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FACTORS OF SOLAR POWER DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті проаналізовано основні фактори розвитку сонячної фотоелектричної енергетики в
Україні та досліджено значущість їх впливу. Ідентифіковано у якості значущих такі групи фак�
торів: економічні (державне тарифне регулювання, державне нетарифне регулювання, лібе�
ралізація будівництва), техніко�технологічні (зниження вартості технологій, зростання ефек�
тивності елементів СЕС, рівень надійності та пропускної здатності електричних мереж, логі�
стика), соціо�еколого�кліматичні фактори. Дослідження впливу визначених факторів побудо�
вано на основі експертних оцінок. В опитуванні брали участь провідні фахівці в галузі енергети�
ки. Розроблено анкети опитування, в яких експерти оцінили вплив факторів для фотоелектрич�
них систем потужністю до 30 кВт та більше 30 кВт. Проведено економіко�математичний аналіз,
за допомогою якого встановлено аналітичний зв'язок функцій розвитку СФЕС і факторів, які
прямо чи опосередковано впливають на розвиток сонячної фотоелектричної енергетики в Ук�
раїні. Встановлено, що для СЕС потужністю більше 30 кВт мають значення такі фактори, як та�
рифне державне регулювання, нетарифне державне регулювання. Для СЕС потужністю менше
30 кВт впливовими є нетарифне державне регулювання, рівень надійності та пропускної здат�
ності електричної мережі та соціальний фактор. Еколого�кліматичні фактори не здійснюють
значного впливу на розвиток СЕС будь�якої потужності.

The problem of substitution of fossil energy sources is extremely acute in Ukraine and in the world.
The severity of the problem is underlined by the fact that electricity consumption is increasing every
year in Ukraine. Scientists pay considerable attention to the analysis of the efficiency of the use of
renewable energy sources, in particular solar. The development of solar photovoltaic energy is a
promising trend, which can significantly affect the issues of energy security and energy balance of
the country in the future. Nowaday solar energy is one of the alternative energy industries that are
developing most dynamically There are considered the main factors of solar photovoltaic energy
development in Ukraine in the article. The significance of their influence is investigated. The following
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Проблема заміщення викопних джерел енергії є над�

звичайно гострою як в Україні, так і в цілому у світі.

Значна увага при цьому приділяється аналізу ефектив�

ності використання відновлюваних джерел енергії, зок�

рема сонячної. Гострота проблеми підкреслюється тим

фактом, що споживання електроенергії в Україні з кож�

ним роком зростає в середньому на 1,5 відсотка [1].

Постійне зростання цін на енергоносії чинить відчутний

вплив на соціально�економічне становище населення

України та на розвиток національної економіки в ціло�

му.

Одним з перспективних напрямів, який в подальшо�

му може суттєво вплинути на питання енергобезпеки та

енергозбалансованості країни, є розвиток сонячної

фотоелектричної енергетики. Сонячна енергетика є од�

нією з галузей альтернативної (відновлюваної) енергії,

що розвиваються найбільш динамічно на сучасному

етапі. Відтак дослідження факторів, що визначають

розвиток сонячних фотоелектричних станцій, є надзви�

чайно актуальним на сьогодні.

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

Питанням розвитку відновлюваних джерел енергії,

як одного з основних пріоритетів світової енергетики,

в тому числі сонячної, присвячено наукові роботи

С.О. Кудрі [2], А.О. Касич, Я.О. Литвиненко, П.С. Мель�

ничук [3], О.М. Сохацької, Н.Є. Стрельбіцької [4]. Пере�

ваги та недоліки сонячної енергетики, методику еколо�

гічної оцінки об'єктів відновлювальної енергетики,

groups of factors are identified as significant: economic (state tariff regulation, state non�tariff
regulation, liberalization of construction), technical and technological (reduction of technology cost,
increase of efficiency of solar power elements, level of reliability and throughput of electric networks,
logistics), socio�ecological climatic factors. The research of the impact of identified factors is based
on expert evaluation. Leading energy experts participated in the survey. The authors developed the
survey questionnaires. According to it experts estimated the impact of factors for photovoltaic
systems with power up to 30 kW and more than 30 kW. An economic and mathematical analysis was
conducted to establish the analytical relationship between the functions of the solar power station
development and the factors that directly or indirectly influence the development of solar photovoltaic
energy in Ukraine. It is established that factors such as tariff state regulation, non�tariff state
regulation are important for the solar power station with power more than 30 kW. Non�tariff state
regulation, the level of reliability and bandwidth of the electric network and a social factor are
influential for the solar power station with power up to 30 kW. Ecological and climatic factors do not
have a significant impact on the development of solar power station of any capacity.

Ключові слова: відновлювальні джерела енергії, фотоелектрична енергетика, фактори розвитку, со�

нячна енергетика, економічні, техніко�технологічні, соціально�еколого�кліматичні фактори.

Key words: renewable energy, photovoltaic system, development factors, solar, economic, technological, socio�

environmental�climatic factors.

зокрема сонячних електростанцій розглядаються у робо�

тах О.М. Адаменко, Л.М. Архипової, Н.М. Москальчук [5].

Розрахунки ефективності впровадження фотоелек�

тричних електростанцій по областях України для про�

гнозування доцільних обсягів впровадження технологій,

що базуються на використанні відновлюваних джерел

енергії здійснено у працях В.А. Денисова, Н.П. Іванен�

ко, Л.В. Чуприни [6]. Фактори впливу на інноваційний

розвиток сонячної енергетики досліджувалися Ю.В. Та�

щеєвим [7]. Енергетичний потенціал сонячної енергети�

ки та доцільність її використання на території України

розглянуто у роботах В.А. Маляренко, І.К. Галетич,

Ю.І. Вергелес [8], О.Т. Возняк, М.Є. Янів [9] та інших.

Проте фактори розвитку сонячної електроенергетики в

Україні по сегментам фотоелектричних станцій, які вра�

ховують економічні, техніко�технологічні, екологічні та

соціальні аспекти, розглянуті недостатньо.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є ідентифікація факторів, які

прямо чи опосередковано впливають на розвиток со�

нячної енергетики окремо для фотоелектричних систем

потужністю до 30 кВт та більше 30 кВт, та аналіз їх дії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Перед електроенергетикою стоїть важливе завдан�

ня задоволення постійно зростаючого попиту на елект�

роенергію в умовах глобальної обмеженості ресурсів.

Проблему загострює фізичний знос основних засобів,

що використовуються у паливно�енергетичному комп�

лексі України, котрі потребують реконструкції, модер�

нізації або повної заміни. Вирішення вказаних проблем

лежить не лише у площині підвищення ефективності ви�

користання традиційних джерел енергії, але й пошуку

шляхів розвитку альтернативної енергетики, зокрема

сонячної.
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Майже всі джерела енергії на Землі мають сонячне

походження, як�от вугілля, природний газ, нафта тощо

представляють собою акумульовану енергію Сонця,

накопичену протягом мільйонів років. В умовах, коли

запаси розвіданих родовищ таких джерел енергії за�

кінчуються, перспективним напрямом стає розвиток

енергетики, котра базується на використанні прямої

енергії Сонця.

Сонячна енергетика — сектор відновлювальної

енергетики, заснований на безпосередньому перетво�

ренні прямого сонячного випромінювання у теплову та

електричну енергію. Сонячні установки, які генерують

електроенергію, не створюють парникового ефекту і не

виробляють шкідливих відходів, тому вважаються

відносно екологічно чистими. Екологічне чисте довкіл�

ля позитивно впливає на тривалість та якість життя лю�

дини. Порівняно вища екологічність сонячної енергети�

ки є одним із тих факторів, що стимулюють розвиток

цієї галузі.

Крім цього, на сьогодні серйозною проблемою, що

стоїть перед світовою спільнотою, є глобальна зміна

клімату, котра заважає людству забезпечувати агроеко�

логічну і продовольчу безпеку, боротися із бідністю на�

селення та досягати цілей сталого сільського розвитку.

Зміна клімату підвищує ризики для здоров'я населення

через розбалансованість біогеоценозів, природних ре�

сурсів та екологічних систем, викиди вуглекислого газу

в атмосферу. Згідно з Кіотським протоколом країни

повинні знизити викиди парникових газів на 5% з ме�

тою запобігання глобальному потеплінню. У свою чер�

гу в Україні на виконання розпорядження Кабінету

Міністрів України від 6 грудня 2017 року № 878 "Про

затвердження плану заходів щодо виконання Концепції

реалізації державної політики у сфері зміни клімату на

період до 2030 року" здійснюється розроблення "Стра�

тегії адаптації до зміни клімату сільського, лісового та

рибного господарств України до 2030 року", одним із

завдань якої є стимулювання запровадження енерго�

ефективних і ресурсозберігаючих технологій, викорис�

тання відновлюваних джерел енергії. У результаті реа�

лізації даної Стратегії очікується одержання у тому числі

такого результату, як дотримання взятих Україною зо�

бов'язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну

клімату та іншими міжнародними угодами у сфері зміни

клімату, Угодою про асоціацію між Україною та Євро�

пейським Союзом [10].

Досягнення цих результатів потребує від України

значних зусиль, спрямованих на підвищення енерго�

ефективності та збільшення частки відновлюваних і не�

традиційних джерел енергії. Основними напрямами ви�

користання відновлюваних джерел енергії в Україні є

енергія вітру, сонячна енергія, гідроенергія, енергія з

біомаси, геотермальна енергія.

Як зазначено у Національному плані дій з віднов�

люваної енергетики на період до 2020 року, перетво�

рення сонячної енергії в електричну в умовах України

слід здійснювати насамперед з використанням фото�

електричних пристроїв. Наявність значних запасів сиро�

вини, промислової та науково�технічної бази для виго�

товлення фотоелектричних пристроїв може задоволь�

нити повністю не тільки потреби вітчизняних споживачів,

але і представляти для експортних поставок більше двох

третин виробленої продукції. З урахуванням досвіду з

впровадження сонячних електростанцій в європейських

країнах із схожим рівнем сонячного випромінювання, а

також з огляду на світові тенденції постійного знижен�

ня собівартості будівництва сонячних електростанцій в

результаті розвитку технологій в Україні виробництво

електроенергії може бути збільшено шляхом вдоско�

налення технології та введення в експлуатацію нових по�

тужностей до 1050 ГВт·г у 2015 році (загальною потуж�

ністю 1000 МВт) та до 2420 ГВт г у 2020 році (загальною

потужністю 2300 МВт) [11].

З метою стимулювання розвитку сонячної енерге�

тики в Україні вважаємо за необхідне застосування

інструментів державного регулювання даної підгалузі

енергетики, до яких належить планування (як довго�, так

і короткострокове), програмування (розроблення цільо�

вих комплексних програм) та прогнозування. У системі

державного регулювання використовуються такі скла�

дові: економічне регулювання, правове регулювання,

адміністративне регулювання. У свою чергу, економіч�

не регулювання поділяється на пряме (застосування

фіксованих тарифів, державного цільового фінансуван�

ня) та непряме (заходи антициклічного, інноваційного

та іншого регулювання). Для розвитку сонячної енерге�

тики доцільно використовувати як тарифні, так і нета�

рифні методи регулювання [12].

Таблиця 1. "Зелений" тариф в Україні

Джерело: [13].

Тариф для об’єктів, введених в експлуатацію, євроцент/кВт·год 

Вид електростанції 
Потужність електростанції та 
інші чинники, що впливають 
на розмір «зеленого» тарифу 

по
 3

1.
03

.1
3 

з 0
1.

04
.1

3 
по

 3
1.

12
.1

4 

з 0
1.

01
.1

5 
по

 3
0.

06
.1

5 

з 0
1.

07
.1

5 
по

 3
1.

12
.1

5 

з 0
1.

01
.1

6 
по

 3
1.

12
.1

6 

з 0
1.

01
.1

7 
по

 3
1.

12
.1

9 

з 0
1.

01
.2

0 
по

 3
1.

12
.2

4 

з 0
1.

01
.2

5 
по

 3
1.

12
.2

9 

Електростанції на поверхні 
землі 6,53 3,93 0,53 6,96 5,99 5,03 3,52 2,01 

Сонячні електростанції 

Електростанції на дахах та/або 
фасадах будинків, будівель та 
споруд 

дані відсутні 8,04 7,23 6,37 4,76 3,09 

Електростанції 
приватних домо- 
господарств 

Сонячні електростанції 
потужністю  
до 30 кВт 

- 5,87 2,26 0,03 9,01 8,09 6,26 4,49 



Інвестиції: практика та досвід № 17/20198

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

В умовах України практика показала, що дієвим

фактором державне регулювання є "зелений" тариф,

який сприяє розвитку сонячної енергетики (табл. 1).

Як свідчать дані таблиці 1, сьогодні в Україні засто�

совується досить високий тариф, але у відповідності до

Закону України "Щодо забезпечення конкурентних

умов виробництва електричної енергії з альтернативних

джерел енергії" з 2020 року планується знизити зеле�

ний тариф для сонячних електростанцій (СЕС) на 25%,

і перейти до системи аукціонів з метою одночасного за�

безпечення подальшого розвитку відновлюваної енер�

гетики та зменшення зростання фінансового наванта�

ження на кінцеву ціну [14].

Станом на 01.01.2019 року встановлена потужність

об'єктів сонячної електроенергетики, що працюють за

"зеленим" тарифом становить 1545 МВт (з урахування

СЕС домогосподарств).

Стрімке здешевлення технологій у сонячній енерге�

тиці, позитивно впливає на динаміку росту. Наприклад,

технологія виготовлення фотоелементів удоскона�

люється з кожним роком, при цьому витрати на їх виго�

товлення та ціна генерованої ними електроенергії пост�

ійно зменшуються, а коефіцієнт корисної дії збільшуєть�

ся. За останні роки досягнуто значно�

го технічного прогресу в фотоелект�

ричному перетворенні сонячної

енергії, що дозволило суттєво знизи�

ти питомі капіталовкладення в установ�

ки такого типу і собівартість електрое�

нергії, ними виробленої. Станом на

02.03.2018 р. інвестиції в 1 МВт потуж�

ності в Україні коливаються на рівні

0,75—1,05 млн євро. Собівартість бу�

дівництва сонячних електростанцій

знизилась на 20—28% у порівнянні з

2017 роком. Терміни окупності про�

ектів в середньому складають 6—7

років в залежності від регіону та інсо�

ляції з використанням "зеленого" тари�

фу і 13—15 років — без нього. Засто�

сування цього інструменту робить про�

екти в галузі сонячної енергетики еко�

номічно доцільними.

В Україні застосовуються ще два

важливих механізми стимулювання ви�

робництва енергії з відновлюваних

джерел: податкові пільги (наприклад,

звільнення від сплати податку на дода�

ну вартість і митних зборів на імпорт

устаткування, пов'язаного з виробниц�

твом електроенергії з сонячної енерге�

тики, яке міститься в переліку, затвер�

дженому урядом України; 75�відсотко�

ве зниження земельного податку на

землі, які використовуються під потуж�

ності електростанцій, що виробляють

електроенергію з відновлюваних дже�

рел; обмеження на орендну плату за

землі державної й комунальної влас�

ності та ін.) та пільговий режим при�

єднання до електричної мережі.

Таким чином, у загальному ба�

лансі виробництва електричної енергії частка віднов�

лювальних джерел енергії, до якої входить і сонячна

енергетика, становить 1,9 відсотка. На сьогодні

збільшення частки СЕС відбувається переважно зав�

дяки великим проектам наземних сонячних електрос�

танцій. Але поточні темпи переходу на відновлювальні

джерела енергії в Україні не дозволять досягти націо�

нальної цілі в 11% до 2020 року [11]. Проаналізував�

ши стан сонячної фотоелектричної енергетики на нин�

ішньому етапі, можна стверджувати, що діючі механі�

зми підтримки відновлювальних джерел енергії мають

низку суттєвих недоліків та потребують удосконален�

ня, особливо для сегменту сонячної фотоелектричної

енергетики.

Варто зазначити, що фотоенергетична галузь в Ук�

раїні динамічно розвивається. Цьому сприяє наявність

таких виробничих потужностей, якими володіє завод

чистих металів у Світловодську, титаново�магнієвий

комбінат у Запоріжжі, низка приладобудівних

підприємств і підприємств мікроелектронного профілю

для серійного випуску "Квазар", "Гравітон", "Гамма",

"Родон", "Дніпро" та інші, що суттєво впливає на зни�

ження собівартості будівництва СЕС.

Рис. 1. Функціональна схема взаємозв'язків факторів
розвитку сонячної електроенергетики

Джерело: розроблено авторами.
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До теперішнього часу виробництво більшості комер�

ційних модулів сонячних елементів було засновано на

кристалічному Si (перше покоління фотоелементів) та

аморфних тонкоплівкових СЕ з великою площею ФЕ з

величиною η~5—8% (друге покоління ФЕ). Поява кон�

цепції третього покоління, що базується на використанні

нано� та мікроструктур (мікродротів) привело суттєво�

го зростання ефективності елементів. Таким чином, та�

кий фактор як удосконалення технологій СЕС вивело

сонячну генерацію в лідери за приростом потужностей

не тільки в Україні, але і в світі.

Важливим чинником розвитку сонячної енергетики

є аспекти логістики. Від локалізації об'єкта залежать

транспортно�логістичні витрати, які можуть складати від

3% до 18% від загальної вартості СЕС.

Також суттєвий вплив на розвиток сонячної енер�

гетики чинить фактор рівня надійності та пропускної

здатності електричних мереж. На сьогодні розподільні

електричні мережі перебувають у незадовільному

стані, що зумовлено високим рівнем фізичного і мо�

рального зносу електроустаткування, великими втра�

тами електричної енергії при її передаванні, низьким

рівнем автоматизації тощо. Електромережі в Україні

було спроектовано з розрахунку на централізоване

електропостачання, тому вони мають обмежену про�

пускну здатність, а багато з них перебувають зараз в

аварійному стані, відтак встановлювати сонячні елек�

тростанції необхідно з врахуванням особливостей

електроспоживання конкретного регіону, перспектив

його подальшого розвитку, а також технічного стану

самої мережі.

Збільшення обсягів генеруючих потужностей у со�

нячній енергетиці призводить до збільшення числа ро�

бочих місць і пред'являє попит на кваліфіковані кадри,

що стимулює розвиток малого і середнього бізнесу, що

у свою чергу, позитивно впливає на величину надход�

жень до бюджету. Відтак, соціальний фактор, також

перебуває у фокусі уваги при аналізі сонячної енерге�

тики.

Переходячи до аналізу факторів, що зумовлюють

розвиток галузі, слід зазначити, що всі вони чинять різний

вплив. Нами було проведено опитування експертів з ме�

тою визначення вагомості впливу факторів на розвиток

сонячної електроенергетики для фотоелектричних

станцій різної потужності. Було ідентифіковано низку

факторів, котрі згруповано таким чином: економічні, тех�

ніко�технологічні, соціо�еколого�кліматичні (рис. 1).

На рисунку 1 представлено функціональну схему

взаємозв'язків факторів для двох типів сонячних фото�

електричних станцій з потужністю Р > 30 кВт і Р < 30

кВт (приватний сектор).

Визначення вагових коефіцієнтів запропоновано

здійснити методом На основі експертних оцінок було

визначено вагові коефіцієнти впливовості десяти фак�

торів, зазначених на рисунку 1. Результати наведено у

таблиці 2.

Базуючись на даних, наведених у таблиці 2, нами

було встановлено аналітичний взаємозв'язок між ре�

зультатами розвитку сонячних фотоелектричних станцій

та низкою факторів Х, який відображається рівняння�

ми (1) та (2):

 

(1)

 (2)

де Y — функціональне значення для вказаної по�

тужності з урахуванням факторів та вагових ко�

ефіцієнтів;

К
1(i)

 та К
2(i)

 — вагові коефіцієнти;

Х
(1�10)

 — фактори впливу.

На підставі отриманих даних було виведено функц�

іональну залежність, представлену рівняннями (3) та (4):

          (3),

           (4).

Для електростанцій потужністю Р>30 
кВт Для електростанцій потужністю Р<30 кВт 

№ 
з/п Фактори 

експертна оцінка 
ваговий 

коефіцієнт, 
К1(i) 

експертна оцінка ваговий коефіцієнт, 
К2(i) 

1 Державне регулювання  (тарифне) 
240 K1(1)=0,172 214 K2(1)=0,171 

2 Державне регулювання (не тарифне) 189 K1(2)=0,135 171 K2(2)=0,136 
3 Державне регулювання (лібералізація 

будівництва) 173 K1(3)=0,124 0 K2(3)=0 

4 Зниження вартості технологій 216 K1(4)=0,155 221 K2(4)=0,176 
5 Зростання ефективності елементів 

СЕС 160 K1(5)=0,115 165 K2(5)=0,132 

6 Рівень надійності та пропускної 
здатності електричних мереж 0 K1(6)=0 162 K2(6)=0,129 

7 Логістика 150 K1(7)=0,107 0 K2(7)=0 
8 Соціальний фактор 0 K1(8)=0 172 K2(8)=0,137 
9 Кліматичний фактор 141 K1(9)=0,101 152 K2(9)=0,121 
10 Екологічний фактор 132 K1(10)=0,095 0 K2(10)=0 

Таблиця 2. Експертна оцінка впливу факторів на розвиток сонячної електроенергетики
для фотоелектричних станцій

Джерело: розроблено авторами.
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Графічну інтерпретацію впли�

ву досліджених факторів на розви�

ток сонячної фотоелектричної

енергетики подано на рисунку 2.

Проведене дослідження пока�

зало, що найбільш важливим фак�

тором для збільшення кількості та

підвищення ефективності роботи

сонячних електростанцій потужні�

стю більше 30 кВт є тарифне дер�

жавне регулювання, в той час, як

для розвитку сонячних електрос�

танцій потужністю менше 30 кВт —

зниження вартості технологій. Та�

кож важливим фактором для роз�

витку СЕС потужністю як більше 30

кВт, так і менше 30 кВт, є нетариф�

не державне регулювання, яке

включає в себе заходи державної

політики країни в даній сфері, зок�

рема затвердження законів, які по�

легшують реалізацію проектів

встановлення СЕС.

Фактор рівня надійності та

пропускної здатності електричної

мережі має вплив тільки на розви�

ток СЕС потужністю до 30 кВт. Потужніші електростанції

підключаються до високовольтних ліній електропере�

дачі, які є більш надійними, тому вказаний фактор не

чинить значного впливу на їх діяльність. Нестабільність

та нерівномірність напруги в лініях електропередачі, які

розташовані в обласних, районних центрах, селах є

значною проблемою для фотоелектричних станцій до�

могосподарств.

Соціальний фактор також відіграє більшу роль для

розвитку СЕС потужністю до 30 кВт. Окрім того, що такі

СЕС можуть задовольняти локальні потреби в електро�

енергії, вони дають можливість одержувати додатковий

дохід їх власникам — домогосподарствам, що позитив�

но впливає на їх матеріальний стан та соціальний ста�

тус.

Найменшим впливовими факторами для розвитку

всіх СЕС незалежно від потужності виявились стан

клімату та екології.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

В умовах виснаження запасів викопних видів ре�

сурсів все більшої актуальності набуває альтернатив�

на енергетика, однією з галузей якої є сонячна. На

сучасному етапі найбільш динамічно розвивається

саме вона. У зв'язку з цим важливо дослідити факто�

ри, що впливають на можливості розвитку та ефек�

тивність функціонування сонячних електростанцій. У

ході дослідження було ідентифіковано у якості зна�

чущих такі групи факторів: економічні (державне та�

рифне регулювання, державне нетарифне регулюван�

ня, лібералізація будівництва), техніко�технологічні

(зниження вартості технологій, зростання ефектив�

ності елементів СЕС, рівень надійності та пропускної

здатності електричних мереж, логістика), соціо�еко�

лого�кліматичні фактори.

Для СЕС потужністю більше 30 кВт значущими ви�

явилися такі фактори, як тарифне державне регулю�

вання, нетарифне державне регулювання, для СЕС по�

тужністю менше 30 кВт — нетарифне державне регу�

лювання, рівень надійності та пропускної здатності

електричної мережі та соціальний фактор. Еколого�

кліматичні фактори не здійснюють значного впливу на

розвиток СЕС будь�якої потужності. Перспективи по�

дальших досліджень полягають у формуванні та реал�

ізації довгострокової стратегії розвитку сонячної енер�

гетики, яка забезпечить ефективну диверсифікацію

енергоресурсів і подальший розвиток економіки Ук�

раїни.
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SYSTEMATIZATION OF EXISTING SCIENTIFIC APPROACHES TO AN ENTERPRISE BRAND
DEVELOPMENT

У статті здійснено аналіз еволюції концепцій бренд�менеджменту, розкритті їх змісту і осно�
воположних аспектів, вивченні сучасних моделей бренд�менеджменту. Проаналізувавши
вітчизняну і зарубіжну літературу по бренд менеджменту, автори ідентифікували зазначені етапи
і визначили їх тимчасові проміжки на підставі виявлення специфічних функцій менеджменту
брендів на кожному етапі і визначення ключового об'єкту управління. Формалізовані методи
аналізу, наприклад, контент�аналіз, дозволяють розрахувати частоту використання ключових
слів або словосполучень в аналізованих текстах, а не виділити головну ідею, сутність і специ�
фіку концепції, відповідно до якої викладається матеріал.

Визначено, що в умовах посилення конкуренції, перенасиченості комерційними повідомлен�
нями і стандартизації виробництва розробка унікальної і привабливою ідентичності бренду є
вкрай актуальним завданням.

Згідно з концепцією ідентичності бренду, найважливіше — розробити вірні характерні особ�
ливості бренду.

The article describes the analysis of the brand management concepts evolution, their content and
core aspects development as well as contemporary brand management models study. Having
analyzed national and foreign brand management literature the authors have identified the stated
stages and defined their temporary periods on the ground of detecting specific brand management
functions at each stage as well as determination of the principle management object. Formalized
analysis methods, such as content analysis, allow calculating the frequency of key words or phrases
usage in the analyzed texts, instead of stating the principal idea, nature and concept specificity,
according to which the material is being given.

We have identified that under the conditions of rocketing competition, commercial notifications
overwhelming and production standardization the development of a unique and attractive brand
identity is a substantially actual task.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах світовий ринок радикально

змінився, з'явилися нові підходи до створення та про�

сування брендів, класична концепція брендингу почи�

нає поступово трансформуватися в бренд�білдінг —

багаторівневу мозаїчну систему просування брендів,

створення марочного капіталу. Еволюція бренду під

впливом зміни зовнішнього середовища відбивається у

зміні концепцій управління брендами. Концепції бренд�

менеджменту еволюціонують, змінюються фокус і ме�

тоди управління, стратегічна спрямованість управління

брендами. Отже, виникає необхідність в аналізі еволюції

концепцій бренд�менеджменту, розкритті їх змісту і

основоположних аспектів, вивченні сучасних моделей

бренд�менеджменту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти сутності бренду підприємства,

представлені у працях багатьох учених, як зарубіжних

(Д. Аакер, К. Веркман, П. Дойль, Ж.�Н. Капферер,

Ф. Котлер, Д. Коулі, Ж.�Ж. Ламбен, Д.Р. Леманн,

Дж. О'Шонессі, В. Д. Прауде, Е. Райс, Дж. Рендел,

В.Д. Тамберг, П. Темпорал, Д.Ж. Траут, Д. Шульц та ін.),

так і вітчизняних авторів (А. Войчак, Т. Діброва, О. Зо�

зульов, О. Кендюхов, О. Кістеня, О. Ляшенко, А. Меле�

тинська, О. Пестрецова, І. Піняк, В. Пустотін, Г. Рябцев,

А. Старостіна, Р. Федорович, А. Федорченко та ін.).

