�

тиків. Втрата державою під впливом глобалізації низ�

ки традиційних функцій вимагає їх реконструкції та

підтвердження основних обов'язків держави щодо за�

безпечення соціального розвитку як в цілому, так і ок�

ремих регіональних систем зокрема. Попри все, виз�

начальна роль держави у процесах соціальних змін

простежується в офіційних міжнародних документах.

Так, у резолюції Економічної і Соціальної ради ООН

"Державне управління і розвиток" зазначається, що

пожвавлення державного управління вважається од�

ним з основних елементів соціально�економічного роз�

витку [15]. В стратегічних документах Ради Європи

відмічається, що саме держава виступає в якості га�

ранта прав людини, відновлює достатній ступінь спра�

ведливості розподілу доходів через механізми со�

лідарності, відіграє провідну роль захисту прав враз�

ливих верств населення, використовуючи різноманіт�

ний арсенал засобів соціального захисту [14]. Водно�

час з огляду на розширення переліку соціальних

суб'єктів, посилення їх ролі у процесах соціального

розвитку регіонів, постійно має відбуватися й пошук

нових, більш різноманітних засобів дій держави за

участі нових партнерів. Таким чином, саме держава

виступає "основним інституційним суб'єктом соціаль�

ного розвитку, який покликаний виконувати коорди�

нуючу, організуючу роль у регулюванні процесів соц�

іального розвитку, функціонування суспільного буття"

[13, с. 100].

Держава як сукупний суб'єкт державного управлін�

ня є великою системою, яка має свої характеристики,

складається з численних елементарних систем, що

об'єднуються в підсистеми, створюють ієрархію, тобто

багаторівневу впорядкованість управлінських структур

різних рівнів. Виявлення (створення) ієрархії підсистем

у великій системі дозволяє додатково вивчити як влас�

тивості системи в цілому, так і її компонентів. Як прави�

ло, система управління містить три управлінських рівні:

центральний як "головний керівний вузол держави",

регіональний, який охоплює території окремих облас�

тей, та місцевий, що містить районний рівень виконав�

чої влади й органи місцевого самоврядування. Однак з

огляду на особливості керованої підсистеми доречно,

на наш погляд, виділяти лише два управлінських рівні:

національний — як діяльність вищих та центральних

органів виконавчої влади, який виступає "зовнішньою"

формою управління соціальним розвитком регіонів, та

регіональний — як діяльність органів виконавчої влади

обласного й районного рівня, а також органів місцево�

го самоврядування, який забезпечує "внутрішнє" управ�

ління соціальними процесами на відповідній території,

що в цілому дозволяє говорити про державне та регіо�

нальне управління соціальним розвитком регіональних

систем.

Разом з тим, виникає нагальна необхідність чітко�

го визначення та розуміння сутності самої діяльності

держави у сфері забезпечення соціального розвитку

регіонів, що за класичного визначення, виступає своє�

рідною формою та засобом практичного втілення

відповідної державної політики. Однак варто зазначи�

ти, що при розгляді питань забезпечення соціального

розвитку регіонів вітчизняні й зарубіжні фахівці досл�

іджують різні напрями державної політики, викорис�

товуючи при цьому спільний термін "регіональна соц�

іальна політика", що зумовлює відсутність чітко виз�

наченого підходу до ролі і місця політики щодо забез�

печення соціального розвитку регіонів у системі дер�

жавного та регіонального управління, отже, різний

зміст регулятивного впливу та різні межі державного

втручання у перебіг соціальної реальності. Зокрема

наявними є підходи до розгляду регіональної соціаль�

ної політики як:

— однієї із складових державної регіональної по�

літики, яка спрямована на забезпечення і впорядкуван�

ня комплексу соціальних відносин, що виникають в ре�
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гіоні, а також на формування середовища життєдіяль�

ності, адекватної змінам соціальних потреб населення

та всього суспільства [6, с. 53; 7, с. 284; 12, c. 25];

— складової соціальної політики, що здійснюється

органами влади регіону й спрямована на вирішення його

соціальних проблем, розвиток його соціальної сфери,

створення умов для життя людей, забезпечення їх соці�

альних потреб, інтересів, прав та гарантій, надання со�

ціальних послуг [2, c. 170; 11, с. 119];

— особливої інституційно й законодавчо оформ�

леної діяльності органів влади й місцевого самовря�

дування, націленої на територіальну організацію та

розвиток соціальної сфери територіальної соціальної

системи й забезпечення на цій основі добробуту її меш�

канців [10], тобто виходячи з міждисциплінарних по�

зицій до розгляду цього напряму політики держави,

однак маючи на увазі забезпечення розвитку окремо

взятих регіонів.

Певною мірою відтворюючи базові положення

змісту політики держави в досліджуваній сфері, зазна�

чені підходи все ж містять окремі логічні обмеження.

Так, з огляду на цільову структуру соціального розвит�

ку, про яку зазначалося вище, досягнення окреслених

цілей видається неможливим лише засобами якого�не�

будь одного напряму політики, оскільки вимагає

здійснення комплексу заходів різного характеру, спря�

мованих, передусім, на:

1) створення необхідного зовнішнього середовища

для реалізації соціальних прав усіх громадян незалеж�

но від соціальної і територіальної приналежності;

2) формування внутрішнього потенціалу усіх

суб'єктів соціальних дій, розподілу та підвищення рівня

їх соціальної відповідальності, розвиток ефективних

форм взаємодії, зокрема соціального та громадянсько�

го діалогу, державно�приватного партнерства;

3) стимулювання процесів самоорганізації, підви�

щення рівня громадянської активності, формування су�

спільної довіри та культури толерантності, творення,

відтворення та збереження соціальних цінностей.

Звідси очевидно, що очікуваний соціальний ефект

досягатиметься виключно у результаті діяльності у

різних галузях управління та різних сферах політики, що

засвідчує наскрізний характер державного управління

соціальним розвитком регіонів, яке у найбільш концен�

трованому вигляді виявляється у формі як регіонального

виміру соціальної політики, так і соціальної складової

політики регіональної. При цьому, задля уникнення "тер�

мінологічної несумісності, яка спричиняє теоретичні й

практичні проблеми у більш грунтовному аналізі дер�

жавного управління" [3, с. 15], на наш погляд, при ви�

значенні змісту державного управління соціальним роз�

витком регіонів доречно все ж утриматися від викорис�

тання терміну "регіональна соціальна політика", роз�

глядаючи його в загальному формою втілення держав�

ної політики соціального розвитку регіонів як специфі�

чного виду діяльності держави, метою якої має висту�

пати не лише розвиток соціальної сфери окремих ре�

гіонів, але й забезпечення гармонійності їх розвитку,

тобто пропорційності рівня та темпів досягнення соці�

ального прогресу. Така політика держави інтегрує у собі,

передусім функції соціальної й регіональної політики та

відповідно до напряму управлінського впливу скла�

дається з двох взаємопов'язаних та взаємодоповнюю�

чих складових: політики держави, що спрямована на

вирішення загальнодержавних проблем на основі вра�

хування особливостей кожного регіону, та політики ре�

гіонів, яка здійснюється органами управління регіону

для максимального забезпечення потреб населення з

урахуванням загальнодержавних інтересів.

Реалізація цілей будь�якого напряму державної по�

літики передбачає формування та функціонування

відповідного механізму державного управління. Попри

наявність значного масиву наукових публікацій з питань

механізмів державного управління як в цілому, так і в

окремих сферах суспільної діяльності, рівень дослід�

ження означеної проблеми залишається невідповідним

її значущості та актуальності, що відмічається, пере�

дусім, недостатньою науковою розробленістю визна�

чення поняття механізму державного управління та його

складових елементів. Проте найбільш поширеною та

енциклопедично закріпленою є інтерпретація механізмів

державного управління як способів розв'язання супе�

речностей явища чи процесу в державному управлінні,

послідовна реалізація дій, які базуються на основопо�

ложних принципах, цільовій орієнтації, функціональній

діяльності з використанням відповідних форм і методів

управління [4, с. 421]. Відповідно модель формування

механізму державного управління, наповнення його

конкретним змістом має здійснювати на основі такої

послідовності: об'єкт управління → цілі, завдання →
фактори впливу → методи управління → ресурси. Вод�

ночас з огляду на надзвичайну складність, поліструк�

турність об'єкта управління у контексті нашого науко�

вого пошуку більш доречніше скористатися іншою,

більш загальною методологічною схемою досліджен�

ня державно�управлінських механізмів, яка передбачає

їх аналіз від напрямів діяльності до способів реалізації,

що дозволяє дати відповіді на запитання: де застосову�

ються управлінські механізми, як застосовуються й що

конкретно застосовується [1, с. 12—13].

Відтак, відповідно до характеру прикладення зусиль

універсальним механізмом державного управління у

досліджуваній сфері виступає державна політика со�

ціального розвитку регіонів (як сукупність цілей, зав�

дань, шляхів їх досягнення), яка реалізується на основі

простих механізмів (правових, інституційних та ресурс�

них) та із застосуванням прямих (практичні заходи, за�

соби, інструменти) і опосередкованих (важелі, стиму�

ли) способів впливу на об'єкти управління.

Ефективне та обгрунтоване управління неможли�

ве без досконалого знання про стан та зміни об'єкта

управління, що потребує формування системи моніто�

рингу, яка власне й пов'язана з отриманням і аналізом

інформації щодо певного об'єкта управління. Незва�

жаючи на значну кількість наукової літератури та ос�

танніх публікацій із проблематики використання моні�

торингу як ефективного інструменту сучасної діагнос�

тики, жодна з них окремо не підвищує загальний рівень

термінологічної визначеності та елементного складу з

цього питання. Позиція ж провідних фахівців у галузі

державного управління полягає в тому, що моніторинг

здійснюється протягом усього процесу реалізації дер�

жавної політики, програми, проекту, акумулює необ�

хідну інформацію для оцінювання та контролю, ха�
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рактеризується активним та цільовим спрямуванням,

оскільки будується за заздалегідь продуманим алго�

ритмом, ведеться систематично і має точно визначене

завдання [9, с. 118].

На відміну від значення, яке надається й моніторин�

гу соціального розвитку регіонів, в експертно�науково�

му середовищі продовжують тривати пошуки методич�

них підходів щодо вимірювання соціальної складової

регіонального розвитку. Слід при цьому відмітити, що

сучасні тенденції оцінювання соціального розвитку як

результату діяльності органів влади щодо формування,

реалізації, коригування політики соціального розвитку

за інструментального розходження базуються на зас�

тосуванні понять "рівень�якість життя" та "рівень людсь�

кого розвитку".

Значна частина вітчизняних науковців дотримуєть�

ся позиції оцінки рівня та якості життя населення за пев�

ною визначеною системою соціальних показників,

кількість яких варіюється залежно від цільових наста�

нов дослідження [2; 12]. Останнім часом для виділення

індикаторів моделювання соціального розвитку

найбільш оптимальною категорією визнається людсь�

кий розвиток. Саме концепцію розвитку людського по�

тенціалу окремі науковці беруть за основу моделюван�

ня інтегрального індексу соціального розвитку регіонів

та його узагальнюючих складових: демографічного роз�

витку; матеріального добробуту; рівня освіти; ринку

праці [8].

Незважаючи на відмінності у підходах у визначенні

критеріїв оцінювання соціального розвитку регіонів,

спільною їх особливістю є акцент на індивідуальних

можливостях людини, яке здійснюється на основі су�

купності соціальних показників, що характеризують

явні ознаки, "видимі" компоненти соціального. Таке оц�

інювання не відображає повною мірою цілісної моделі

соціального розвитку, оскільки недостатньо враховує

взаємодію між окремими компонентами та роль

суб'єктів соціальної сфери, засвідчує лише не�

обхідність втручання з боку держави у перебіг соціаль�

ної реальності, але не сприяє чіткому уявленню про

підходящу політику, тим більше необхідний розподіл

обов'язків між зацікавленими сторонами. Відповідно

актуалізується необхідність та доцільність розробки

нової методології вимірювання соціального розвитку

регіонів, введення у національну систему оцінювання

додаткових ключових аспектів розвитку, що сприяти�

ме здійсненню системного аналізу регіональних про�

блем та виробленню ефективних управлінських рішень

щодо їх розв'язання.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, аналіз та узагальнення сучасних на�

працювань теорії державного управління та дослід�

жень теоретичних та прикладних проблем державно�

управлінського впливу на соціальну реальність дає

можливість визначити сутнісні характеристики та

суттєві особливості державного управління соціальним

розвитком регіонів, яке пропонується розглядати як

форма здійснення специфічного виду політики держа�

ви, метою якої виступає забезпечення соціального бла�

гополуччя громадян незалежно від території прожи�

вання, соціального вирівнювання регіонального роз�

витку. Така політика має наскрізний характер, інтег�

руючи у собі, передусім, функції соціальної й регіо�

нальної політики, та відповідно до напряму управлінсь�

кого впливу складається з двох взаємопов'язаних і

взаємодоповнюючих складових: політики держави, що

спрямована на вирішення загальнодержавних проблем

на основі врахування особливостей кожного регіону,

та політики регіонів, яка здійснюється органами управ�

ління регіону для максимального забезпечення потреб

населення з урахуванням загальнодержавних інте�

ресів.

При цьому недостатня наукова розробленість

проблеми та необхідність формування цілісної сис�

теми державного управління соціальним розвитком

регіонів, її модернізації у практиці державно�управ�

лінської діяльності потребують дослідження питань

щодо передумов розвитку регіональних соціальних

систем з метою з'ясування основних факторів впли�

ву на соціальні процеси регіонального рівня, й відпо�

відно конкретизації цілей, завдань, напрямів та ме�

ханізмів державного управління соціального розвит�

ку регіонів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливості модерного поступу вітчизняного держав�

ного управління у контексті формування та здійснення дер�

жавної політики полягають у посиленні тенденцій інформа�

ційного взаємообміну соціуму, громадянського суспільства

та державних структур, процесів транспарентності та пол�

іваріантності середовища вироблення державної політики.

Власне розуміння державної політики як продукту певного

середовища дозволяє збагнути можливості адекватного

застосування механізму державної політики та віднайти

шляхи для його оптимізації, прогнозувати та продукувати

суспільносприйнятні зміни у державно�політичному процесі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблематика середовища знаходить свій початок у філо�

софських теоріях Парменіда, Аристотеля, Платона, Декарта

та інших мислителів. У сучасних вітчизняних та зарубіжних

дослідженнях вивчення феномену середовища являє собою

доволі вузький сегмент. Водночас систематичному досліджен�

ню концепту присвячені праці В. Тертички, Ю. Мануйлова,

В. Лепського, О. Яницького, А. Сельського та ін.
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Проте наявний обсяг теоретико�методологічних

знань про феномен "середовище" у державно�політич�

ному науковому дискурсі має фрагментарний та несис�

тематизований характер, відзначається відсутністю кон�

цептуалізації, і, як наслідок, не задовольняє практичні

потреби державно�політичного процесу.

МЕТА СТАТТІ
Метою публікації є детальний теоретичний аналіз ок�

ремих фундаментальних категорій, які визначають змістов�

не наповнення концепту "середовище" у левовій частині

галузей наукового знання: простір, оточення, місце.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Попередній аналіз дефініції "середовище" дає

підставу для визначення двох основних підходів щодо

її тлумачення: як заповненого простору; як оточення

("environment").

Категорія "простір" покладена в основу архітектури се�

редовища. У науковій літературі чітко простежуються дек�

ілька основних дослідницьких підходів щодо розгляду кон�

цепту "простір": 1) простір як самодостатня і незалежна уні�
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версалія, інертна до будь�якого змісту, тіл, речей і процесів,

що знаходяться всередині простору. Витоки цього розумін�

ня знаходяться у ньютонівському визначенні абсолютного

простору, який "безвідносно до чого б то не було зовнішнь�

ого, залишається однаковим і нерухомим" [1, с. 30]. Погод�

жуємося із думкою, усталеною в академічних колах, що за

таких уявлень досліджувати простір як наукову категорію не�

можливо, оскільки, якщо ця категорія характеризується як

пустота, то відповідно простір не може бути джерелом за�

родження і розвитку нових процесів і взаємовідносин [2].

2) простір як самостійний об'єкт реальності, форма,

що є виразом системи відносин, певних засобів коорди�

нації матеріальних об'єктів і їх станів, тобто системно�

організована цілісність. Філософський словник трактує

простір як основний конструкт пояснювальної картини

світу, форму буття речей і явищ. У В. Вернадського

простір характеризується різноманітністю природних тіл

[3, с. 352]. Суттєвою відмінністю середовища від просто�

ру, за Дж. Гібсоном, є унікальність кожного суб'єкту (точ�

ки) [4]. І це створює необмежений спектр застосування

його об'єктного складу. Слідуючи даній логіці, ми отри�

муємо можливість для відповідного розгляду простору і

відповідно середовища як форми буття, орієнтовану на

предметно�матеріальну взаємодію унікальних суб'єктів.

Постнекласична картина світу, модерне ускладнення

зв'язків у середині простору, його диференціація, зумов�

люють розмежування фізичної моделі простору із соціаль�

ною. Соціальний простір П. Сорокіна і П. Бурдьє — це лю�

дина в системі суспільних процесів, належність до соціаль�

них груп. Реляційний підхід щодо вироблення соціального

простору, започаткований соціологами презюмує погляд на

його виробництво через соціальну взаємодію акторів, груп,

спільнот, мереж тощо. П. Бурдьє наголошує, що фізичний

простір визначається за взаємними зовнішніми ознаками

частин, що його утворюють, тоді як соціальний простір —

за взаємовиключенням позицій, які його утворюють [5].

Водночас Е. Гідденс категорично проти обмеження просто�

ру звичайними рамками соціальної взаємодії, простір, на

його думку, є інтегральною частиною суб'єкта [6].

Антропний принцип трактування середовища, постуль�

ований вченими�суспільствознавцями, передбачає існування

життєвого простору як інваріанту середовища. Життєвий

простір (L), за твердженням К. Левіна, являє собою сукупність

можливих подій і включає в себе індивіда (P) і середовище

(Е). Отже, формула: B = f (L) = f (P, E), пов'язує індивіда і

простір, з огляду на принцип взаємозалежності [8]. Водно�

час середовище для існування людини — це не лише простір,

але й час, що у своїй сукупності складає хронотоп місця. Влас�

не у відповідності із темпоральним і просторовим розумін�

ням і відбувалось облаштування життєвого середовища лю�

дини, будувалось співвідношення усіх формалізованих фак�

торів людських взаємин. Життєвий світ співвідноситься із по�

няттям цілісності. У контексті цієї логіки Ю. Мануйлов, про�

понує розглядати і параметрувати, а не структурувати, сере�

довище як цілісний феномен [10, с. 17].

На думку В. Кремня, В. Бикова, Г. Бакалдіної, структура

і суб'єктний склад простору, а відтак, і середовища, цілком

залежать і не можуть бути визначені без з'ясування мети його

існування і створення [9]. Вітчизняна дослідниця В. Коноваль�

чук вважає, що людина має справу із сукупністю матеріаль�

них об'єктів і явищ, розташованих у "відносному просторі",

цілісність сприйняття яких створює "ефект просторовості",

тобто рівень розвитку просторових уявлень відображає ди�

наміку розвитку суб'єкта, його соціальних зв'язків [11]. Пев�

ною мірою цю ідею підтвердили результати лінгвістичного

асоціативного експерименту, проведеного на базі Прикар�

патського національного університету ім. В. Стефаника.

Сутність експерименту полягала у доборі учасниками слів�

стимулів до поняття "простір". Результати засвідчили значну

кількість суб'єктивних одиничних реакцій. Таке розмаїття, на

думку авторів, і є продуктом унікального світосприйняття

індивідів, яке структурує просторову картину світу [12].

Отже, соціальний простір визначений соціальною взає�

модією суб'єктів, світосприйняття яких структурує і визна�

чає їхні просторові уявлення. Дослідження простору і се�

редовища зумовлене його метою і суб'єктним складом.

Відтак, простір, як стрижнева категорія концепту "сере�

довище", являє собою певну взаємозалежну сукупність, роз�

ташування феноменів, речей, точок відносно один одного у

заданій системі координат, що допускає вироблення чи вста�

новлення визначеного характеру взаємин, правил тощо. Заз�

начене дозволяє виокремити наступні ключові характерис�

тики простору і, відповідно, середовища,: взаємозв'язок подій

і явищ, що відбуваються, неможливість розглядати одне яви�

ще у відриві від інших. Отже, середовище постає як не тільки

географічно зумовлений феномен, але й як те, що має виз�

начальну вагомість і цінність для об'єктів та суб'єктів, яке об�

'єднує їх у певну, регламентовану правилами, соціальну су�

купність. Антропоцентризм простору і середовища пояснює

їх поліморфність, відтак, неможливість дослідження середо�

вища без урахування його мети і суб'єктного складу.

Структурованість простору, вираження його сутності

через певну протяжність, обсяг, передбачає застосування

демаркаційних концептів: локальність, регіональність (за Е.

Гідденсом), сфера, територія, кордон, місце. За топологіч�

ною теорією розмірність простору визначена розмірністю

елементів, які його породжують. Відповідно простір в "Соц�

іології простору" Г. Зіммеля, це простір тіл, що наповню�

ють його. Простір сприймається як певна якість, коли мож�

ливо відчути солідарність із ним, тобто є обмеження, кор�

дон. У Зіммеля кордон, це соціологічний факт, який прий�

має просторову форму [13]. Суспільство завжди має свої

кордони. Встановлення формальних зовнішніх кордонів

між спільнотами мало своїм наслідком формування просто�

ру для вироблення і реалізації сусільносприйнятних правил.

У 60�ті роки минулого століття чеський дослідник І. Зе�

ман наполягав на відносності ізоляції речей від середови�

ща, насправді, вважав науковець, речі тісно переплетені із

оточуючим середовищем та пронизують одне одного" [14].

Водночас О. Котуков справедливо зауважує, що для фізич�

ного простору важливим є визначення його зовнішніх меж,

для соціального — його внутрішньої структури, адже

зовнішні межі цього простору є дуже мобільними і нестійки�

ми [15]. З позицій системного підходу соціальний простір

як відкрита система для взаємного обміну із середовищем

має мати гнучкі, адаптивні кордони взаємодії. Викладене

дозволяє припустити наявність адаптивних, прозорих кор�

донів середовища, які визначаються з позицій спостерігача

та цілком залежні від суб'єктного складу.

Категорія "місце" у цьому контексті зумовлює диспо�

зицію середовищних областей, додає середовищу просто�

рово�часових характеристик, структурно�функціональну

орієнтацію. Уперше поняття територіальності як відношен�

ня позиції об'єкта у цей момент часу до позиції в просторі
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було розглянуто Т. Парсонсом. Так, суспільство він визна�

чає як політично організоване і покликане визначити віднос�

но ефективний нормативний порядок на певній території

[16]. У свою чергу Е. Гідденс розкриває концепцію присут�

ності: як результат формується поняття локальностей, яка

в свою чергу задає фіксованості інституціям [17]. Дж. Гібсон

називає місцем середовища проживання протяжну компо�

новку, яка посідає певне становище у оточуючому світі [18,

с. 46]. А. Петухова, аналізуючи категорію "місце", висуває

твердження про можливість її співставлення із поняттям "си�

туація", що свідчить про мінливість, ситуативність середо�

вища [19]. Подібну думку свого часу обстоював О. Геніса�

ретський, також покладаючи в основу концепту "середови�

ще" поняття ситуації [20].

У цьому контексті варто виокремити просторове сере�

довище, яке пізнається, формується суб'єктами у процесі

життєдіяльності. Розуміння концепту як структурно�склад�

ного феномену детерміноване постмодерними досліджен�

нями, які тяжіють до альтернативних презумпцій, що розг�

лядають просторове середовище як недиференційоване і

ацентричне. У рамках поняття номадології просторові се�

редовища позбавлені будь�яких демаркацій та відкриті до

виокремлення в них будь�яких топосів (місць).

Отже, територіалізація середовища, орієнтованість у

просторі є його сутнісною характеристикою. Водночас у

рамках постнекласичних досліджень процеси територіалі�

зації і детериторіалізації є нерозривними, оскільки вклю�

чені один в одне. Категорія "місце" наділяє середовище

часово�просторовою, структурно�функціональною орієнта�

цією, яка визначається специфікою суб'єкта.

Аналіз категорії "оточення" детермінований попереднім

висновком про неможливість дослідження концепту "сере�

довище" без суб'єкта, заданість середовища стосовно суб�

'єкта. Близько півстоліття тому Г. Щедровицький висловив

думку, що становище суб'єкта у такій взаємодії є централь�

ним, "два члена взаємин є нерівними", суб'єкт є первинним,

а середовище задається стосовно суб'єкта як щось значу�

ще для нього [21].

Водночас побіжний лінгвістичний аналіз виявляє ду�

альну природу концепту, з одного боку, англійський

відповідник "environment" чітко вказує на предметно�про�

сторове оточення живого чи неживого суб'єкта. Розумі�

ння середовища як "середини" чогось типізованого, од�

норідного, "осереддя", з іншого боку, дає підставу для

твердження про його первинне, центральне становище,

значення якого задається суб'єктним складом: освітнє,

політичне середовище тощо. Останнє співвідноситься із

стрижневим поняттям філософії постмодерна — різома,

яке може бути інтерпретоване як відкрите середовище

— не тільки в контексті відкритості для трансформацій,

але і в сенсі її співвідношення з зовнішнім. За оцінкою

авторів Ж. Делеза і Ф. Гваттарі, у різоми немає і не може

бути "ні початку, ні кінця, тільки середина, з якої вона

росте і виходить за її межі…" [22, с. 883—887]. Як на�

слідок, усталений розгляд середовища як результату

людських дій щодо опанування власного життєвого ото�

чення у сучасному науковому дискурсі постає на принци�

пово іншому рівні — вивченні середовища як складного

соціокультурного та смислового феномену, що синтезує

у собі предметно�просторову складову, людську

діяльність [23]. У цьому контексті зазнали змін і науко�

во�практичні підходи щодо розуміння концепту, середо�

вище розглядається не тільки як сукупність чинників впли�

ву на об'єкт, але й як інструментарій формування зада�

них значень, самоорганізована система тощо.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, категорія "простір" наділяє середовище предмет�

но�матеріальним змістом. Середовище, разом із географі�

чною зумовленістю, отримує визначальну вагомість і

цінність для об'єктів та суб'єктів, яке об'єднує їх у певну,

регламентовану правилами, соціальну сукупність. Катего�

рія "місце" додає середовищу просторово�часових диспо�

зиційних характеристик. Викладене дозволяє трактувати

середовище як відкриту систему, стверджувати про на�

явність адаптаційних, гнучких кордонів. Категорія "оточен�

ня" виявляє складну сутність дефініції як соціокультурного

та смислового феномену, що синтезує у собі предметно�

просторову складову, людську діяльність.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND OF FOOD SECURITY ASSURANCE
MECHANISMS WORKING?OUT AND FUNCTIONING AT THE CURRENT STAGE OF STATE
DEVELOPMENT

У статті обгрунтовано теоретико�методологічні засади розроблення та функціонування ме�
ханізмів забезпечення продовольчої безпеки України на сучасному етапі державного будівниц�
тва.

Визначено основні складові комплексного механізму забезпечення продовольчої безпеки:
правовий, інституційний, організаційно�адміністративний, фінансовий, економічний, кадровий,
науково�методичний, інформаційно�аналітичний, еколого�економічний механізми, а також
механізми державного регулювання забезпечення продовольством населення, державного
реагування на загрози продовольчій безпеці, запобігання загроз продовольчій безпеці, еконо�
мічного партнерства і співробітництва із регіональними організаціями з питань імпорту та екс�
порту продовольства, СОТ, інтеграції національного продовольчого ринку у світову продовольчу
систему.

Запропонована структура комплексного механізму забезпечення продовольчої безпеки доз�
волить у подальшому здійснити його змістовне наповнення, уникнути суперечностей та дуб�
лювання, які сьогодні мають місце у цій сфері, забезпечити реалізацію системного підходу до
інтеграції національного продовольчого ринку у світову продовольчу систему, здійснення дер�
жавної аграрної політики України з урахуванням місткості імпортного сегменту продуктових
ринків ЄС і митних режимів ЄС.

There was theoretical and methodological background of food security assurance mechanisms
working�out and functioning in Ukraine at the current stage of the state development substantiated
in the article.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Стратегії національної безпеки України визначе�

но принципи, пріоритетні цілі, завдання та механізми

забезпечення життєво важливих інтересів особи, су�

спільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз [1].

Також у Стратегії для економічної складової національ�

ної безпеки головну мету сформовано через критерій

прийнятого рівня забезпечення економічної безпеки,

однією з найважливіших складових якої є продовольча

безпека.

Ця обставина і визначає зв'язок загальної пробле�

ми з найбільш важливими науковими та практичними

завданнями дослідження державно�управлінських про�

блем забезпечення продовольчої безпеки України.

Адже недосконалість правового, інституційного та нау�

ково�методичного забезпечення продовольчої безпеки

гальмує успішну реалізацію "Стратегії реформ — 2020"

[2] та "Стратегії розвитку аграрного сектора економіки

України на період до 2020 року" [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

На підставі аналізу актуальних досліджень і науко�

вих публікацій можна зробити висновок про те, що про�

блеми забезпечення продовольчої безпеки України при�

свячено чимало наукових праць вітчизняних дослід�

ників, а саме: Т.М. Лозинської [4, с. 532], А.В. Яцика

та Т.Т. Ковальчука [5], В.І. Мунтіяна [6, с. 521—526],

А.Ю. Тригуба [7], В.П. Щербаня [8], В.П. Руликівського

[9], А.Ю. Фролова [10] та інших. Серед науковців три�

вають дискусії щодо: підходів до розробки моделей

державного управління розвитком агропромислового

комплексу в системі забезпечення продовольчої безпе�

ки держави; підходів до формалізації задачі державно�

го управління розвитком агропромислового комплексу

з врахуванням потреб держави у забезпеченні продо�

вольчої безпеки; підходів до визначення та оцінки заг�

роз продовольчій безпеці; принципів забезпечення про�

довольчої безпеки України.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на значну кількість робіт, в яких досл�

іджуються державно�управлінські проблеми забезпе�

чення продовольчої безпеки України, маємо констату�

вати, що сьогодні ще обмаль праць, в яких би розгляда�

лися питання удосконалення структури та функцій ме�

ханізмів забезпечення продовольчої безпеки України.