Проте і досі потребує обгрунтування сутності бренду

підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — систематизація наявних наукових

підходів до розвитку бренду підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зупинимося детальніше на аналізі основних аспектів

концепцій бренд�менеджменту.

According to the brand identity concept the most significant is to develop correct special
characteristics of a brand. In compliance with this concept the nature of the brand creation and
development is in accurate communicating of brand's features to target customers by using the whole
complex of marketing communication types (advertisement, public relations, etc.), including package
and the branded product itself. The classification of estimating the value of the brand on the
preconditions is set out. The classification of brand assessment methods suggested by different
scholars has been considered.

It was concluded that the primary necessity of measuring or estimating the brand arose because
of its special role as the most important intellectual property, the economic tool of strategic
management of the company that affects the economic result of the work, the effectiveness of the
market activity of the subject of commodity production.

Thus, according to the contemporary brand management concept the principle management object
is the brand capital, and key criteria of branding efficiency is monitoring of brand capital assets and
its value assessment. The principle branding strategy is the development of strong brand identity
that ensures brand value increase.

Ключові слова: стратегія; бренд; планування; напрям розвитку; принципи, підприємство.

Key words: strategy; brand; planning; course of development; principles, enterprises.

1. Управління просуванням маркованого товару:

1930—1950�і рр. Розвиток бренд�менеджменту як ком�

плексної діяльності з управління брендом бере свій по�

чаток в 30�х рр. XX ст., коли подібна концепція була

вперше застосована в американській компанії Procter

& Gamble.

У травні 1931 р Н. Макелрой (Neіl Mc Elroy), який

працював на той час керівником відділу по просуванню

і рекламі мила Camay, запропонував керівництву ком�

панії організувати маркетингові підрозділи за принци�

пом роздільного управління кожною маркою. Вперше

в історії з'явилися посади бренд менеджерів (brandman),

в завдання яких входила координація всіх дій з просу�

вання товарів певної марки [1, с. 18—21].

Колишній підхід мав на увазі просування продуктів

в своїх товарних групах. Менеджер відповідав за збут,

рекламу і продажу, наприклад, всіх марок мила, що зна�

ходяться в портфелі компанії. Макелрой прийшов до

висновку, що головні відмінні риси для споживача зо�

середжені в бренді як сукупності товару, його назви,

фірмового знаку, упаковки, навіть якщо під цією мар�

кою продаються продукти в різних групах товарів.

Управління брендом передбачалося здійснювати за до�

помогою аналізу продажів і прибутків по кожному рин�

ку з метою пошуку проблемних ринків, формування

відповідних дій через рекламу, цінову політику, промо,

виставки в магазині, стимулювання продавців, зміна упа�

ковки товару або удосконалення продукту [1, с. 20—

21].

Ця концепція, названа згодом бренд�менеджмен�

том, дозволяла розробляти для брендів окремі марке�

тингові стратегії і проводити автономні рекламні кам�

панії по їх просуванню. Згідно з концепцією Макелроя,

головним об'єктом управління був маркований товар, а

основним критерієм ефективності цієї діяльності є об�

сяг продажів товару під цією маркою. Таким чином, на

першому етапі стратегічного бренд�менеджменту клю�

чова функція брендів полягала в збільшенні збуту (по�

силення попиту).
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Незважаючи на те що роздільне управління брен�

дами дозволяло цілеспрямовано і концентровано зай�

матися розвитком кожного окремого бренду всередині

асортиментного портфеля, такий підхід створював і свої

проблеми. Найсерйозніша з них була пов'язана з виник�

ненням ефекту "канібалізації" брендів всередині ком�

паній з насиченими продуктовими лінійками. В резуль�

таті бренд�менеджерам доводилося конкурувати за

одному і тому ж цільовому сегменті з торговими марка�

ми власної компанії.

2. Управління іміджем бренду: 1950—1980�і рр. У

50�і рр., після Другої світової війни, у багатьох країнах

почалося економічне зростання, стали відкриватися і

активно розвиватися численні рекламні агентства. З'яв�

лялися нові рекламоносії (телебачення і ін.), а реклам�

ний продукт вже не інформував, як раніше, потенцій�

них споживачів про споживчі властивості товару, а зо�

середжувався на емоційній залученості споживачів в

процес покупки і споживання товару. Завдяки зусиллям

рекламних агентств головною концепцією став імідж

бренду (brand іmage).

Вперше термін "імідж бренду" з'явився в статті

Б. Гарднера і С. Леві, опублікованій в 1955 р в журналі

Harvard Busіness Revіew. Автори писали, що важливий

не бренд, яким його розробили маркетологи, а набага�

то більше значення має імідж бренду, те, наскільки по�

мітним і привабливим його сприймають споживачі [2, с.

33—39].

 Іншими словами, під іміджем бренду розуміється

його цілісний образ, який представляє собою сукупність

асоціацій, які формуються у споживача в точках кон�

такту з брендом (марочне ім'я, реклама, ціна, мерчан�

дайзинг в торговому залі, робота торгового персоналу

і т. п.). Необхідно підкреслити, що під цілісністю обра�

зу бренду мається на увазі прагнення споживача сфор�

мувати повний образ бренду, навіть якщо деякі його

елементи відсутні.

 Про імідж бренду в 50�і рр. минулого століття ба�

гато писав Д. Огілві (Davіd Ogіlvy), знаменитий рекламіст

і директор рекламного агентства Ogіlvy & Mather [3,

c. 86]. Він рекомендував спиратися на поняття "бренд�

імідж" для фіксування взаємозв'язку почуттів, емоцій

споживача з конкретної торгової марки. Огілві вважав,

що для успішних продажів необхідно не стільки інфор�

мування про специфічні якості марочного товару або

послуги, скільки наділення їх привабливим для цільової

аудиторії іміджем. Вдало розроблений образ марочно�

го товару або послуги повинен сприяти їх впізнавання і

служити аргументом на користь їх придбання.

Згідно з концепцією іміджу бренду, рекламні агент�

ства стали розробляти і просувати рекламні образи

бренду, що володіють індивідуальністю і привабливістю

для споживачів. На другому етапі головним об'єктом

управління був імідж бренду, а основними критеріями

ефективності брендингу — збільшення ринкової част�

ки і лідерство на ринку. Таким чином, головна функція

брендів полягала в створенні унікального і привабли�

вого образу бренду.

3. Управління ідентичністю бренду: 1980—1990�і рр.

У 70�і і 80�і рр. минулого століття стало відкриватися

все більше спеціалізованих компаній, надають різно�

манітні послуги на ринку брендів. Це — брендингові

компанії, що розробляють стратегії і концепції для

брендів, консалтингові компанії, дослідницькі фірми, які

проводили маркетингові дослідження, рекламні та PR�

агентства, дизайн�студії і т. д. Зусиллями цих аутсор�

сингових компаній вдалося розгорнути концепцію

іміджу бренду в протилежному напрямі: головне не те,

як бренд сприймається і оцінюється потенційними спо�

живачами (імідж бренду), а те, як він повинен сприйма�

тися і оцінюватися (ідентичність бренду).

Концепція ідентичності бренду була запропонова�

на Ж.�Н. Капферером у 1986 р., який вважає ідентич�

ність бренду "ключовим поняттям бренд менеджменту"

[4, с. 126].

Під ідентичністю бренду розуміється система ознак

і якостей бренду, забезпечує його ідентифікацію і ди�

ференціацію. Це ідеальний зміст бренду, те, як повинен

сприйматися і оцінюватися бренд за задумом його роз�

робників або на думку його власників.

Фахівці з авторитетної консалтингової компанії

McKіnsey вважають, що "одним з критеріїв сильного

бренду є наявність ідентичності" [5, с. 12].

Чітка і помітна ідентичність бренду актуальна з трьох

причин. По�перше, споживачі стикаються з великою

кількістю маркетингових комунікацій і кількість цих ко�

мунікацій зростає з кожним роком. У такій ситуації, для

того щоб прорватися крізь насичений інформаційний

тиск, життєво необхідна унікальна, актуальна і зрозум�

іла ідентичність бренду. По�друге, в процесі посилення

конкуренції неминуче знижується чіткість уявлень спо�

живачів про бренд. Коли ринок перенасичений товара�

ми і послугами, споживачі все частіше вводяться в ома�

ну діями недобросовісної конкуренції. З кожним роком

зростає число торгових марок, які клонують відомі

бренди виробників. По�третє, стандартизація товарів і

сучасні технології також зменшують відмінності між

товарами, що призводить до необхідності вносити до�

даткові відмінності, що відображають ті характерні риси

бренду, завдяки яким споживач віддає перевагу товар

або послугу саме цієї марки.

Таким чином, в умовах посилення конкуренції, пе�

ренасиченості комерційними повідомленнями і стандар�

тизації виробництва розробка унікальної і привабливою

ідентичності бренду є вкрай актуальним завданням.

Згідно з концепцією ідентичності бренду, найваж�

ливіше — розробити вірні характерні особливості брен�

ду. У відповідності з цією концепцією сутність процесу

створення і розвитку бренду полягає в тому, щоб адек�

ватно донести до цільових споживачів особливості брен�

ду, використовуючи для цього комплекс маркетингових

комунікацій (реклами, зв'язків із громадськістю та ін.),

включаючи упаковку і сам брендовий товар.

На третьому етапі еволюції концепції бренд�менедж�

менту головним об'єктом управління стає ідентичність

бренду, а основним критерієм ефективності брендингу —

збільшення частки прихильних споживачів і ступеня їх

прихильності. Отже, основна функція брендингу — роз�

робка такої концепції бренду, яка максимально поси�

лювала б споживчий попит і конкурентоспроможність.

 На етапі управління ідентичністю бренду розроб�

лялися і застосовувалися різні моделі, зокрема модель

бренд�менеджменту Д. Аакера. Як видається, переваги

цієї моделі полягають у тому, що в ній:
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— послідовно відображені всі етапи розробки ма�

рочної ідентичності;

— акцентується увага на різних аспектах ідентич�

ності бренду, дозволяють формувати дизайн його архі�

тектури (корпоративний, товарний, комбінований брен�

ди);

— представлений стратегічний підхід до брендин�

гу, включаючи стратегічний аналіз бренду, його пози�

ціонування і контроль ефективності;

— розробка ідентичності бренду пов'язана з фор�

муванням довгострокових взаємовідносин між покуп�

цем і брендом.

Особливу увагу при реалізації заходів бренд�ме�

неджменту, на думку Д. Аакера, потрібно приділяти

формуванню системи ідентичності бренду. Розробник

бренду може зупинити свій вибір на одному або дек�

ількох аспектах ідентичності, просуваючи бренд як

товар, організацію, індивідуальність або символ [6,

с. 34].

Бренд як товар. Можна планувати заходи брендин�

гу, фокусуючись на використанні асоціацій, пов'язаних

безпосередньо з самим товаром. У цьому випадку за�

ходи щодо створення і розвитку бренду представляти�

муть собою товарний брендинг.

Бренд як організація. Цей підхід до бренду більшою

мірою сконцентрований на організації, ніж на товар або

послугу. В умовах динамічного розвитку товарні брен�

ди швидко копіюються і разом з втратою відмінних вла�

стивостей втрачають і свої конкурентні переваги. Для

того щоб не втратити конкурентні переваги і силу брен�

ду, можна при його розробці частково засновувати іден�

тичність бренду на цінностях організації, яку він пред�

ставляє. Виявлені цінності організації можуть стати ос�

новою для диференціації бренду, а такі властивості

організації, як новаторство, прагнення до якості, тур�

бота про навколишнє середовище, — ключовими скла�

довими ідентичності бренду. Тому асоціації, пов'язані з

організацією, можуть бути головним джерелом істот�

ної конкурентної переваги фірми.

Бренд як індивідуальність. Так само як і Капферер,

Аакер визнає важливість індивідуальності ("особи")

бренду, відзначаючи, що наділення бренду людськими

рисами дає можливість зробити його ідентичність ба�

гатшою і цікавішою. Персоніфікація здатна допомогти

створенню сильного бренду декількома шляхами. По�

перше, індивідуальність може служити потужним дифе�

ренціатором бренду, особливо в тих випадках, коли

бренди схожі за властивостями товару. По�друге, інди�

відуальність бренду допомагає ефективно управляти

бренд�комунікаціями. Це пов'язано з тим, що в більшості

випадків бренд орієнтований на певний соціально�де�

мографічний профіль користувача, який виступає голов�

ним фактором формування його індивідуальності. Якщо

індивідуальність бренду і профіль адресата повідомлен�

ня певним чином збігаються, то потенційний споживач

залучений в комунікацію, однозначно інтерпретує от�

римане повідомлення, симпатизує бренду і проявляє

інтерес до покупки.

Бренд як символ. Ефективно розроблені символи,

успішно доносять ключове позиціонування і елементи

ідентичності бренду, є сильними зовнішніми ідентифі�

каторами.

Стрижнева ідентичність бренду доносить основні

ідеї позиціонування, які містяться в ціннісному пропо�

зиції бренду. Часто стрижнева ідентичність відбиваєть�

ся в стратегічному (корпоративному) слогані фірми,

який в стислій формі висловлює місію бренду. У струк�

туру розширеної ідентичності входять додаткові еле�

менти (асоціації), пов'язані з брендом (окремі характе�

ристики марочного товару, символи бренду, рекламні

персонажі і т. д.).

Однак, незважаючи на безперечні переваги такої

моделі бренд менеджменту, вона, на наш погляд, має

певні недоліки і обмеження у використанні. Модель

фокусує увагу на комунікаційній підтримки бренду, тоб�

то лише на одній складовій маркетинг�міксу, спрямова�

ної на створення поінформованості про бренд і пози�

тивного контакту з ним. Як видається, в формуванні

успішного бренду повинні в рівній мірі брати участь всі

елементи комплексної маркетингової програми: модель

4Р (Product, Prіce, Place, Promotіon) — для споживчого

ринку або 7Р (Product, Prіce, Place, Promotіon, Process,

People, Physіcalevіdence) — для ринку послуг. Крім того,

в представленої моделі акцент зроблений лише на про�

цедурі створення планованого розробником образу

бренду і контролю над ним, а елементи внутрішньофір�

мового управління брендом не включені.

4. Управління капіталом бренду: 1990�ті рр. — по

теперішній час.

На думку ряду авторів, цінність бренду визна�

чається перш за все фінансовими показниками [7, с.

85]. Значний капітал бренду розглядається як конку�

рентна перевага, оскільки мається на увазі, що зав�

дяки йому компанії можуть призначати преміальні

ціни за свої товари.

Таким чином, капітал бренду — це здатність брен�

ду як самостійного активу компанії приносити їй додат�

ковий дохід у вигляді формування та підтримки стійких

відносин між споживачем і брендом.

Зростання капіталу бренду як основоположної мети

управління брендом відображено в розробці ряду мо�

делей стратегічного бренд�менеджменту. В роботі [8,

с. 62] викладено особливості класичної та сучасної кон�

цепцій бренд�менеджменту, названих моделями. Остан�

ню автори назвали модель бренд�лідерства.

Відповідно до сучасної моделі, основною метою

управління брендами є зростання головного немате�

ріального активу компанії — капіталу бренду, який ви�

значається його вартістю. В цьому випадку імідж мар�

ки, якість її відносини з покупцями, збільшення кількості

постійних споживачів і ступеня їх лояльності бренду

виступають лише засобами для збільшення марочного

капіталу.

Новизна моделі бренд�лідерства полягає в тому, що

в брендингу акценти зміщені з тактичних завдань, що

стосуються короткострокових ситуацій, на стратегічні,

що реагують на тенденції і довгострокові прогнози роз�

витку ринків. У нових господарських умовах бренд�ме�

неджер повинен брати участь у створенні бізнес�стра�

тегії компанії, а не тільки в її реалізації.

Відповідно до моделі бренд�лідерства, основні зу�

силля компанії в області брендингу повинні зосереджу�

ватися не так на формуванні іміджу бренду, а на наро�

щуванні капіталу бренду як стратегічного активу ком�
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панії, що характеризує довгострокові конкурентні пе�

реваги і стратегічну стійкість бізнесу.

Формування іміджу, на думку авторів нової кон�

цепції бренд�менеджменту, можна делегувати фахівцям

з маркетингових комунікацій, в той час як вирішення

питань, пов'язаних з ефективним використанням активів

капіталу брендів, має переходити в компетенцію вищо�

го керівництва компаній. Внаслідок цього управління

брендами будується на основі управління капіталом

бренду, який визначається його вартістю. Двигуном

стратегії стають не продаж і частка ринку (коротко�

строкові фінансові показники), а ефективна ідентичність

бренду (показники оцінки капіталу бренду).

Крім того, особливий інтерес викликає модель стра�

тегічного бренд�менеджменту Б. Ванекена, орієнтова�

на на нарощування капіталу бренду

До сильних сторін такої моделі відноситься те, що,

по�перше, її використання дозволяє поетапно здійсню�

вати процес створення та управління брендом, почина�

ючи з аналізу ринку і закінчуючи моніторингом резуль�

тативності функціонування бренду.

По�друге, принципи її формування враховують ту

обставину, що для успішної реалізації заходів бренд�

менеджменту необхідно використовувати внутрішній

брендинг, тобто створити бренд�орієнтовану організа�

ційну культуру, що дозволяє працівникам компанії

успішно доносити цінності бренду до цільових спожи�

вачів.

По�третє, модель Ванекена спрямована на форму�

вання позитивного досвіду споживачів в точках кон�

такту з брендом, накопичення якого дозволить

збільшити споживчий капітал бренду, який представ�

ляє "комерційну цінність всіх асоціацій і очікувань, які

є у людей щодо організації і її товарів і послуг і які ви�

никли у людей внаслідок досвіду спілкування з нею,

комунікації з нею і сприйняття її бренду протягом яко�

гось часу" [9].

По�четверте, ефективність заходів брендингу оці�

нюється на основі нарощування капіталу бренду.

ВИСНОВКИ
Таким чином, відповідно до сучасної концепції

бренд�менеджменту, головним об'єктом управління є

капітал бренду, а основними критеріями ефективності

брендингу — моніторинг активів капіталу бренду і оцін�

ка його вартості. На даному етапі стратегічного бренд�

менеджменту ключовий функцією бренду стає збіль�

шення вартості бренду як самостійного нематеріально�

го активу компанії і загальної вартості бізнесу (і самої

компанії), а також ефективне управління ризиками,

стримуючими зростання і розвиток вартості бренду.

Провідною стратегією брендингу виступає розробка

сильної ідентичності бренду, що забезпечує зростання

вартості бренду.
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IMPACT OF CREDIT UNIONS OF UKRAINE ON HOUSEHOLD FINANCES

Статтю присвячено аналізу показників діяльності кредитних спілок України та їх впливу на
фінанси домогосподарств. У роботі досліджено основні показники, що характеризують стан
фінансів домогосподарств та активність користування фінансовими послугами кредитних спілок
України. У роботі проведено порівняльний аналіз кредитної та депозитної діяльності банків та
кредитних спілок України. Встановлено, що рівень волатильності сукупних витрат домогоспо�
дарств до змін обсягів внесків (вкладів) на депозитних рахунках у кредитних спілках та сукуп�
них ресурсів домогосподарств до змін обсягів кредитування в кредитних спілках вищий порівня�
но рівня волатильності зазначених показників до банківських депозитів та кредитування насе�
лення відповідно. За допомогою регресійного аналізу визначено взаємозв'язок між сукупни�
ми витратами домогосподарств та депозитними внесками (вкладами) кредитних спілок, а та�
кож сукупними ресурсами домогосподарств та активами останніх.

The article is devoted to the analysis of indicators of activity of credit unions of Ukraine and their
impact on household finances. It is determined that the peculiarity of the activity of credit unions of
Ukraine is the provision of financial services exclusively to its members — individuals, which
determines the important role of credit unions in the financial provision of households. In this paper
the main indicators characterizing the state of household finances and the activity of using the latest
financial services of credit unions of Ukraine are investigated. It is established that the share of passive
income, including percentage of deposits, remains low in household incomes, and the main source
of financial resources of households is wages and social transfers, which is caused by low level of
population's inclination to savings, limited list of investment instruments and lack of investment
instruments. financial intermediaries, weak effect of investor protection mechanisms and other
factors. Indicators of the most popular financial services population are analyzed: deposits and loans
from households in banks and credit unions of Ukraine. The comparative analysis of credit and deposit
activity of banks and credit unions of Ukraine is conducted in the paper. It is proved that, although
the deposits in banks are much higher compared to the deposit accounts in the unions, over the last
two years the attraction of funds into the deposit accounts in the credit unions has been increasing
at a faster rate than the deposits of banks. The opposite tendency is observed in the sphere of lending:
retail bank loans are growing at a higher rate than lending in the unions. It is established that the
level of volatility of total expenditures of households to changes in the volume of deposits (deposits)
in credit unions and aggregate resources of households to changes in lending in credit unions is
higher compared to the level of volatility of these indicators to bank deposits and lending to
households. The growth rates of household savings and contributions (deposits) to deposit accounts
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in unions of Ukraine are analyzed. The regression analysis identifies the relationship between total
household spending and the credit unions' deposits (deposits), as well as the total household
resources and assets of the latter.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Особливістю діяльності кредитних спілок України

є надання фінансових послуг виключно своїм членам —

фізичним особам на умовах взаємного кредитування:

залучення коштів (вкладів) на депозитні рахунки одних

членів спілок та кредитування інших членів. За таких

умов, кредитні спілки мають відігравати важливу роль у

фінансовому забезпеченні національних домогоспо�

дарств, особливо в умовах нестабільного економічно�

го середовища, що може супроводжуватися для остан�

ніх ризиком втрати основного джерела доходу, неста�

чею коштів, ризиком знецінення заощаджень. У цьому

аспекті кредитні спілки можуть розглядатися як один із

інструментів нівелювання вищевказаних ризиків та

підтримки фінансового стану домогосподарств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ОСТАННІХ РОКІВ

Дослідження ролі і місця кредитних спілок на фінан�

совому ринку постійно знаходиться в полі зору нау�

ковців та експертів: Бублик Є.О., Єлісєєвої О.Г., Малі�

новської О.Я., Катан Л. І., Косюги В. В., Добровольсь�

кої О.В., Гончаренко В.В. [1—5] та інш. У наукових дос�

лідженнях акцентується увага на дослідженні ролі і

місця кредитних спілок на фінансовому ринку, органі�

заційним питанням та аналізу показникам їх діяльності,

проблематики їх функціонування та інш. Загалом не

знайшло свого достатнього висвітлення питання впли�

ву кредитних спілок на фінанси домогосподарств, що і

визначило обрану тему цього дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є моніторинг впливу кредитних спілок

України на фінанси домогосподарств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стан фінансів домогосподарств ілюструють такі

показники, як загальний обсяг та структура доходів та

витрат населення, їх заощаджень, динаміка цих показ�

ників. Не менш важливим є рівень залучення фінансо�

вих ресурсів населення в економіку держави. Аналіз цих

показників дає змогу оцінити вплив різних інституцій�

них учасників економічної системи на формування та

використання фінансових ресурсів домогосподарств,

зокрема, кредитних спілок, фінансовою основою діяль�

ності яких є кошти населення. Як вбачається з даних

таблиці 1 схильність населення України до заощаджень

істотно зменшилася за останні шість років, що можна

Ключові слова: фінанси домогосподарств, кредитні спілки, депозитні внески, фінансові ресурси насе�

лення, доходи населення, заощадження.

Key words: household finances, credit unions, deposits, household financial resources, household income, savings.

пояснити економічною кризою в аналізований період

(2014—2015 рр.), зростанням витрат випереджаючими

темпами порівняно із зростанням доходів, недовірою

до фінансових установ, нестабільністю та девальвацією

національної валюти (табл. 1).

Зазначимо, що для населення України операції на

фінансовому ринку знаходяться на первинній стадії їх ос�

воєння, що зумовлено низкою факторів: низьким рівнем

життя більшою частини населення країни та схильності

населення до заощаджень, низьким ступенем розвитку

фінансового ринку та обмеженістю переліку інвестицій�

них фінансових інструментів, недовірою до фінансових

посередників, слабкою дією механізмів захисту прав інве�

сторів та інш. За таких умов є цілком логічним, що пито�

ма вага пасивних доходів, зокрема відсотків від вкладів,

у доходах населення є не значною, а основним джере�

лом фінансових ресурсів домогосподарств є заробітна

плата та соціальні трансферти (табл. 2).

Враховуючи, що найбільш популярними фінансови�

ми послугами для населення залишаються депозитні

вклади та кредити, проаналізуємо показники кредитно�

го портфеля населення та їх депозитів у банках та кре�

дитних спілах України (табл. 3).

Як вбачається з даних таблиці 3 фінансова система

України є банкоорієнтованою: банки відіграють про�

відну роль у наданні фінансових послуг населення по�

рівняно з кредитними спілками.

Загалом, незважаючи, що обсяги депозитних

внесків в банках є значно більшими порівняно із депо�

зитними рахунками в спілках, за останні два роки залу�

чення коштів на депозитні рахунки в кредитних спілках

зростає більшими темпами порівняно з депозитами

банків. Протилежні тенденції простежуються в сфері

кредитування: банківські кредити населення зростають

більшими темпами порівняно з кредитуванням у спілках.

Проаналізуємо вплив зміни обсягів кредитів та де�

позитів населення в банках та кредитних спілках на стан

фінансів домогосподарств (табл. 4).

Розрахунок коефіцієнтів еластичності сукупних ви�

трат та сукупних ресурсів домогосподарства України до

кредитів та депозитів фізичних осіб в банках та кредит�

них спілках (відношення темпів приросту сукупних ре�

сурсів домогосподарства до темпів приросту кредитів,

відношення темпів приросту сукупних витрат до темпів

приросту депозитів) за останні п'ять років свідчить про

різний ступень впливу цих факторів на фінанси домо�

господарств (табл. 4).

Середній показник коефіцієнту еластичності сукуп�

них ресурсів домогосподарства до кредитів кредитних
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спілок в аналізований період має позитивне значення,

що свідчить про позитивний вплив наданих кредитними

спілками кредитів на формування сукупних ресурсів

домогосподарств. Так, із середнім значенням коефі�

цієнту у розглянутий період 9,1, зі зростанням кредитів

спілок на 1%, зростають сукупні ресурси домогоспо�

дарства на 9,1%.

Для банківського кредитування середній показник

коефіцієнту еластичності сукупних ресурсів домогоспо�

дарства в аналізований період дорівнює 0,9, що свідчить

про зростання сукупних ресурсів домогосподарства на

0,9% у разі зростання кредитів банків на 1%. Отже,

відзначається більша волатильність сукупних ресурсів

домогосподарств до змін обсягів кредитування спілок

порівняно з банківським кредитуванням.

Щодо впливу зміни обсягів депозитної діяльності на

сукупні витрати домогосподарств зазначимо, що при

середньому показнику коефіцієнту еластичності сукуп�

них витрат домогосподарства до зміни обсягів банківсь�

ких депозитів �1,3 проти значення цього показника для

кредитних спілок �2,5, можемо зробити загальний вис�

новок про скорочення обсягів сукупних витрат домогос�

подарств у разі зміни обсягів депозитних вкладів. Крім

того, сукупні витрати домогосподарств також більш чут�

ливі до змін обсягів внесків (вкладів) на депозитні ра�

хунки в кредитних спілках порівняно зі зміною обсягів

банківських депозитів. Висока волатильність фінансів

домогосподарств до змін в обсягах надання фінансо�

вих послуг кредитними спілками є цілком логічною та

зумовлена високою залежністю самих кредитних спілок

від коштів населення: більше 90% фінансових ресурсів

кредитних спілок формується за рахунок коштів насе�

лення.