МЕТА СТАТТІ
Мета цієї статті полягає у науковому обгрунтуванні

теоретико�методологічних засад розроблення та фун�

кціонування механізмів забезпечення продовольчої без�

пеки України на сучасному етапі державного будівниц�

тва.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Механізм будь�якого явища у загальному філо�

софському сенсі може бути представлений як процес,

Ключові слова: комплементарна модель національної економічної безпеки, механізми державного

управління, теоретико�методологічні засади розроблення та функціонування механізмів забезпечен�

ня продовольчої безпеки України, зовнішній та внутрішній контури продовольчої безпеки, комплекс�
ний механізм забезпечення продовольчої безпеки.

Key words: complementary model of national economic security, state administration mechanisms,

theoretical and methodological background of food security assurance mechanisms working�out and

functioning in Ukraine, external and internal contours of food security, food security assurance complex
mechanism.

There were main components of food security assurance complex mechanism defined:
legal, institutional, organizational�administrative, financial, economical, personnel,
scientific�methods, informational�analytical, ecological�economical mechanisms, as well
as mechanisms of state regulation for food providing to the population, government reaction
to the food security hazards, food security hazards prevention, economical partnership and
cooperation with regional organizations regarding food import and export, World Trade
Organization, national food market integration into the world food system.

Suggested structure of food security assurance complex mechanism will allow to prepare
its substantial contents in the future, to avoid discrepancies and duplication that are
currently occurred in this field, to ensure system approach realization to the integration of
national food market into the world food system, making the state agriculture policy by taking
into account the import segment capacity of the EU food markets and the EU customs
regulations.
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система, засіб (інструмент) для вирішення певних зав�

дань. Разом з тим, це сукупність державних інститутів

та структур громадянського суспільства, а також прак�

тичних заходів, важелів, стимулів, способів дій з визна�

чення та організації (залучення) необхідних і достатніх

матеріальних, духовних, людських ресурсів, інтеграції

різних сфер суспільства з метою досягнення певних зав�

дань забезпечення національної безпеки України. Так,

за визначенням В.І. Абрамова, у найзагальнішому виг�

ляді алгоритм механізму забезпечення національної

безпеки виглядає так: суб'єкти системи національної

безпеки, дії яких визначаються національними інтере�

сами, встановлюють цілі цього механізму, необхідні

шляхи, сили, засоби, форми і способи діяльності функ�

ціональних суб'єктів, організовують їх взаємодію, кон�

троль, корекцію [11, с. 200—204]. З огляду на таку по�

зицію дієвий комплексний механізм забезпечення про�

довольчої безпеки доцільно здійснювати з позицій сис�

темного підходу на базі комплементарної моделі націо�

нальної економічної безпеки запропонованої віт�

чизняними дослідниками В.І. Кириленком та М.М. Шев�

ченком [12].

Структурно комплементарна модель національної

економічної безпеки складається з:

1) моделі формування системи економічної безпе�

ки, яка структурно включає в себе: діюче законодавство,

що регулює забезпечення економічної безпеки; націо�

нальні інтереси України у економічній сфері; складові

економічної безпеки, визначених в офіційному дискурсі;

загрози економічній безпеці; систему порогових інди�

каторів; організаційні структури гарантування економі�

чної безпеки;

2) моделі розробки економічної політики в рамках

якої визначаються пріоритетні напрями соціально�еко�

номічного розвитку та завдання у сфері забезпечення

національної економічної безпеки;

3) моделі реалізації економічної політики;

4) моделі оцінювання економічної політики;

5) моделі корекції економічної політики.

Головною метою функціонування системи забезпе�

чення національної економічної безпеки як підсистеми

національної безпеки є забезпечення певного рівня без�

пеки, який гарантував би її економічний суверенітет,

нагромадження економічної сили, підвищення конку�

рентоспроможності, економічне зростання, зростання

добробуту або якості життя. Мета функціонування цієї

системи досягається реалізацією фундаментальної

функції — виявленням небезпек і загроз економічній

безпеці та їх нейтралізацією. Також функціями системи

забезпечення національної економічної безпеки є низ�

ка робочих функцій — організаційно�управлінська, про�

гностична, програмно�теоретична, планово�аналітична,

інтеграційна, координаційна, а також функції цілепо�

кладання, цілевизначення, цілереалізації, ідеологічна,

партисипаторна, моніторингу та контролю [12, с. 45—

48].

Більш докладно розглянемо питання практично�

го використання комплементарної моделі національ�

ної економічної безпеки при реалізації функцій ціле�

реалізації, фундаментальної (основоположної) та

інтеграційної у сфері забезпечення продовольчої без�

пеки.

Функція цілереалізації забезпечує формування

комплексного механізму забезпечення продовольчої

безпеки, що передбачає відбір і композиційну побу�

дову державно�управлінського впливу на систему

економічних відносин на кожному етапі досягнення

цілей державної аграрної політики, а також визначен�

ня особливостей діяльності по забезпеченню продо�

вольчої безпеки в конкретних історичних умовах. Вар�

то зазначити, що використання комплементарної мо�

делі національної економічної безпеки при розбудові

комплексного механізму забезпечення продовольчої

безпеки регулює процеси конструювання зазначено�

го механізму з урахуванням контексту домінуючої па�

радигми національної економічної безпеки, зовніш�

ньоторговельної політики, економічного укладу краї�

ни, державної аграрної політики. Водночас, розбудо�

ва комплексного механізму забезпечення продоволь�

чої безпеки, як складової системи забезпечення на�

ціональної економічної безпеки, здійснюється в рам�

ках загальної теорії систем, теорії організації, теорії

управління, теорії глобального управління, теорії дер�

жавного управління, теорії міжнародних відносин,

теорії правової держави, теорії глобальної безпеки,

теорії колективної безпеки, теорії національної без�

пеки, теорії економічної безпеки, теорії продоволь�

чої безпеки.

Результати аналізу наукової літератури [11—13]

дозволяють виокремити два типи забезпечення продо�

вольчої безпеки, в яких реалізовуються фундаменталь�

на та інтегруюча функції системи забезпечення націо�

нальної економічної безпеки:

1) фундаментальна функція забезпечує регулюван�

ня заходів держави по забезпеченню продовольчої без�

пеки, тобто державою здійснюється управління давно

існуючою, але не забезпеченою діяльністю, яка постійно

породжує однотипні загрози продовольчій безпеці, при

яких державне реагування на ці загрози стає самоціллю.

Тобто це задіяння механізму державного реагування на

відомі загрози продовольчій безпеці, механізмів СОТ і

т.д.;

2) інтегруюча функція забезпечує управління діяль�

ністю, яка або підлягає реформуванню, або створюєть�

ся як нова: а) режим забезпечення нормалізації

міждержавних економічних відносин, що передбачає

регулювання економічних процесів та розробку пре�

вентивних заходів у сфері зовнішньоторговельної

діяльності з метою управління ризиками продовольчій

безпеці, тобто це задіяння механізму економічного

партнерства і співробітництва із регіональними орган�

ізаціями з питань імпорту та експорту продовольства;

б) інтеграція національного продовольчого ринку у

світову продовольчу систему з урахуванням перспек�

тивних тенденцій і факторів її формування та вдоско�

налення.

При реалізації інтеграційної функції системи за�

безпечення національної економічної безпеки мож�

ливі наступні варіанти практичного використання

комплементарної моделі національної економічної

безпеки з питань забезпечення продовольчої безпе�

ки:

— визначення умов стратегічного партнерства з

питань імпорту та експорту продовольства в кон�
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тексті реалізації національних інтересів в економіч�

ній сфері;

— визначення можливості укладання взаємовигід�

них угод між двома і більше сторонами про вибір ними

стратегій поведінки, що забезпечують їм гарантований

рівень продовольчої безпеки, незалежно від дій сторін,

що не входять до коаліції;

— оцінювання ризиків реалізації заходів з питань

міжнародного економічного співробітництва для про�

довольчої безпеки держави.

Комплементарна модель національної економічної

безпеки також може слугувати надійним "інструментом"

при вирішенні таких завдань забезпечення продоволь�

чої безпеки:

— вивчення стану захищеності національних інте�

ресів у продовольчій сфері від загроз економічного ха�

рактеру в системі забезпечення національної економіч�

ної безпеки;

— обгрунтування необхідного рівня продовольчої

безпеки держави, адекватного визначеному рівню за�

гроз економічного характеру і тенденціям розвитку

соціально�економічної обстановки у світі, регіоні,

країні;

— синтезу раціональної структури і оцінки ефектив�

ності функціонування комплексного механізму забез�

печення продовольчої безпеки;

— обгрунтування заходів по підвищенню ефектив�

ності комплексного механізму забезпечення продоволь�

чої безпеки;

— обгрунтування вимог до державних структур, які

функціонують в інтересах забезпечення продовольчої

безпеки;

— обгрунтування рекомендацій по залученню зу�

силь регіональної та універсальної систем безпеки у

світі, регіоні, вибору напрямів зовнішньоекономічної

співпраці у сфері забезпечення продовольчої безпеки

т.п.

При вирішенні цих та інших завдань передбачена

режекція комплементарної моделі національної еко�

номічної безпеки під конкретне завдання забезпечен�

ня продовольчої безпеки, яке означає комплектацію

структури моделі, обсяг вхідних та вихідних даних, виз�

начення діючого законодавства та інших прийнятих

державних актів, які мають відношення до даного зав�

дання. Проведення режекції моделі національної

економічної безпеки дає змогу формувати систему

обмежень і констант, які визначають базові характе�

ристики комплексного механізму забезпечення продо�

вольчої безпеки:

— кількість структур і рівнів ієрархії державного

управління, задіяних при прийнятті відповідного рішен�

ня;

— нормативно�правова база, на основі якої прий�

маються стратегічні рішення у сфері забезпечення про�

довольчої безпеки;

— мінімально необхідний час і організаційні ресур�

си на підготовку і прийняття державно�управлінського

рішення, а також на проведення заходів по забезпечен�

ню продовольчої безпеки на різних рівнях ієрархії сис�

теми державного управління;

— види документів, які розробляються кожною

структурою, на кожному рівні ієрархії і часові нормати�

ви на їх розробку, погодження, прийняття і доведення

до виконавчих структур;

— види, обсяги і процедури контролю за виконан�

ням прийнятих державно�управлінських рішень;

— сукупність показників оцінки ефективності фун�

кціонування комплексного механізму забезпечення про�

довольчої безпеки і його складових.

Враховуючи те, що поняття безпеки має дві сторо�

ни: зовнішню, що характеризує визначальний вплив

об'єкта на середовище, і внутрішню, що характеризує

властивість опірності об'єкта стосовно дій середови�

ща [12, с. 42], пропонуємо виокремити зовнішній та

внутрішній контури продовольчої безпеки й відповід�

но такі критерії оцінки: а) зовнішньої продовольчої

безпеки — ступінь забезпечення продовольчої неза�

лежності; частка імпортних поставок продовольства;

частка експортних поставок продовольства; частка

ввезених трансгенних організмів; рівень втрат

зовнішніх ринків збуту сільськогосподарської про�

дукції; частка приватизованих сільськогосподарських

земель громадянами іноземних держав [5, с. 165—167;

7; 8; 9, с. 36; 14]; б) внутрішньої продовольчої безпеки

— частка витрат на продовольство в загальних витра�

тах окремих груп населення; рівень задоволення по�

треб населення згідно норм харчування; рівень забез�

печення цінової доступності; гарантії якості і безпеки

продуктів харчування; рівень виснаження природного

потенціалу агровиробництва одночасно з його техно�

логічною деградацією; рівень соціально�економічно�

го розвитку села; рівень впливу шкідливих генетичних

ефектів у популяціях живих організмів, зокрема гене�

тично змінених організмів, та біотехнологій; рівень

транскордонних забруднень водних басейнів та рівень

якості води; рівень втрат потенціалу аграрного секто�

ру економіки [4, с. 532; 5, с. 161; 7; 8; 9, с. 36; 10; 15, с.

107—122].

Вказані базові характеристики комплексного меха�

нізму забезпечення продовольчої безпеки є основою

для обгрунтування специфічних вимог до його структур�

них компонентів.

Є сенс зауважити, що комплексний механізм забез�

печення продовольчої безпеки має бути побудований

як відносно самостійна система, тобто необхідно ви�

значити його структуру, встановити взаємозв'язок між

елементами, проаналізувати їх функції та спроможність

діяти цілеспрямовано зі своїми особливостями. Це доз�

воляє розробити його як результативний спосіб пізнан�

ня реальної дійсності і науково обгрунтованого впливу

на процеси, які відбуваються в державі, що відповідає

вимогам системного підходу.

На основі теоретико�методологічних засадах роз�

будови та функціонування механізмів державного уп�

равління [4, с. 421], механізмів забезпечення націо�

нальної безпеки [4, с. 419], механізмів інтеграції на�

ціональної економіки у світову економічну систему

[14], логіки взаємозв'язку елементів аграрної політи�

ки, пріоритетною метою якої є забезпечення продо�

вольчої безпеки [4, c. 532], логіки взаємозв'язку зов�

нішнього та внутрішнього контурів продовольчої без�

пеки, логіки впливу на аграрний сектор економіки та�

ких важливих чинників, як глобалізована економіка

[16], проблема глобальних змін клімату [5, с. 161; 6, с.
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520—521], митні режими ЄС [17] та ринки інновацій у

аграрній сфері [18] визначимо основні складові комп�

лексного механізму забезпечення продовольчої без�

пеки. Він має декілька основних складових, що пред�

ставляють собою окремі механізми, об'єднані в систе�

му правових, інституційних, організаційних, фінансо�

вих, соціальних, інформаційно�аналітичних та науко�

во�методологічних засобів, які повинні використову�

ватись у комплексі, що й забезпечить досягнення цілей

державної аграрної політики в контексті забезпечен�

ня продовольчої безпеки, сприятиме підвищенню її

ефективності.

Правовий механізм формується, виходячи з того,

що на створення та розвиток нормативно�правової бази

аграрної політики, безумовно, здійснюють вплив різно�

манітні чинники, серед яких такі: особливості вихідно�

го правового поля; особливості стану соціально�еконо�

мічних умов країни в цілому; розширення міжнародної

співпраці у сфері забезпечення продовольчої безпеки

України тощо.

Правові засади у сфері аграрної політики в кон�

тексті забезпечення продовольчої безпеки встанов�

люють такі норми і правила: суб'єктів аграрної пол�

ітики, їх статус, функції і компетенцію (предмет дер�

жавно�управлінського впливу, права та обов'язки,

форми і методи діяльності), структуру і характер

взаємовідносин; порядок формулювання мети,

цілей та завдань державної аграрної політики в кон�

тексті забезпечення продовольчої безпеки; принци�

пи побудови та функціонування державно�управлі�

нських інститутів; форми, умови, порядок виникнен�

ня, зміни та припинення відносин між суб'єктами та

об'єктами державної аграрної політики; сукупність

правових інструментів для гарантування реалізації

суб'єктами державної аграрної політики національ�

них інтересів у економічній сфері; правові засоби,

які визначають юридичні технології: заборони, тер�

міни, процедури та ін.; методи адміністрування та

засоби впливу, заходи відповідальності та заходи

заохочення тощо.

Правові норми не лише визначають цілі та завдан�

ня органів державного управління, їх компетенцію,

принципи побудови та функціонування, а й регламен�

тують відносини в межах організаційної структури як

самої системи, так і її окремих елементів; визначають

організаційно�правові форми та методи діяльності

органів державного управління. Правові норми, рег�

ламентуючи всі відносини, що виникають у ході фор�

мування та реалізації державної аграрної політики в

контексті забезпечення продовольчої безпеки, визна�

чають тим самим, правове середовище та правовий

інструментарій діяльності системи органів державно�

го управління, а також інших суб'єктів, які залучають�

ся на цей процес.