 Використовуючи інформацію Державного коміте�

ту статистики України щодо сукупних ресурсів та сукуп�

них витрат у середньому на домогосподарство, розра�

хуємо загальний розмір заощаджень домогосподарства

та порівняємо темпи їх зростання зі зростанням внесків

(вкладів) на депозитні рахунки в спілках України (табл.

5).

Як вбачається з даних таблиці 5— заощадження

домогосподарств зростають більшими темпами порівня�

но з внесками (вкладами) кредитних спілок на депозитні

рахунки, що є логічним з огляду на зменшення обсягів

основних показників діяльності спілок у розглянутий

період: зменшення кредитів та залучених внесків

(вкладів) на депозитні рахунки. Аналогічні тенденції

простежуються й щодо показників сукупних витрат до�

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Доходи, всього, у тому числі 100 100 100 100 100 100 
Зарплата 40,7 40,5 39 42,0 45,6 47,4 
прибуток та змішаний дохід  15,7 16,8 18,6 18,4 18 17,6 
Доходи від власності 5,7 5,6 4,6 3,7 3 2,6 
Соціальна допомога та інші 
поточні трансферти 

37,9 37,1 37,8 35,9 33,4 32,4 

Таблиця 2. Структура доходів населення України у період 2013—2018 рр., %

Джерело: складено за даними [6].

Таблиця 1. Динаміка доходів, витрат, заощаджень населення України у період 2013—2018 рр.

Джерело: складено за даними [6].

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Доходи, млрд грн   1548,7 1516,8 1772,0 2051,3 2652,1 3219,5 
Темпи росту, % 111,1 97,9 116,8 115,8 129,3 121,4 
Витрати, млрд грн 1432,4 1486 1759,0 2020,8 2621,4 3202,7 
Темпи росту, % 109,3 103,8 118,4 114,9 129,7 122,2 
Заощадження, млрд грн  116,3 30,8 13,0 30,5 30,7 16,8 
Темпи росту, % -21,0 26,5 42,2 234,6 100,7 54,7 
Питома вага заощаджень у ВВП, % 8,0 2,0 0,7 1,3 1,0 0,5 

 Таблиця 3. Динаміка активності банків та кредитних спілок з коштами населення України
в період 2013—2018 рр.

Джерело: складено за даними [7; 8].

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Депозитна діяльність 
Депозити в банках, млн грн 441951 418135 410895 444676 495313 530250 
Темпи приросту, % 21,2 -5,4 -1,7 8,2 11,4 7,1 
Питома вага в доходах населення, % 28,5 27,6 23,2 21,7 18,7 16,5 
Депозити в КС, млн грн 1 330,1 989,8 855,2 831,8 937,0 1045,7 
Темпи приросту, % 3,3 -25,6 -13,6 -2,7 12,6 11,6 
Питома вага в доходах населення, % 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 

Кредитна діяльність 
Кредити банків, млн грн 193529 211215 174869 163333 174182 201102 
Темпи приросту, % 3,1 9,1 -17,2 -6,6 6,6 15,5 
Питома вага в витратах, % 13,5 14,2 9,9 8,1 6.6 6,3 
Кредити в КС, млн грн 2349,1 1 994,4 1792,7 1799,5 1902,3 2018,0 
Темпи приросту, % -7,2 -15.1 -10,1 0,4 5,7 6,1 
Питома вага в витратах, % 0.2 0,1 0.1 0.09 0.07 0.06 
Темпи приросту, % 7,7 2,4 14,6  19,3 30,9 21,3 
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могосподарства та залучених внесків (вкладів) на де�

позитні рахунки.

Здійснимо оцінювання взаємозв'язку між динамі�

кою заощаджень населення та внесками (вкладами) на

депозитні рахунки кредитних спілок за допомогою рег�

ресійного аналізу, використовуючи показники таблиць

4 та 5 (рис. 1).

Регресійний аналіз показав, що приріст внесків

(вкладів) на депозитні рахунки кредитних спілок в Ук�

раїні позитивно впливає на заощадження домогоспо�

дарств: при збільшенні депозитних внесків (вкладів) на

депозитні рахунки на 1%, заощадження домогоспо�

дарств зростуть на 3,3%. Коефіцієнт детермінації до�

рівнює 0,67 свідчить, що зростання ВВП залежить на

67% від обсягів наданих з бюджету соціальних транс�

фертів, відповідно 33% залежить від інших факторів

(рис. 1).

Регресійний аналіз залежності сукупних ресурсів

домогосподарств від активів кредитних спілок показав,

що приріст активів спілок позитивно впливає на сукупні

ресурси домогосподарств: при збільшенні активів на

1%, сукупні ресурси домогосподарств зростуть на

1,12%. Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,60 свідчить,

що зростання сукупних ресурсів домогосподарств за�

Таблиця 4. Вплив депозитів та кредитів банків та кредитних спілок на сукупні витрати
та ресурси домогосподарства України в період 2014—2018 рр.

Джерело: складено за даними [7—9].

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
1 2 3 4 5 6 7 

І. ВПЛИВ НА СУКУПНІ РЕСУРСИ ДОМОГОСПОДАРСТВА 
Сукупні ресурси середньому на одне 
господарство, грн 

4454,24 4563,32 5231,71 6238,82  8165,2 9904 

Темпи приросту,% 7,7 2,4 14,6  19,3 30,9 21,3 
I. I. КРЕДИТНІ СПІЛКИ 

Темпи приросту кредитів кредитних 
спілок,% 

-7,2 -15.1 -10,1 0,4 5,7 6,1 

Коефіціент еластичності сукупних 
ресурсів домогосподарства,% 

-1,1 -0,2 -1,4 48,3 5,4 3,5 

І. II. БАНКИ 
Темпи приросту банківських кредитів 
фізичним особам,% 

3,1 9,1 -17,2 -6,6 6,6 15,5 

Коефіціент еластичності сукупних 
ресурсів домогосподарства,% 

2,48 0,26 -0,84 -2,92 4,68 1,37 

ІІ. ВПЛИВ НА СУКУПНІ  ВИТРАТИ ДОМОГОСПОДАРСТВА 
Сукупні витрати у середньому на одне 
домогосподарство, грн 

3813,96 4048,89 4951,99 5720,37 7139,41 8153,6 

Темпи приросту,% 6,2 6,2 22,3 15,5 24,8 14,2 
ІІ. І. КРЕДИТНІ СПІЛКИ 

Темпи приросту внесків (вкладів) членів 
кредитних спілок на депозитні 
рахунки,% 

3,3 -25,6 -13,4 -2,7 12,6 11,6 

Коефіцієнт еластичності сукупних 
витрат домогосподарства,% 

1,9 -0,2 -1,7 -5,7 2,0 1,2 
 

II.II. БАНКИ 
Темпи приросту депозитів фізичних осіб 
в банках,% 

21,2 -5,4 -1,7 8,2 11,4 7,1 

Коефіцієнт еластичності сукупних 
витрат домогосподарства,% 

0,29 -1,15 -13,1 1,89 2,18 2 

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Сукупні ресурси усіх 
домогосподарств, млн грн 

75538,1 65965,1 78861,2 93790.1 122361,0 147915,2 

Сукупні витрати усіх 
домогосподарств, млн грн 

64679,8 58528,7 74644,8 85996,6 106988,3 121773,2 

Заощадження усіх 
домогосподарств (сукупні 
ресурси – сукупні витрати), 
млн грн  

10858,3 7436,4 4216,4 7793,5 15372,7 26142 

Темпи приросту заощаджень 
усіх домогосподарств,% 

17,9 -31,5 -43,3 84,8 97,2 70,1 

Темпи приросту внесків 
(вкладів) на депозитні 
рахунки в кредитних 
спілках, % 

3,3 -25,6 -13,4 -2,7 12,6 11,6 

Використання заощаджень, 
позики, млн грн 

1989,9 1275,4 1562,7 1655,6 2149,2  

Таблиця 5. Динаміка сукупних ресурсів та витрат домогосподарств України
у період 2013—2018 рр.

Джерело: розраховано за даними [7—9].
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лежить на 60% від зростання активів кредитних спілок,

відповідно 40% залежить від інших факторів (рис. 2).

Світовий досвід діяльності кредитних спілок

свідчить про їх важливу роль для життєдіяльності насе�

лення: коефіцієнт проникнення кредитних спілок у світі

становить 9,09%, для України — 1,85% [10]. Щодо за�

цікавленості населення в національних кредитних

спілках, наведені у таблиці 6 окремі показники ілюст�

рують зниження активності населення в користуванні

послугами спілок України, за виключенням кредитуван�

ня.

Безперечною перевагою банківських установ, які

залучують депозити населення, є державна система га�

рантування вкладів, яка не розповсюджується на вне�

ски (вклади) на депозитні рахунки в кредитних спілках.

Проте кредитні спілки залежні від стану банківської си�

стеми: банківська криза спричиняє хвилю недовіри на�

селення до всіх фінансових посередників та провокує

масове дострокове вилучення коштів членів кредитних

спілок. Враховуючи, що голов�

ним джерелом формування

фінансових ресурсів кредитних

спілок України є кошти населен�

ня, їх незаплановане масове ви�

лучення зумовлює більше нега�

тивні наслідки для фінансового

стану спілок та формує ризики їх

неплатоспроможності порівняно

з іншими фінансовими посеред�

никами. Проте кредитні спілки

надають фінансові послуги вик�

лючно своїм членам, які одночас�

но виступають не просто спожи�

вачами послуг спілок, а й їх влас�

никами. Можливість впливати, формувати та контролю�

вати фінансову політику кредитних спілок, де зберіга�

ють свої заощадження домогосподарства є принципо�

вим для останніх, оскільки може нівелювати ризики їх

втрати, на відміну від інших фінансових установ. У цьо�

му аспекті кредитні спілки мають конкурентні переваги

перед іншими фінансовими установами. На жаль, до сьо�

годні відсутні будь�які державні механізми підтримки

кредитних спілок в період фінансової кризи. Залиша�

ються актуальними запропоновані нами такі заходи, як

створення державної системи гарантування депозитних

вкладів, залучення їх до централізованих фондів підтри�

мання ліквідності, у т.ч. до державних програм рефінан�

сування під заставу якісних кредитів [11—13].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Враховуючи позитивний вплив кредитів кредитних

спілок на сукупні ресурси населення в Україні, подальші

y = 3,3398x + 40,438
R2 = 0,675
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Рис. 1. Графік моделі парної регресії залежності темпів зростання заощаджень
домогосподарств від темпу зростання внесків (вкладів) на депозитні рахунки кредитних спілок

y = 1,1158x + 19,083
R2 = 0,6029

0
5

10
15
20
25
30
35

-15 -10 -5 0 5 10

Рис. 2. Графік моделі парної регресії залежності темпів зростання
заощаджень домогосподарств від темпу зростання депозитів

кредитних спілок

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Питома вага членів кредитних 
спілок, які мають діючі кредити 
у загальній кількості членів 
спілок, % 

23,6 22,7 21,2 23,1 23,8 24,7 

Питома вага членів кредитних 
спілок, які мають  депозити у 
загальній кількості членів 
спілок, % 

4,1 3,8 4,5 6,4 3,8 3,7 

Темпи приросту активів -2,2 -10 -11,7 -1,5 6,8 2,2 
Питома вага активів кредитних 
спілок у сукупних ресурсах 
домогосподарств України, % 

3,7 3,5 2,6 2,2 1,8 1,5 

Таблиця 6. Динаміка окремих показників активності домогосподарств у кредитних спілках
України в період 2013—2018 рр.

Джерело: складено за даними [7—9].
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дослідження з обраної проблематики доцільно прова�

дити в напрямі забезпечення схильності домогоспо�

дарств до заощаджень та розміщення їх у вигляді

внесків (вкладів) на депозитних рахунках у кредитних

спілках, зростання у структурі доходів населення част�

ки від пасивних доходів, а також створення державних

механізм гарантування внесків (вкладів) кредитних

спілок на депозитні рахунки, залучення до централізо�

ваних фондів підтримки ліквідності.
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PRINCIPLES OF REGULATORY POLICY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Запропоновано підхід до формування переліку принципів регуляторної політики розвитку на�
ціональної економіки, який побудовано на основі взаємодії та взаємного врахування принципів
теорій розвитку та теорій регулювання з їх розподілом на загальнотеоретичні та орієнтаційні
принципи розвитку, що дає змогу встановити підпорядкованість одних принципів іншим та
відповідність процесу розвитку орієнтаційним (цільовим, функціональним або забезпечуючим)
принципам регуляторної політики. Сформовано перелік базових принципів регуляторної полі�
тики розвитку національної економіки, який представлено сукупністю законодавчо встановле�
них принципів регуляторної політики та принципів дієвості, динамічності та узгодженості, а та�
кож результативності змін. Дотримання у регуляторній політиці розвитку національної економ�
іки таких принципів дає змогу забезпечити належну віддачу від впровадження регуляторної
політики та злагодженість дій щодо покращення розвитку в різних сферах економіки та зміни
регуляторної політики, які сприятимуть прискоренню їх розвитку.

Study of the principles that have been reflected in theories and approaches, as well as based on
the list of basic principles of regulatory policy of the development of national economy will improve
the process of formation of regulatory policy and increase the effectiveness of its implementation.
The purpose of the article is to form a list of principles of regulatory policy of the development of
national economy based on interaction and mutual consideration of the basic principles of the
development and regulation theory. The principles of national economy development are
systematized, which shows the dependence of some principles on others; the principles of
development regulation as the basis of regulatory policy are also systematized. The correlation
between regulation and development principles is established. The relationship between regulation
and development principles is considered. The approach to the list of principles of regulatory policy
of national economy development is proposed, which is based on interaction and mutual consideration
of the principles of development theories and regulation theories divided into general theoretical
and orientation principles of development. It allows establishing the dependence of some principles
on others and conforming to the orientation development process (target, functional or supportive)
principles of regulatory policy. A list of basic principles of regulatory policy of the development of
national economy is provided; the whole of legislatively established principles of regulatory policy
and principles of effectiveness, dynamism (the need for constant changes in accordance with
changing needs) and consistency, as well as the effectiveness of changes are presented. Compliance
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні актуальним є питання пошуку дієвого

механізму державного регулювання економіки, одним

з напрямів якого є регуляторна політика. Якість і резуль�

тативність такої політики певною мірою залежить від

принципів, на підставі яких вона формується та реалі�

зується. Адже принципи — це загальні вимоги та поло�

ження, яким повинні відповідати наукові теорії, вчення,

гіпотези.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження економічних процесів та визначення

на їх основі певних принципів, що представлено у теор�

іях розвитку та регулювання, відображено у працях ба�

гатьох вчених різних напрямів і шкіл економічної теорії.

Слід зазначити, що ці теорії тісно пов'язані між собою,

адже сформувались еволюційно як реакція на кризові

явищі в економіці. Так, зазначене питання розкрито у

дослідженнях таких вчених: А. Афтальон, Л. Вальрас,

Дж. Кейнс, Дж. Кларк, О. Моргенштерн, Дж. Нейман,

В. Парето, П. Самуельсон, А. Сміт, Р. Харрод, Дж. Хікс

та інші.

Незважаючи на широке коло досліджень, не існує

єдиного підходу щодо визначення переліку принципів.

Саме тому нами пропонується, по�перше, дослідити

принципи розвитку та принципи регулювання, а по�дру�

ге, визначити на основі взаємодії та взаємного враху�

вання базових принципів теорій розвитку та теорій ре�

гулювання принципи регуляторної політики розвитку

національної економіки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є формування переліку принципів ре�

гуляторної політики розвитку національної економіки

на основі взаємодії та взаємного врахування базових

принципів теорій розвитку та теорій регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У 1970—1980�х роках, а також на рубежі ХХ—

ХХІ ст. з'явилася низка фундаментальних праць захід�

них учених, у яких зроблено спробу сформувати нову

парадигму суспільно�історичного розвитку. Відповідний

пошук лише частково торкнувся економічних дослід�

жень, де продовжували домінувати давно девальвовані

with the regulatory policy of the development of national economy allows ensuring appropriate return
on the implementation of regulatory policy and coherence of actions to improve development in
various spheres of economy and changes of regulatory policy to enhance their development.

Ключові слова: принципи, теорії регулювання, теорії розвитку, національна економіка, регуляторна

політика.

Key words: principles, theories of regulation, theories of development, national economy, regulatory policy.

принципи економічного і технологічного детермінізму

(тобто обумовленості дією економічних та технологіч�

них чинників) [1].

Досліджуючи розвиток, науковці акцентують увагу

на тому, що не будь�яка зміна може вважатися розвит�

ком. Таким чином, у наукових дослідженнях знаходить

вияв принцип якісно�кількісного характеру змін, якому

має підпорядковуватися процес, пов'язаний зі зміною

стану соціально�економічної системи, для того щоб його

можна було назвати розвитком.

Дія принципів багатоетапності та еволюційності роз�

витку повною мірою знайшли врахування в межах циві�

лізаційного підходу до періодизації суспільного розвит�

ку [2]. Згідно з цим підходом при вивченні розвитку не�

обхідно слідувати таким вимогам:

1) врахування багатовимірності аналізу економічних

систем та природної еволюційної поступовості історич�

ного процесу;

3) відмова від класових, конфронтаційних оцінок

змісту та цілей системи;

4) пізнання системи в єдності її економічних і соціо�

культурних елементів;

5) посилення ролі людського фактора у суспільно�

му розвитку;

6) визнання світової історії як єдиного планетарно�

го цілого.

Крім того, важливо враховувати такий принцип роз�

витку, як підпорядкованість його загальноекономічним

законам і закономірностям.

У межах побудови теорії економічних циклів вітчиз�

няними та зарубіжними вченими проведена значна ро�

бота по моделюванню поведінки соціально�економіч�

них систем (передусім національних економік країн) в

умовах плинності часу. Вченими було встановлено, що

окрім багатоетапності та еволюційності, варто врахо�

вувати також принцип циклічності, який передбачає ви�

знання відносної нерівномірності розвитку та наявності

коливань, коли періоди зростання змінюються періода�

ми депресії (спаду).

Дж. Кейнс особливу увагу приділяв ролі держави

як основного регулятора економічної системи для за�

безпечення неперервного процесу суспільного вироб�

ництва. Важливе місце у теорії Дж. Кейнса займає спря�

мованість на створення умов для ефективного попиту

та врахування ефекту мультиплікації, який характери�

зує вплив приросту інвестицій на приріст сукупного до�
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ходу. Інвестиційний мультиплікатор (мультиплікатор

економічного зростання) показує, як впливає приріст

інвестицій на приріст випуску та доходу [3; 4].

Немонетарна теорія перенакопичення побудована

з врахуванням ефекту акселерації. А. Афтальон у 1913 р.

розробив принцип акселерації та збільшення виробни�

чого попиту. Принцип акселерації отримав подальший

розвиток завдяки Дж. Кларку, Р. Харроду, Дж. Хіксу,

П. Самуельсону, а також його було включено в неокейн�

сіанські моделі економічного зростання. А. Афтальон

проаналізував специфіку взаємодії виробництва пред�

метів споживання і нагромадження основного капіталу,

обумовлену тривалістю процесу створення основних

фондів і тривалістю їх функціонування. Науковець

дійшов висновку, що невеликі зміни споживчого попиту

могли викликати значні коливання чистих інвестицій. Це

явище отримало назву акселерації.

У неокласичній теорії використовується принцип

методологічного індивідуалізму, сутність якого полягає

в тому, що учасниками соціальних процесів є індивіди,

а не спільноти чи організації, діяльність яких варто роз�

глядати не окремо, а лише зважаючи на цілеспрямова�

ну поведінку. У неоінституціоналізмі увага звертається

на відносини в організаціях, що є дуже важливим і сут�

тєво відрізняє цей підхід від інституціоналізму [5].

Дж. Кларк вважав, що зростання попиту на предме�

ти споживання породжує ланцюгову реакцію, що веде

до багаторазового збільшення попиту на обладнання та

машини. На його думку, така закономірність є ключо�

вим моментом циклічного розвитку та визначена ним як

"ефект акселератора" [6].

П. Самуельсон та Дж. Хікс у мультиплікаторно�

акселераторній теорії продемонстрували, як взаємодія

мультиплікатора та акселератора породжує та підтри�

мує циклічні коливання реального ВВП. Так, зростання

обсягу виробництва стимулює інвестиції, а високі інве�

стиції, в свою чергу, сприяють ще більшому зростанню

обсягу виробництва. Але через певний час відбуваєть�

ся сповільнення темпів економічного зростання, що при�

зводить до зменшення капіталовкладень, і, зрештою,

починається спад економіки [7].

Незважаючи на те, що розвиток є процесом, схиль�

ним до коливань, існують механізми які дозволяють ці

коливання згладити, зменшуючи їх негативний вплив.

Наявність таких механізмів пов'язана з найголовнішим

загальнотеоретичним принципом розвитку — принци�

пом регульованості.

Всі перераховані вище принципи можуть вважатися

загальнотеоретичними принципами, яким має відпові�

дати процес змін для того, щоб його було віднесено до

категорії розвитку.

Питання про те, яку роль має відігравати ринкове та

державне регулювання в процесі забезпечення розвит�

ку, є досить складним і завжди перебувало в колі інте�

ресів провідних економістів світу. Поглиблене дослід�

ження того, яким чином необхідно здійснювати регулю�

вання розвитку, дозволяє визначити орієнтаційні прин�

ципи розвитку — принципи, яким повинен відповідати

процес розвитку його регулювання.

Тобто, якщо загальнотеоретичні принципи необ�

хідно враховувати, даючи відповідь на питання, чи є

окремо взятий процес, пов'язаний з певними змінами

стану системи, розвитком, то друга група принципів

створює своєрідні орієнтири того, яким процес розвит�

ку повинен бути (наводить своєрідні бажані його харак�

теристики).

Відповідно до класичної теорії розвиток має грун�

туватись на невтручанні держави в процес його протікан�

ня. Водночас держава має забезпечувати безпеку жит�

тя людині та розв'язувати суперечки, тобто, робити те,

що індивідуум не в змозі виконати самостійно або ро�

бить це неефективно. Отже, держава має гарантувати

основні економічні свободи: свободу вибору сфери

діяльності, свободу конкуренції, свободу торгівлі тощо.

Засновник теорії економічної рівноваги Л. Вальрас

обгрунтував, що в умовах ринкової економіки є мож�

ливість встановлення рівноваги на основі співвідношен�

ня попиту та пропозиції. В основу теорії Л. Вальраса

лежать такі гіпотези: кожен індивід намагається макси�

мізувати отриману корисність і на кожному ринку попит

рівний пропозиції.

О. Богданов пояснює процеси розвитку природи та

суспільства як прагнення до досягнення рівноваги. Вод�

ночас рівноважний стан системи О. Богданов розгля�

дає як динамічну або рухливу рівновагу [8].

Таким чином, одним з орієнтаційних принципів роз�

витку є орієнтованість на досягнення рівноважного стану.

На початку ХХ ст. В. Парето сформулював принцип,

згідно з яким максимум добробуту досягається за опти�

мального розміщення ресурсів, коли будь�який їхній пе�

рерозподіл не збільшує корисності в суспільстві. Він

розробив вихідні положення, на яких будується теорія

добробуту — принцип оптимальності. Теорія добробу�

ту — це теорія економічного оптимуму, завдання якої —

оптимальний розподіл економічних ресурсів і виробле�

них благ, пошук оптимальних рішень в інтересах забез�

печення ефективності економічної діяльності. Економі�

чна ефективність розглядається як така ситуація ринку,

коли жоден з його учасників не може поліпшити своє

становище не погіршивши становища інших [9]. Тобто

саме принципи оптимальності та ефективності є одни�

ми з найважливіших орієнтаційних принципів розвитку.

Автор теорії полюсів зростання Ф. Перру виокрем�

лює три принципи, яких повинна дотримуватися політи�

ка гармонізованого зростання: по�перше, максимізація

валового реального продукту та мінімізація його коли�

вань (по�суті, є частинним проявом принципу оптималь�

ності); по�друге, зменшення диспропорції між сферами

економіки (принцип структурної та динамічної пропор�

ційності); по�третє, гуманізація послідовних станів рівно�

ваги, врахування того, що відповідність темпів зростан�

ня наявної робочої сили, потужностям, інвестиціям, за�

ощадженням є, по суті, відповідністю планів живих лю�

дей і реальних соціальних груп (принцип гуманізації пе�

ретворень) [10].

Ще одним частковим проявом принципу оптималь�

ності в економічній науці є висловлений такими науко�

вцями, як Дж. Нейман і О. Моргенштерн, у рамках досл�

ідження теорії ігор і економічної поведінки, принцип

максимізації очікуваної корисності, який за їх тверджен�

ням, може вважатися критерієм раціональності очіку�

ваних рішень.

Теорія раціональних очікувань пояснює поведінку

господарюючих суб'єктів, найважливішою особливістю
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якої є загальність застосування

принципу оптимізації в макроеконо�

мічному аналізі. Наслідком цього є

як концепція раціональних очіку�

вань, що припускає оптимізаційну

поведінку господарюючих суб'єктів,

так і ідея миттєвого розчищення рин�

ку [6].

Сучасна концепція сталого роз�

витку грунтується на таких головних

принципах:

1. Людство може надати розвит�

ку сталого й довготривалого харак�

теру для того, щоб він відповідав по�

требам людей, що живуть зараз, не

втрачаючи при цьому можливості

майбутнім поколінням задовольня�

ти свої потреби.

2. Обмеження, які існують в га�

лузі експлуатації природних ре�

сурсів, відносні. Вони пов'язані з

сучасним рівнем техніки та соціаль�

ної організації, а також із здатністю біосфери до само�

відновлення.

3. Необхідно задовольнити елементарні потреби

всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої

надії на добробут. Без цього сталий і довготривалий

розвиток просто неможливий. Одна з головних причин

виникнення екологічних та інших катастроф — злидні.

4. Необхідно налагодити стан життя тих, хто корис�

тується надмірними засобами (грошовими і матеріаль�

ними), з екологічними можливостями планети, зокрема

відносно використання енергії.

5. Розміри та темпи росту населення повинні бути

погоджені з виробничим потенціалом глобальної еко�

системи Землі, що змінюється.

У спрощеному вигляді принципи, що набувають ваги

в рамках переорієнтації на засади сталого розвитку

можуть бути представлені так: відповідність суспільним

та індивідуальним потребам, ощадливість, інноваційна

орієнтованість, подолання бідності, екологічність.

Таким чином, узагальнюючи вищенаведені дослід�

ження, можна виокремити такі базові принципи розвит�

ку:

1) загальнотеоретичні принципи (вирізняють розви�

ток від інших процесів):

— багатоетапності;

— циклічності;

— еволюційності;

— якісно�кількісного характеру змін;

— підпорядкованості загальноекономічним зако�

нам і закономірностям;

— економічного та технологічного детермінізму;

2) орієнтаційні принципи (спрямовують процес роз�

витку в потрібному напрямку):

— орієнтованості на досягнення рівноважного стану;

— оптимальності;

— ефективності;

— структурна та динамічна пропорційність;

— гуманізації перетворень;

— відповідності суспільним та індивідуальним по�

требам;

— ощадливості;

— інноваційної орієнтованості;

— подолання бідності;

— екологічності.

Якщо загальнотеоретичним принципам відповідає

будь�який процес розвитку, попри те, наскільки резуль�

тативним є регулювання цього процесу, що обумовле�

но його сутнісною характеристикою, то ступінь відпов�

ідності процесу розвитку орієнтаційним принципам на�

пряму залежить від регулювання розвитку.