Відзначимо, що основними властивостями правово�

го механізму є його зв'язок з конкретною ціллю та сис�

темна природа, що передбачає не автоматичне об'єд�

нання нормативно�правових актів стосовно продоволь�

чої безпеки, а їх організовану і взаємопов'язану су�

купність, спроможну забезпечити досягнення поставле�

ної мети шляхом законної реалізації суб'єктами націо�

нальних інтересів.

Інституційний механізм охоплює діяльність інститу�

ціональних елементів, які представляють суб'єктів дер�

жавної аграрної політики відмінного статусу з різним

призначенням та роллю у процесах її реалізації: суб'єкти

державного управління, органи виконавчої влади (ви�

щого, центрального і регіонального рівнів); органи та

посадові особи місцевого самоврядування (місцеві ради

та їх виконавчі органи, інститут голів територіальних

громад); недержавні організації.

Організаційно�адміністративний механізм забезпе�

чення продовольчої безпеки покликаний забезпечити

функціонування інституцій (суб'єктів) державної аграр�

ної політики, тобто являє собою сукупність правил і про�

цедур щодо: організації виконання органами виконав�

чої влади стратегічних документів з питань забезпечен�

ня економічної безпеки, й продовольчої зокрема; орга�

нізації ідентифікації (оцінки), моніторингу та прогнозу�

вання загроз продовольчій безпеці; організації програм�

но�цільового планування, розподілу та використання

ресурсів АПК в контексті забезпечення продовольчої

безпеки; організації виконання функціональних завдань

та координації дій між державними інститутами, що за�

безпечують продовольчу безпеку на рівні заходів та

адміністративно�правових режимів; організації виконан�

ня функціональних завдань механізмів забезпечення

продовольчої безпеки на регіональному рівні; органі�

зації виконання функціональних завдань державними

(недержавними) науковими центрами та вищими на�

вчальними закладами, що входять до системи АПК та

здійснюють підготовку фахівців для галузі; координації

дій між державою та неформальними об'єднаннями гро�

мадян, окресленими раніше; організації консультуван�

ня і громадського обговорення проектів документів

щодо реалізації державної агарної політики в контексті

забезпечення продовольчої безпеки, моніторингу їх

виконання, надання і збирання відповідної інформації,

здійснення контролю згідно з існуючими критеріями;

організації інформаційного супроводження державної

аграрної політики; організації контролю результатів ре�

алізації державної агарної політики в контексті продо�

вольчої безпеки.

Фінансовий механізм забезпечення продовольчої

безпеки має на меті створення умов для залучення

грошових ресурсів для функціонування комплексно�

го механізму забезпечення продовольчої безпеки

шляхом формування системи багатоканального

фінансування. Вона включає сукупність дій та заходів

за трьома напрямами: перший — класифікація про�

блем забезпечення продовольчої безпеки за сфера�

ми: економічна сфера, соціальна сфера, екологічна

сфера та ін.; другий — здійснення фінансування сис�

теми забезпечення продовольчої безпеки в умовах

криз, надзвичайних ситуацій тощо; третій — безпо�

середня фінансова підтримка продовольчої безпеки,

яка може надаватися за різних умов та у багатомані�

тних формах.

Економічний механізм забезпечення продовольчої

безпеки передбачає формування суто економічних

відносин у сфері агропромислового виробництва та

створення умов для розвитку інноваційної діяльності.

Механізм державного регулювання забезпечення

продовольством населення передбачає організацію
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взаємодії методів, форм та важелів держави, що дає

можливість забезпечити потреби населення у продук�

тах харчування в необхідних обсягах, асортименті й га�

рантованій якості (незалежно від зовнішніх та внут�

рішніх чинників) [10, с. 39].

Механізм державного реагування на загрози про�

довольчій безпеці передбачає виявлення та нейтраліза�

цію внутрішніх та зовнішніх загроз продовольчій без�

пеці.

Механізм запобігання загроз продовольчій безпеці

передбачає розробку та впровадження в життя превен�

тивних заходів соціально�економічного та організацій�

но�управлінського характеру щодо запобігання загроз

продовольчій безпеці.

Кадровий механізм забезпечення продовольчої без�

пеки має на меті підвищення відсотка зайнятості насе�

лення в аграрному секторі економіки з відповідною про�

дуктивністю праці, її оплатою, з передбаченням повно�

го забезпечення інфраструктурними факторами функ�

ціонування сільських районів.

При цьому реалізація вищеназваних та інших заходів

має відбуватись шляхом розробки та виконання конк�

ретних програм за видами та напрямами державної

аграрної політики в контексті забезпечення продоволь�

чої безпеки.

Науково�методичний механізм забезпечення про�

довольчої безпеки полягає у тісній взаємодії органів

державної влади, відповідальних за забезпечення

продовольчої безпеки та науково�дослідних інсти�

тутів і установ, у питаннях напрацювання методолог�

ічної бази впровадження новітніх технологій вироб�

ництва, їх апробації та адаптації до природно�кліма�

тичних особливостей України; проведенні наукової

роботи по найбільш проблемним питанням галузі та

закріпленню шляхів їх вирішення на законодавчому

рівні.

Інформаційно�аналітичний механізм забезпечення

продовольчої безпеки має на меті моніторинг та про�

гнозування загроз продовольчій безпеці, аналіз внутрі�

шнього і зовнішнього середовища країни в контексті

досягнення цілей поставлених у програмі державної

аграрної політики в контексті забезпечення продоволь�

чої безпеки.

Механізм економічного партнерства і співробітниц�

тва із регіональними організаціями з питань імпорту та

експорту продовольства має на меті забезпечення нор�

малізації міждержавних економічних відносин в кон�

тексті забезпечення продовольчої безпеки держави з

урахуванням впливу чинника глобалізованої економі�

ки.

Еколого�економічний механізм передбачає форму�

вання суто економічних відносин у сфері використання

природних ресурсів, стимулювання раціонального і ком�

плексного їх використання і відтворення, що є вкрай

важливим на шляху до зменшення ресурсномісткості

кінцевого національного продукту агропромислового

виробництва [6, с. 521].

Механізм СОТ передбачає забезпечення макроеко�

номічної стабільності й економічної безпеки країн в си�

стемі СОТ [16, с. 77].

Механізм інтеграції національного продовольчого

ринку у світову продовольчу систему забезпечує функ�

ціонування національної моделі входження України у

світову продовольчу систему з урахуванням перспектив�

них тенденцій і факторів її формування та вдосконален�

ня.

Реалізація комплексного державного механізму

забезпечення продовольчої безпеки, виходячи з окрес�

лених складових можлива за умови використання відпо�

відних інструментів, до яких відносять: інституційні (за�

кони, укази, постанови, розпорядження); фінансово�

економічні (податки, пільги, дотації, мито, акцизи, цінова

політика, розподіл ресурсів); соціально�економічні (за�

доволення потреб населення у харчових продуктах,

збільшення його купівельної спроможності, забезпечен�

ня якості продовольства тощо); адміністративні (конт�

роль, обмеження, дозволи, держзамовлення, захист,

конкуренції тощо); інвестиційно�інноваційні (галузеві

цільові та інвестиційно�інноваційні програми, фінансу�

вання інновацій та пріоритетних напрямів розвитку про�

довольчої галузі, контроль за використанням інвестицій,

координація реалізації інноваційних програм) [11, с.

199].

ВИСНОВКИ
1. Розбудову комплексного механізму забезпечен�

ня продовольчої безпеки доцільно здійснювати з по�

зицій системного підходу на базі комплементарної мо�

делі національної економічної безпеки, що регулює

процеси конструювання зазначеного механізму з ура�

хуванням контексту домінуючої парадигми національ�

ної економічної безпеки, зовнішньоторговельної пол�

ітики, економічного укладу країни, державної аграрної

політики. Водночас розбудова зазначеного механізму

має здійснюватися в рамках загальної теорії систем,

теорії організації, теорії управління, теорії глобально�

го управління, теорії державного управління, теорії

міжнародних відносин, теорії правової держави, теорії

глобальної безпеки, теорії колективної безпеки, теорії

національної безпеки, теорії економічної безпеки, теорії

продовольчої безпеки.

2. На основі теоретико�методологічних засадах

розбудови та функціонування механізмів державного

управління, механізмів забезпечення національної без�

пеки, механізмів інтеграції національної економіки у

світову економічну систему, логіки взаємозв'язку еле�

ментів аграрної політики, логіки взаємозв'язку зовні�

шнього та внутрішнього контурів продовольчої безпе�

ки, логіки впливу на аграрний сектор економіки таких

важливих чинників, як глобалізована економіка, про�

блема глобальних змін клімату, митні режими ЄС виз�

начено основні складові комплексного механізму за�

безпечення продовольчої безпеки: правовий, інститу�

ційний, організаційно�адміністративний, фінансовий,

економічний, кадровий, науково�методичний, інфор�

маційно�аналітичний, еколого�економічний механізми,

а також механізми державного регулювання забезпе�

чення продовольством населення, державного реагу�

вання на загрози продовольчій безпеці, запобігання

загроз продовольчій безпеці, економічного партнер�

ства і співробітництва із регіональними організаціями

з питань імпорту та експорту продовольства, СОТ,

інтеграції національного продовольчого ринку у світо�

ву продовольчу систему.
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3. Запропонована структурна комплексного

механізму забезпечення продовольчої безпеки доз�

волить у подальшому: 1) здійснити його змістовне

наповнення з визначенням суб'єктів і об'єктів, фун�

кціонально�організаційної структури механізмів за�

безпечення продовольчої безпеки в умовах глобал�

ізованої економіки, глобальних змін клімату, норма�

тивно�правового і ресурсного забезпечення, інстру�

ментів державного реагування на загрози продо�

вольчій безпеці, а також уникнути суперечностей та

дублювання, які сьогодні мають місце у цій сфері;

2) забезпечити реалізацію системного підходу до

інтеграції національного продовольчого ринку у

світову продовольчу систему, а також здійснення

державної аграрної політики України з урахуванням

місткості імпортного сегменту продуктових ринків

ЄС і митних режимів ЄС.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у

дослідженні структури та функцій державних ме�

ханізмів забезпечення продовольчої безпеки Украї�

ни.
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ВСТУП
В останні десятиліття у всіх мікро� та макросоціумах,

у суспільстві та світі спостерігається збільшення

кількості різних конфліктів, катастроф, що беззапереч�
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POST?TRAUMATIC STRESS DISORDER AS A NEW CHALLENGE TO THE MODERN UKRAINE

Важкі умови життєдіяльності громадян, обтяжені веденням антитерористичної операції на
Сході країни, призводять сьогодні до зростання кількості стресових та, навіть, по�справжньо�
му травматичних ситуацій, погіршуючи здоров'я населення та ускладнюють політико�соціо�
економічну ситуацію — сучасність називають "століттям травми". Внаслідок значних руйнувань
інфраструктури на тимчасово окупованих територіях та порушення усталеної, злагодженої
життєдіяльності тисячів українців, з'являються переселенці, постраждалі, збільшується
кількість військових, втрачають життя та здоров'я тисячі українців. Виникаючі внаслідок психічні
розлади, значно ускладнюють соціально�психологічну адаптацію, відповідно знижують трудо�
ву активність населення, негативно відбиваючись на розвитку та добробуті українців десятка�
ми років, відбиваючись на стані здоров'я та розвитку нащадків. Особливо це стосується демо�
білізованих — тих, хто брав участь у бойових подіях, адже за міжнародною статистикою, 20% з
них страждатимуть на посттравматичний стресовий розлад, симптоми якого проявлятимуться
роками. Це обумовлює актуальність вивченння цих питань.

 Difficult living conditions of citizens, burdened by conducting counter�terrorist operations in the
East, today are causing the increase of number of stressful and even really traumatic situations,
worsening health of the population and complicate the political and socio�economic situation —
modernity is called "the century of the injury". Due to the considerable damage of infrastructure of
the temporarily occupied territories and violation of established, coordinated life of Ukrainians,
immigrants and victims appear, the number of soldiers is increasing, thousands of Ukrainians lose
their lives and health. As a result of mental disorders, social and psychological adaptation significantly
impede, accordingly reduce labor activity of the population, negatively affecting the development
and welfare of Ukrainians during decades, affecting the health and development of offsprings. This
is especially true for demobilized people, who participated in military events. According to the
international statistics, 20% of them suffer from post�traumatic stress disorder, the symptoms of
which will appear during many years. This explains the relevance of studying these issues.

Ключові слова: учасники антитерористичної операції, психотравма, психосоціальні наслідки травми,

посттравматичний стресовий pозлад, наслідки ПТСР, державне управління медичним та соціальним за�

безпеченням.

Key words: the participants of the antiterrorist operation, public administration, governance of the medical and

social providing, members of the antiterrorist operation, psychotrauma, psyhorsocial effects of trauma, post�traumatic

stress malady, the effects of PTSD, public administration and social security health.

но екстримально впливають на людину, її здоров'я та

психіку.

"Сучасність можна назвати "століттям травми", ос�

кільки використання мови травми і страждання поши�
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рюється на опис майже будь�якої неприємної події,

якою б малозначною вона не була", — зазначів відо�

мий американський психолог Роберт Еммонс у своїй

книзі "Психологія вищих прагнень" [1].

Останні роки розвиток українського суспільства був

обтяжений масштабними переворотами, перманентни�

ми реформами, руйнуванням старих та недобудування

нових ефективнопрацюючих систем у державі. Ці про�

лонговані на десятки років трансформації породжува�

ли зміни та негаразди в усіх сферах життєдіяльності

людини, невпинно викликаючи нові й нові стреси. Ви�

никаючі внаслідок стресів психічні розлади, значно

ускладнюють соціально�психологічну адаптацію, відпо�

відно знижують трудову активність населення, негатив�

но відбиваючись на розвитку та добробуті країни.

Сьогодні у зв'язку із важкими політичною, соціо�

економічною ситуаціями, ускладненими умовами жит�

тєдіяльності громадян, погіршенням здоров'я тощо,

обтяженими веденям АТО на Сході країни, зросла

кількість стресових та, навіть, по�справжньому травма�

тичних ситуацій.

Відтак, вкрай важливо та необхідно вирішити зав�

дання щодо створення відповідних умов високого рівня

якості життя, у якому нормою повсякденності стали

стреси, катастрофи, травматичні події, що відбувають�

ся з окремими індивідами, або з групами, охоплюючи

від невеликих громад, сімей, аж до країни вцілому.

Стреси, маючи різну силу та тривалість впливу, ство�

рюючи як позитивний, так і негативний вплив на організм

та здоров'я, впливають на особистість неоднозначно:

хтось справляється із наслідками пережитих подій кра�

ще, інші — гірше. Найважливіше, Nota Bene, що на�

слідки стресів обов'язково відбиватимуться на наступ�

них поколіннях — постраждалі можуть "вкладати" влас�

ний травматизований образ у своїх дітей, які стають

носіями травматизованого батьківського образу.

Ще з часів 30�х років ХХ століття, після книги Уол�

тера Бредфорда Кеннона "Боротись чи втікати", Ганс

Сельє, дослідивши загальний адапційний синдром та

стрес, визначив позитивні наслідки психологічних травм,

особливо тих, що містять соціальний компонент — еус�

трес; негативні наслідки, що призводять до психологіч�

них, психосоматичних, психічних розладів — дистре�

сом.