Водночас варто враховувати взаємозв'язки, що

існують між орієнтаційними принципами розвитку. З

цією метою ми вважаємо за потрібне розподілити оріє�

нтаційні принципи розвитку на три групи (рис. 1):

— цільові принципи, відповідність яким сприяє на�

ближенню до головної мети перетворень, що відбува�

ються в процесі розвитку;

— функціональні принципи, відповідність яким пря�

мо впливає на забезпечення відповідності цільовим

принципам;

— забезпечуючі принципи, відповідність яким ство�

рюють загальні умови для спрощення забезпечення

відповідності функціональним та цільовим принципам.

Дослідження принципів розвитку та розподіл їх на

групи важливий з методологічної точки зору, адже доз�

воляє встановити підпорядкованість одних принципів

іншим, а також в подальшому, визначити базові прин�

ципи регулювання розвитку національної економіки.

Слід зазначити, що принципи регулювання грунту�

ються на теоріях регулювання. Однією з таких теорій є

класична теорія невтручання в економіку.

Представники класичної школи політекономії (зок�

рема, А. Сміт) використовували та обгрунтували модель

невтручання держави в економічне життя країни. Сучас�

на наука вважає принцип невтручання (laissez�faire)

ідеальною умоглядною конструкцією, яка не зустрі�

чається в реальному світі, але при цьому є базисом для

мікроекономічної теорії [6].

Якщо говорити про кейнсіанську теорію регулюван�

ня економіки, то в її основі лежить постулат щодо не�
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Рис. 1. Систематизація принципів розвитку
національної економіки

Джерело: побудовано автором.
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обхідності забезпечення ефективного сукупного попи�

ту, в той час як в основі монетарної теорії регулювання

економіки — навпаки, забезпечення ефективної сукуп�

ної пропозиції.

Щодо ступеня втручання держави з метою регулю�

вання розвитку, то зазвичай виокремлюють два полярні

види регулювання.

Передусім мова йде про економічний лібералізм —

це система соціально�економічних відносин з домінуван�

ням ринкових регуляторів і мінімальним державним втру�

чанням. До країн економічного лібералізму можна відне�

сти США, Канаду, Велику Британію, Австралію, в яких

державний сектор не перевищує 10 %, державні витра�

ти сягають 30—35 % ВВП, переважають правові та еко�

номічні методи регулювання. Сучасний лібералізм також

віддає перевагу відкритому суспільству, заснованому на

плюралізмі та демократичному управлінні державою, за

умови захисту права меншості та окремих громадян.

Гаслом економічного або класичного лібералізму є

"вільне приватне підприємство". Перевага віддається ка�

Рис. 2. Систематизація принципів регулювання розвитку, на яких базується регуляторна
політика

Джерело: побудовано автором.
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піталізму на основі невтручання держави в економіку,

що означає скасування державних субсидій та юридич�

них бар'єрів для торгівлі.

Ідею, що вільні люди можуть стати основою стабіль�

ного суспільства, висунув Джон Локк. Ним акцентовано

увагу на забезпечення при регулюванні розвитку еконо�

мічної свободи як права на особисте володіння та корис�

тування власністю й інтелектуальної свободи, що вклю�

чає свободу совісті. У континентальній Європі розвитком

доктрини про загальну рівність громадян перед законом,

якому повинні підкорятися навіть монархи, займався

Шарль Луї Монтеск'є. Основними інструментами обмежен�

ня державної влади він вважав поділ влади та федералізм.

Іншою крайністю може вважатися економічний ди�

рижизм як система соціально�економічних відносин зі

значним впливом держави на соціально�економічний

розвиток. До країн з економічним дирижизмом відно�

сять Австрію, Японію, Німеччину, в яких державний сек�

тор відіграє істотну роль, державні витрати сягають 45—

50 % ВВП, для регулювання активно використовують�

ся прямі, адміністративні та специфічні методи.

Ще однією теорією регулювання є неокласичний

синтез — узагальнююча концепція, представники якої

обгрунтовують поєднання ринкового та державного

регулювання економічних процесів, стверджуючи про

доцільність руху до змішаної економіки.

Виходячи з проаналізованих вище теорій принципа�

ми регулювання є ефективність, баланс інтересів чи зба�

лансованість, рівність прав, законність, прозорість дер�

жавної влади. Принципи невтручання, дирижизму,

вільної економіки тощо є частковими проявами прин�

ципу обгрунтованого вибору або поєднання ринкового

та державного регулювання.

Незважаючи на те, що принципи регулювання дослі�

джувались науковцями протягом тривалого часу, це

питання не перестає цікавити сучасних науковців. Так,

М. Погрібняк виділяє серед принципів регулювання гу�

манізм, демократизм, законність, конституційність та

соціальну справедливість [11]. Слід зазначити, що кон�

ституційність та законність є принципами, що перетина�

ються, адже дотримання принципу конституційності

свідчить про те, що регулювання здійснюється згідно

діючого законодавства. На наш погляд, серед цих двох

принципів доцільно зосередити увагу на законності, як

на більш широкому та всеохоплюючому принципі регу�

лювання. А. Мещеряков, С. Сопотян виокремлюють

принципи гуманізму, демократизму та законності, ігно�

руючи принципи конституційності та соціальної справед�

ливості, але доповнюючи перелік принципів принципом

науковості [12]. Подібний принцип (принцип наукової

обгрунтованості) виокремлює І. Колупаєва та додає до

переліку принципів регулювання принцип компетенції

Таблиця 1. Оцінка зв'язку між принципами регулювання
та принципами розвитку

Джерело: побудовано автором.

Альтернативний 
принцип регулювання 

Вплив на досягнення 
цільових принципів 

розвитку 

Вплив на досягнення функціональних 
принципів розвитку 

Вплив на досягнення забезпечуючих 
принципів розвитку 

Рівність 
(0;0;2) 

  Подолання бідності. 
Просторова та динамічна 
пропорційність 

Законність (0;1;0)  Відповідність суспільним та 
індивідуальним потребам 

 

Гуманізм 
(0;0;1) 

  Гуманізація перетворень 

Демократизм 
(0;1;0) 

 Відповідність суспільним та 
індивідуальним потребам 

 

Справедливість 
(0;1;2) 

 Відповідність суспільним та 
індивідуальним потребам 

Подолання бідності. 
Просторова та динамічна 
пропорційність 

Науковість 
(1;1;1) 

Оптимальність Ощадливість Інноваційна орієнтованість 

Компетентність 
(1;1;0) 

Ефективність Ощадливість  

Відповідальність 
(2;0;0) 

Ефективність; 
оптимальність 

  

Об’єктивність (0;1;0)  Відповідність суспільним та 
індивідуальним потребам 

 

Швидкість 
(0;0;1) 

  Просторова та динамічна 
пропорційність 

Гнучкість 
(0;0;1) 

  Орієнтованість на досягнення 
рівноважного стану 

Результативність змін 
(2;3;1) 

Ефективність; 
оптимальність 

Ощадливість, відповідність 
суспільним та індивідуальним 
потребам, екологічність 

Інноваційна орієнтованість 

Дієвість 
(1;2;1) 

Ефективність Ощадливість, відповідність 
суспільним та індивідуальним 
потребам, екологічність 

Подолання бідності 

Динамічність 
(1;1;2) 

Ефективність Відповідність суспільним та 
індивідуальним потребам 

Орієнтованість на досягнення 
рівноважного стану; просторова та 
динамічна пропорційність 

Узгодженість 
(2;1;1) 

Ефективність; 
оптимальність 

Відповідність суспільним та 
індивідуальним потребам

Просторова та динамічна 
пропорційність 
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[13]. Принцип справедливості вважає доцільним виді�

ляти по відношенню до регулювання О. Юлдашев [14],

тоді як О. Жулинська виділяє додатково принцип відпо�

відальності [15]. Н. Осадча та В. Ляшенко, досліджую�

чи регуляторну політику, говорять про доцільність вид�

ілення принципу об'єктивності, швидкості та гнучкості

[16].

Крім принципів, виділених науковцями, є законодав�

чо встановлені принципи регулювання на яких базуєть�

ся регуляторна політика в державі:

— доцільність;

— адекватність;

— ефективність;

— збалансованість;

— передбачуваність;

— прозорість та врахування громадської думки [17,

ст. 4]:

Узагальнивши всі принципи, ми вбачаємо за доціль�

не доповнити їх принципами дієвості (забезпечення на�

лежної віддачі від впровадження регуляторних рішень),

динамічності (необхідності постійних змін відповідно до

мінливих потреб) та узгодженості (забезпечення злагод�

жених дій, які мають враховувати необхідність зусиль

спрямованих на покращення розвитку в різних сферах

економіки з врахуванням їхньої проблемності), а також

принципом результативності змін (зміни регуляторної

політики повинні відбиватися на прискорені розвитку та

забезпечувати вирішення існуючих проблем).

Систематизацію принципів наведено на рисунку 2.

Але використання такого широкого переліку прин�

ципів ми вбачаємо обтяжливим, адже деякі з них дуб�

люють або повторюють один одного. Законодавчо вста�

новлені принципи є достатньою мірою обгрунтовані та

повинні використовуватися при розробці регуляторних

актів. Проте, на наш погляд, для обгрунтування направ�

леності змін регуляторної політики варто застосовува�

ти інші принципи, доцільність використання яких, поряд

з законодавчо встановленими принципами, залежить від

того, як вони впливають на цільові, функціональні та за�

безпечуючи принципи розвитку.

На рисунку 3 наведено взаємозв'язок між принци�

пами регулювання та принципами розвитку.

Так, наприклад, дотримання таких принципів регу�

лювання, як науковість, відповідальність, результа�

тивність змін, дієвість та узгодженість є запорукою

відповідності розвитку принципу оптимальності. Для

того, щоб розвиток відповідав принципу ефективності,

слід дотримуватися принципів регулювання компетент�

ності, відповідальності, результативності змін, дієвості,

динамічності та узгодженості.

Узагальнення представленої інформації наведено в

таблиці 1, з якої видно, що найбільш значущим серед

принципів регулювання може бути визнано результа�

тивність змін (принцип, відповідність якому дає змогу

говорити про те, що зміни в регуляторній політиці роз�

витку є успішними).

Дещо поступаються цьому принципу такі: дієвість

(відповідність цьому принципу дозволяє стверджувати, що

регуляторна політика чинить позитивний вплив на розви�

ток); динамічність (відповідність цьому принципу дозво�

ляє стверджувати, що регуляторна політика покращуєть�

ся в динаміці) та узгодженість (відповідність цьому прин�

ципу дозволяє говорити про те, що зміни регуляторної

політики побудовані таким чином, щоб забезпечити при�

скорення розвитку в цілому по національній економіці).

ВИСНОВКИ
Таким чином, базуючись на поєднанні елементів

теорії регулювання та теорії розвитку регуляторну полі�

тику розвитку національної економіки можна визначи�

ти як сукупність управлінських дій, які підпорядковуєть�

ся базовим принципам регулювання розвитку, а саме

дієвість, узгодженість та динамічність та передбачає

розробку та реалізацію сукупності різноцільових зав�

дань і заходів регулювання розвитку національної еко�

номіки, покликаних вирішити встановлені проблеми та

прискорити розвиток національної економіки, забезпе�

чивши оптимальний рівень результативності змін.

У результаті дослідження запропоновано підхід до

формування переліку принципів регуляторної політики

розвитку національної економіки, який побудовано на

основі взаємодії та взаємного врахування принципів

теорій розвитку та теорій регулювання з їх розподілом

на загальнотеоретичні та орієнтаційні принципи розвит�

ку, що дає змогу встановити підпорядкованість одних

принципів іншим та відповідність процесу розвитку

орієнтаційним (цільовим, функціональним або забезпе�

чуючим) принципам регуляторної політики.

Крім того, у статті сформовано перелік базових

принципів регуляторної політики розвитку, який на

відміну від існуючих представлено сукупністю законо�

давчо встановлених принципів регуляторної політики та

принципів дієвості, динамічності та узгодженості, а та�

кож результативності змін. Дотримання у регуляторній

політиці розвитку національної економіки таких прин�

ципів дає змогу забезпечити належну віддачу від впро�

вадження регуляторної політики, злагодженість дій

щодо покращення розвитку в різних сферах економіки

та зміни регуляторної політики, які сприятимуть приско�

ренню їх розвитку.
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EXPORT PROMOTION OF UKRAINE'S TOURIST BRAND IN EUROPEAN INTEGRATION

У статті визначено роль туризму як перспективної сфери стабілізації та розвитку економіки
України. На підставі грунтовного аналізу Стратегії розвитку туризму та курортів на період до
2026 року та, враховуючи усі виявлені проблеми функціонування туристичної сфери на націо�
нальному ринку послуг, сформовано основні завдання, які потребують негайного вирішення на
державному рівні. Згідно з основними положеннями вищезазначеного документу визначено
основні показники розвитку сфери туризму та курортів в Україні. Здійснено аналіз основних
індикаторів та субіндикаторів оцінки конкурентоспроможності сфери туризму України для ви�
значення недоліків її функціонування та формування пріоритетних напрямів розвитку українсь�
кого туристичного бренда на міжнародному ринку послуг. У результаті проведених досліджень
визначено основні стратегічні цілі подальшого розвитку туристичної сфери. Перспективним
напрямом сприяння міжнародній конкурентоздатності туризму України визначено розвиток
експортних компетенцій українського бізнесу. Розроблено та запропоновано модель експорт про�
моушн туристичного бренду України, яка буде актуальною для застосування та просування на євро�
пейський ринок послуг. Визначено основні етапи моделі експорт промоушн туристичного брен�
ду, зокрема: проходження тесту на готовність туристичної сфери до експорту, пошук та пере�
вірка надійності закордонних партнерів, вибір "правильного" туристичного ринку для експор�
ту, ідентифікація потенційного споживача туристичних послуг, розробка експортної стратегії
виходу на новий ринок, розробка маркетингового плану та плану туристичних продажів, фінан�
сове планування експорту туристичних послуг та розрахунок ROI. На підставі отриманих ре�
зультатів досліджень визначено основні переваги просування експорту туристичного бренду
на європейський ринок. Перспективою здійснення подальших наукових досліджень визначено
моніторинг та аналіз ефективних інформаційно�комунікативних технологій, використання яких
забезпечує ефективність просування експорту туристичного бренду на європейський ринок.

The role of tourism as a promising sphere of stabilization and development of the Ukrainian economy
is defined in the article. Based on a thorough analysis of the Tourism and Resort Development Strategy
for the period up to 2026, and taking into account all the identified problems of tourism in the national
market of services, the main tasks that need immediate solution at the state level have been formed.
According to the main provisions of the above document, the main indicators of the development of
tourism and resorts in Ukraine have been determined. The analysis of the main indicators and
subindicators of assessing the competitiveness of the tourism sector of Ukraine to identify the
shortcomings of its functioning and the formation of priority directions of development of the Ukrainian
tourism brand in the international market of services. As a result of the conducted researches, the
main strategic goals of further development of the tourism sphere were determined. The development
of export competences of Ukrainian business is defined as a promising direction of promoting the
international competitiveness of tourism in Ukraine. The model of export of the promotional tourism
brand of Ukraine has been developed and proposed, which will be relevant for application and
promotion to the European market of services. The main stages of the model of export promotion of
the tourism brand are determined, in particular: passing the test on the readiness of the tourism
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У сучасних умовах ведення підприємницької діяль�

ності на туристичному ринку ця сфера стає вагомим ва�

желем формування та розвитку міжнародних еконо�

мічних відносин, зокрема за рахунок залучення інозем�

них інвесторів на основі високого рівня прибутковості

та швидкості окупності.

Водночас, за даними Міністерства економічного

розвитку та торгівлі України, на сьогодні практично

немає проектів у сфері туризму, які б відповідали міжна�

родним стандартам. Таким чином, це має мотивувати

всіх зацікавлених юридичних і фізичних осіб, які мають

відношення до індустрії гостинності, туристичної діяль�

ності та дотичних до цих сфер економіки України

суб'єктів господарювання вивчати, аналізувати, розроб�

ляти та пропонувати реальні, спрямовані на позитивний

результат інвестиційні проекти. Це стосується як ініціа�

торів�замовників інвестиційних проектів, так і вико�

навців, які можуть представляти достатньо широке коло

державних, регіональних, місцевих структур, під�

приємців, представників громадянського суспільства

тощо [3].

За результатами аналізу звітності Всесвітньої тури�

стичної організації (UNWTO) причинами депопуляри�

зації туризму на українському ринку послуг є такі:

1) неналежне оцінювання міжнародного досвіду

розвитку туризму;

2) відсутність чіткої послідовності дій у веденні дер�

жавної політики у сфері;

3) відсутність належних умов для розвитку туриз�

му, податкового і фінансового стимулювання державою

експорту туристичних послуг і вітчизняних туропера�

торів;

4) незадовільна робота уряду по формуванню та

зміцненню туристичного іміджу України, розробки та

просування національного туристичного бренду на

міжнародному та внутрішньому ринках.

На підставі вищезазначеного доцільно дослідити

питання та обгрунтувати отримані результати щодо про�

сування експорту туристичного бренду України на

міжнародний ринок послуг.

industry for export, finding and verifying the reliability of foreign partners, choosing the "right" tourism
market for export, identification of potential consumer of tourist services, developing an export
strategy to enter a new market development of marketing and tourist sales plan, financial planning
of export of tourist services and calculation of ROI. Based on the results of the research, the main
advantages of promoting the export of the tourism brand to the European market were determined.
The prospect of further scientific research determines the monitoring and analysis of effective
information and communication technologies, the use of which ensures the efficiency of promoting
the export of the tourism brand to the European market.

Ключові слова: туризм, туристичний бренд, експорт промоушн, європейський ринок послуг, конкурен�

тоспроможність, інвестиційний клімат, експортна стратегія, туристичні експортери.

Key words: tourism, tourism brand, export promotion, European market of services, competitiveness, investment

climate, export strategy, tourism exporters.

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 питань щодо основних аспектів

становлення та розвитку брендингу присвячено ба�

гато праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Зок�

рема, розробці теоретико�методологічних основ

брендингу присвячено праці О.Г. Авдан, С.В. Мель�

ниченко [8], І.В. Безуглий [2], А.А. Мазаракі, Т.І. Тка�

ченко [6], Ю.І. Масюк [7], Т.Л. Нагорняк [10], Д. Хан

[12]; питання економічного оцінювання туристично�

го бренду висвітлені у працях О.В. Музиченко�Коз�

ловської [9], М.В. Осипчук [11]; Л.В. Балабанова,

Я.В. Приходченко [1], Н.О. Котова [5] здійснюють

дослідження основних аспектів формування та роз�

витку бренд�менеджменту підприємств в умовах мар�

кетингової орієнтації; питання формування міжна�

родного туристичного бренду на європейському рин�

ку висвітлено у працях В.В. Журило, О.Ю. Пригари [4].

Водночас, маловивченим залишається питання щодо

просування експорту туристичного бренду України

на європейський ринок, що зумовило актуальність

написання даної статті.

МЕТА СТАТТІ
Формулювання цілей статті (постановка завдання):

1) здійснити грунтовний аналіз розвитку туристич�

ної сфери на національному та міжнародному ринках

послуг;

2) сформувати основні завдання та стратегічні цілі

розвитку туризму для популяризації України у світі і

формування її іміджу як країни, привабливої для туриз�

му;

3) обгрунтувати визначення розвитку експортних

компетенцій українського туристичного бізнесу як пер�

спективного напряму сприяння міжнародної конкурен�

тоздатності України;

4) розробити модель експорт промоушн туристич�

ного бренду України на європейський ринок та визна�

чити її основні етапи;
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5) визначити перспективні напрями та переваги про�

сування експорту туристичного бренду для підвищення

конкурентоспроможності українського бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У сучасному глобалізованому світі провідні держа�

ви світу дали належну оцінку перевагам від розвитку ту�

ристичної галузі. Туризм сприяє зростанню зайнятості,

диверсифікації економіки, оскільки сфера туризму і ку�

рортів пов'язана з діяльністю У 2015 році частка міжна�

родних туристичних прибуттів збільшилася на 4,4 відсот�

ка і становила 1184 млн туристів.

Сфера туризму та курортів стає однією з основних

галузей, що впливає на загальний стан і тенденції світо�

вої економіки. Туризм сприяє збереженню і розвитку

культурного потенціалу, веде до гармонізації відносин

між різними країнами і народами, збереженню еколо�

гічно безпечного довкілля. Крім того, туризм є одним із

чинників реалізації зовнішньої політики держави.

За даними Всесвітньої туристичної організації

(UNWTO), частка туризму у світовому ВВП складає

близько 10% (у нашій країні цей показник становить

1,5% ВВП), а на долю міжнародного туризму припадає

6% загального обсягу світового експорту та біля 30%

світового експорту послуг, кожне 11 робоче місце в світі

припадає на сферу туризму. Відповідно до експертних

прогнозів, до 2030 року кількість міжнародних турис�

тичних відвідувань зросте до 1,8 млрд туристів. За

даними UNWTO у 2015 році по

Європі подорожувало 609 млн

туристів, а їх витрати склали

509 млрд доларів США [14].

Україна як країна, що знахо�

диться в центрі Європи має всі пе�

редумови для належного розвит�

ку економіки за рахунок туризму.

Однак наша держава суттєво

програє в конкурентній боротьбі,

відстаючи від провідних держав

світу за рівнем розвитку турис�

тичної інфраструктури та якості

туристичних послуг. Фінансово�

економічна криза, що продов�

жується в останні роки, події, по�

в'язані з анексією Автономної

Республіки Крим та проведенням

антитерористичної операції на

території Донецької та Лугансь�

кої областей, негативно вплину�

ли на в'їзний туристичний потік,

структуру туризму та туристичні

можливості країни як на внутрі�

шньому, так і зовнішньому тури�

стичному ринку.

Україна втрачає свою попу�

лярність як туристичний напрям,

оскільки в уяві потенційних ту�

ристів складається враження по�

вномасштабної війни, а країна

сприймається, виключно, як гаряча точка. У 2018 році

потік іноземних туристів в Україну збільшився на 40%

порівняно з 2017 роком [16]. Це свідчить про поступове

зниження статусу країни як "небезпечної" для туристів

та відродження популярності туристичного бренду Ук�

раїни в цілому.

Подолання наявних негативних тенденцій, створен�

ня системних та комплексних передумов для розвитку

туризму та курортів у державі має стати одним з пріо�

ритетних напрямів прискорення економічного зростан�

ня країни.

За результатами грунтовного аналізу Стратегії роз�

витку туризму та курортів на період до 2026 року та,

враховуючи усі вищезазначені проблеми функціонуван�

ня туристичної сфери, доцільно сформувати основні

завдання, які потребують негайного вирішення на дер�

жавному рівні:

1) здійснення комплексу заходів з підтримки роз�

витку туристичної індустрії, зокрема створення приваб�

ливого інвестиційного клімату у сфері туризму та ку�

рортів;

2) забезпечення належного рівня міжгалузевої

координації та міжрегіональної кооперації, що сприя�

тиме раціональному використанню туристичних ре�

сурсів і дасть можливість оптимізувати витрати з дер�

жавного і місцевих бюджетів на здійснення заходів у

сфері туризму та курортів;

3) об'єднання зусиль органів державної влади та

органів місцевого самоврядування, представників тури�

стичного бізнесу, інших галузей економіки та інститутів

громадянського суспільства для популяризації України

Роки* 
№ 
п/п Назва показника 2015 2019 2022 2026 

1. Кількість іноземних 
туристів, які 
в’їжджають до 
України, млн осіб 

 
12,9 

  
   у 1,5 рази 

  
у 2 рази 

 
у 2,5 рази 

2. Кількість суб’єктів 
туристичної 
діяльності, тис. 
одиниць 

 
6,8 

 
 у 1,5 рази 

 
у 3 рази 

 
у 5 разів 

3. Обсяг надходжень до 
місцевих бюджетів від 
сплати туристичного 
збору, млн гривень 

 
37,1 

 
у 2 рази 

 
у 5 разів 

 
 у 10 разів 

4. Обсяг надходжень до 
зведеного бюджету 
(податки та збори) від 
діяльності суб’єктів 
туристичної 
діяльності, млрд. 
гривень 

 
 

1,71 

 
 

у 2 рази 

 
 

у 5 разів 

 
 

 у 10 разів 

5. Кількість робочих 
місць у сфері туризму, 
тис. осіб 

 
88 

 
  у 1,5 рази 

 
 у 3 рази 

 
 у 5 разів 

6. Кількість внутрішніх 
туристів, тис. осіб 

357  у 2 рази у 3 рази у 5 разів 

7. Кількість екскурсантів, 
тис. осіб 

125,5   у 1,5 рази у 2 рази  у 2,5 рази 

Таблиця 1. Основні показники розвитку сфери туризму та курортів

Примітка: * — за вихідні показники взято показники 2015 року.
Джерело: систематизовано автором на основі [17].
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у світі і формування іміджу

України як країни, привабли�

вої для туризму;

4) гармонізація націо�

нального законодавства з

європейським, дотримання

цілей і принципів, проголо�

шених стратегічними доку�

ментами розвитку держави

[17].

 Згідно з основними по�

ложеннями вищезазначено�

го документу визначено основ�

ні показники розвитку сфе�

ри туризму та курортів в Ук�

раїні до 2026 року (табл. 1).

За даними рейтингу гло�

бальної конкурентоспро�

можності Всесвітнього еко�

номічного форуму у 2019 році Україна зайняла 78 місце

серед 140 країн. У період з 2014—2019 роки наша краї�

на мала достатньо нестабільні позиції у рейтингу та,

разом з тим, порівняно з попереднім роком, піднялась

у рейтингу на 5 позицій (рис. 1) [13].

Доцільно здійснити аналіз основних індикаторів та

субіндикаторів оцінки конкурентоспроможності сфери

туризму України для визначення недоліків її функціо�

нування та формування пріоритетних напрямів розвит�

ку українського туристичного бренда на міжнародному

ринку послуг (табл. 2).

Згідно результатів, отриманих та представлених у

таблиці 2, найнижчі показники становлять індикатори:

інфраструктури (3,4 бали), зокрема за рахунок недоско�

налості функціонування транспортного забезпечення;

природних і культурних ресурсів (2,1 бали) — у

першу чергу, за рахунок зниження у 2019 р. суб�

індексу культурних ресурсів та здійснення поїздок

з діловою метою до 1,9 балів. Найбільшого зни�

ження зазнав субіндекс міжнародної відкритості —

з 4,9 балів у 2017 р. до 3,7 балів у 2019 р. Це

свідчить про недостатню інформованість світової

спільноти щодо потужного потенціалу туристично�

го бренду України, а також недосконалості

підходів щодо його розвитку на міжнародній арені

туристичних послуг з боку нашої держави.

На підставі проведеного аналізу, вище отрима�

них результатів досліджень щодо конкурентоспро�

можності туристичної сфери України і її потенціа�

лу для популяризації на міжнародному ринку по�

слуг та з урахуванням ключових положень Стра�

тегії розвитку туризму та курортів до 2026 року

визначено такі основні стратегічні цілі подальшо�

го розвитку:

1) створення конкурентоспроможного націо�

нального туристичного продукту на засадах сис�

темної маркетингової діяльності, спрямованої на

чітке позиціонування різних видів туристичних про�

дуктів, адаптованих до вимог і очікувань спожи�

вачів;

2) забезпечення ефективного і комплексного

(економічного, соціального, екологічного та інно�

ваційного) використання наявного туристичного та

курортно�рекреаційного потенціалу шляхом роз�

в'язання проблеми рекреаційного природокористуван�

ня і охорони навколишнього природного середовища

та удосконалення територіальної структури сфери ту�

ризму та курортів з метою розвитку туристичних тери�

торій, брендингу територій;

3) системне підвищення якості інфраструктури ку�

рортів та рекреаційних територій шляхом виконання

комплексної програми поетапного вдосконалення ма�

теріально�технічної бази з використанням можливостей

кластерних моделей, державно�приватного партнерства

та соціального замовлення;

4) удосконалення інформаційної інфраструктури

рекреаційних та туристичних послуг шляхом створення

центрів туристичної інформації та популяризації турис�

Рис. 1. Динаміка змін позицій України у рейтингу глобальної
конкурентоспроможності у сфері туризму у 2014—2019 рр.