Традиційно, об'єктом більшої уваги та ретельного

дослідження були саме дистреси, негативні наслідки

психотравм, у першу чергу посттравматичний стрес і

досить поширений посттравматичний стресовий розлад

(далі — ПТСР). Термін "розлад" використанио свідомо,

оскільки це не хвороба в класичному розумінні, адже

це — нормальна реакція психіки на патологічні обста�

вини, коли симптоми і поведінкові ознаки викликають

страждання та заважають особистісному функціонуван�

ню людини у стресі.

Найбільш частою формою розладів у жертв екст�

ремальних подій, які важко піддаються лікуванню та

корекціїї й проявляються психологічними, соціальними

і соматичними змінами є ПТСР. Цьому питанню в останні

роки присвячується все більше наукових досліджень

[2—5].

Також відмітимо, що ПТСР зачіпає усі рівні людсь�

кого функціонування (фізіологічний, особистісний,

міжособистісної та соціальної взаємодії), призводячи

до особистісних змін й у членів сімей травмованих осіб.

ПТСР як один з можливих психологічних наслідків

перенесення травматичної події виникає приблизно у

20% осіб, (навіть за відсутності фізичного травмуван�

ня, поранення), супроводжуючись як різними психічни�

ми розладами, так і психосоматичними порушеннями.

Загальні закономірності щодо виникнення та роз�

витку ПТСР залежать від того, які саме травматичні події

стали причиною психологічних і психосоматичних по�

рушень — спеціфика травматичного стресора. Провідну

роль відіграє екстремальність, вихід за межі звичайних

переживань, інтенсивності рівня страху за своє життя,

жаху та відчуття безпорадності. Важливими характери�

стиками також є несподіванка, стрімкий темп розвитку

катастрофічної події і тривалість дії, та повторюваність

впродовж життя.

Згідно з клінічною типологією і класифікацією

ПТСР, у цю групу розладів віднесені затяжні патологічні

стани у військовослужбовців, ветеранів війни, колишніх

депортованих і ексвійськовополонених після коротко�

часної або тривалої екстремальної дії.

Важливим, на нашу думку, є характерне для ПТСР

загострення інстинкту самозбереження із збільшенням

внутрішньопсихоемоційного напруження (збудження).

Високий рівень напруги підтримуює перманентно фун�

кціонуючий механізм фільтрації стимулів, що надходять

ззовні зі стимулами, що вже відображені в свідомості

як ознаки надзвичайної ситуації (Кекелідзе, 2004).

Більшість дослідників цієї психотравми виділяють

три основні групи симптомів, що з віком мають тенден�

цію до посилення:

1) надмірне збудження (враховуючи вегетативну

лабільність, порушення сну, тривогу, нав'язливі спога�

ди, фобічне уникнення ситуацій, що асоціюються з трав�

матичною подією);

 2) періодичні напади депресивного настрою (при�

тупленість почуттів, емоційна заціпенілість, відчай, ус�

відомлення безвиході);

 3) риси істеричного реагування (паралічі, сліпота,

глухота, нервове тремтіння). Серед невротичних і па�

тохарактерологічних синдромів виділені характерні

для ПТСР стани: "солдатське серце" (біль за грудиною,

серцебиття, уривчастість дихання, підвищена

пітливість), синдром того, хто вижив (хронічне "відчут�

тя провини за те, що залишився живим", флешбек�син�

дром (спогади про "непереносні" події, що насильно

втручаються у свідомість), прояви "комбатантної" пси�

хопатії (агресивність та імпульсивна поведінка із спа�

лахами насильства, зловживання алкоголем і нарко�

тиками), синдром прогресуючої астенії (астенія, що

спостерігається після повернення до нормального жит�

тя у вигляді швидкого старіння, зниження ваги, психіч�

ної млявості та прагнення до спокою), посттравматичні

рентні стани (нажита інвалідність з усвідомленою ви�

годою від наданих пільг та привілеїв, перехід до па�

сивної життєвої позиції).

Вважається, що середні показники поширеності

ПТСР в умовах військового часу від 15 до 30% цілком

рівні високим показникам ПТСР у жертв злочинів —

15—50%. Тоді, як загальна поширеність ПТСР після

важкого стресу у мирні часи складає лише 0,5—1,2%.
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Останні роки ПТСР вивчали та використовували до

наслідків катастроф мирного часу (нещасні випадки,

природні, екологічні, техногенні катаклізми, пожежі,

терористичні дії, присутність при насильницькій смерті

інших у разі розбійного нападу, а також при транспорт�

них і виробничих аваріях, сексуальне насильство, мані�

фестація смертельних захворювань, сімейні драми. Сьо�

годні для України, в умовах подій на Сході країни, по�

стає актуальність вживання терміну ПТСР як військову

травму — наслідок участі у боях.

Загалом тематику щодо ПТСР почали всебічно ви�

світлювати у світі у 70�ті рр. минулого століття, після

отриманих суперечливих результатів проведених до�

сліджень щодо вивчення психологічних травм людей,

які пережили Голокост, колишніх військовослужбовців,

що воювали у В'єтнамі, Кореї, Афганістані.

У літератуних джерелах вказано, що американські

психіатри Р. Грінкер і Д. Шпігель (Grinker і Spiegel) од�

ними з перших розпочали розглядати відстрочені

психічні стани у ветеранів бойових дій як реакції на бой�

овий стрес. Вони виділили найбільш характерні відстро�

чені реакції на бойовий стрес, застосувавши поняття

"реакція боротьби" ("reactions to combat") і "реакція

після бою" ("reactions after combat"). (Людина під стре�

сом), ("Men under Stress"), 1945 р.).

Численні зарубіжні дослідження доводять, що знач�

на кількість комбатів, не поранені, не захворівші потре�

буватимуть реабілітації щодо профілактики наслідків,

пов'язаних із отриманою травмою — перебуванням у

бойових умовах. Міжнародні дослідження показують,

що маніфестація психічної патології часто відчувати�

меться через місяці або навіть роки по поверненню ве�

теранів до мирного життя. Відстрочені затяжні, часто

неповоротні наслідки бойової психічної травми внесені

до МКХ�10 — діагностична категорія "ПТСР" [5].

Думки дослідників та науковців розійшлися, оскіль�

ки одні стверджували, що важка психологічна травма

призводить до серйозних негативних наслідків для пси�

хіки постраждалого та відбиватиметься на їх нащадках.

Інші ж, навпаки, підкреслювали надзвичайні успіхи до�

сліджуваних у соціальній сфері, прагнення до інтелек�

туального, духовного розвитку, потребу змінити на кра�

ще себе й свої суспільство, країну в цілому.

У сучасній науковій літературі поняття травми кате�

горізується так: 1) наявність зовнішньої події, що су�

б'єктивно переживається індивідом як травматична;

2) психопатологічні наслідки травматичної події, що

виникають негайно, а також відстрочені наслідки,

що викликають обмеження функціонування Его, пору�

шення об'єктних відносин, психосоматичні розлади,

афективні порушення тощо; 3) посилення схильності до

майбутньої травматизації внаслідок пережитої травма�

тичної події; 4) травма як причина будь�якої психопато�

логії і, отже, фокус психотерапевтичної техніки [6].

Самі звичні форми травм, які викликають посттрав�

матичні порушення — ті, які вводять індивіда у раптову,

незвичну фазу безпорадності і надзвичайної небезпе�

ки. ПТСР більш серйозний і триває довше, якщо стрес,

викликаний людьми [6].

Термін ПТСР був запропонований M.J. Horowitz,

який розробив діагностичні критерії ПТСР, прийняті за

основу при складанні американської класифікації хво�

роб DSM�III (1976—1980). Пізніше ці критерії зазнали

деяких змін і в 1995 році були внесені в Міжнародну

класифікацію хвороб 10 перегляду (МКХ — 10). За ви�

значенням МКХ�10, ПТСР називається "відстрочена і/

або затяжна реакція на стресову подію... (короткочас�

ну або затяжну) виключно загрожуючого або катастро�

фічного характеру, яка в принципі може викликати

дістрес практично у будь�якої людини".

Більшість досліджень щодо ПТСР було проведено

у США після війни у В'єтнамі, коли результатом участі у

бойових діях стала неадекватна поведінка багатьох ве�

теранів, що повернулися додому, на жаль, багато хто з

них став алкоголіком, наркоманом, опинився у в'язниці

або покінчив життя самогубством. Це значно стурбова�

ло суспільство.

Деякі дослідники ПТСР вважають (R.Ursano, 1994;

Ю.А. Александровский, 2000), що переживання людей,

які зазнали впливу різних катастроф, війни, якщо навіть

не отримали тілесних ушкоджень, безслідно для них не

проходять. Через декілька років, після пережитої си�

туації, у них розвинуться різні невротичні патохаракте�

рологічні стигми. На їхньому фоні часто формуються па�

тологічні стани (Ch. R.Figley, 1978; J.Wieson, 1978).

За різними даними, у В'єтнамі загинуло більше 58

тис. американських військових, було біля півмільйону

поранених. Але за наступні післявоєнні 10 років стільки

ж людей загинули за власним бажанням — суїцидом

завершили життя майже 60 тис. ветеранів війни. Таку ж

ситуацію спостерігали й після війн у Афганістані, Іраці.

Встановлено, що ПТСР складають 10 — 50% від усіх

медичних наслідків участі у бойових подіях (I. Bremsen,

1999; D.M.Glenn et al., 2002; H.G. Prigerson et al., 2002;

C.B. Литвинцев с соавт., 2005). Також у поєднанні із

соматичною патологією, це негативно відбивається

на стані фізичного здоровя ветеранів бойових дій

(D.N. Barret et al., 1991; M. J. Friedman et al., 1994).

Питання щодо психологічної травми і ПТСР у краї�

нах пострадянського простору вивчали зокрема,

А.А. Кузнецов, С.С. Калмикова, М.А. Падун, І.Г. Малкі�

на�Пих, Н.В. Тарабріна, О.Ш. Тхостов, Ю.П. Зінченко [5;

7—9], ними з'ясовано основні умови виникнення та сим�

птоматику ПТСР, але масштабних, різнобічних дослід�

жень не проводилося. Науковці, дослідники, психоло�

ги�практики, спостерігаючи людей після психологічних

травм, дійшли до висновку, що реальна різноманітність

наслідків травм значно ширша, складніша, ніж це прий�

нято було вважати.

Сьогодні не викликає сумніву, що психологічні зміни

у учасників бойових дій спостерігаються у вигляді

окремих розрізнених симптомів, у вигляді більш�менш

взаємозалежних проявів і у вигляді синдрому — ПТСР.

Ще під час Другої світової війни В.А. Гіляровським був

описаний "синдром нервової демобілізації", що виникає у

солдатів після повернення з фронтової обстановки, що

характеризується ним проявом залишкових явищ перевто�

ми на тлі різкого зниження рівня вольової мобілізації [10].

На підставі досліджень післявоєнної адаптації вете�

ранів Великої Вітчизняної війни вітчизняними вченими

було зроблено висновок про те, що психотравмуючі

наслідки війни можуть тривало зберігатися (Гіляровсь�

кий В.А., Введенський І.Н., Краснушкин Є.К., Холодо�

вського Є. М. та ін.) [11—13].
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Сьогодні доведенимним є факт, що психічний стан

людини перебудовується під потреби бойової обстанов�

ки та потім виявляється непридатним до перебування та

життєдіяльності у мирній обстановці (стандартних цінно�

стей, до оцінки мирними громадянами пережитих вете�

раном військових подій та ін.). У цьому зв'язку з'явля�

ються можливості як додаткової психотравматизації

ветеранів, так і породження у них неприйняття існую�

чих соціальних цінностей, розвитку асоціальних форм

поведінки та ін.

У діапазоні впливу факторів війни на людину особ�

ливо небезпечними та масштабними є так звані пом'як�

шені та відстрочені наслідки війни, що впливають на

здоров'я військовослужбовців (фізичне, психічне), фор�

муючи психологічну врівноваженість, світогляд,

стабільність ціннісних орієнтацій і т.д. Наприклад, у тих,

хто відчув бойові події на собі, формується прагнення

до швидких і простих рішень, підвищується рівень агре�

сивності настроїв, із можливим налаштування на вирі�

шення суперечок і конфліктів нелегітимними методами,

аж до застосування сили та зброї тощо.

Численні дослідження, дані матеріалів проведених

опитувань учасників бойових дій (події у В'єтнамі, Афга�

ністані, Чечні, Ведикій Вітчизняній війні та ін.) показу�

ють, що у більшості ветеранів залишається відчуття, що

їх "використали", "підставили", нерідко підживлений

фактом, що вони залишаються наодинці з собою, а не�

забаром, просто забуті, на фоні підвищення потреби у

звичайному схваленні, розумінні, підтримці оточуючих

тощо.

Разом із цим формується комплекс майже незво�

ротніх особистісних змін — так званої "воєнізованої

психіки", що наслідком має різні, частіше виражені, сту�

пені прояву, специфічні феномени у потребах ветеранів,

їх ціннісних орієнтацій, соціальної взаємодії:

— яскраво виражене бажання бути зрозумілим —

мати в контакті з оточуюченням такий зворотній зв'я�

зок, що виправдовує морально їх участь у жорстокому

насильстві соціальною користю; бути соціально визна�

ними — це допоможе подолати комплекс провини, ви�

правдати власні агресивні та жорстокі вчинки перед са�

мим собою, своєю совістю, зробити спогади про них

менш травмуючими;

— потреба отримати у суспільстві визнання — ви�

соку оцінку своїх особистих зусиль, дій, так, щоб факт

позитивної оцінки став відомий широкому колу людей,

товаришам по службі, членам сім'ї;

— прагнення бути прийнятим в систему соціальних

зв'язків і відносин мирного життя з більш високим, ніж

раніше, соціальним статусом;

— приголомшення від реальностей мирного життя

— важко звикнутися з думкою, що в той час, коли вони

ризикували життям, в країні, в армії нічого не змінило�

ся, суспільство взагалі не помітило їх відсутності.

З психологічної точки зору, учасникі бойових дій,

ветерани, стають ніби особливо оголеними, ранимими,

разом із тим, вчені відзначають зміни у когнітивній сфері

— посилення жорстокості, безкомпромісності, ригід�

ності до моральних орієнтирів суспільства, зниження

порогів чутливості до соціальних впливів тощо. Нерідко

виявляється прагнення переробити цивільне життя але

негласним законам людських відносин воєнного часу.

Недостатність заходів або порушення/відсутність

послідовності та наступності проведення реабілітацій�

них заходів призводять до формування аддиктивних

розладів, психопатизації, порушенням соціального фун�

кціонування тощо (D.F. Zatzick et al., 1997; A. Feinstein

et al., 2002).

До таких реакцій були віднесені: нетерплячість, дра�

тівливість, агресивність, підвищена стомлюваність, апа�

тичність, труднощі засипання, тривожність, втома, підви�

щена реактивність, напруженість, депрессивність, осо�

бистісні зміни, ослаблення пам'яті, тремор, труднощі

концентрації, поглиненість спогадами про війну, нічні

кошмари, підозрілість, фобії. При цьому спостерігаєть�

ся також зниження апетиту, пристрасть до алкоголю і

різні психосоматичні симптоми [6].

Вже 2 роки Україна переживає непросту соціо�еко�

номічно�політичну ситуацію, ускладнену продовжувани�

ми бойовими подіями на Донбасі, не зупиняється потік

міграції, сім'ї втратили близьких, житло — десятки ти�

сяч людей вимушено переїхали до інших, більш безпеч�

них регіонів держави. За даними Дитячого Фонду ООН

(ЮНІСЕФ) понад 230 тисяч людей стали вимушеними

переселенцями.

За даними психологічного дослідження, що прово�

дилося під егідою Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) у

Донецькій області, майже 40% дітей віком 7—12 років

та більше половини дітей віком 13—18 років стали без�

посередніми свідками подій, що пов'язані з війною.

Відповідно 14% та 13% бачили танки та іншу військову

техніку, 13% та 22% бачили бої та сутички, 4% і 15%

— побиття знайомих людей, 6% та 5% стали свідками

погроз застосування зброї. Декілька дітей з опитаних

бачили вбитих і поранених. 76% дітей віком 7—12 років

та 43% дітей віком 13—18 років відчували страх, коли

ставали свідками вищеописаних подій [14].

Військові дії на Сході України стали надстресом,

значним психотравмуючим фактором, що негативно

відзеркалюється на здоров'ї населення: перебування у

зоні ведення бойових дій, безпосередня участь у

військових подіях, боях, отримані фізичні травми; втрата

близьких, житла та роботи; невизначеність положення

з неможливістю прогнозувати своє майбутнє та май�

бутнє своєї родини, становище заручника від обставин,

біженця, мігранта, безхатченка, відповідно, стигмати�

зація, дискримінація тощо формують соціальні умови,

що травмують психіку людей.

Порушення соціальної адаптації внаслідок впливу

специфічного дистресу — радикальних суспільних змін

через озброєні конфлікти, призвели до появи трьох

типів нової і значущої проблеми — психогенних роз�

ладів (ПР):

— аномічний варіант (замкненість у собі, втрата жит�

тєвого тонусу, активності, цілеспрямованості, звужен�

ня кола інтересів, зневіра у власні сили тощо);

— диссоціальний (схильність до афективних ви�

бухів, легковажність, знижена толерантність до психо�

травмуючих ситуацій з конфліктністю і агресивністю

тощо);

— магіфренічний (специфічні зміни світогляду і по�

ведінки з домінуванням ідей магічного змісту (що не

відповідають здоровому глузду, життєвому досвіду та

освіті).
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Події на сході країни — два роки ведення АТО —

дворічний досвід та два роки отримання тяжких уроків

життя в умовах ведення бойових дій сьогодні дають

змогу звернути належну увагу до соціально�гуманітар�

них аспектів наслідків АТО. Проблема відновлення здо�

ров'я та повноцінної працездатності населення з числа

учасників бойових дій є не тільки проблемою медичною,

але й великою проблемою соціально�економічного зна�

чення [15; 16].

Умови житєдіяльності людей — сучасна ситуація в

Україні, пов'язана із веденням АТО — здійснюють свій

негативний психологічний вплив, створюючи низку вик�

ликів та загроз соціо�психологічного характеру. Відтак,

серед численних завдань, що потребують якнайшвид�

шого розв'язання, вагому роль відіграє надання якісної

та своєчасної психологічної допомоги тим, хто безпо�

середньо зі зброєю у руках приймав участь або нада�

вав допомогу в зоні ведення бойових дій, членам їх

сімей, мешканцям окупованих територій, вимушеним

мігрантам, тим, хто залишається жити та працювати по�

близу так званої "лінії розмежування" тощо.

Необхідно концентрувати зусилля на подоланні про�

явів масової агресії і запобіганні їм у майбутньому, за�

лученні для цього комплексу правоохоронних інстру�

ментів, методів психологічного впливу, роз'яснюваль�

ної роботи і пропаганди. Важливим для якісного керу�

вання ситуацією та попередження розвитку негативних

симптомів наслідків бойових дій вказаних вище є до�

тримання принципів морально здорового суспільства,

одним з базових та влучних постулатів якого, на наш

погляд, є: "Як би не закінчилася війна — перемогою або

поразкою, — солдата гідно повинні зустріти свій народ,

свої керівники, своя сім'я".

Профілактична психологічна допомога є найефек�

тивнішим засобом попередження негативного впливу

тяжкої психічної травми на психічне здоров'я людини.

Розробка методичних рекомендацій (комплексу за�

ходів) з первинної та вторинної профілактики ПТСР (по�

сттравматичного стресового розладу) та реабілітації

постраждалих є однією з актуальних проблем сучасної

психології. Поширеність ПТСР серед популяції залежить

від частоти надзвичайних подій.

Події, що відбуваються в Україні, вкрай складна

соціально�політична ситуація у суспільстві показали

необхідність соціально�психологічного захисту і психо�

логічної допомоги як дітям і окремим дорослим, так і

цілим соціальним групам.

На думку фахівців, на Україну чекає ПТСР�цунамі, з

концетрацією сили на соціальній сфері, охороні здоро�

в'я, економіці відповідно, що захватить зверненнями

хворих та важкопоранених, інвалідів, членів їх сімей,

тисячами медичних та соціальних експертиз тощо. Ок�

ремої уваги, беззаперечно, потребують питання адап�

тації тисяч військових, що повертаються з зони веден�

ня боїв, демобілізованих.

Психологічна допомога даній категорій осіб, вже

інтенсивно розвивається на Україні, адже пережити

страхіття війни та повернутися у світ без війни — важ�

кий іспит для кожного. Основне завдання — не дати

відчути, що їі необхідна психокорекція, що з ними щось

"не так" Тож, психологічна допомога сьогодні почи�

нається із профілактики страхів, паніки; далі — завоєн�

ня нової моделі поведінки, коли небезпека не паралізує,

а стає каталізатором дій; наступне — підтримка люди�

ни у її переживаннях (радості повернутися живим, не�

порозуміння, зради, дефіциту підтримки, визнання

тощо).

На думку американського психолога, експерта

Ф. П'юселика, головне завдання реабілітації демобілі�

зованих — не дати відчути, що до них відносяться, як

до хворих, психічно ненормальних, маргіналів. Ті, хто

повернувся до мирного життя прагнуть докладати зу�

силь, щоб стати успішними. "Привезти додому тіло лег�

ко, якщо воно працює. Але набагато краще привезти

голову. А зберегти розум на війні — завдання не з про�

стих" [17].

Наслідків у війні багато — від руйнування інфраст�

руктури, появи переселенців, біженців, травмованих та

інвалідів до віддалених на роки, тих, що стосуються

порушень психіки та поведінки — сильними реакціями

на незначні стимули, агресивізації, алкоголізації, нар�

команії, психічних розладів різного ступеня, навіть суї�

цидів.

Самогубства, різко негативне ставлення до соціаль�

них інституцій, до Уряду, підвищення рівня криміналу

стає питанням лише часу. Людині, яка вже застосовува�

ла зброю, легше, ніж іншому, буде застосувати її ще та

адаптуватися у злочинному світі. Для емоційного вибу�

ху цих людей достатньо навіть іскри, враховуючи по�

літико�соціально�економічну нестабільність вірогідність

таких випадків велика.

Разом з відчаєм, фрустрацією, апатією у військо�

вослужбовців можуть розвиватися особистісні транс�

формації, складатися перекручена, патологічна карти�

на світу, формуватися агресивна, конфліктна поведін�

ка. Непідготовлене, стихійне зіткнення учасників ло�

кальних військових конфліктів з реаліями мирного жит�

тя загрожує посиленням їх психотравматизації і мані�

фестацій посттравматичних стресових розладів.

Сьогодні в Україні інтенсивно впроваджуються

різнопланові заходи до профілактики ПТСР. У

Міністерстві оборони України втілюються заходи щодо

забезпечення посад штатного психолога у кожному

військоматі країни, відновлюються ефективне функ�

ціонування усіх військових шпиталів із обов'язковим

відділенням психіатрії у кожному з закладів. Іншими

міністерствами та відомствами розробляються програ�

ми щодо подальших реабілітації, абілітації, соціалізації,

навчання та працевлаштування учасників АТО та допо�

моги членам їх сімей.

Психологічні наслідки ПТСР бійців можуть тривати

роками, до 20 років, вражатимуть 20% учасників бойо�

вих дій. Це для суспільства реальний виклик — загро�

жує дегуманізаціією, криміналізаціією, каталізацією

поглиблення ціннісного розколу і нетолерантності, ато�

мізації суспільства. Саме вони стають характерними

ознаками так званих фронтових (втрачених) поколінь.

Загальновизнано, що ПТСР — це бомба уповільне�

ної дії, що обов'язково проявлятиметься через місяці й

роки — вдарить по всій країні, нації, адже у зоні АТО

воюють чоловіки та жінки від 18 до 60 років, тобто пра�

цездатна, репродуктивна частина населення країни.

Бойові лихоліття завжди вражають спочатку сім'ї учас�

ників бойових дій, потім увесь соціум. Розповсюджен�
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ня ПТР серед учасників АТО, іншими, хто був у зоні ве�

дення АТО, та проблеми членів їх сімей набиратимуть

обертів наступні декілька років.

У тому випадку, якщо перераховані тенденції та

особливості психічного життя ветеранів війни не будуть

враховані державою, не докладатимуться зусилля для

ефективної роботи з ними — виникнуть складні психо�

логічні і, відпопвідно, соціально�економічні наслідки.

На думку фахівців, подолання даної проблеми стра�

тегічно полягає у об'єднанні зусиль державного секто�

ру, громадського та особистісного — членів сімей.

Співпраця на благо цієї категорії людей повиння бути

міжсекторальною, міжгалузевою та міжсистемною, си�

нергічно поєднуючи зусилля кожного.

 З точки зору професійного супроводу учасників

АТО та, важливо, членів їх сімей, необхідно поєднати

зусилля у медичному секторі лікарів — психіатрів, пси�

хотерапевтів і психологів. Фахівці наполягають: необ�

хідно запровадити якісний моніторинг стану здоров'я

учасників АТО. Допомогу повинні отримувати обов'яз�

ково кожен демобілізований та члени родин, родичі

військовослужбовців. Адже, на думку психотерапевтів,

найбільш значущою для бійців, що повернулися з вій�

ни, є підтримка матері, дружини та командира.

Таким чином, вже назріла необхідність створення

державної системи комплексної реабілітації військовос�

лужбовців, що беруть або брали участь у бойових діях,

державної Програма реабілітації, соціальної та профе�

сійної адаптації учасників АТО та членів їх сімей. Пол�

ітика Програми повинна бути спрямована на інформац�

ійну, просвітницьку, роз'яснювальну роботу, входити до

усіх політик поєднуючи різні сфери діяльності держа�

ви.

Вагомим внеском та прискорювачем вирішення про�

блемних питань, окреслених у статті є вивчення та втілен�

ня досвіду інших країн після воєн в Іраці, В'єтнамі, Аф�

ганістані та ін. Особливо цікавим є досвід співпраці по

обміну досвідом між, наприклад, США та Угорщиною,

США та Грузією тощо. Українські фахівці вже почали

переймати цей досвід, але загальне політичне рішення

ще у стадії розробки.

Це дозволить також, на основі здобутого досвіду

інших країн, об'єднати зусилля держави, суспільства,

громадян, цілеспрямовано та якісно забезпечувати збе�

реження фізичного і психічного здоров'я військовос�

лужбовців, профілактику постстресових станів, підтри�

мувати готовність особового складу до виконання зав�

дань. При цьому, психологічна допомога, повинна бути

тривалою, протягом цілого життя військового.

Доведеним є факт, що лікування учасників АТО по�

вино бути комплексним, включати фармакологічну, пси�

хіатричну й психологічну допомогу. Найважливіше по�

стійно утримувати їх у полі зору соціальних служб,

лікарів, психологів, виділяючи достатньо коштів на це.

Державі необхідно сьогодні розробити належні ефек�

тивні заходи та забезпечити належне фінансування.

Відтак, Програма повинна містити законодавчо за�

кріплені гарантії щодо:

— можливості створення громадських організацій

та асоціацій ветеранів АТО та членів їх сімей, їхнього

представництва в органах державної влади. Розуміння

можливості їх прямої участі та впливу на процеси прий�

няття державних рішень, відновлять довіру та покращу�

ватимуть відношання до державних інстітуцій, влади;

— абілітації, адаптації та соціалізації учасників АТО

та чланів їх сімей (особливої уваги потребує перший

місяць після повернення з зони бойових дій): медичні

заходи (відновлювальну терапію, реконструктивну

хірургію, протезування та ін.); психологічні (психо�

логічні, психіатричні, психолого�педагогічні, соціальні,

направлені на відновлення, корекцію та компенсацію

особистісного й соціального статусів, порушень психі�

ки та поведінки); соціальні (соціальна, соціально�побу�

това адаптація, професійна реабілітація — профорієн�

таціія, профосвіта, виробнича адаптація) тощо;

— можливості поєднання зусиль органів державної

влади (центральних, місцевих), громадських й міжна�

родних організацій, бізнесу, волонтерів, та залучення

фінансової, організаційної та іншої допомоги для до�

даткової матеріально�фінансоваої підтримки учасників

АТО та членів їх сімей з недержавних фондів, із прий�

няттям відповідних нормативно�правових актів щодо

законодавчого урегулювання розширення кола діяль�

ності волонтерських організацій тощо;

— з метою реалізації соціальних гарантій та забез�

печення Програми необхідно також виділити кошти для

організації, наприклад, відкриття центрів абілітації,

адаптації із залученням висококваліфікованих профе�

сіоналів; створення робочих місць, у тому числі для

інвалідів�учасників АТО; до фінансування будівництва

житла та надання кредитів на пільгових умовах тощо.

Слід зазначити, що подібні програми по підтримці

учасників АТО та членів їх родин вже розробляються й

втілюються на регіональному рівні, як місцеві ініціати�

ви, що, на жаль, не здатно вирішити проблему вцілому.

Прийняття та реалізація даної Програми загально�

національного рівня дозволить уникнути негативних

явищ, досвід яких є у нашої держави, у зв'язку з недо�

триманням, переглядом, частковою ліквідацією певних

гарантій державної допомоги учасників війни у Афгані�

стані, ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Ще однією з важливих умов ефективного керуван�

ня ситуацією є належне вирішення питань щодо підтрим�

ки, регулярного забезпечення військовослужбовців та

членів їх родин у їх повсякденному житті, з метою на�

дання можливості високоякісного життя та ефективної,

високопрофесійної діяльності на благо як держави, так

і своїх сімей.

ВИСНОВКИ
Ведення АТО 2 роки вже призвело до необхідності

лікування тисяч українських військовослужбовців з

різними симптомами психічних порушень, частіше — з

діагнозом "гостра реакція на стрес". Більшість з них

— амбулаторно. Кількість травмованих зростатиме з

кожним днем, адже для учасників АТО, поранених, за�

гиблих та членів їх родин, оточення ця війна ще трива�

тиме.

До загальних наслідків ПТСР, що впливатимуть

на державу відмітимо: посилення агресивності та

конфліктності у  суспільств і;  психоемоційна

лабільність та підвищення рівня схильності до навію�

вання, відповідно можливості масової маніпуляції;

радикалізм, зниження здатності у соціумі адекват�
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но оцінювати політичну ситуацію у країні та, відпов�

ідно, зростання кількості деструктивних реглігійних

культів, сект, радикальних рухів; деструкція тради�

ційних цінностей соціуму (сім'я, дружба, людська

гідність тощо), збільшення числа неблагополучних

сімей; зростання захворюваності, скорочення три�

валості життя тощо.

Допомога та визнання їх з боку держави, батьків�

щини заради цілісності якої вони ризикували своїм здо�

ров'ям та життям, є вкрай важливими сьогодні.

Аналіз літературних джерел, наукових праць дає

змогу дійти висновку, що існуюча в даній сфері держав�

ного управління вітчизняна база наукових досліджень

висвітлює лише окремі проблемні питання щодо вирі�

шення нагальних потреб життєдіяльності учасників АТО

та членів їх сімей.