Джерело: складено автором на основі [13].

Назва індикатора оцінки конкурентоспроможності туризму 
Оцінка 

конкурентоспроможності 
туризму за роками, балів Назва субіндикатора 

2017 2019 
1. Зовнішнє середовище функціонування 

1.1. Бізнес-середовище 3,7 4,1 
1.2. Безпека 3,5 4,8 
1.3. Здоров’я та гігієна 6,6 6,5 
1.4. Трудові ресурси та ринок праці в цілому 4,9 4,8 
1.5. Готовність до ІКТ 4,2 4,5 
Загальний індекс за індикатором, балів 5,0 

2. Політика та сприятливість умов 
2.1. Пріоритетність напряму туризму 4,3 4,3 
2.2. Міжнародна відкритість 4,9 3,7 
2.3. Конкурентоспроможність цін 5,2 5,9 
2.4. Екологічна стійкість 3,9 3,9 
Загальний індекс за індикатором, балів 4,5 

3. Інфраструктура 
3.1. Повітряний транспорт 2,4 2,7 
3.2. Наземний та водний транспорт 3,0 3,1 
3.3. Туристичне обслуговування 4,0 4,3 
Загальний індекс за індикатором, балів 3,4 

4. Природні і культурні ресурси 
4.1. Природні ресурси 2,3 2,2 
4.2. Культурні ресурси та ділові поїдки 2,1 1,9 
Загальний індекс за індикатором, балів 2,1 

Таблиця 2. Основні індикатори оцінки
конкурентоспроможності туризму України

у 2017 та 2019 рр.

Джерело: складено автором на основі [13].



35

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

тичних продуктів під час провадження ярмаркової, фе�

стивальної та виставкової діяльності;

5) забезпечення відповідності ціни та якості турис�

тичних продуктів шляхом створення умов для оптимі�

зації організаційно�економічної структури діяльності

суб'єктів малого та середнього бізнесу у сфері туризму

і розроблення національних стандартів надання турис�

тичних послуг відповідно до міжнародних стандартів;

6) організація системи якісної підготовки, перепідго�

товки та підвищення кваліфікації фахівців туристично�

го супроводу та обслуговування, інших професій сфе�

ри туризму та курортів [17].

Перспективним напрямом сприяння міжнародній

конкурентоздатності України є розвиток експортних

компетенцій українського бізнесу, у тому числі — тури�

стичної сфери.

Експортний бренд допоможе покупцям по усьому

світу краще впізнавати українську продукцію. Просуван�

ня експорту допоможе об'єднати різні за асортиментом

і типом товари та послуги (у т.ч. — туристичні) під єдину

візуальну концепцію та стилістику. Що, у свою чергу,

буде сприяти торгівлі та кращій конкурентоспромож�

ності українських товарів та послуг на світових ринках.

За даними консультативно�дорадчого органу Мі�

ністерства економічного розвитку і торгівлі України —

Офісу з просування експорту — український експорт

формує 50% міжнародного іміджу України. Окрім цьо�

го, експортний бренд допомагає експортерам суттєво

збільшувати обсяги продажів.

Зростання експорту має стратегічне значення для

економіки України. Сьогодні експортери забезпечують

47,9% ВВП та валютних надходжень України. За 6 мі�

сяців 2018 року український експорт зріс на 2,8 млрд

дол. у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року [15].

За статистичними даними Міністерства економічного

розвитку та торгівлі експорт товарів України за 2017 рік

становив 43,3 млрд дол. (на 19% більше, ніж у попе�

редньому році). У свою чергу, експорт послуг (у т.ч. —

туристичних) за аналогічний період становив 52,3 млрд

дол. (на 16 % більше у порівнянні з 2016 роком) [15].

Експортний бренд базується на загаль�

нонаціональному бренді Ukraine Now, що

відповідає політиці держави створювати

стійкий емоційний та візуальний зв'язок

між різними галузями та секторами. Бренд

країни та експортний бренд мають спільну

тему, однак різні практичні завдання.

Бренд Ukraine Now — загальний бренд

країни, що формує сприйняття України та

українців у світі. У свою чергу, експортний

бренд України презентує Україну як вигі�

дного торгового партнера, що продає які�

сну, автентичну, інноваційну та креативну

продукцію [15].

У 2018 році у Китаї відбулась міжна�

родна експортна виставка світу — China

International Import EXPO 2018, де Украї�

на вперше представила свої експортні

можливості та досягнення. Експортну

пропозицію України представляли сфери

харчової промисловості, інформаційно�

комунікаційних технологій, креативних

спрямувань, машинобудування, аерокосмічна та авіац�

ійна сфери і сектор туризму.

 Таким чином, просування експорту туристичного

бренду України на міжнародний ринок послуг є акту�

альним для подальшого перспективного майбутнього

всієї сфери туризму в цілому.

На підставі вищезазначеного, доцільно запропону�

вати модель експорт промоушн туристичного бренду

України, яка буде актуальною для застосування та про�

сування на європейський ринок послуг (рис. 2).

Таким чином, модель просування експорту туристич�

ного бренду України передбачає виконання таких етапів:

1) проходження тесту на готовність туристичної сфе�

ри до експорту. Перевірити готовність власного бізнесу

до експорту послуг можна на офіційному сайті Офісу з

просування експорту України в он�лайн режимі за таким

алгоритмом: 1) за допомогою розробленої он�лайн фор�

ми необхідно зареєструватись або увійти в особистий

кабінет та виконати подальшу покрокову інструкцію;

2) на сторінці користувача необхідно додати реально фун�

кціонуюче власне туристичне підприємство та заповнити

відповідну форму; 3) знайти у запропонованому списку

найменування необхідної послуги; 4) надати актуальні

відповіді на запропоновані запитання; 5) отримати ре�

зультат у балах та рекомендації щодо компетенцій, яких

бракує вказаному підприємству для досягнення успіху.

Здійснивши покрокове тестування на он�лайн плат�

формі, можна отримати реальні результати та оцінити

можливості кожного окремого туристичного підприєм�

ства щодо подальшого просування послуг на міжнарод�

ному ринку і, таким чином, мінімізувати ймовірні ризи�

ки діяльності;

2) пошук та перевірку надійності закордонних парт�

нерів доцільно здійснювати за такою схемою:

2.1. Здійснення дослідження з вивчення ринку.

2.2. На основі проведеного дослідження необхідно

обрати країни для виходу на зовнішній ринок та по�

тенційні компанії�партнери.

2.3. Спланувати особисті візити до обраних країн та

визначити чіткі цілі візитів.

Рис. 2. Модель експорт промоушн туристичного бренду
України на європейський ринок

Джерело: складено автором на основі [15].
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2.4. Проаналізувати отриману за результатами зус�

трічей інформацію та обрати ідеального партнера для

подальшої співпраці.

2.5. Обраного потенційного партнера необхідно пе�

ревірити на надійність. Це можна зробити так: перевіри�

ти в загальнодоступних системах, чи дійсно є така зареє�

стрована компанія; знайти цю компанію в базах платників

податків; переглянути списки членів Торгових палат, Асо�

ціацій та т. ін.; зустрітися з ними особисто та впевнитись,

що вони справді існують; спробувати укласти з компа�

нією невелику угоду та успішно її реалізувати;

3) вибір "правильного" туристичного ринку для ек�

спорту. Основними напрямами щодо вибору конкрет�

ного ринку для просування експорту туристичного брен�

ду України є: 1) обрання для старту експортної діяль�

ності сусідні країни (нижчі транспортні витрати, відсутні

або мінімальні культурні відмінності); 2) здійснити мо�

ніторинг щодо актуальності пропонованого туристично�

го продукту на обраному ринку, необхідного рівня

якості надаваних послуг, ймовірних цін на пропонова�

ний продукт (послугу) та отримання прибутку, наявності

необхідних виробничих потужностей для забезпечення

попиту на обраному ринку тощо.

За даними Всесвітньої туристичної організації

(UNWTO) найпопулярнішими туристичними дестина�

ціями за кількістю міжнародних прибуттів є країни:

Франція, Іспанія, США, Китай, Італія, Турція, Мексика,

Німеччина та інші [14];

4) для того, щоб ідентифікувати потенційного спо�

живача туристичних послуг, необхідно, у першу чергу,

визначити вид продажу для туристичного продукту, що

експортується: B2B чи B2C сегмент. У випадку B2B про�

дажів експорт послуг здійснюється безпосередньо з

України до компанії�партнера в іноземні країні. У разі

B2C продажів необхідно знайти місцевого партнера�

рітейлера, який буде постачати експортовану туристич�

ну продукцію до кінцевого споживача;

5) для розробки експортної стратегії виходу на но�

вий ринок першочерговим завданням є здійснення роз�

рахунків щодо ймовірних витрат у співвідношенні з по�

тенційними прибутками. Адже вихід на зовнішні ринки

потребує значних грошових вкладень і необхідним для

кожного підприємця є розуміння фінансових можливо�

стей підприємства та вигідність запланованого експор�

ту;

6) розробка маркетингового плану та плану турис�

тичних продажів. Кожен ринок унікальний і вимагає

індивідуального підходу, унікальної стратегії та добо�

ру відповідних каналів просування. Тому для формуван�

ня ефективної маркетингової стратегії просування екс�

порту туристичного бренду, плану продажів, встанов�

лення та своєчасного регулювання цін необхідним є

грунтовне дослідження обраного ринку за вищезазна�

ченими критеріями. Для цього, передусім, необхідно

провести консультації з місцевими експертами; по�дру�

ге, зібрати фокус�групу із залученням представників об�

раного сегменту споживачів; по�третє, на підставі отри�

маних результатів запустити пілотний проект та здійсни�

ти аналіз його успішності;

7) останнім етапом експорт промоушн туристично�

го бренду України на європейський ринок є фінансове

планування експорту туристичних послуг та розрахунок

ROI, які передбачають залучення спеціаліста для про�

рахування ймовірних ризиків та стабільності фінансо�

вого стану туристичного підприємства у разі експорту,

а також перевірку фінансової стабільності туристичної

компанії потенційного бізнес�партнера.

Окрім звичайних статистичних даних, які можна

отримати з загальнодоступних джерел чи з річних звітів

партнерів, варто провести збір інформації з внутрішніх

джерел країни через місцевих аналітиків, журналістів,

якщо є доступ, та отримати статистичні дані безпосе�

редньо від установ у країні, куди заплановано експор�

тувати туристичний бренд. Отриману інформацію вар�

то систематизувати, порівняти та робити висновки лише

на основі повного розуміння особливостей та стану рин�

ку.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, просування експорту туристичного

бренду України на міжнародний ринок послуг є сучас�

ним інструментом забезпечення умов для прискорено�

го розвитку сфери туризму і курортів, перетворення її у

високоефективну та інтегровану у світовий ринок га�

лузь.

Очікуваними результатами від експорт промоушн

туристичного бренду є:

1) підвищення конкурентоспроможності національ�

ного туристичного бренду;

2) підвищення якості життя населення шляхом за�

безпечення економічного зростання та екологічної без�

пеки, консолідації суспільства, надання повномасштаб�

ного доступу до послуг у сфері туризму та курортів;

3) створення сучасної туристичної інформаційної

інфраструктури, а також забезпечення поширення

інформації про туристичні ресурси України у світовому

інформаційному просторі;

4) єдине візуальне брендування українських турис�

тичних експортерів на міжнародних експо та спеціалі�

зованих виставках;

5) систематичне інформування про можливості і

конкурентні переваги експортно орієнтованих сфер

України (туризм є однією зі сфер, яка об'єднує понад

50 інших сфер та видів економічної діяльності).

Перспективою здійснення подальших наукових дос�

ліджень даного спрямування буде моніторинг та аналіз

ефективних інформаційно�комунікативних технологій,

використання яких забезпечує ефективність просуван�

ня експорту туристичного бренду на європейський ри�

нок.
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BUDGET AS A SOCIAL ECONOMIC INSTITUTION: INSTITUTIONAL FEATURES

Статтю присвячено розкриттю інституційних характеристик категорії "бюджет". Визначено
тип інституту у залежності від стратегії, що обирає більшість економічних акторів. Ефективність
бюджету як суспільного інституту класифіковано на три типи: ефективний, неефективний доз�
воляючий, неефективний забороняючий. Розвиток як самого інституту, так і суспільства прямо
залежать від здатності інституційного дизайну змінити тип інституту від неефективного забо�
роняючого на ефективний. Інституційний аналіз бюджету як соціально�економічного інституту
продовжено адаптацією правил дії щодо бюджетного процесу України. Дослідження правил
дій дає змогу визначити можливі дії учасників бюджетного процесу на кожному конкретному
його етапі. Розглянуто роль бюджету у суспільному договорі. Встановлено, що бюджет має
збалансовувати інтереси платників податків шляхом спрямування фінансових ресурсів на до�
сягнення суспільних благ.

The article focuses on the institutional features of the budget category. The type of the institute is
determined in terms of the strategy chosen by the majority of economic actors. Budget efficiency as
a public institute is classified into three types: effective, ineffective permitting, ineffective prohibiting.
Systematic violation of the norm is proved to unlikely tighten the norm, but reform the institution so
that economic actors could choose the recommended or envisaged strategies. The development of
both the institute itself and the society directly depends on the ability of institutional design to change
the ineffective prohibiting type of the institute for the effective one. The article emphasizes the
existence of divergence of interests and motivation for the allocation of financial resources between
the state and local budgets at the point of determining priorities of national and local goals. The
institutional analysis of the budget as a socio�economic institute has been continued by the adaptation
of the rules of action regarding the budget process of Ukraine. Position rules, boundary rules, scope
rules, authority rules, aggregation rules, information rules, payoff rules are considered. The study
of the action rules enables determining the possible actions of the participants of the budget process
at any particular stage. Such a detailed review of the action rules, adapted to the budget process
allows making changes to the functioning of the budget institute without changing its social
orientation. The role of the budget in the social contract is considered. The budget is to balance the
interests of taxpayers by directing financial resources towards the achievement of public goods.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Бюджет є складною категорією, що знаменує пере�

творення між індивідуальним та колективним, грошовим

та соціальним. У бюджеті уречевлюється суспільний

вибір на період бюджетного планування, для України

це 1 рік. На бюджет як результат суспільного вибору

впливає не одне обмеження або правило, а їх комплекс.

Численні дослідження присвячені бюджетним право�

відносинам, його економічній природі, проте інституц�

ійний дизайн бюджету дотепер залишається недостат�

ньо висвітленим. Дотепер, незважаючи на велику

кількість досліджень фінансової, загальноекономічної

та юридичної спрямованості, бюджет як результат ко�

лективних дій членів суспільства у вітчизняній науковій

літературі висвітлено недостатньо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням економічної природи бюджетних

відносин у суспільстві присвячені наукові роботи А. Бояр

[1], О. Глущенко [2; 3], В. Небрат [4], І. Чугунова [5].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Розкриття сутності бюджету у категоріях інститу�

ційного аналізу дотепер у вітчизняною економічною на�

укою не проводилося. Необхідність дослідження бюд�

жету у категоріях інституційної економіки здатен якіс�

но покращити інституційний дизайн усієї бюджетної, а

відтак й фінансової системи українського суспільства.

Інституційний дизайн не є усталеним для суспільства.

Інститути розвиваються, що призводить до зміни систе�

ми правил та заборон, які формують внутрішнє середо�

вище інституту та обумовлюють їх функціонування. Роз�

криття внутрішньої системи інституційних механізмів,

що обумовлюють функціонування бюджетних відносин

суспільства шляхом застосування нових підходів закор�

The understanding of the budget as a set of purely distributive relations regarding the formation and
use of public financial resources should be changed to a broad institutional approach, which makes
it possible to see the implementation of a public agreement on the formation and use of public financial
resources. With such an approach, it is possible to change the paradigm of civil society formation,
considering it not only as a realization of political rights and freedoms, but also as achievement of
common goals by all members of society in need of mobilization and use of financial resources.

Ключові слова: бюджет, соціальна політика, державний бюджет, місцеві бюджети, інституційний ди�

зайн, правила дії.

Key words: budget, social policy, state budget, local budgets, institutional design, action rules.

донної інституційної теорії є необхідним елементом

інтеграції вітчизняної бюджетної системи у європейсь�

кий й світовий простір.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Головною метою статті визначено розкриття харак�

теристик бюджету як соціально�економічного інститу�

ту шляхом застосування методологічного інструмента�

рію й категоріального апарату інституційної економіки.

Обрана мета обумовлює низку взаємопов'язаних зав�

дань:

— визначити ефективність бюджету як суспільного

інституту шляхом розробки класифікаційних ознак у

відповідності від домінуючого типу стратегії, що оби�

рають економічні актори;

— адаптувати правил дії щодо бюджетного проце�

су України, через погляд на правила як відносини, що

здатні безпосередньо впливати на прийняття рішення у

ситуації дії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "інститут" на абстрактному рівні передба�

чає сукупність правил поведінки, що впливає на прий�

няття рішень. У визначенні інституту поставив акцент на

прийнятті рішень В. Рікер (William H. Riker) [6].

У такому розумінні інститутів бюджет є сукупністю

правил та обмежень, що обумовлюють прийняття

рішення щодо формування, розподілу та витрачання

суспільних фінансових ресурсів на період до одного

року.

Дуалістичний характер правил полягає у тому, що з

одного боку, правила вказують найбільш бажаний шлях

поведінки, а з іншого боку, накладають певні обмежен�

ня на економічних агентів.

Відомий дослідник А. Шоттер (Andrew Schotter)

трактує інститут як сукупність альтернативних рівноваж�

них стратегій поведінки або умовності поведінки [7].

У нашому випадку, подаючи інституційне визначен�

ня бюджету, виходячи з поглядів А. Шоттера отримає�
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мо наступне визначення: бюджет — це стандарт повед�

інки фінансів суспільного сектору, що вводить їх у стан

рівноваги та передбачає їх формування, розподіл та

використання.

Певною вадою викладеного вище визначення є ро�

зуміння бюджету як стандарту поведінки, що прагне

рівноваги. Ми можемо зробити припущення, що розроб�

ка альтернативних стандартів поведінки, що вводять
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Рис. 1. Схема ефективного інституту
Джерело: авторська розробка.
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Рис. 2. Схема неефективного дозволяючого інституту
Джерело: авторська розробка.
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систему у стан рівноваги є визначенням мети інститу�

ційного забезпечення бюджетного процесу.

Дотепер в економічній науці не існує єдиного ви�

значення поняття "інститут", відповідно й визначення

бюджету як суспільно�економічного інституту буде за�

лежати від поглядів на визначення вихідного поняття,

але найбільш уживаним розумінням є правило, норма

поведінки, що існує у суспільстві та має виконуватися

його членами. Проте норми та стандарти поведінки дуже

часто порушуються, що є індикатором ефективності пев�

ного інституту.

Важливим моментом для визначення бюджету як ка�

тегорії інституційної економічної теорії є дослідження

правил, через систему взаємовідносин:

рекомендовано → дозволено → заборонено.

Пояснимо наведено вище взаємовідносини.

"Рекомендовано" — бажана стратегія поведінки

економічного актора. Обрання рекомендованої стра�

тегії потребує додаткової мотивації з боку дизайнера

механізмів. Реалізація рекомендованої стратегії дає

змогу досягти певні цілі, що були поставлені під час ди�

зайну механізмів.

"Дозволено" — стратегія поведінки, що надає най�

більшої свободи дій економічному актору. Вона не є ба�

жаною для дизайнера інститутів, але й не шкодить йому.

Вибір стратегії "дозволено" входить у загальне поле до�

пустимих рішень дизайнера механізмів, але не відпові�

дає вектору найбільш бажаних дій.

"Заборонено" — перелік небажаних стратегій по�

ведінки економічного актора, що у разі їх виконання

викликають покарання економічного актора. У цьому

разі вигоди від обрання небажаної стратегії економіч�

ним актором мають бути більшими ніж витрати від по�

карання за порушення норми. Завдання дизайнера ме�

ханізмів полягає у дотриманні нерівності між вигодами

та витратами на користь витрат. Стратегія поведінки "за�

боронено" є оберненим вектором для рекомендованої

поведінки.

Важливим є кількість стратегій кожного виду. Фак�

тично, домінуючий тип стратегій надасть назву типу пра�

вил й, відповідно, типу інституту. Розгляд найбільш по�

ширеної стратегії визначить тип інституту: рекомендо�

ваний, дозволяючий або забороняючий.

Домінуюча кількість стратегій, що виконуються

дасть змогу надати інституційну характеристику до�

сліджуваному інституту — бюджету. така характерис�

тика дасть змогу покращити якість інституційного ана�

лізу та визначити стан розвитку та встановити роль цьо�

го інституту у суспільстві. За умов, коли більшість еко�

номічних агентів обирають рекомендовані стратегії

інститут є ефективним та розвивається у визначеному

напряму, це відображено на рисунку 1.

У випадку, коли переважна більшість економічних

акторів обирають дозволені, а не рекомендовані стра�

тегії, інститут не може створити умови або належну

мотивацію для обрання бажаних стратегій. Це змен�

шує загальну керованість економічної системи, час�

тиною якої є інститут, така ситуація відображена на

рисунку 2.

Випадок, коли більшість економічних акторів на�

вмисно порушують норму відбувається є свідченням не

ефективності інституту, його забороняючого характе�

ру. Подолання ситуації, що склалася полягає у усвідом�

ленні необхідності перегляду конструкції існуючої нор�

 Економічні 
актори 

 

Рекомендовані 
стратегії 

ІНСТИТУТ 

ЗАБО-
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НІ 
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Рис. 3. Схема неефективного забороняючого інституту

Джерело: авторська розробка.
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ми та побудови нової норми. Описана вище ситуація

відображена на рисунку 3.

За авторським поглядом збільшення жорсткості

норми не вирішить проблему порушення норми

більшістю економічних акторів, та не перетворить не�

ефективний інститут у неефективний. Збільшення жор�

сткості норми без реформування інституту здатне сфор�

мувати інституційну пастку.

Розкриття інституційної природи бюджету на су�

спільному рівні полягає у збалансуванні опортуністич�

ної та реципрокної поведінки. З одного боку, економічні

актори — платники податків мають схильність до опор�

туністичної поведінки, яка має альтернативну назву "фе�

номен зайця" або "безбілетника". З другого боку, чле�

ни суспільства вимагають надання соціальних благ та

підвищення суспільної складової якості життя. Фор�

мується певний парадокс: економічний актор, що пово�

дить себе опортуністично при сплаті податків, тобто

формуванні дохідної частини бюджету, вимагає від

бюджету реципрокної поведінки у разі здійснення ви�

датків з бюджету.

Дуалістичне відношення економічних суб'єктів до

формування й розподілу суспільних фінансових ре�

сурсів має збалансовуватися інститутом бюджету.

Бюджетні відносини можуть бути розглянуті як кон�

кретизація суспільного договору на практиці.

Інститут бюджету як синтезоване, абстрактне понят�

тя включає у себе ряд субінститутів: державний бюд�

жет, місцеві бюджети, що узагальнюються за фактич�

ними показниками у зведеному бюджеті.

Ще один суспільний запит щодо необхідності додер�

жання стабільності полягає у збалансуванні інтересів

між державним та місцевими бюджетами. Взаємовідно�

сини між державним та місцевими бюджетами наразі

розглядаються доволі обмежено — лише з позицій дер�

жавотворення, нормативно�правового забезпечення та

суто фінансово. Залишається не висвітленою інституц�

ійна природа цих взаємовідносин. У інституційній еко�

номіці для наукового відображення певних протиріч

використовується термін "дилема". Але дилема це не

тільки протиріччя, це особливий стан взаємовідносин

між колективним та індивідуальним, коли домінування

індивідуальних мотивів та інтересів зменшує загальну

ефективність системи, а з часом й веде до руйнації усієї

системи. Бюджет є результатом колективний дій, що

здійснюються сукупністю економічних акторів, що спла�

чують податки, уряду, що на підставі делегування йому

повноважень здійснює управління та розподіл фінансо�

вими потоками та членів суспільства що користуються

благами завдяки використанню коштів бюджетів усіх

рівнів. Скористаємося підходом Е. Остром (Elinor

Ostrom), що у своїй роботі "An agenda for the study of

institutions" [8] розглядає правила як відносини та го�

ворить про наявність певних правил, що здатні безпо�

середньо впливати на прийняття рішення у ситуації, що

вимагає дії. Виокремлюються сім правил дій, які необх�

ідно застосувати у дослідженні інституційної природи

бюджету України:

1. Позіційні правила (position rules), що визначають

статус, множину позицій, ієрархію та кількість еконо�

мічних акторів, які можуть знаходитися у певній позиції.

Для бюджетних та міжбюджетних відносин позиційні

правила характеризуватимуть учасників бюджетного

процесу, їх ролі у ньому та ієрархію між ними. За цією

умовою для України усталеним є поділ за функціональ�

ним призначенням на суб'єктів управління бюджетною

системою; органи державної виконавчої влади та вико�

навчі органи місцевого самоврядування; органи моне�

тарного регулювання; розпорядників та одержувачів

бюджетних коштів а також платники податків, зборів та

інших обов'язкових платежів до бюджетів.

2. Правила межі (boundary rules), що визначають

порядок входження у бюджетний процес, а також про�

цедуру виходу з бюджетного процесу. Для України пра�

вила межі витлумачено Бюджетним Кодексом України

[9]. Також на бюджетний процес мають сильний вплив

політичні процеси, що відбуваються зараз в Україні, що

є характерним для країн з "молодою" демократією. Для

виконання бюджетом своєї стабілізаційної функції не�

обхідно утримувати незворотність вектору на стійкий

розвиток країни, у цьому разі зміни у політикумі будуть

лише доповнювати загальний рух економічної системи.

3. Правила предмета (scope rules), що визначають

множину результатів, які можуть бути отримані у про�

цесі інституційного впливу, а також зовнішні стимули й

витрати, пов'язані з отриманням результатів. Для Украї�

ни правила предмета будуть стосуватися, передусім,

зовнішньої заборгованості міжнародним фінансовим

інституціям, зокрема МВФ, та умовами її надання.

4. Правила повноважень (authority rules) визнача�

ють обрання рішення у кожній конкретній ситуації, їх

поділ на кінцеві та проміжні. Для бюджетного процесу

правила повноважень діють на етапах бюджетного про�

цесу, оскільки, етапи бюджетного процесу є тими сами�

ми "вузловими" точками, що обумовлюють відбір

рішень.

5. Правила агрегування (aggregation rules) порядок

дій, що є необхідним для класифікації результатів на

кінцеві та проміжні. Під час застосування правила агре�

гування необхідно визначитися з пріоритетами у

здійсненні бюджетної політики, це створить підстави для

поділу результатів на кінцеві та проміжні.

6. Правила інформації (information rules) встанов�

люють канали руху інформації та комунікаційні канали

між учасниками бюджетного процесу. Для України на�

гальною потребою є включення широких верств гро�

мадськості у обговорення бюджетних рішень, в украї�

нському соціумі визріла потреба у відкритості та про�

зорості процедури обговорення бюджету на загально�

державному та місцевому рівнях. Участь громадськості

у бюджетному процесі є індикатором побудови грома�

дянського суспільства.