На теперішній час малодослідженими залишають�

ся питання обгрунтування організаційно�правових,

економічних основ державного управління ефектив�

ним медико�соціальним забезпеченням учасників АТО

та членів їх сімей. Необхідно розробити, запровадити

стандарти якості та гарантований обсяг медико�соц�

іального забезпечення із суттєвим удосконаленням

організації системи надання психологічної допомоги,

змістивши акценти на особистісно�орієнтоване надан�

ня допомоги.

Важливо також провести дослідження особливос�

тей розвитку суспільних відносин при розв'язанні про�

блем учасників бойових подій та членів їх сімей. Зали�

шаються невирішеними питання щодо створення мак�

симально дестигматизованих умов для продовження

активної та продуктивної життєдіяльності мобілізова�

них та членів їх сімей.

Необхідно також приділити увагу вивченню питань

розробки системи та індикаторів щодо моніторингу за�

доволеності отриманою медико�соціальною допомогою

із виявленням реальних потреб та проблем.

Сьогодні держава визнала як проблему, виклик,

ризик ПТСР та його наслідки у великої кількості укра�

їнців�учасників АТО та членів їх сімей, його вплив на

майбутнє як сімей, так і нації вцілому. Тому активно

приймає рішення та інтенсивно впроваджує відповідні

заходи, ефективність і якість яких буде оцінена через

роки якістю розвитку суспільства та наступних по�

колінь.

Держава повинна створювати умови якісного жит�

тя та діяльності для учасників АТО та членів їх сімей,

для збереження їх здоров'я, у т.ч. профілактики ПТСР.

Адже здорова людина є соціально адаптованою, актив�

ною та має виняткове значення для держави у забезпе�

ченні репродуктивного і трудового потенціалів країни,

національної безпеки тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі розвитку сучасної реклами присутні так

звані "переломні моменти", тобто такі ситуації, коли

розвиток рекламних технологій призводить до виник�

нення визначеної принципової схеми в розробці техні�

ки проведення рекламної кампанії для основних учас�

ників рекламного ринку. Конструкції подібних моделей
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стають основою для численних наступних нововведень

у процесі поступової еволюції рекламної практики. В ре�

зультаті ці моделі виявляються пов'язаними з цілою се�

рією технологічних зрушень у сфері реклами, які спос�

терігаються протягом певного періоду часу, що, в свою

чергу, уможливлює приведення вітчизняної реклами у

відповідність до європейських та міжнародних вимог.
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Виходячи з вищезазначеного, необхідним бачить�

ся державне регулювання інноваційної реклами. При

цьому варто прийняти до уваги, що в цьому контексті

повинно бути присутнім здебільшого стимулювання

інноваційної реклами, орієнтоване на підвищення по�

зитивних ефектів від рекламної діяльності. Необхід�

но зазначити, що найбільшою мірою збільшенню по�

зитивних ефектів сприяє соціальна реклама, однак

інноваційна та інтерактивна комерційна реклама та�

кож можуть демонструвати свій внесок у розширен�

ня позитивних суспільних ефектів рекламної діяль�

ності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням державного регулювання реклами при�

свячено наукові праці таких вчених, як О.І. Черниш [3],

Г.І. Шиян [4], Л.А. Микитенко [1], Є.В. Ромат [2] та ін.

Однак недостатньо уваги приділяється сучасному

стану та перспективам розвитку державного регулюван�

ня інноваційних видів реклами. Відповідно, це підтвер�

джує актуальність обраної теми дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасного стану та пер�

спектив державного регулювання інноваційної рекла�

ми.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхід�

но поставити та вирішити такі завдання:

— здійснити огляд сучасних видів інноваційної рек�

лами;

— виділити найбільш перспективні види інновацій�

ної реклами;

— проаналізувати особливості державного регулю�

вання інноваційної реклами на нинішньому етапі.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Сучасна реклама здебільшого використовує

мобільні технології з наявністю промо�ігр, опитувань,

розіграшів, вікторин. При цьому необхідно врахову�

вати, що інноваційна реклама припускає високий

ступінь інтерактивності, тобто залучення потенційно�

го споживача, підвищення його зацікавленості в кон�

кретній пропозиції. Виходячи з цього, доцільно при�

пустити, що інноваційній рекламі притаманний висо�

кий рівень ефективності. У сучасному світі, що

відрізняється високим рівнем насиченості ринку тра�

диційних рекламних засобів і носіїв і, відповідно,

зменшенням віддачі від реклами, що розповсюд�

жується за їх допомогою, є необхідним впроваджен�

ня якісно нової реклами, що відкриває можливості

доведення пропозицій до споживачів. Відповідно,

інноваційна реклама поступово стає невід'ємною ча�

стиною будь�якої кампанії по просуванню товарів і

послуг.

Виходячи з цього, в нинішніх умовах існує за�

лежність між конкурентоспроможністю учасника рек�

ламного ринку та його здатністю вирішувати проблеми

управління власною інноваційною діяльністю. А врахо�

вуючи те, що діяльність будь�якого учасника рекламно�

го ринку все більше здобуває міжнародний характер,

інновативність стає одним з основних факторів конку�

рентоспроможності рекламних кампаній, що впровад�

жуються на світовому рівні.

Зокрема, 3D�реклама відкриває широкі можливості

для розробки та розповсюдження реклами, що добре

запам'ятовується, завдяки своїй здатності передавати

об'ємні зображення, що дозволяють якнайкраще пред�

ставити товар у місцях продажів.

SMS/MMS�реклама гарантує стовідсоткове одер�

жання інформації й ознайомлення споживача з нею.

Саме тому мобільний контент активно використовуєть�

ся багатьма рекламодавцями. Крім того, тут має місце

ще одна важлива перевага — можливість зробити рек�

ламу чітко орієнтованою на визначену цільову аудито�

рію й відібрати вузькі групи споживачів (наприклад,

тільки студентів, батьків тощо).

Інтерактивна проекція є дуже ефективною для ви�

користання в презентаціях, на виставках. Вона являє

собою спеціальну систему, що реагує на рух людей.

Її переваги — це великий розмір, наочність, яск�

равість й оригінальність, що забезпечує увагу з боку

аудиторії.

Мобільна реклама здатна краще інших видів ін�

новаційної реклами привертати увагу. Вона рухається,

озвучується й, разом з тим, не є досить настирливою.

Подібна реклама покликана розважати й залучати спо�

живача до процесу рекламування замість типового опи�

сання особливостей товару. Мобільній рекламі прита�

манний високий ступінь інтерактивності, завдяки чому

вона ефективніше працює з цільовою аудиторією, що,

в свою чергу, забезпечує високий відсоток відгуків спо�

живачів.

Голографічна реклама також є незвичайним

рішенням для просування, завдяки чому дозволяє

виділити рекламований товар із середовища конку�

рентів. Голографічний екран виглядає як прозорий

проекційний екран, що формує голографічний ефект.

Серед переваг даного виду інноваційної реклами слід

зазначити зручний кут огляду, привабливість й яск�

равість зображення, а також подання товару в оригі�

нальному вигляді.

Сенсорний екран виглядає як прозора плівка. Її на�

клеюють на екран або акрилове скло, що дозволяє ство�

рити незвичайну інтерактивну конструкцію. Сенсорний

екран кріпиться з іншої сторони проекційного екрану.

Деякі конструкції створюються таким чином, що люди�

на може сама керувати картинкою. Звичайно, такий

підхід є набагато ефективнішим, ніж стандартна статич�

на картинка. Існують також безконтактні маніпулятори,

де для керування зображенням контакт не потрібний.

При цьому керувати картинкою в цьому випадку можна

як із близької, так і з далекої відстані.

Проте найперспективнішим видом інноваційної рек�

лами є Інтернет�реклама, яка являє собою цілеспрямо�

вану комунікативну діяльність, засновану на всебічній

взаємодії в Інтернет�середовищем з орієнтацією на ак�

тивізацію інтересу та дій споживачів стосовно об'єкта

реклами, з одного боку, і одержання прибутку або благ,

з іншого боку.

На сучасному етапі серед видів Інтернет�реклами,

що є найбільш дієвими і, відповідно, застосовуються ак�

тивніше за всі інші, є наступні.
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Промо�сайт — розміщення рекламних матері�

алів у вигляді Інтернет�сайту, який являє собою пре�

зентацію пропозиції, що рекламується. Незважаю�

чи на те, що сам по собі Інтернет�сайт не є реклам�

ним форматом, можливість споживача одержати

вичерпну інформацію про бренд, товар або послу�

гу може розглядатися як самостійна форма реклам�

ної комунікації. Основне завдання промо�сайту —

представлення товару, послуги, бренду в мережі

Інтернет.

Текстова реклама — розміщення текстових реклам�

них матеріалів на Інтернет�сайтах, що являють собою

рекламні площадки. Цей вид Інтернет�реклами являє

собою текстове оголошення з гіперпосиланням, що

інтегроване в загальний зміст веб�сторінки та виглядає

як її складова частина. Це гіперпосилання перенаправ�

ляє користувача до джерела цільової реклами. Показ

текстового рекламного оголошення може бути статич�

ним або динамічним.

Контекстна реклама традиційно представляєть�

ся у вигляді розміщення рекламних матеріалів тек�

стового типу на контекстних площадках. При цьо�

му ступінь відповідності матеріалів рекламного при�

значення та контекстних площадок визначається за

допомогою пошукового алгоритму рекламного сер�

вісу через використання ключових слів у пошуко�

вому запиті. Тобто фактично контекстна реклама

являє собою текстові рекламні оголошення, що

розміщаються рекламодавцями на пошукових сто�

рінках мережі Інтернет та на сайтах�учасниках по�

шукових рекламних мереж (контекстно�медійних

мереж).

Геоконтекстна реклама демонструє користувачеві

повідомлення рекламного характеру в процесі перегля�

ду ділянки мапи з прийняттям до уваги контексту пошу�

кового запиту.

Медійна реклама традиційно представляється у

вигляді розміщення рекламних матеріалів текстово�

графічного типу на сайтах, що являють собою рек�

ламну площадку. Медійна реклама багато в чому схо�

жа на рекламу в друкованих засобах масової інфор�

мації. Здебільшого медійна реклама представляєть�

ся у формі банерної реклами. При цьому слід зазна�

чити, що такі властивості банера, як наявність гіпер�

посилання, присутність анімаційного зображення та

можливість здійснення дзвінка безпосередньо з ба�

нера на пристрій мобільного зв'язку, дозволяють сут�

тєво розширити впливові можливості медійної рекла�

ми.

Вірусна реклама розповсюджується за допомогою

безпосередньо цільової аудиторії завдяки формуван�

ню такого рекламного повідомлення, що здатне привер�

нути увагу користувача за рахунок наявності креатив�

ної ідеї або через використанням рекламного повідом�

лення, оформленого у природному чи довірчому ви�

гляді. Здебільшого в якості такої реклами виступають

відеороліки та flash�додатки.

Інші види Інтернет�реклами, як правило, сполучають

в собі елементи медійної і пошукової реклами або ж

розповсюджують зазначені ознаки на рекламні площи�

ни, що є суміжними з розміщенням на сторінках Інтер�

нет�мережі.

Так, одним з подібних змішаних видів Інтернет�

реклами є тизерна. Цей вид Інтернет�Реклами сполу�

чає ознаки медійної, текстової й контекстної реклами

і являє собою коротке рекламне оголошення з текстом,

що інтригує, і зображенням, що приваблює увагу. Ти�

зерна реклама містить коротку характеристику това�

ру чи послуги та гіперпосилання, що пов'язане з дже�

релом цільової реклами. Уважається, що тизерна рек�

лама має більш широкі можливості для залучення ауди�

торії, тому що стимулює природну допитливість люди�

ни [3; 4].

До допоміжних видів Інтернет�реклами відносяться

наступні.

Продакт�плейсмент в онлайн�іграх — являє собою

своєрідну інтеграцію продукту або бренду, що рекла�

мується, в ігровий процес. Відповідно, продакт�плейс�

мент є новим і швидко зростаючим сегментом ринку

Інтернет�реклами.

Найбільш прийнятним для ефективної реклами в

онлайн�іграх за їх сутністю є економічні онлайн�ігри й

бізнес�симулятори, які залучають багато користувачів.

При цьому власне товари, послуги та бренди в цілому є

ключовими компонентами ігрового процесу, що, від�

повідно, забезпечує найбільш високу лояльність цільо�

вої аудиторії до брендів, які рекламуються в такий

спосіб, а також поглиблений контакт рекламодавця з

кожним із користувачів.

Електронна пошта (англ. — "Electronic mail", "e�

mail") являє собою мережну службу, що надає користу�

вачам можливості обміну документами або повідомлен�

нями без необхідності застосування носіїв паперового

походження. При цьому необхідно виділити низку пе�

реваг застосування e�mail для доставки рекламних по�

відомлень:

— є доступною практично для всіх користувачів ме�

режі Інтернет;

— є технологією віщання push�типу;

— уможливлює персоніфіковане звернення;

— надає можливість поширення користувачами

цікавих рекламних звернень на рівні їхнього оточен�

ня.

Для просування товарів та послуг через e�mail за�

стосовуються такі ключові методи:

— розсилання передплатникам;

— розміщення реклами в розсиланнях новинного

типу;

— проведення несанкціонованих розсилань;

— індивідуальні адресні листи.

Зокрема стосовно розсилань передплатникам необ�

хідно зазначити, що мережа Інтернет містить велику

кількість переліків розсилання, що стосуються різноха�

рактерних тематик.

При цьому виділяють такі розсилання:

— відкритого й закритого типу;

— платного й безкоштовного типу [3].

Виходячи з того, що список розсилання тради�

ційно являє собою засіб віщання, орієнтований на

певну цільову групу, він є ефективним маркетин�

говим інструментом і, відповідно, — реклами, як

ключового компонента маркетингової комунікац�

ійної політики. Деякі компанії на власних офіцій�

них сайтах пропонують відвідувачам оформити



115

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

підписку на розсилання, що інформує про новини

у діяльності компанії та оновлення сайту. Подібні

розсилання нагадують користувачам про сайт і

бізнес його власника, що, в свою чергу, стимулює

повторні візити.

Стосовно розміщення реклами в розсиланнях

новинного типу слід зазначити, що переважна

кількість розсилань передплатникам носить новин�

ний характер і діє подібно засобам масової інфор�

мації, отримуючи дохід у тому числі від розміщен�

ня інформації рекламного характеру. Реклама в

розсиланнях новинного типу здебільшого є анало�

гічною банерній рекламі в мережі Інтернет, з дея�

кими відмінностями щодо способу обмеження

цільової аудиторії: соціально�демографічні інтере�

си й параметри аудиторії залежать не тільки від те�

матики розсилань, а й від інформації, що міститься

в анкеті передплатника.

Несанкціоновані розсилання (спам) являють со�

бою масові розсилання рекламних повідомлень че�

рез електронну пошту без згоди одержувачів. Заз�

начені розсилання вважаються порушенням етике�

ту та правил застосування комп'ютерних мереж.

Проте специфічні риси цього виду Інтернет�рекла�

ми полягають не в анонімності розповсюджувача

реклами та не в незапитаності розсилання. Ключо�

вою особливістю несанкціонованого розсилання є

той факт, що переважну частину витрат на достав�

ку реклами несуть споживачі та компанії, що є про�

вайдерами Інтернет�послуг, у той час, як джерело

несанкціонованих розсилань не здійснює компен�

сацію їм доставки рекламних повідомлень. Саме за

зазначеною ознакою несанкціоноване розсилання

не є рекламою, оскільки реклама, відповідно до її

визначення, використовує платні канали доведен�

ня до цільової аудиторії інформаційного повідом�

лення.