7. Правила винагороди (payoff rules), що визнача�

ють користь та витрати кожного з учасників бюджетно�

го процесу. Для українських реалій важливим є зміна

балансу на користь стратегічних пріоритетів стійкого

розвитку суспільства для цього витрати від зміни шляху

або викривлення цінностей стійкого розвитку мають

переважати.

Значення проведеної адаптації теорії правил поля�

гає у розкритті взаємовідносин між правилами та сукуп�

ністю прав. Кожне з наступних повноважень вимагає

виконання попереднього. Врахування правил дій у бюд�

жетному процесі дасть змогу підвищити ефективність
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колективних дій та стабілізувати українську фінансову

систему.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

У процесі дослідження бюджету як соціально�еко�

номічного інституту та доведення необхідності вдоско�

налення методологічного інструментарію для якісного

підвищення рівня інституційного аналізу було вирішено

низку науково�практичних завдань. Основні результати,

що отримані у ході дослідження полягають у такому:

1. На методологічному рівні поглиблення інститу�

ційного аналізу дає змогу перейти від суто фінансового

тлумачення бюджету як сукупності фінансових ресурсів,

що мають буди витрачені на визначені цілі до розкрит�

тя структурної сутності бюджету як суспільного інсти�

туту та розглядати його як систему колективних дій,

мотивів та інтересів, які реалізують економічні актори у

бюджетному процесі.

2. Необхідність формування спільного суспільного

інституційного простору обумовлена тим, що держава

як результат суспільного договору має конкретизува�

тися у конкретних інститутах, що також, у свою чергу,

мають продовжувати та втілювати у життя ідею суспіль�

ного договору. Виходячи з такого погляду, бюджет є

реалізацією загального суспільного договору, стосов�

но суспільних фінансових ресурсів — умови на яких

економічні актори згодні виконувати встановлені пра�

вила, сплачувати податки та долати "фіаско" ринку зад�

ля суспільного процвітання.

Громадянське суспільство формується лише за умов

об'єднання політичних свобод та досягнення спільних

цілей членами суспільства у розпорядженні суспільни�

ми фінансовими ресурсами. Взаємна обумовленість

правової та економічної складової передумов форму�

вання громадянського суспільства вимагає збалансова�

ного розвитку правової та економічної складової скла�

дових

Розуміння бюджету як сукупності суто розподіль�

чих відносин з приводу формування та використання

суспільних фінансових ресурсів повинно бути змінено

на широкий інституційний підхід, що дає змогу вбачати

реалізацію суспільного договору щодо формування та

використання суспільних фінансових ресурсів. За тако�

го підходу можливо змінити парадигму формування гро�

мадянського суспільства розглядаючи його не тільки як

реалізацію політичних прав і свобод, а й досягнення

спільних цілей усіма членами суспільства, що потребу�

ють мобілізацію та використання фінансових ресурсів.

У інституційному розгляді бюджет розглядається не як

сукупність фінансових ресурсів, а як результат колек�

тивного вибору та колективних дій, відтак покращення

бюджетного процесу полягає у виконанні правил дії та

розв'язанні соціальних дилем.
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У статті зазначено, що основними проблемами існуючої системи є часткова неспроможність
виконувати завдання в частині забезпечення належного рівня життєдіяльності населення та його
захисту від надзвичайних ситуацій та небезпечних подій; несвоєчасність реагування на над�
звичайні ситуації та небезпечні події сил та засобів Державної служби України з надзвичайних
ситуацій; надмірний регуляторний вплив державного нагляду (контролю) у сфері техногенної
та пожежної безпеки. Наголошено, що з метою їх розв'язання, у термін до 2020 року, пропо�
нується здійснити реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій
через запровадження заходів державного регулювання, основаних на удосконаленні законо�
давства, децентралізації владних повноважень та перерозподілі функцій забезпечення заходів
цивільного захисту. Запропоновані заходи, спрямовані на розв'язання проблем із виконання
завдань щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, потребують перегля�
ду і уточнення. З метою актуалізації напрямів державного регулювання сфери цивільного за�
хисту здійснено соціологічне опитування серед фахівців сфери цивільного захисту, а саме:
співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, представників органів дер�
жавних, обласних та місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а саме об'єд�
наних територіальних громад, на яких покладено забезпечення функцій цивільного захисту та
її окремих складових. Встановлено, що за результатами соціологічного опитування, проведе�
ного серед фахівців, які професійно спеціалізуються на реалізації заходів цивільного захисту
або забезпеченні діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у
сфері цивільного захисту, слід зазначити, що запропонована до реалізації державна політика
та практична діяльність у сфері цивільного захисту не в повній мірі відповідає суспільному за�
питу та не може ефективно вплинути на удосконалення цивільного захисту в цілому. Наголо�
шено, що під час формування стратегічних напрямів подальшого розвитку громадської безпе�
ки та цивільного захисту в Україні слід науково обгрунтувати напрями державного регулювання
сфери цивільного захисту з урахуванням актуальних загроз національній безпеці у сфері цив�
ільного захисту, проблематики державного управління зазначеної сфери на основі практичних
оцінок фахівців сфери цивільного захисту.

The article states that the main problems of the current system are the partial inability to fulfill the
task in terms of ensuring the proper level of life of the population and protecting it from emergencies
and dangerous events; untimely response to emergencies and dangerous events of forces and means
of the State Emergency Service of Ukraine; excessive regulatory influence of state supervision
(control) in the field of technogenic and fire safety. It is emphasized that in order to resolve them by
2020, it is proposed to reform the Civil Service of Ukraine system of emergency situations by
introducing measures of state regulation based on improvement of legislation, decentralization of
powers and redistribution of functions of providing civil protection measures. The proposed measures
aimed at solving problems in the implementation of public policy tasks in the field of civil protection
need to be revised and clarified. In order to update the directions of state regulation of the field of
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ВСТУП
Кабінетом Міністрів України схвалено Стратегію

реформування системи Державної служби України з

надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка спрямована на роз�

в'язання проблем із виконання завдань щодо реалізації

державної політики у сфері цивільного захисту (ЦЗ) [1].

Основними проблемами існуючої системи визначено на�

ступне: часткова неспроможність виконувати завдання

в частині забезпечення належного рівня життєдіяльності

населення та його захисту від надзвичайних ситуацій

(НС) та небезпечних подій (НП); несвоєчасність реагу�

вання на НП і НС сил та засобів ДСНС; надмірний регу�

ляторний вплив державного нагляду (контролю) у сфері

техногенної та пожежної безпеки. З метою їх розв'язан�

ня, у термін до 2020 року, пропонується здійснити ре�

формування системи ДСНС через запровадження за�

ходів державного регулювання, основаних на удоско�

наленні законодавства, децентралізації владних повно�

важень та перерозподілі функцій забезпечення заходів

ЦЗ шляхом: делегування функцій ЦЗ органам місцево�

го самоврядування та створення підрозділів реагуван�

ня в об'єднаних територіальних громадах; оптимізації

структури та чисельності ДСНС і модернізації мате�

ріально�технічної бази; переходу від системи держав�

ного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки

до системи запобігання виникненню надзвичайних си�

туацій та профілактики пожеж.

Водночас слід зазначити таке. Відповідно до вимог

ЗУ "Про національну безпеку України" державним регу�

ляторам слід здійснити огляд громадської безпеки та ци�

вільного захисту, за результатами якого визначити на�

прями державної політики щодо гарантування захище�

ності життєво важливих для держави, суспільства та осо�

би інтересів, прав і свобод людини і громадянина, цілей

та очікуваних результатів їх досягнення з урахуванням

актуальних загроз, що є однією із основ розроблення

Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту Ук�

раїни [2]. Таким чином, запропоновані [1] заходи, спря�

мовані на розв'язання проблем із виконання завдань

щодо реалізації державної політики у сфері ЦЗ, потре�

бують перегляду і уточнення. З метою актуалізації на�

civil protection, a sociological survey was conducted among the specialists of the field of civil
protection, namely: employees of the State Emergency Service of Ukraine, representatives of state,
regional and local self�government bodies, namely the united territorial communities, which are
responsible for providing civil protection functions and their individual components. It is established
that according to the results of a sociological survey conducted among specialists who are
professionally specialized in the implementation of civil protection measures or provision of activity
of state and local self�government bodies in the field of civil protection, it should be noted that the
proposed state policy and practical activity in the field of civil protection protection is not fully
responsive to the public inquiry and cannot effectively affect the improvement of civil protection as a
whole. It is emphasized that during the formation of strategic directions for the further development
of public security and civil protection in Ukraine, it is necessary to scientifically substantiate the
directions of state regulation of the sphere of civil protection, taking into account actual threats to
national security in the field of civil protection, problems of state administration of the said sphere
based on the practical assessments of specialists of the sphere.

Ключові слова: сфера цивільного захисту, надзвичайна ситуація, небезпечна подія, оцінки ефектив�

ності цивільного захисту в Україні, громадська безпека.

Key words: sphere of civil protection, emergency situation, dangerous event, assessments of civil protection

effectiveness in Ukraine, public safety.

прямів державного регулювання сфери ЦЗ здійснено

соціологічне опитування серед фахівців сфери ЦЗ, а саме:

співробітників ДСНС, представників органів державних,

обласних та місцевих адміністрацій (Держадміністрація)

та органів місцевого самоврядування, а саме об'єднаних

територіальних громад (ОТГ), на яких покладено забез�

печення функцій ЦЗ та її окремих складових.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
Відповідно до запропонованих заходів, спрямова�

них на розв'язання існуючих проблем у сфері ЦЗ [1],

одними з цілей соціологічного опитування було вивчен�

ня та узагальнення пропозицій фахівців сфери ЦЗ щодо

удосконалення системи ЦЗ у цілому та її окремих скла�

дових: реагування на НС і їм запобігання. Крім того,

соціологічним опитуванням пропонувалось визначити

основні недоліки, що негативно впливають на ефек�

тивність існуючої системи ЦЗ. Дані такого анкетування

дещо відмінні від визначених [1] пріоритетів реформу�

вання системи в цілому (табл. 1).

Так, до основних недоліків, що знижують ефек�

тивність системи ЦЗ, в першу чергу, віднесені: нечіткість

визначення сфери ЦЗ та відірваність практики від су�

спільного запиту. Водночас на думку представників дер�

жавних адміністрацій і органів місцевого самоврядуван�

ня, "відірваність практики від суспільного запиту" має най�

вищий показник негативного впливу на ефективність ЦЗ.

Розгляд даних, пов'язаних з ефективністю заходів

державного регулювання сфери ЦЗ та її складових,

здійснювався через визначення оцінки респондентами

корисності запропонованого заходу, що відповідає

рівню консенсусу, який враховує залежність загально�

го значення колективної позиції опитаних щодо ефек�

тивності заходу та ігнорування респондентами питання,

як такого, що не заслуговує уваги. Такий підхід дозво�

ляє на високому рівні здійснити об'єктивну оцінку міри

впливу запропонованого заходу державного регулюван�

ня на ефективність системи ЦЗ або її складових.

Таким чином, фахівцями у сфері ЦЗ висловлені на�

ступні позиції щодо удосконалення державного управ�

ління у сфері ЦЗ (табл. 2).
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Відповідно до наведених даних, професійні спеціалісти

сфери ЦЗ, найбільш ефективним напрямом державного

регулювання вважають реформування системи запобіган�

ня виникненню НС і запровадження страхової відповідаль�

ності на основі визначення ризику небезпеки об'єктів гос�

подарювання. Значне місце при формуванні заходів дер�

жавного регулювання, на думку опитаних, має бути приділе�

но і напрямам, пов'язаним із зміною принципу побудови

апарату управління ЦЗ та зміні пріоритетів на яких має ба�

зуватись система реагування на НС, а саме: запровадження

єдиної державної системи моніторингу і прогнозування НС

та інформування і оповіщення населення, а також реалізації

проекту екстреної допомоги населенню (112), як одного з

основних джерел інформації про наявні або можливі НП.

На жаль, слід констатувати той факт, що респонденти дуже

низько оцінюють перспективу майбутнього впливу Стратегії

громадської безпеки та цивільного захисту України на удос�

коналення державного управління у сфері ЦЗ, що логічно

пояснити неефективністю проведених, в останній час, у дер�

жаві реформаторських ініціатив.

Значне місце при формуванні напрямів державного

регулювання, відповідно до таблиці 2, респондентами

приділяється удосконаленню системи реагування на НС,

що в першу чергу, пов'язане із підвищенням швидкості

реагування сил ЦЗ на НП. Зазначене повністю відпові�

дає визначеній [1] проблематиці, однак акценти щодо

визначення основних напрямів державного регулюван�

ня фахівцями у сфері ЦЗ поставлені дещо інші (табл. 3).

Так, найефективнішим напрямом реформування

системи реагування на НС, спеціалісти у сфері ЦЗ вва�

жають підвищення оперативності реагування підроз�

ділів шляхом зменшення часу: проходження сигналу про

спрацювання систем виявлення НП, прибуття підрозділів

до місця НП, надання екстреної медичної допомоги, зо�

середження сил та засобів ЦЗ.

Дуже високі значення щодо міри впливу на систему

реагування у сфері ЦЗ респондентами надано усунен�

ню дублювання функцій у сфері ЦЗ на рівні державних,

місцевих органів влади, що корелює із необхідністю ре�

формування принципу управління ЦЗ, тобто зміні прин�

ципу його побудови і управління з територіально�вироб�

ничого подвійного підпорядкування на лінійний функц�

іональний моноцентричний [3]. Значне місце, на думку

анкетованих, має бути приділено необхідності провад�

ження інституту професійних керівників робіт з

ліквідації наслідків НС, обов'язковості забезпечення

об'єктів високого рівня техногенного ризику об'єктови�

ми аварійно�рятувальними підрозділами та посиленню

ролі добровільної пожежної охорони. Реалізація за�

значених напрямів державного регулювання можлива

лише через докорінну зміну нормативно�правової бази

ЦЗ.

Так само, на думку фахівців у сфері ЦЗ, системних

нормативно�правових змін потребує сфера запобіган�

ня виникненню НС (табл. 4).

 Держадмі-
ністрація ДСНС ОТГ Всього

Дублювання 
функцій ЦОВВ 24 29 26 28 

Нечіткість 
визначення 
сфери ЦЗ 

49 29 51 34 

Відсутність 
єдиного 
керівництва 

39 23 37 26 

Відірваність 
практики від 
суспільного 
запиту  

63 25 62 34 

Невідповідність 
європейській 
практиці 

0 29 0 22 

Таблиця 1. Бачення респондентами основних
недоліків ЦЗ, %

Примітка: * Загальна кількість респондентів склала 1070 осіб.
* Сума відсотків для кожного із рядків таблиці не відпові�

дає 100%, оскільки кожний респондент міг обрати декілька ва�
ріантів відповіді або не відповідати на питання.

Таблиця 2. Узагальнення даних соціологічного опитування щодо удосконалення державного
управління у сфері ЦЗ

Примітка: * Загальна кількість респондентів склала 1200 осіб.

Напрям державного регулювання Позитивна 
відповідь,% 

Відсутність 
відповіді,% Міра впливу,% 

Нормативно-правове уточнення існуючої сфери, функцій, завдань, 
механізму організації діяльності 

70,5 1,1 69,7 

Запровадження державної системи управління ризиками виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

61,2 0,7 60,8 

Зміна принципу побудови апарату управління з територіально-
виробничого подвійного підпорядкування на лінійний 
функціональний 

71,2 0,7 70,7 

Дерегуляція системи запобігання і запровадженні страхової 
відповідальності на основі визначення ризику небезпеки об’єктів 
господарювання 

73,1 0,4 72,8 

Запровадження єдиної системи моніторингу, прогнозування, 
інформування, оповіщення та екстреної допомоги населенню (112) як 
основи системи реагування 

70,7 0,8 70,1 

Посилення адміністративної та кримінальної відповідальності 
посадових осіб за невиконання вимог законодавства 

62,9 0,3 62,7 

Запровадження інституційних основ розвитку добровільництва та 
волонтерства 

74,0 33,6 49,1 

Підвищення рівня професійної підготовки та введення інституту 
державних уповноважених з ліквідації НС та мінімізації їх наслідків 

61,2 15,0 52,0 

Запровадження механізмів європейських країн 58,4 42,1 33,8 
Розроблення і затвердження стратегії розвитку 51,4 49,3 26,1 
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Насамперед, це пов'язане із необхідністю норматив�

ного врегулювання питань щодо посилення заходів з на�

вчання населення і посадових осіб із попередження НП

та діям у разі НС. Така позиція превалює серед фахівців

сфери ЦЗ — 78,78% міри впливу на ефективність сис�

теми запобігання НС. Зазначене підтримує тезу щодо

необхідності усунення існуючої формальної норматив�

но�правової урегульованості питань щодо здійснення,

контролю та відповідальності за здійсненням навчання

населення правилам пожежної безпеки, особливо у жит�

ловому секторі [4].

У значній мірі підвищення ефективності ЦЗ респон�

денти пов'язують із запровадженням нових або удос�

коналенням існуючих законодавчих актів, а саме: за�

провадженні інституційних основ страхової діяльності

у сфері ЦЗ та введенні державної системної оцінки

наслідків НП і НС на основі дослідження причин їх ви�

никнення і розвитку [5].

Водночас слід звернути увагу на певну не відпо�

відність суджень респондентів. З одного боку, знач�

ний показник міри впливу фахівцями надано напря�

му дерегуляції системи запобігання і запроваджен�

ню страхової відповідальності на основі визначення

ризику небезпеки об'єктів господарювання (табл. 2),

а с другого — представники державних органів вла�

ди фактично не схильні передати державні функції

щодо оцінки ризиків пожежної небезпеки незалеж�

ним аудиторським організаціям (табл. 4), що, по суті,

є одним з інструментів процесу дерегуляції системи

запобігання НС. Розуміння такого стану речей поля�

гає, передусім, у реальності тези щодо "відірваності

практики від суспільного запиту" (табл. 1), що знай�

шло своє відображення у розгляді узагальнених да�

них соціологічного опитування щодо удосконален�

ня системи запобігання виникнення НС за кластера�

ми (табл. 5).

Напрям державного регулювання Позитивна 
відповідь,% 

Відсутність 
відповіді,% Міра впливу,% 

Усуненні дублювання функцій на рівні державних, 
місцевих органів влади 86,0 1,2 84,97 

Провадження інституту професійних керівників робіт з 
ліквідації наслідків НС 83,6 1,2 82,60 

Провадження нових підходів організації системи 
командування та управління відповідно до ISO 
22320:2011 

56,1 0,8 55,65 

Провадження інноваційних технічних систем із 
попередження, виявлення та передавання сигналів про 
небезпечні події (НП) або загрозу їх виникнення 

69,8 0,9 69,17 

Підвищення оперативності шляхом зменшення часу 
проходження сигналу про спрацювання систем 
виявлення НП, прибуття підрозділів до місця НП, 
надання екстреної медичної допомоги населенню, 
зосередження сил та засобів 

94,5 0,1 94,41 

Посилення ролі добровільної пожежної охорони 82,4 1,1 81,49 
Обов’язковість забезпечення об’єктів високого рівня 
техногенного ризику об’єктовими аварійно-
рятувальними підрозділами 

83,2 1,2 82,20 

Розширення функцій щодо надання екстреної медичної 
допомоги 74,1 1,1 73,28 

Введення системної оцінки ефективності роботи сил ЦЗ 71,7 1,0 70,98 

Таблиця 3. Узагальнення даних соціологічного опитування щодо удосконалення системи
реагування на НС

Примітка: * Загальна кількість респондентів склала 1210 осіб.

Напрям державного регулювання Позитивна 
відповідь,% 

Відсутність 
відповіді,% Міра впливу,% 

Дерегуляції державної системи нагляду (контролю) у сфері 
техногенної та пожежної безпеки 76,1 8,8 69.4 

Провадженні державного ринкового нагляду у сфері ЦЗ 37,7 8,6 34,46 
Провадженні системи незалежного аудиту пожежної небезпеки 38,0 8,1 34,92 
Посиленні заходів із навчання населення, посадових осіб щодо 
попередження НП та діям в разі НС 86,1 8,5 78,78 

Підвищенні ролі національної стандартизації у сфері ЦЗ 63,2 8,5 57,83 
Провадженні інноваційних систем щодо виявлення та гасіння пожеж 69,2 8,2 63,53 
Посиленні рівня адміністративної та кримінальної відповідальності 63,4 8,5 58,01 
Введенні системи автоматизованого контролю діяльності 65,3 8,3 59,88 
Удосконаленні інституційних основ страхової діяльності у сфері ЦЗ 73,4 0,7 72,89 
Провадженні державної системної оцінки наслідків НП та НС, 
дослідження причин їх виникнення і розвитку 73,0 0,7 72,49 

Таблиця 4. Узагальнення даних соціологічного опитування щодо удосконалення системи
запобігання виникнення НС

Примітка: * Загальна кількість респондентів склала 1210 осіб.
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Так, на противагу представникам

органів державної влади, представни�

ки органів місцевого самоврядування

значно більше уваги приділили питан�

ням провадження системи незалежно�

го аудиту пожежної небезпеки та дер�

жавного ринкового нагляду у сфері

ЦЗ. Зазначене можна пояснити тим,

що у повсякденній діяльності пред�

ставники адміністративно�територі�

альних одиниць базового рівня в знач�

но більшій мірі стикаються з пробле�

мами надмірного регуляторного впли�

ву державного нагляду (контролю) у

сфері техногенної та пожежної безпе�

ки та відсутністю державного контро�

лю за якістю засобів цивільного захи�

сту та продукції протипожежного при�

значення, ніж це відбувається у тери�

торіальних одиницях вищого рівня та

центральних органах виконавчої вла�

ди.

ВИСНОВКИ
З огляду даних соціологічного

опитування,  проведеного серед

фахівців, які професійно спеціалізу�

ються на реалізації заходів ЦЗ або за�

безпеченні діяльності органів держав�

ної влади та органів місцевого само�

врядування у сфері ЦЗ, слід зазначи�

ти, що запропонована до реалізації

державна політика та практична

діяльність у сфері ЦЗ [1] не в повній

мірі відповідає суспільному запиту та

не може ефективно вплинути на удос�

коналення ЦЗ у цілому. Таким чином,

під час формування стратегічних напрямів подальшо�

го розвитку громадської безпеки та цивільного захис�

ту в Україні слід науково обгрунтувати напрями дер�

жавного регулювання сфери ЦЗ з урахуванням акту�

альних загроз національній безпеці у сфері ЦЗ, про�

блематики державного управління зазначеної сфери

на основі практичних оцінок фахівців сфери ЦЗ.
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Напрям державного 
регулювання Держадміністрація ДСНС ОТГ Всього 

Дерегуляція державної 
системи нагляду 
(контролю) у сфері 
техногенної та пожежної 
безпеки 

74 76 80 76 

Провадження 
державного ринкового 
нагляду у сфері ЦЗ 

17 38 57 38 

Провадження системи 
незалежного аудиту 
пожежної небезпеки 

21 38 56 38 

Посилення заходів із 
навчання населення, 
посадових осіб щодо 
попередження НП та 
діям в разі НС 

90 87 76 86 

Підвищення ролі 
національної 
стандартизації у сфері 
ЦЗ 

71 62 70 63 

Провадження 
інноваційних систем 
щодо виявлення та 
гасіння пожеж 

68 69 78 69 

Введення системи 
автоматизованого 
контролю діяльності 

71 65 70 65 

Удосконалення 
інституційних основ 
страхової діяльності у 
сфері ЦЗ 

69 74 66 73 

Провадження державної 
системної оцінки 
наслідків НП та НС, 
дослідження причин їх 
виникнення і розвитку 

74 73 67 73 

Таблиця 5. Способи удосконалення системи
запобігання ЦЗ, %

Примітка: * Загальна кількість респондентів склала 1210 осіб.

* Сума відсотків для кожного із рядків таблиці не відповідає 100%, оскільки
кожний респондент міг обрати декілька варіантів відповіді або не відповідати на

питання.
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Визначено, що об'єктом адміністративно�правових відносин є дії (рішення) суб'єктів адмі�
ністративного права, їх позитивне або негативне поводження. Наприклад, у процесі держав�
ного управління унітарним підприємством величезне значення має призначення його керівни�
ка. В цьому випадку об'єктом адміністративного правовідносини будуть дії керуючого органу.
Як вже було зазначено, в сфері оборонної промисловості функції щодо укладення контрактів з
керівниками підвідомчих підприємств. Поділ функцій адміністративного управління між різни�
ми державними органами наклало певний відбиток на систему підзаконного правового регу�
лювання адміністративних правовідносин у сфері оборонної промисловості. Підзаконні регу�
лювання в даній галузі здійснюють уповноважені міністерства; а правозастосовні функції, в тому
числі прийняття рішень, що стосуються діяльності конкретних підприємств оборонної промис�
ловості, відноситься до компетенції уповноважених державних агентств.

Зазначено, що особливістю правового регулювання адміністративно�правових відносин у
сфері оборонної промисловості є надзвичайно широкий перелік питань, що виникають у діяль�
ності підприємств оборонної промисловості, який є предметом адміністративного регулюван�
ня. Це пов'язано з особливим стратегічним значенням даної галузі промисловості для забез�
печення як зовнішньої, так і внутрішньої безпеки держави. Організація управління державною
власністю є складною сукупністю дій держави і включає в себе: визначення державної політи�
ки у сфері державної власності; освіту інституційної основи управління (установа органів вико�
навчої влади і наділення їх компетенцією); облік об'єктів державної власності (інвентаризація,
класифікація об'єктів, облік в реєстрах об'єктів і угод з ними); розподіл об'єктів державної влас�
ності між суб'єктами; здійснення безпосереднього управління в різних формах (приватизація,
розмежування державної власності, націоналізація, управління пакетами акцій, банкрутство
та ін.). Будучи державною власністю, унітарні підприємства, що входять до складу оборонної
промисловості, стають об'єктом державного управління і контролю, що робить їх учасником
адміністративних правовідносин. Попри те, що за змістом повноваження державних органів,
які здійснюють від імені держави права власника майна унітарного підприємства в сфері обо�
ронної промисловості, представляються підприємницькими, однак за формою вони є адміні�
стративно�правовими. Законодавець не проводить відмінностей між управлінням як комер�
ційною правомочністю права державної власності і адміністративним управлінням державним
майном.
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ВСТУП
Об'єктом адміністративно�правових відносин є дії

(рішення) суб'єктів адміністративного права, їх позитив�

не або негативне поводження. Наприклад, у процесі

державного управління унітарним підприємством вели�

чезне значення має призначення його керівника. В цьо�

му випадку об'єктом адміністративного правовідноси�

ни будуть дії керуючого органу. Як вже було зазначе�

но, в сфері оборонної промисловості функції щодо ук�

ладення контрактів з керівниками підвідомчих під�

приємств.

Поділ функцій адміністративного управління між

різними державними органами наклало певний відбиток

на систему підзаконного правового регулювання адміні�

стративних правовідносин в сфері оборонної промисло�

вості. Підзаконні регулювання в цій галузі здійснюють

уповноважені міністерства; а правозастосовні функції, в

тому числі прийняття рішень, що стосуються діяльності

конкретних підприємств оборонної промисловості, відно�

ситься до компетенції уповноважених державних агентств.

It is determined that the object of administrative�legal relations are actions (decisions) of the
subjects of administrative law, their positive or negative behavior. For example, in the process of
state management of a unitary enterprise, the appointment of its manager is of great importance. In
this case, the object of the administrative relationship will be the actions of the governing body. As
already mentioned, in the field of defense industry functions of contracting with heads of subordinate
enterprises. Separation of administrative management functions between different state bodies has
left a certain mark on the system of legal regulation of administrative legal relations in the defense
industry. By�laws in this area are carried out by authorized ministries; and enforcement functions,
including decision�making concerning the activities of specific defense industries, are within the
competence of authorized state agencies.

It is noted that the peculiarity of the legal regulation of administrative�legal relations in the field of
defense industry is an extremely broad list of issues arising in the activity of enterprises of the defense
industry, which is the subject of administrative regulation. This is due to the particular strategic
importance of this industry for ensuring both external and internal security of the state. Organization
of state property management is a complex set of actions of the state and includes: definition of
state policy in the sphere of state property; education of the institutional basis of management
(institution of executive bodies and giving them competence); accounting of state property objects
(inventory, classification of objects, registration in the registers of objects and transactions with
them); the distribution of state property between entities; direct management in various forms
(privatization, demarcation of state property, nationalization, management of shares, bankruptcy,
etc.). Being state�owned, unitary enterprises that are part of the defense industry become subject
to public administration and control, making them a party to administrative legal relations. Despite
the fact that the content of the powers of state bodies, which exercise on behalf of the state the
rights of the owner of property of a unitary enterprise in the field of defense industry, are
entrepreneurial, but in form they are administrative and legal. The legislator does not distinguish
between management as a commercial power of state property rights and administrative management
of state property.

Ключові слова: адміністративно�правові відносини, державне регулювання, оборонна промисловість,

компетенції, уповноважені державні агентства, управління державною власністю.

Key words: administrative and legal relations, state regulation, defense industry, competences, authorized state

agencies, management of state property.

Крім того, особливістю правового регулювання ад�

міністративно�правових відносин у сфері оборонної

промисловості є надзвичайно широкий перелік питань,

що виникають в діяльності підприємств оборонної про�

мисловості, який є предметом адміністративного регу�

лювання. Це пов'язано з особливим стратегічним зна�

ченням цієї галузі промисловості для забезпечення як

зовнішньої, так і внутрішньої безпеки держави.

Також можна відзначити, що велике значення за�

конодавець надає питань здійснення контролю за діяль�

ністю підприємств оборонної промисловості, в тому

числі і за використанням ними державного майна, за�

кріпленого за підприємствами на праві господарського

відання або оперативного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Державне регулювання оборонної промисловості в

інформаційній сфері присвячено праці таких науковців:

В.В. Антонюк, І.Р. Березовська, Н.В. Дацій, Д.М. Русак,
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О.Д. Довгань, В.В. Зайцев, В.О. Негодченко, О.В. Олій�

ник, В.Г. Пилипчук, Д.І. Федченко, В. П. Шеломенцев та

інші науковці. Забезпечення визначення особливостей

правового регулювання адміністративно�правових

відносин у сфері оборонної промисловості державної

політики у інформаційній сфері, реформування ключо�

вих напрямів підвищення рівня безпеки та протидії

інформаційних загроз ускладнює роботу суб'єктів

управління.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення особливостей право�

вого регулювання адміністративно�правових відносин

у сфері оборонної промисловості державної політи�

ки.

РЕЗУЛЬТАТ
Ступінь контролю за розпорядженням державним

майном повинна визначатися цінністю цього майна.

Встановлення особливого контролю може обумовлю�

ватися різними факторами, наприклад, вартістю май�

на або його функціональним призначенням. Не випад�

ково держава встановлює жорсткий контроль, наприк�

лад, щодо товарів, інформації, результатів інтелекту�

альної діяльності, які можуть бути використані при

створенні зброї масового ураження, засобів її достав�

ки, різних видів озброєння і військової техніки. У всьо�

му світі продукція військового призначення, її вироб�

ництво і поширення, є об'єктом найпильнішої держав�

ної уваги [5].

Зміст адміністративно�правових відносин складають

права, обов'язки, заборони, обмеження суб'єктів адмі�

ністративного права, а також процесуально�правовий

режим їх здійснення, виконання, дотримання чи право�

вого захисту.

Конкретні види адміністративних правовідносин,

складаються в процесі державного управління оборон�

ної промисловості, вкрай різноманітні. Але всі вони ви�

никають у зв'язку з практичною реалізацією суб'єкта�

ми виконавчої влади завдань та функцій державно�

управлінської діяльності.

Практичні всі майно оборонної промисловості є дер�

жавною власністю. Публічний характер її використан�

ня в рамках адміністративно�господарських відносин є

характерною особливістю, що відмежовує ці відноси�

ни від цивільно�правових [1].

Державна власність створюється на публічні кошти

і використовується на публічні цілі. Саме в зв'язку з цим

порядок її використання багато в чому повинен регулю�

ватися публічним, в тому числі адміністративним правом,

а не цивільним.

Організація управління державною власністю

є складною сукупністю дій держави і включає в

себе:

— визначення державної політики у сфері держав�

ної власності;

— освіту інституційної основи управління (устано�

ва органів виконавчої влади і наділення їх компетен�

цією);

— облік об'єктів державної власності (інвентариза�

ція, класифікація об'єктів, облік в реєстрах об'єктів і

угод з ними);

— розподіл об'єктів державної власності між суб'єк�

тами;

— здійснення безпосереднього управління в різних

формах (приватизація, розмежування державної влас�

ності, націоналізація, управління пакетами акцій, банк�

рутство та ін.) [10, c. 300].

Будучи державною власністю, унітарні підприєм�

ства, що входять до складу оборонної промисловості,

стають об'єктом державного управління і контролю,

що робить їх учасником адміністративних правовідно�

син.

Попри те, що за змістом повноваження державних

органів, які здійснюють від імені держави права влас�

ника майна унітарного підприємства в сфері оборонної

промисловості, представляються підприємницькими,

однак за формою вони є адміністративно�правовими.

Законодавець не проводить відмінностей між управлін�

ням як комерційним правомочність права державної

власності і адміністративним управлінням державним

майном.

Таким чином, у процесі державного управління обо�

ронною галуззю промисловості між підприємствами

оборонної промисловості та уповноваженими держав�

ними органами складаються адміністративно�госпо�

дарські відносини двох видів:

— організаційні, тобто стосуються питань забез�

печення функціонування підприємств галузі (ство�

рення підприємств, визначення цілей їх діяльності,

реорганізація та ліквідація підприємств, визначення

їх правосуб'єктності шляхом закріплення її в статут�

них документах, призначення (відсторонення) кері�

вництва підприємства, визначення видів продукції,

що випускається і встановлення плану по її випуску,

контроль за діяльністю підприємства в частині дот�

римання ним вимог чинного законодавства України,

ведення зведеного реєстру оборонної промисло�

вості);

— майнові відносини, що виникають з приводу

управління господарською (комерційною, підприєм�

ницькою) діяльністю підприємств оборонної промис�

ловості (наділення майном підприємств галузі, вилу�

чення невикористаного або використовується не за

призначенням майна, надання державних замовлень,

закріплення за Україною прав на об'єкти інтелектуаль�

ної власності та інші результати науково технічної

діяльності, створені за рахунок коштів державного

бюджету у реалізації державних контрактів; розподіл

інструментів і обладнання (перебувають під спеціаль�

ним контролем) по організаціях оборонної промисло�

вості [2].

Таким чином, в числі адміністративних правовідно�

син, що виникають між органами державної влади та

унітарними і казенними підприємствами можна назвати

такі:

— правовідносини, пов'язані зі створенням, ре�

організацією, перетворення підприємств;

— правовідносини, пов'язані з призначенням ке�

рівників підприємств оборонної промисловості;

— правовідносини, що виникають з приводу ліцен�

зування діяльності підприємств;

— правовідносини у сфері управління майном

підприємств;
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— правовідносини у сфері організації і ліцензуван�

ня експортно�імпортних операцій, пов'язаних з обігом

продукції оборонної промисловості;

— правовідносини у сфері адміністративного

(відомчого) контролю за діяльністю конкретних

підприємств оборонної промисловості на предмет

дотримання ними положень чинного законодав�

ства.

Попри все різноманіття існуючих адміністративно�

правових відносин, що складаються в процесі управлі�

ння оборонної промисловості, все адміністративно�пра�

вові відносини в сфері оборонної промисловості мають

загальні риси (особливості) [4].

По�перше, зазначені правовідносини виникають в

процесі управління діяльністю підприємств, що входять

до складу оборонної промисловості.

По�друге, однією зі сторін правовідносин є уповно�

важені органи виконавчої влади — державні служби і

державні агентства, в компетенцію яких входить вирі�

шення питань, пов'язаних з діяльністю підприємств обо�

ронної промисловості [7].

По�третє, владний характер правовідносин про�

являється в тому, що для суб'єктів адміністративних

правовідносин в сфері оборонної промисловості ха�

рактерно пряме організаційне підпорядкування (на�

приклад, у тому випадку, коли Фонд державного

майна України здійснює повноваження власника

щодо майна підвідомчих йому підприємств), які пра�

вовідносини носять імперативний характер, у зв'яз�

ку з виконанням державних органів контрольних і

наглядових повноважень з відносно підприємств

оборонної промисловості незалежно від їх підвідом�

чості (наприклад, при здійснені експортного контро�

лю) [6].

По�четверте, адміністративні правовідносини в

сфері оборонної промисловості виникають для вирішен�

ня державних завдань по організації обороноздатності

країни і підтримки її на належному рівні і спрямовані на

досягнення публічних інтересів — забезпечення зовні�

шньої і внутрішньої безпеки держава, зміцнення позицій

України на світовій арені, розвиток експортного потен�

ціалу.

Таким чином, на основі виявлених особливостей

адміністративно�господарських відносин в сфері

оборонної промисловості можна припустити, що дані

правовідносини представляють собою врегульовані

нормами адміністративного права суспільні відноси�

ни організаційно�майнового характеру, що склада�

ються в сфері управління оборонною промисловістю

держави між уповноваженими органами виконавчої

влади та підприємствами, що входять до складу обо�

ронної промисловості, спрямовані на реалізацію

державних функцій по забезпеченню обороно здат�

ності країни [3].

Виробничо�господарська діяльність казенного за�

воду здійснюється відповідно до плану — замовлен�

ням і планом розвитку заводу. Державне космічне аген�

тство України щорічно затверджує і доводить до відо�

ма казенного підприємства за три місяці до початку

запланованого року обов'язковий для виконання і уз�

годжений з Міністерством економічного розвитку і

торгівлі України та Міністерством фінансів України

план — замовлення з урахуванням плану розвитку за�

воду [8].

У плані — замовленні встановлюються наступні ос�

новні показники по виробництву продукції (робіт, по�

слуг) для державних потреб:

1) обсяг поставок продукції в натуральному вира�

женні із зазначенням номенклатури та асортименту,

вимог, що пред'являються до якості продукції, термінів

поставок, цін і умов їх зміни;

2) фонд оплати праці і норматив зменшення його у

невиконанні показників плану — замовлення;

3) ліміт чисельності працівників;

4) обсяг коштів, що виділяються з державного бюд�

жету, і умови їх надання [9, c. 654].

ВИСНОВКИ
Прибуток від реалізації продукції, виробленої відпо�

відно до плану — замовленням і в результаті дозволе�

ної підприємству самостійної господарської діяльності,

спрямовується на фінансування заходів, що забезпечу�

ють виконання плану — замовлення, плану розвитку

заводу, і на інші виробничі цілі, а також соціальний роз�

виток за встановленими нормативам. Вільний залишок

прибутку, що залишається після її направлення на ви�

щезгадані цілі, підлягає вилученню в дохід державного

бюджету.

Повноваження власника казенних підприємств

ширші за ті, які передбачені для всіх унітарних під�

приємств та були розглянуті вище. Так, наприклад, Дер�

жавне космічне агентство України щодо підвідомчих

йому казенних підприємств має право:

— вилучати у казенного підприємства зайве, неви�

користовуване або використовується не за призначен�

ням майно;

— доводити до казенного підприємства обов'язкові

для виконання замовлення на поставки товарів, вико�

нання робіт, надання послуг для державних або місце�

вих потреб;

— затверджувати кошторис доходів і витрат казен�

ного підприємства.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що

казенні підприємства на відміну від унітарних під�

приємств, майно за якими закріплено на праві госпо�

дарського відання, абсолютно залежні від держави як

в організаційному, так і в фінансовому плані.
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Статтю спрямовано на вивчення основних особливостей організаційно�правового механіз�
му та розширення його впливу на управління галуззю вищої освіти.

Автор статті акцентує увагу на необхідності проведення оптимізації правового та адміністра�
тивного механізмів з метою розширення впливу суспільства на управління освітньою сферою.

У статті  розкрито суть поняття державного управління в сфері освіти, спираючись на дослід�
ження сучасних наукових діячів, описано суть та основні методи державного управління в сис�
темі вищої освіти. Також визначено повноваження органів управління в системі вищої освіти.

Зупиняючись на адміністративно�правовому механізмі державного управління сферою осві�
ти, виділено ряд елементів, які впливають на розвиток суспільних відносин у сфері вищої осв�
іти, спираючись на завдання держави та суспільства в цілому.

This article aimed at studying the main features of organizations of the legal mechanism and
expanding its influence on the management of the higher education industry.

The author of the article focuses on the need to optimize the legal and administrative mechanisms
in order to expand the influence of society on the management of the educational sphere.

It is emphasized that the development and implementation of a modern system of public
administration in the higher education system will allow optimizing the conditions of functioning of
this sphere in the modern conditions of innovative development to ensure the integration of our
country into the European educational space.

It noted that the concept of public administration of higher education is complex in structure,
multifunctional activity of public authorities together with local self�government bodies, which aims
at improving the efficiency of functioning of the entire higher education system in accordance with
the tasks and goals of development of society and the state.

In the article author reveals the essence of the concept of public administration in the field of
education, based on the research of modern scientists, describes the essence and basic methods
of public administration in the system of higher education. The article also defines the powers of
governing bodies in the higher education system.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для забезпечення функціонування системи вищої

освіти та удосконалення її організаційних засад необхід�

но проводити оптимізацію правового та адміністратив�

ного механізму, розширювати вплив суспільства на

управління галуззю, збільшувати автономію закладів

вищої освіти, розвивати академічну свободу, покращу�

вати стан справ в освітньому менеджменті. Важливим

моментом є збереження впливу держави на освітню га�

лузь та державної підтримки в різних формах.

На сьогодні система вищої освіти — це складна со�

ціально�економічна структура, котра потребує значних

фінансових, матеріальних, людських та інших ресурсів

та проведення "економізації", а також інвестування в

дану галузь. Де важливий вплив також залежить від

прийняття управлінських рішень на таку структуру та

якість регулювання всієї системи. Проте досить багато

вчених у цій галузі звертали увагу переважно на про�

блеми державного управління системи вищої освіти

саме в економічному плані. Однак розглядаючи досвід

провідних європейських країн, необхідно виділити важ�

ливість правового та адміністративного регулювання на

ряду з економічним.

Сьогодні адміністративно�правове управління сис�

темою вищої освіти — це реальний та ефективний юри�

дичний інститут, котрий повністю поєднаний із свобо�

дою діяльності. Якщо говорити про автономію закладів

вищої освіти, це не повинно означати їхньої абсолют�

ної свободи. Регулювання відносин у системі вищої ос�

віти в адміністративно�правовому плані означає гаран�

тування прав суб'єктів освітніх відносин та організаційні

умови для їх діяльності. Саме тому автономію необхід�

но розглядати як обмежену можливість прямого впли�

ву державних органів влади за заклади вищої освіти,

однак це повинно сприйматися за якусь замкнуту оди�

ницю.

The author defines the general system of state education management bodies as a hierarchical
system of bodies consisting of higher, central, regional, regional and district levels. However, it should
be noted that the management of education is exercised only by the first three bodies, each of which
has its own powers in the formulation and implementation of the state education policy.

Focusing on the administrative and legal mechanism of public administration in the field of
education, the author highlights a number of elements that influence the development of public
relations in the field of higher education, based on the tasks of the state and society as a whole.

In conclusion, the author indicates a number of areas that are necessary for implementation in
order to further develop the sphere of higher education in Ukraine and be subject to state regulation
by the competent authorities.

Ключові слова: вища освіта, система вищої освіти, європейська освіта, реформування системи вищої

освіти, організаційно�правовий механізм, органи управління вищою освітою.

Key words: higher education, higher education system, European education, reform of the higher education

system, organizational and legal mechanism, bodies of management of higher education.

До сфери впливу держави та її компетенції поляга�

ють лише в загальному контролі функціонування за�

кладів вищої освіти, а саме: правовий простір, стандар�

тизація освіти, оподаткування, відносини власності, а

також встановлення обсягів державного замовлення

(виділення матеріальних ресурсів та визначення

кількості навчаємих за ці кошти) та контроль ліцензій�

них умов та вимог.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Висвітленням державної освітньої політики та управ�

ління освітою займаються багато сучасних дослідників,

серед яких ми можемо назвати таких науковців: В. Ас�

тахов, С. Андрійчук, О. Демченко, Т. Козарь, В. Кремень

та інші. Щодо теоретичних засад державного управлін�

ня в сфері вищої освіти, то воно розглядається у пра�

цях О. Бандурки, С. Домбровської, Ю. Тихомірова та

інших. Однак, незважаючи на велику кількість науко�

вих досліджень цього напряму, існує необхідність ана�

лізу саме сучасного стану організаційно�правового

управління системою вищої освіти у контексті викликів

та проблем сьогодення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розкриття та аналіз сучасного стану

організаційно�правового управління системою вищої

освіти України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для гарантування необхідного рівня організацій�

ного та правового забезпечення розвитку системи

вищої освіти необхідно значно покращувати ефек�

тивність управління науково�теоретичними основами

в такій системі та вдосконалювати форми та методи

державного впливу на правовідносини в освітній галузі.
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Водночас в обов'язки держави входить не лише роз�

робка правової бази залучення необхідних ресурсів в

освітню сферу, але й створення дієвих механізмів,

котрі зможуть забезпечити функціонування цілої сис�

теми вищої освіти. Такі механізми є комплексом інстру�

ментів та способів управління в даній галузі суспіль�

ного життя. Розробка та впровадження сучасної сис�

теми державного управління в системі вищої освіти

дасть можливість оптимізувати умови функціонування

цієї сфери в сучасних умовах інноваційного розвитку,

забезпечити інтеграції нашої держави в європейський

освітній простір.

Державне управління — це функція організованих

систем, котрі спрямовані на забезпечення їхньої ціліс�

ності, а саме досягнення поставленої мети. В такому

розумінні державне управління складає елемент більш

широкого поняття, тобто система, котра різниться спе�

цифікою виконуваних функцій. Так, на думку В.Т. Ком�

зюк державне управління — це діяльність певної групи

органів та посадових осіб змістом якої є виконання за�

конів та інших нормативно�правових актів держави зав�

дяки різним формам організуючого впливу на процеси

та соціальні явища [4]. Ю. Фролов вважає, що держав�

не управління відображає сутність, характер та ціннісно�

функціональний аспект державної політики, котра являє

собою систему теоретично розроблених та на законо�

давчому рівні закріплених загальних принципів та пріо�

ритетів управління державою, котрі визначають стра�

тегічні напрями соціальної, економічної, національної,

гуманітарної та іншої політики держави [5].

Саме тому державне управління в сфері вищої осв�

іти є одним із напрямів реалізації державної політики,

яка формує та конкретизує виконання основних функцій

виконавчої влади в цій області.

За твердженням Ю. Фролова, він розглядає освіт�

ню політику як цілеспрямовану діяльність органів дер�

жавної влади із забезпечення прав кожного громадя�

нина на освіту, що досягається завдяки розвитку та фун�

кціонуванню освітньої системи, пропонує державне уп�

равління освітньою галуззю здійснювати відповідно до

Закону України "Про освіту" органами виконавчої вла�

ди та органами місцевого самоврядування [5].

Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити,

що поняття державного управління вищою освітою є

складною за структурою, багатофункціональною діяль�

ністю органів державної влади разом з органами місце�

вого самоврядування, яка спрямована на підвищення

ефективності функціонування усієї системи вищої осві�

ти відповідно до завдань та цілей розвитку суспільства

та держави.

Характерною рисою сутності управління вищою

освітою як системою є діяльність, яка спрямована на

вироблення, прийняття та реалізацію організуючих,

координуючих, регулюючих, мотивуючих та контро�

люючих впливів на галузь вищої освіти для створен�

ня правових, кадрових, педагогічних, соціальних,

організаційних, матеріально�фінансових та інших

умов, котрі необхідні для ефективного функціонуван�

ня та розвитку всієї сфери освіти та реалізації усіх

цілей [1].

Якщо розглядати механізм організаційно�правово�

го регулювання системи державного управління вищою

освітою необхідно зазначити, що в загальному вигляді

його можна відобразити як взаємопов'язану сукупність

елементів, котрі впливають на суспільні відносини в га�

лузі вищої освіти, у відповідності до завдань суспіль�

ства та держави. Водночас сукупними елементами цієї

системи можуть виступати:

1. Об'єкт управління, яким є сфера вищої освіти.

Завдяки такому підходу вищу освіту можна розгля�

дати в декількох смислових варіантах, а саме: з однієї

сторони, освіта як процес задоволення потреб осо�

бистості в поглибленні та розширенні освіти на базі

повної загальної середньої освіти. Об'єктами держав�

ного регулювання в сфері освіти виступають соціаль�

но�економічні процеси навчання та виховання молоді,

правила, по яким проводиться освітня діяльність, умо�

ви прийняття рішень суб'єктами ринку освітніх послуг.

З іншої сторони, систему вищої освіти в нашій дер�

жаві розглядають як мережу закладів — навчальних

закладів вищої освіти та наукових організацій або ж

об'єднання юридичних осіб, громадських об'єднань,

котрі здійснюють діяльність у сфері вищої освіти. Си�

стему вищої освіти України складають заклади вищої

освіти усіх форм власності, інші юридичні особи,

котрі надають освітні послуги в галузі вищої освіти, а

також органи, які здійснюють управління в галузі

вищої освіти.

2. Суб'єкт управління. Згідно закону України "Про

вищу освіту" управління сферою вищої освіти здійс�

нюється центральним органом виконавчої влади, яке

забезпечує формування державної політики в галузі

освіти, центральним органом виконавчої влади, який

реалізує державну політику в даній сфері, центральни�

ми органами державної влади, яким підпорядковані зак�

лади вищої освіти, органами місцевого самоврядуван�

ня, органами громадського самоврядування, керівника�

ми закладів вищої освіти [3].

Розумно було б розглядати загальну систему дер�

жавних органів управління освітою як ієрархічну систе�

му органів, які складаються з вищого, центрального,

регіонального, обласного та районного рівнів. Проте

необхідно зауважити, що управління освітою здійсню�

ють лише перші три органи, кожен з яких має свої осо�

бисті повноваження при формуванні та реалізації дер�

жавної освітньої політики:

— до вищого рівня відноситься Верховна Рада,

Президент України, Кабінет Міністрів України, котрі

визначають цілі, функції, завдання та механізми функ�

ціонування вищої освіти та окреслюють основні напря�

ми її розвитку;

— до центрального рівня відносяться центральні

органи виконавчої влади — Міністерство освіти і на�

уки України, міністерства та відомства, котрим підпо�

рядковуються заклади вищої освіти, які реалізують

державну освітню політику, розробляють стандарти

вищої освіти, визначають нормативи матеріально�тех�

нічного, фінансового забезпечення закладів вищої

освіти, здійснюють організацію та контроль за на�

вчально�виховною, методичною та науковою діяльні�

стю ЗВО;

— до регіонального рівня відносяться місцеві орга�

ни виконавчої влади, органи самоврядування, котрі за�

безпечують виконання державних програм в сфері
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вищої освіти, здійснюють соціальний захист усіх учас�

ників навчального процесу, вносять пропозиції щодо

обсягів державного замовлення на підготовку, пере�

підготовку та підвищення кваліфікації фахівців, сприя�

ють працевлаштуванню випускників закладів вищої осві�

ти.

При реалізації політики в сфері освіти також бере

участь локальний рівень, який представлений заклада�

ми вищої освіти різних форм власності, за якого ЗВО

виступають як об'єкти, а їхні власники суб'єктами уп�

равління. В такому випадку держава в якості компе�

тентних органів передає частину повноважень в уп�

равлінні закладами вищої освіти як окремою одини�

цею їхнім керівникам. В обов'язки ректорів ЗВО вхо�

дять ряд організаційно�розпорядчих функцій, при цьо�

му він не є посадовою особою державного органу.

Ректор ЗВО виконує управління відповідно до завдань

у сфері управління системою вищої освіти нашої дер�

жави.

3. Завдання та функції управління. Відповідно до

першочергових завдань, які зазначені в Національній

доктрині розвитку освіти, а саме забезпечення високоп�

рофесійного, наукового, аналітичного та інформацій�

ного супроводу управлінських рішень, а також приве�

дення до подібності адміністративних рішень. Завдан�

нями управління вищою освітою є дотримання законо�

давства в даній галузі, створення рівноправних умов для

кожного громадянина при отриманні освіти, додержан�

ня державних вимог щодо змісту, рівня та обсягів осві�

ти, забезпечення автономності в діяльності закладів

вищої освіти та наукових установ, забезпечення ефек�

тивності освітньої системи в умовах створення ринку

інтелектуальних ресурсів та освітніх послуг. До складу

базових функцій державного управління вищою осві�

тою, які відображають сутність управлінської діяльності

на усіх рівнях необхідно віднести:

— формування стратегічних та тактичних цілей та

пріоритетів;

— дотримання соціальних цінностей;

— створення правових основ функціонування рин�

ку освітніх послуг;

— гарантування високої якості надання освітніх

послуг;

— формування функції фінансування;

— забезпечення соціальної функції, а також функції

стимулювання, коригування та контролю;

4. Механізм управління. Під поняттям механізму

організаційно�правового управління мають на увазі си�

стему адміністративно�правових заходів, котрі вплива�

ють на відносини в суспільстві та функціонують відпо�

відно до завдань держави та суспільства. Якщо гово�

рити про механізм державного регулювання системи

вищої освіти, то він яє системою, яка формується зав�

дяки методам, відповідним їм засобам та інструмен�

там впливу. У відповідності до їх основних характери�

стик виділяють різні групи методів управління вищою

освітою. В залежності від критерія примусовості або

потенціалу переконання, котрі сприймає об'єкт управ�

ління, методи управління вищою освітою поділяються

на примусові або ж правові та духовно�ідеологічні. В

основі примусових методів лежить правове регулюван�

ня відносин в галузі вищої освіти та сюди відносяться

усі методи управління, які мають правове забезпечен�

ня. До методів переконання можна віднести юридичні

програми, теоретичні викладки, науково�практичні

концепції, положення статутів громадських органі�

зацій.

Разом з тим, методи управління вищою освітою

поділяються за формою впливу на прямі, непрямі та

неформальні. Адміністративні методи прямого впли�

ву формуються на застосуванні сили державної вла�

ди у вигляді заборон, примусу, дозволів. Водночас

інструментами прямого впливу на функціонування

галузі освіти будуть державні контракти, замовлен�

ня, ліцензування, дотації, стандарти та нормативи, а

також обсяги бюджетних витрат. До методів непря�

мого впливу можна віднести поєднання правових, еко�

номічних та індикативних методів державного управ�

ління. Інструментами непрямих методів виступають

зниження податкових ставок, регулювання облікових

ставок, формування цін на окремі види активів. До

неформальних методів державного управління ви�

щою освітою варто віднести правові, соціальні та тех�

нологічні методи [2].