Використання несанкціонованих розсилань пере�

слідується або обмежується нормативно�правовими

актами у деяких країнах. Україна з недавнього часу

має у своєму законодавстві норму, що забороняє не�

санкціоновані рекламні розсилання. Так, у Постанові

Кабінету Міністрів України "Про затвердження Пра�

вил надання й одержання телекомунікаційних послуг"

від 9 серпня 2005 року № 720 зазначено, що спам —

це не замовлені попередньо споживачами електронні

повідомлення, які є масовими або в яких не наведено

достовірні відомості про повну назву, власну пошто�

ву або електронну адресу замовника або відправни�

ка цих повідомлень, внаслідок чого споживач не може

припинити подальше одержання подібних повідом�

лень шляхом інформування про це замовника або

відправника. У п. 432 зазначеної Постанови закріп�

лена заборона замовляти й пропонувати розсилання

спама, а також безпосередньо розсилати спам, од�

нак відповідальність за це практично не передбаче�

на.

Серед проблем державного регулювання іннова�

ційної реклами необхідно також відзначити відсутність

нормативно�правових актів, які були б орієнтовані на

регулювання інших видів інноваційної реклами, окрім

Інтернет�реклами [2].

ВИСНОВКИ
З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМКУ

У цілому результати проведеного дослідження

уможливили зробити такі висновки.

1. До сучасних інноваційних видів реклами відно�

сяться такі: інтерактивна проекція, сенсорний екран,

мобільна реклама, голографічний екран, Інтернет�рек�

лама, SMS/MMS реклама, 3D�реклама.

2. Найперспективнішим видом інноваційної рекла�

ми на нинішньому етапі є Інтернет�реклама, яка поєднує

в собі багато різновидів і, відповідно, є дієвою з точки

зору впливу на споживачів.

3. Серед сучасних проблем державного регулюван�

ня інноваційної реклами першочергову увагу необхід�

но звернути на можливість здійснення несанкціонова�

них розсилань, що, відповідно, контролюється з боку

визначених нормативно�правових актів держави, проте

в нинішніх умовах відсутні спеціалізовані нормативно�

правові акти, орієнтовані на регулювання виключно

інноваційної реклами з урахуванням усіх її можливих

різновидів.

Відповідно, до перспектив державного регулю�

вання інноваційної реклами слід віднести формуван�

ня відповідного нормативно�правового забезпечен�

ня.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Медсестринська освіта пройшла доволі тривалий та не�

легкий шлях становлення та розвитку практично в кожній

країні. Від курсів, шкіл і до окремих коледжів, факультетів

та інститутів. Довелось подолати багато бар'єрів, щоб сест�

ринська освіта опинилась у загальній системі освіти. Однак

на сьогодні цей шлях у жодній країні є ще не завершеним. А

це означає, що зважаючи на позитивні сторони в світовій

медсестринській освіті, на сьогодні важко знайти державу,

де б вона була досконалою.

Оскільки вітчизняна система сестринської освіти має

багато проблемних питань, які потребують негайного вирі�

шення, актуальності на сьогодні набуває дослідження зару�

біжного досвіду державного регулювання розвитку освіти

в медсестринстві та впровадження його в Україні. Адже кож�

на країна в цьому плані має свої особливі важелі регулю�

вання розвитку сестринської освіти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема державного управління освітою медичної

сестри досліджувалась у працях багатьох провідних вітчиз�

няних та зарубіжних учених, а саме: І.Є. Булах, О.П. Воло�

совець, В.С. Москаленко, Ю.Е. Лавриш, Н.Ф. Новосьолова,

М. Б. Шегедин, Ж. Фигейрас, М. Макки, Э. Моссиалос,

J. Salvage, Hugh McKenna.

Однак на сьогодні потребують більш детального дослі�

дження державного управління освітою медичної сестри та

подальшим працевлаштуванням.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основною метою статті є дослідити зарубіжний досвід

державного регулювання розвитку освіти в медсестринстві.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кожна країна має свої особливості регулювання роз�

витку освіти в медсестринстві. Так, у Англії підготовка ме�

дичних сестер розпочалась із відкриття у 1860 р. в Лондоні

школи професійних медичних сестер особою Ф. Найтінгейл.

Саме тоді першою в світі моделлю підготовки медсестринсь�

кого персоналу для управлінської та педагогічної діяльності

стала англійська модель [3, c. 4].

Висунуту Ф. Найтінгейл концепцію сестринської справи

сприйняли Сполучені Штати Америки (1873). Однак хроно�

логія свідчить, що, розпочавши професійну підготовку ме�

дичних сестер пізніше європейських держав, США випере�

дили останніх у запровадженні нових форм їх підготовки та

удосконаленні діяльності: введення підготовки медичних

сестер�адміністраторів для медсестринських служб (1899),

ліцензування медсестринської діяльності (1903), запровад�

ження базової та післядипломної університетської медсес�

тринської освіти (1907), присвоєння вченого звання профе�

сора з медсестринства (1907), підготовка магістрів з медсе�

стринства (1920), докторантура в галузі медсестринства (на

межі 50�60�х років ХХ ст.). Вершиною лідерських позицій

США в організації та визнанні сестринської справи стало

створення Американською асоціацією медичних сестер На�

ціональної академії медсестринських наук (1973) [4, с. 8].
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Варто зауважити, що саме медсестринську освіту в Аме�

риці вважають однією із найкращих за фактором ефектив�

ності та якості. В її основі лежить ступеневість як сходинки

та етапи до складання ліцензійного іспиту студентами. Ви�

пускники медсестринських вишів США, на відміну від інших

країн, мають великі перспективи в розвитку подальшої своєї

кар'єрі, крім цього, можуть самостійно вести приватну прак�

тику та приймати пацієнтів.

Якщо проаналізувати окремо англійську та американсь�

ку модель підготовки медичних сестер, можемо сказати, що

вони між собою кардинально різняться, однаково є важли�

вими для формування формувались національні системи

сестринської справи багатьох країн світу. Зауважимо, що

суттєву роль для розвитку освіти в медсестринстві відіграли

ВООЗ та ряд інші міжнародні організації, в тому числі мед�

сестринських. Головні функції яких полягають саме на на�

поляганні в тому, щоб кожна держава брала активну участь

у розвиткові освіти медсестринства, в якісній підготовці ме�

дичних сестер, шляхом ведення ефективної законотворчої

діяльності.

Крім цього, головним завданням ВООЗ є:

— визнання медсестри самостійним рівноправним пра�

цівником охорони здоров'я з незалежним (партнерським)

до лікаря положенням

— впровадження для медсестер вищої медсестринсь�

кої освіти, що дає їм можливість займати керівні посади в

медсестринських структурах та службах; інтенсифікація

наукових досліджень з проблем медсестринства

— введення контролю за медсестринським обслугову�

ванням і навчанням з боку представників цієї ж професії.

Крім Англії та Америки, в ХХ столітті активну діяльність

у регулюванні та розвитку освіти в медсестринстві проводи�

ли такі країни: Данія, Франція, Німеччина, Греція та Канада.

У квітні 1964 р. всі ці країни, крім Канади, підписали Євро�

пейську угоду про медсестринську освіту, якою визначали�

ся основні функції медичних сестер загального профілю,

умови вступу до сестринських шкіл, тривалість та зміст тео�

ретичного та практичного навчання (не менше 4600 годин

або 3 роки навчання).

Генеральна конференція Міжнародної організації праці

на 63�й сесії прийняла Конвенцію 149 та Рекомендації 157

"Про зайнятість, умови праці та життя сестринського персо�

налу", яка була ратифікована СРСР у 1979 р. Ця Конвенція

зобов'язувала всіх країн�членів МОП виконувати необхідні

заходи для організації професійної підготовки та освіти се�

стринських кадрів, яка б забезпечила здійснення їх функцій,

необхідних для задоволення умов праці та життя, розвитку

кар'єри. Рекомендації сприяли створенню раціональної

структури сестринського персоналу, його класифікації на

категорії залежно від рівня професійної освіти та складності

виконуваних обов'язків. У багатьох країнах здійснюється

багатоступенева підготовка медичних сестер, у тому числі

медичних сестер з вищою освітою для виконання та органі�

зації складного догляду, управління сестринськими служ�

бами та охороною здоров'я, здійснення науково�педагогіч�

ної діяльності в галузі сестринської справи та охорони здо�

ров' я [9, с. 6].

Що стосується Канади, популярність професія медич�

ної сестри тут здобула після Другої світової війни. Перші

програми підготовки сестер за ступенем магістра були роз�

роблені в 1959 році в університеті Західного Онтаріо. Вже в

1962 році була створена Канадська Асоціація Медсестер.

На магістерські проекти з медсестринства виділялися гран�

ти великих розмірів. Канадський уряд робив все можливе

аби розвиток науки із медсестринства набув високого рівня.

Так, у 1966 році в університеті Монреалю з'являється

перша в світі французькомовна програма підготовки магі�

стра медсестринських наук, а наукові роботи визнаються

найважливішою частиною ступеневої освіти. В 1968 році

програма професійної підготовки для здобуття ступеня ма�

гістра була започаткована в університеті Британської Ко�

лумбії. В 1975 році були розроблені дві нові програми: одна

на факультеті сестринської справи в університеті Альберти,

інша в університеті в Далхаузі. Таким чином, такий стрімкий

розвиток освіти з медсестринства в Канаді показав хоро�

ший результат — 293 медичних сестри зі ступенем магістра

[2, c. 34].

Польща теж відзначилась суттєвими реформуваннями

в медсестринській освіті. Так, підготовка медичних сестер

на базі повної середньої школи триває 4,5 роки. Обсяг прак�

тичного навчання на клінічних базах становить 1200—1350

аудиторних годин, а цикл професійної підготовки — 120�96

кредитів. У Польських медичних вишах підготовкою медич�

них сестер з дисциплін сестринського профілю займаються

виключено медичні сестри�магістри.

У 1988 році в Шотландії була підписана Единбурзька

декларація, в якій було підписано такі кроки з реформуван�

ня освіти в медсестринстві:

— основною ціллю в підготовці медичних сестер повин�

но було отримання професійної компетентності;

— відбір абітурієнтів повинен здійснюватися однаково

як за інтелектуальними, так і за іншими професійними влас�

тивостями;

— релевантність для навчання;

— активна медична освіта протягом всього життя;

— кооперація між працівниками системи охорони здо�

ров'я;

— клінічна практика;

— постійне професійне післядипломне навчання про�

тягом життя.

Про те, що кожна країна має свої особливості з підго�

товки медичних сестер свідчить порівняльна таблиця мед�

сестринської освіти деяких країн (табл. 1).

Із таблиці 1 бачимо, що допоміжних медичних сестер,

тобто асистентів чи практикантів є у країнах Американсько�

го континенту, а саме у 20 країнах, тобто 83,3%. Найбільше

зафіксовано дипломованих медсестер — в 24 країнах

(100%), проте медсестер із науковим ступенем доктора наук

зафіксовано тільки у двох країнах Американського конти�

ненту. Найменше число країн, де зафіксовано медсестер —

асистентів є у Австралії та Океанії — 2 країни (66,7%).

Як бачимо, медсестринська освіта в країнах Амери�

канського континенту є розвиненою на досить високому

рівні.

Що стосується країн Європи, рівень медсестринської

освіти дещо вищий. Так, медсестри з вищою освітою без

наукового ступеня зафіксовані в 11 країнах Європи, в 23

країнах зафіксовані дипломовані медсестри — 95,8%. Крім

цього, в трьох країнах (13%) є медсестри з науковим ступе�

нем доктора наук.

Найменший рівень розвитку медсестринської освіти є в

країнах Австралії та Океанії. Так, там тільки в 1 країні заф�

іксовані медсестри з такими науковими ступенями: медсес�

три�бакалаври, медсестри�магістри, медсестри�доктори

наук та тільки в 1 країні є медсестри з вищою освітою без

наукового ступеня. Такою показовою країною є Нова Зе�

ландія. В загальному встановлено, що число країн із дипло�

мованими медсестрами — 3 (100%). В Австралії реалізуєть�

ся повна вища медсестринська освіта без виділення ступенів.

Значним внеском у реформування медсестринської осв�

іти Європи є великий обсяг із захисту дисертаційних робіт. В

Україні, на жаль, у переліку ВАКу спеціальностей на здобут�

тя наукового ступеня "Сестринська справа" не зазначена.

У загальному можемо сказати, що рівень медсестринсь�

кої освіти у світі є високим. Однак, зважаючи на це, в кожній

країні є свої проблеми у підготовці кадрів з медсестринства.
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Тому уряд кожної держави повинен брати безпосередню

участь у ефективному розвитку медсестринської освіти.

З метою підвищення ефективності освіти в медсест�

ринстві, Європейський Союз прийняв у 1993 р. рекомендації

стосовно додипломної медичної освіти. Ці рекомендації

підтримані директивою 93/16, прийнятою Радою ЄС:

— основною метою програми додипломного навчання

є забезпечення формування відповідних знань та навичок;

— навчальний план повинен складатися з двох частин

— базових та клінічних наук, які можуть бути інтегровані

між собою;

— базові науки повинні бути більш практичними;

— базова і варіативна частини навчального плану ма�

ють регулярно переглядатись;

— медична освіта має фокусуватися на студентах, а не

на дисциплінах;

— необхідним є створення Європейського медичного

випускного іспиту та системи управління якістю освіти.

На сьогоднішній день Європа планує розробити нову

систему освіти в медсестринстві. Таку, щоб відповідала ви�

могам усього Європейського регіону, а не окремих країн.

Тобто національні системи медсестринської освіти були б

з'єднані в Євроінтеграційний простір з єдиними вимогами

та стандартами.

Зауважимо, що окремі дії для здійснення цієї мети вже ре�

алізовані. Так, для налагодження співпраці між навчальними

закладами різних країн, розширення можливостей для студентів,

зокрема навчання закордоном, між країнами ЄС була прийнята

кредитна система ЕСТЗ (Europen Credit Transfer System).

ВИСНОВКИ
З вищесказаного можемо зробити висновок, що кожна

країна має свої особливості з реформування освіти в мед�

сестринстві. Однак важко назвати одну країну, в якій рефор�

мування медсестринської освіти відбувалось найефективн�

іше та найякісніше. Проте, оскільки система підготовки ме�

дичних сестер в Україні є недосконалою і знаходиться на

етапі реформування, варто проаналізувати як саме відбу�

вається державне регулювання розвитку медсестринської

освіти в Європі і перейняти цей досвід для себе.
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Таблиця 1. Медсестринська освіта в країнах світу

* Країни Європи подані без урахування України

Джерело: [4; 5; 1].

Ступені медсестринської освіти 

Континенти

Європа* Американський 
континент 

Австралія та 
Океанія 

число 
країн % число 

країн % число 
країн % 

1 2 3 4 5 6 7 
Допоміжне медсестринство (асистент, 
практик)  
- LPN 12 52,2 20 83,3 2 66,7 
Дипломована медсестра  
- DN, RN 23 95,8 24 100 3 100 
Медсестра-бакалавр  
- BcN 7 29,2 5 20,8 1 33,3 
Медсестра-магістр 
- MsN 6 26,1 4 16,7 1 33,3 
Медсестра-доктор наук – DrN 3 13,0 2 8,3 1 33,3 
Вища освіта без виділення ступенів 11 47,8 5 20,8 1 33,3 