У відповідності до різних характеристик наявні ме�

тоди управління вищою освітою також поділяють на:

— стимулюючі;

— адміністративно�правові;

— економічні;

— організаційно�розпорядчі;

— психолого�педагогічні.

Завдяки аналізу та узагальненню існуючих науко�

вих підходів по даному питанню можна встановити, що

специфічність змісту державного управління вищою

освітою спонукає до застосування наступних основних

методів управління вищою освітою:

— застосування адміністративно�правових методів,

а саме розробка та встановлення норм, котрі будуть

регламентувати діяльність закладів вищої освіти, а та�

кож інших суб'єктів освітнього процесу, де в якості га�

ранту виступає система діючих законів та нормативних

актів у галузі освіти;

— використання економічних, фінансових та мате�

ріальних методів, тобто забезпечення регулювання

фінансової, інвестиційної та інноваційної діяльності зав�

дяки розробці стратегічних планів розвитку, а також

фінансування закладів вищої освіти. Такі методи є ком�

плексом заходів, котрі засновані на використанні еко�

номічної зацікавленості суб'єктів освітнього процесу;

— формування організаційно�розпорядчих методів,

які проявляються у вигляді визначення цілей, завдань,

функцій, методів та інструментів управління та направ�

лені на забезпечення чіткого розподілу функцій управ�

ління, регламентування основних процедур управлінсь�

кої діяльності згідно із встановленими правовими нор�

мами;

— соціально�психологічні методи, методи мораль�

ного заохочення, які дають можливість проникати в на�

вчально�методичний та навчально�виховний процес, а

також забезпечують участь у формуванні персоналу та

впливають на поведінку студентів. Значною мірою

встановлюють якість наданих знань, робіт або послуг,

а також темпи впровадження науково�технічного про�

цесу;
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— впровадження інформаційно�культурних ме�

тодів, тобто інформаційне забезпечення діяльності,

складання звітів, ведення статистичних даних. Це забез�

печується завдяки підвищенню рівня інноваційної куль�

тури суспільства завдяки підтримці наукових видань,

розвитку освітніх та науково�популярних програм, ство�

рення центрів дистанційного навчання та застосування

сучасних інформаційних технологій.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підсумовуючи зміст і значення організаційно�пра�

вового управління галузі освіти, можна зазначити, що в

нашій державі було створено правову базу, яка регу�

лює відносини всіх ступенів освіти, впроваджено єдину

систему регламентації діяльності навчальних закладів

усіх рівнів, введені державні й галузеві стандарти вищої

освіти, сформовані та втілені процедури контролю за

організацією діяльності закладів вищої освіти тощо. А

подальший розвиток державного управління вищою

освітою та його вдосконалення зумовлює:

— подальшу інтеграцію національної системи вищої

освіти до європейського освітнього простору;

— проведення оптимізації державних управлінських

структур, децентралізацію управління та розвиток гро�

мадського самоврядування;

— перерозподіл функцій та повноважень між цент�

ральними та місцевими органами виконавчої влади,

органами місцевого самоврядування та закладами

вищої освіти;

— перехід на програмно�цільове управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ключовою умовою досягнення стратегічних цілей,

включаючи посилення політичної і економічної ролі Украї�

ни в світовій спільноті є забезпечення неухильного зростан�

ня її конкурентоспроможності. Для формування сучасної

економіки, заснованої на знаннях, держава створює не�

обхідні умови і стимули для швидкої реалізації науково�

технічних досягнень у реальному секторі економіки.

У статті проаналізовано ситуацію, яка склалася в державі у зв'язку з формуванням сучасних напрямів роз�
витку наукової діяльності у закладах вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання. Модернізація системи
вищої освіти і підвищення ефективності інтеграційних процесів в науково�освітньому комплексі України ви�
магають особливої уваги до проблем науки вищої школи. Сектор науки закладів вищої освіти покликаний
забезпечити взаємозв'язок фундаментальної освіти з можливостями гнучкого реагування на потреби фінан�
сування актуальних для країни наукових напрямів, зацікавлювати майбутніх фахівців у науковій діяльності та
підвищенні своєї професійної підготовки у закладах вищої освіти.

Розглянуто сучасні напрями розвитку наукової діяльності та виявлено шляхи подальшого удосконалення
наукових шкіл та тематики досліджень. Окреслено шляхи наукових розвідок та стимулювання для впровад�
женням новітніх науково�технических рішень і наукомістких галузей економіки. Визначено, що наука в закла�
дах вищої освіти України має багатогранне значення. Тут відмітимо тільки найбільш важливі аспекти, з яких
складається цінність науки ЗВО.

Економічний аспект науки вищих навчальних закладів проявляється в тому, що вона: передусім, є необхід�
ною умовою науково�технічного прогреса, передумовою розвитку сучасних наукомістких виробництв і пере�
дових технологій.

The situation in the state connected with the formation of the contemporary directions of the scientific activity
development in higher educational institutions with the specific learning conditions has been analysed in the article.
Modernisation of the higher educational system and increasing the efficiency of integration processes in the scientific
and educational spheres of Ukraine require special attention to the problems of higher educational science. The
science sector of the higher educational institutions is aimed at ensuring the connection of fundamental education
with the ability to respond flexibly to funding needs in the country's current scientific areas, to interest future
professionals in scientific activities and to enhance their professional training in higher educational institutions.

The contemporary directions of the scientific activity development have been considered, the ways of further
improvement of the scientific schools and research directions have been revealed. The ways of scientific research
and stimulation for introduction of the newest scientific and technical decisions and high�tech industries have been
outlined. It has been determined that science in higher educational institutions of Ukraine has many�sided significance.
Only the most important aspects that make up the value of the science of higher education will be noted here.

The economic aspect of the higher education science is manifested through the fact that it is a necessary condition
for scientific and technological progress, a prerequisite for the development of modern high�tech industries and
advanced technologies.

New problems arose in the organization of education and science, requiring deep understanding and the right
practical solution in terms of linking them with new trends in the development of public administration and a regulated
market economy. The processes of updating knowledge, science, technology and production have become unusually
dynamic, and therefore, the principle of teaching a person once and for all is a thing of the past. Favorable conditions
have emerged for democratization and differentiation of education for a wide combination of free and paid services
in the field of education.
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Проте сучасний стан української науки не повною

мірою відповідає темпам зростання, які обумовлені

впровадженням новітніх науково�технических рішень і

розвитку наукомістких галузей економіки.

З позицій забезпечення цілісності і єдності вітчизня�

ної наукової системи і нерозривності процесів її модиф�

ікації представляється доцільним заходи з модернізації

державного сектора досліджень і розробок здійснюва�

ти в тісному зв'язку із заходами з розвитку науки зак�

ладів вищої освіти зі спеціфічними умовами навчання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній науці процес наукової діяльності та

підготовки офіцерських кадрів і фахівців у сфері ци�

вільного захисту не залишався поза увагою українсь�

ких дослідників. Проблеми державного регулювання на�

укової й науково�технічної діяльності та механізмів

фінансування науки розглянуто в працях сучасних нау�

ковців і практиків [1—4].

МЕТА ДОСЛІДЖЕНН
Метою дослідження є механізми формування нау�

кової діяльності у закладах вищої освіти зі спеціфічни�

ми умовами навчання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Наука вищої школи є важливим елементом системи

генерації знань, вона забезпечує взаємозв'язок фунда�

ментальної науки і можливості гнучкого реагування на

потреби в кадрах за пріоритетними для країни напряма�

ми, розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх

фахівців і відтворення наукових шкіл. Сьогодні необхідно

трансформувати сектор науки закладів вищої освіти у

велику складову національної інноваційної системи, од�

ночасно сприяючи підвищенню рівня вищої освіти [3].

Відповідно до напрямів розвитку української науки

найважливішими принципами державної наукової полі�

тики в закладах вищої освіти зі спеціфічними умовами

навчання являються:

— опора на вітчизняний науковий потенціал;

— свобода наукової творчості, послідовна демок�

ратизація наукової сфери, відкритість і гласність під час

формування і реалізації наукової політики;

— стимулювання розвитку фундаментальних нау�

кових досліджень; збереження і розвиток провідних

вітчизняних наукових шкіл; створення умов для здо�

рової конкуренції і підприємництва у сфері науки і тех�

ніки, стимулювання і підтримка інноваційної діяльності;

— створення умов для організації наукових дослід�

жень і розробок в цілях забезпечення необхідної обо�

роноздатності і національної безпеки країни;

— інтеграція науки і освіти, розвиток цілісної сис�

теми підготовки кваліфікованих наукових кадрів усіх

рівнів;

— захист прав інтелектуальної власності дослід�

ників, організацій і держави;

— забезпечення безперешкодного доступу до

відкритої інформації і права вільного обміну нею;

— розвиток науково�дослідних і дослідно�конст�

рукторських організацій різних форм власності,

підтримка малого інноваційного підприємництва;

— формування економічних умов для широкого ви�

користання досягнень науки, сприяння поширенню клю�

чових для української економіки науково�технічних но�

вовведень;

— підвищення престижності наукової праці, ство�

рення гідних умов життя і роботи вчених і фахівців;

— пропаганда сучасних досягнень науки, їх значу�

щості для майбутнього України;

— захист прав і інтересів українських вчених за кор�

доном.

Адже останнім заклади вищої освіти системи ДСНС

України переживають потужні зміни в організаційній

сфері, перед ними ставляться нові завдання, формують�

ся більш удосконалені механізми управління. Значно

змінилася структура наукової діяльності, яка відобра�

жає тепер багаторівневий процес підготовки фахівців,

виросли вимоги до кваліфікації випускника ЗВО, обся�

ги отриманих у процесі навчання знань. Ці зміни викли�

кали ряд проблем, пов'язаних з укомплектованістю за�

кладів професійним кадровим складом, необхідністю

перебудови навчально�методичної бази, розробкою но�

вих форм і методів навчання, подоланням застійних,

кризових явищ в освітній діяльності, удосконаленням її

технологій, усуненням адміністративно�бюрократично�

го стилю управління ЗВО, підведенням під нього сучас�

ної законодавчої бази тощо. Вирішення зазначених про�

блем вимагає створення сучасної ефективної системи

управління підготовкою наукового персоналу органів

цивільного захисту. Саме йому належить працювати над

розв'язанням нелегких проблем подальшого реформу�

вання ДСНС. Механізмом для забезпечення безпеки

життєдіяльності населення є державне управління у

сфері цивільного захисту. Теорія державного управ�

ління у сфері цивільного захисту, очевидно, може но�

сити тільки міждисциплінарний характер, синтезуючи

ідеї, підходи і методи природних і гуманітарних наук,

виробляючи новий науковий світогляд, нову культуру

сталого розвитку і безпечного проживання. Механізмом

для забезпечення безпеки життєдіяльності населення є

наукова діяльність у сфері цивільного захисту, що не�

можливо без теоретико�методологічного обгрунтуван�

ня функцій, структури, повноважень та особливостей

органів державної влади усіх рівнів у підготовці фахівців

з цивільного захисту [2].

Високоякісні й кількісні якості кадрового потенціа�

лу країни зобов'язано стати об'єктом аналізу й держав�

ного регулювання з урахуванням суспільних потреб.

Дієвість цих механізмів визначається підвищенням рівня

політичної, правової й організаційної культури суб'єктів

кадрової політики, їх відповідальності перед майбутні�

ми поколіннями. У такому зв'язку актуальними стають

функції освіти для застосування накопичених пізнань,

умінь у різних областях для розвитку науки як засібу

управління різними соціально�економічними й науково�

технічними діями. Об'єктивно у розвитку кадрового по�

тенціалу країни формування сучасної освіти і науки йде

убік усе більш вузької взаємодії всіх властивих йому

функцій і їх комплексного впливу на формування нау�

кового потенціалу.

Державне регулювання сектора науки ЗВО, необ�

хідно побудувати так, щоб воно могло забезпечувати

взаємозв'язок фундаментальної освіти з можливостя�
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ми гнучкого реагування на потреби в кадрах з актуаль�

них для країни наукових напрямів, наукомістких техно�

логій і виробництва; розвитку інтелектуальних здібнос�

тей майбутніх фахівців і учених; відтворення наукових

шкіл.

З позицій забезпечення цілісності і єдності вітчиз�

няної наукової системи і нерозривності процесів її мо�

дифікації будуть доцільними заходи з модернізації дер�

жавного сектора досліджень і розробок, що повинні

здійснюватися в тісному зв'язку із заходами розвитку

науки ЗВО. Сектор науки вищої школи є плідним сере�

довищем для створення і становлення інфраструктури

науково�технічної і інноваційної діяльності. Позиції сек�

тора науки ЗВО за останні роки значно зміцніли, чому

сприяла цілеспрямована політика держави. Проте, не�

зважаючи на активні зусилля із відродження цього сек�

тора, залишаються невирішеними багато проблем [1].

Завжди, коли мова заходить про науку ЗВО, так або

інакше виникає її протиставлення або порівняння з ака�

демічною. Що цілком з'ясовно. На відміну від більшості

зарубіжних країн наука ЗВО в Україні розвивалася як

би в тіні академічної і галузевоїй. Тому зараз і виника�

ють дискусії з приводу її ролі і значення. Наука в Ук�

раїні має багатогранне значення. Тут відмітимо тільки

найбільш важливі аспекти, з яких складається цінність

науки закладів вищої освіти.

Економічний аспект науки ЗВО проявляється в тому,

що вона: по�перше, є необхідною умовою науково�тех�

нічного прогресу, передумовою розвитку сучасних на�

укомістких виробництв і передових технологій; по�дру�

ге, виступає основою підготовки кваліфікованих кадрів

для усіх галузей господарства; по�третє, є одним з пер�

спективних напрямів підприємницької діяльності (тор�

гівля патентами, ліцензіями і так далі) [4].

Соціальний аспект проявляється в тому, що наука

ЗВО сприяє підвищенню соціальної активності і затре�

буваності населення (передусім, інтелігенції, що знахо�

диться зараз в найуразливішому положенні). Крім того,

вона чинить безпосередній вплив на стан загального

рівня культури і освіти в суспільстві.

Політичний аспект може бути інтерпретований на�

ступним чином: підвищення рівня вченості і культури в

суспільстві є важливою гарантією демократичного ладу

і основою для подальших прогресивних політичних пе�

ретворень у країні.

Усе вищевикладене (політичний, соціальний і еко�

номічний аспекти), а також військовий аспект наукових

досліджень і розробок, що проводяться в системі осві�

ти, дозволяють визначити науку ЗВО як важливий чин�

ник забезпечення державної безпеки.

Таким чином, дослідження сучасного стану держав�

ного регулювання організації науки у закладах вищої

освіти дозволяє виявити найбільш "вразливі місця", існу�

вання яких призводить до неефективного використан�

ня сучасних наукових кадрів, зайнятих в науково�

дослідній діяльності в системі освітиУкраїни.

Тому умови ринкового скорочення витрат на вищу

освіту зажадали переорієнтації парадигм освітньої й

науково� технічної політики на проблеми, розумне ран�

жирування яких дозволить подужати ситуацію, зберег�

ти й зростити наукові колективи, поміняти мотивацію

праці педагога, ученого, забезпечити соціальний за�

хист науково� педагогічних співробітників. Серед

цінностей зараз більш принципове місце займає зосе�

редження виділюваних ресурсів на формування фун�

даментальних досліджень, потреба в яких виливаєть�

ся з логіки розвитку процесу знання. Формування

більших наукових програм гарантує комплексне вирі�

шення науково�технічних проблем з напрямків, за яки�

ми вітчизняна наука постійно займала передові позиції.

Істотне значення має послідовне введення принципів

селективности допомоги наукових шкіл і окремих екс�

пертів через систему розподілу засобів на основі

грандів. Пріоритетне значення має створення інновац�

ійного механізму вищої школи, формування новітніх

форм організації науки у вишах, адекватних ринковій

економіці, засобом проведення перетворень науково�

технічної сфери університету.

В останні роки намітилася стійка тенденція до

збільшення частини фінансування досліджень, вико�

нуваних на конкурсній базі за програмами, проекта�

ми, грантамих, по зіставленню з НДР, проведеними за

тематичним планом університету. Положення засобів

на грантовій базі зайняло надзвичайно важливе місце

в системі організації наукових досліджень вищої шко�

ли.

Ключовою метою наукової, освітньої й інновацій�

ної політики системи вищої освіти є забезпечення підго�

товки професіоналів, наукових і науково�педагогічних

співробітників на рівні глобальних кваліфікаційних ви�

мог, діюче впровадження її освітнього, наукового й інно�

ваційного потенціалу для розвитку економіки й вирішен�

ню соціальних завдань країни.

Одним з важливих напрямів діяльності університе�

ту, пов'язаних з поглибленням взаємозв'язку науки й

освітнього процесу, є формування й обсяги проведених

у ньому наукових досліджень і інноваційної діяльності.

Процес реалізації наукових проектів у закладах

вищої освіти в нюансі розвитку взаємодії з освітою має

ряд особливостей, головними з яких є такі:

— специфічна ієрархічна структура системи управ�

ління науковою діяльністю університету;

— пріоритетність у реалізації наукових проектів на

замовлення надсистеми;

— некомерційний характер і бюджетне фінансуван�

ня більшості наукових проектів;

— значимий ступінь зовнішньої невизначеності у

визначенні цілей реалізації довгочасних і середньо�

строкових наукових проектів, а ще в змісті вимог над�

системи за структурою й змісту підготовки професіо�

налів;

— положення більшої частини наукового потенціа�

лу у навчально�наукових підрозділах (департамент і ка�

федра).

Дослідження ролі науки в суспільному розвитку,

зокрема її ролі й місця в суспільному виробництві, ста�

ло особливо актуальним у зв'язку зі зростанням значен�

ня науки. У сучасних умовах істотно змінилися суспільні

вимоги до науки, що привело до зміни її соціальних

функцій, а слідом за цим — до неминучої деформації її

суспільного механізму із властивими йому структурою

діяльності, організацією, усередині — і зовнішньонау�

ковими відносинами. Визначення місця науки в системі

суспільного виробництва становить лише частину, мо�
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мент більш широкого дослідження ролі й місця науки в

суспільному житті, у розвитку й функціонуванні суспіль�

ства.

Тому роль науки у відтворенні й розвитку продук�

тивних сил у сучасних умовах, насамперед, полягає в

створенні продуктивних сил у формі знання й пере�

носі їх із цієї форми в реальні фактори матеріально�

го виробництва. Здійснюється цей процес за допомо�

гою впровадження у виробництво технологічних но�

вовведень і відтворення якісних характеристик робо�

чої сили. У сучасних умовах і засобу виробництва, і

робоча сила відтворюються не стихійно й навіть не

просто за участю повсякденної практичної свідомості,

а на основі їх переносу, створеного, насамперед, у

формі професійних і наукових знань у матеріальні

продуктивні сили.

Очевидно, що, ефективні наукові дослідження, що

проводяться у закладах вищої освіти використовують�

ся ринком, що у свою чергу, значно розширює фінан�

сові можливості навчальних закладів, дозволяє, покра�

щувати оснащення навчально�лабораторної бази, залу�

чати до навчального процесу висококваліфікованих

фахівців. Усе це підвищує якість підготовки, студентів і

веде до підвищення рейтингу ЗВО. Аналогом такої нау�

ково�практическої співдружності в доперебудовний пе�

ріод були госпдоговірні роботи, що проводилися кафед�

рами для промислових і будівельних організацій, проте

слід зазначити, що в цілому у ряді випадків вони не були

ефективні, оскільки субсидувалися із спеціальної статті

витрат підприємства.

ВИСНОВКИ
Таким чином, має бути забезпечене ефективніше

включення сектора науки закладів вищої освіти у рішен�

ня національних завдань, в процес підвищення рівня

добробуту громадян, збереження соціальної стабіль�

ності; розвиток інститутів громадянського суспільства і

забезпечення стійкого соціально�економічного розвит�

ку країни.

Щодо роботи на отримання грантів, то набагато

результативніший шлях конкурсной підтримки наукових

досліджень — широка диверсифікація грантів на фун�

даментальні дослідження, як за розміром гранту, так і

по його адресації. Для цього необхідно:

1. Відмовитися від практики розподілу грошей на

дослідження заздалегідь фіксованими великими шмат�

ками. Потрібна широка ди�версифікація грантів у рам�

ках одного заходу.

2. Слід переглянути терміни оголошення конкурсів

у бік їх збільшення. Бажано, щоб міністерство в цьому

питанні показувало позитивний приклад іншим гранто�

вим фондам.

3. Украй необхідно із самого початку мати чітку

інформацію про терміни розгляду заявок і терміни ого�

лошення результатів конкурсу. Ця інформація має бути

своєчасно доступна усім бажає через систему Інтернет.

4. Інформація про експертів і комісії з відбору має

бути прозорою (списки експертів, критерії відбору екс�

пертів і формування комісій). Результати експертизи

мають бути доступні заявникам проектів.

5. Необхідно передбачити гранти на оновлення при�

ладової бази для наукових досліджень у ЗВО. І це по�

трібно робити, випереджаючи оновлення навчальної

бази.

6. Звітність з фундаментальних і прикладних проек�

тів має бути різною. Уніфікація паперів тут недопусти�

ма.

7. Необхідно також розширити самостійність керів�

ників грантів при плануванні і розподілі засобів. Дріб'яз�

кова деталізація кошторису витрат при подачі заявок

на фінансування абсурдна.

Нині Україна інтегрувала у світову систему госпо�

дарювання і тому потрібно інші підходи до її функціо�

нування і підвищення конкурентоспроможності на світо�

вих глобальних ринках [2, с.10].

У цих цілей держава в останнє десятиліття активно

брала участь в розробці нових фінансових механізмів,

як складників господарського механізму, в цілях ство�

рення ефективних елементів національної інноваційної

системи, сприяючих перетворенню нових, передусім,

базисних знань у передові технології, нові продукти і

послуги, які повинні знайти свого споживача (покупця)

на національних і глобальних ринках.
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TRENDS IN URBAN TRANSPORT ENVIRONMENT FORMATION IN UKRAINE

У результаті проведеного дослідження було здійснено аналіз тенденцій формування місь�
кого транспортного середовища в Україні і виявлено їх фундаментальні властивості, а саме:
1. Процес глобалізації є основною тенденцією сучасної епохи, який підтримується розширен�
ням транспортних і телекомунікаційних систем. 2. Урбанізація є одним з найважливіших трендів
економічних і соціальних змін сучасності і яка набула відповідного статусу в результаті синергії
трьох основних демографічних тенденцій: природний приріст населення. 3. Значущим факто�
ром, що впливає на розвиток міського транспорту, є потужність наявної транспортної інфраст�
руктури і потреби міських жителів у мобільності переміщення. 4. Тенденцією еволюції транс�
порту та міських просторових форм є набуття рис компактності центром міста, адже еволюція
транспорту і транспортних технологій призвели до змін у міських просторових формах.

Urbanization is one of the modern dominant processes that implies, in particular, the growth of the
urban population. In view of this tendency, urban transport issues are of paramount importance for
the mobility of passengers and freight in large urban areas. Thus, the development of transport in
urban areas is determined by the complex interrelations and factors of the diversity of modes of
transport, the differences in its origin and destination, the different consumer preferences, as well
as the volume and diversity of traffic The purpose of this study is to analyze the trends of urban
transport environment in Ukraine. The study notes that an important role in the development of modern
cities is played by public transport (buses, trolleybuses, trams, subways, monorail railways) and
communal (municipal) road transport infrastructure. Public transport serves both the individual
interests of individual citizens and the collective interests of the entire population of the city, increases
personal opportunities and provides personal mobility.

As a result of the research, the analysis of trends in the formation of urban transport environment
in Ukraine was carried out and their fundamental properties were revealed, namely: 1. The process
of globalization is the main trend of the modern era, supported by the expansion of transport and
telecommunication systems, as well as the formation of an environment favorable for international
operations at the stage of trade liberalization. 2. Urbanization, which is one of the most important
trends in the economic and social changes of modern times, and which, in turn, has acquired a
corresponding status as a result of the synergy of three major demographic trends: natural population
growth; rural migrations to cities, especially in developing countries; international migration to big
cities. 3. A significant trend affecting the development of urban transport is the capacity of existing
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transport infrastructure and the need for urban mobility for mobility. 4. The trend of the evolution of
transport and urban spatial forms is the acquisition of the compactness of the city center, since the
evolution of transport and transport technologies have led to changes in urban spatial forms.

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

Урбанізація є одним із сучасних домінуючих про�

цесів, що передбачає, зокрема, зростання частки

міського населення. З огляду на цю тенденцію, питання

міського транспорту мають першорядне значення для

мобільності перевезень пасажирів і вантажів у великих

міських агломераціях. Зважаючи на наявні здобутки

децентралізації та певні тренді щодо формування агло�

мерацій, видається вкрай актуальною розробка пробле�

матики транспортного міського середовища. Так, роз�

виток транспорту в міських районах визначається склад�

ними взаємозв'язками та факторами різноманіття видів

транспорту, відмінності його походження і призначен�

ня, неоднаковими споживчими перевагами, а також об�

сягами і різноманітністю трафіку [10, с. 72; 14, с. 59].

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

Проблематика транспортного забезпечення розвит�

ку міст традиційно перебуває у центрі уваги зарубіжних

[3; 13; 14] та вітчизняних [1, 2; 5—9] вчених. Більшість

наявних публікацій присвячено питанням організації

надання та управління якістю транспортних послуг

тощо. Водночас спроби виявлення тенденцій формуван�

ня міського транспортного середовища в Україні у фа�

ховій науковій літературі наразі є відсутніми, що і зумо�

вило вибір напрямку для даної публікації.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз тенденцій формуван�

ня міського транспортного середовища в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Традиційно в центрі уваги керуючої підсистеми

міського транспорту були пасажири як учасники і спо�

живачі послуги перевезення, а міста розглядалися в

якості місця взаємодії людини з транспортною інфра�

структурою, що пов'язана з поїздками на роботу, ко�

мерційною діяльністю, відпочинком і культурними за�

ходами. Проте, міста є також територіями, де сконцен�

тровано виробництво, споживання та розподіл товарів

і послуг, що включають, зокрема, і транспортну діяль�

Ключові слова: місцеве самоврядування, транспортне середовище, місто, агломерація, міський район,

транспортне забезпечення.

Key words: local government, transport environment, city, agglomeration, urban area, transport support.

ність. Концептуально міська транспортна система нероз�

ривно пов'язана з міськими формами та їх просторової

структурою.

У результаті здійсненого аналізу наукової фахової

літератури було виділено кілька домінуючих тенденцій, що

впливають на розвиток міського транспорту [12, с. 32]:

1. Глобальна урбанізація. Розвиток сучасної міської

просторової інфраструктури відбувається на тлі урба�

нізації, яка є найважливішою домінуючою тенденцією

економічних і соціальних змін 21 ст., особливо в краї�

нах, що розвиваються. Як відомо, урбанізація відобра�

жає збільшення частки людей, які проживають в насе�

лених пунктах, передусім, містах, і зниження частки осіб,

які проживають в сільській місцевості, а темпи урбані�

зації визначаються швидкістю цих змін.

Вказана тенденція також виражається в зростанні

розмірів міст і збільшенні чисельності їх населення.

Міські проблеми мобільності населення збільшуються

пропорційно, а в деяких випадках — і по експоненті. З

1950 по 2013 рр., міське населення у світі збільшилося

більш ніж удвічі, досягнувши 3,7 млрд чол. У 2013 році

близько 52,6% населення в світі проживало в містах [11,

с. 41].

Все це стало результатом трьох основних демогра�

фічних тенденцій:

— природний приріст населення за рахунок пере�

вищення народжуваності над смертністю в міських райо�

нах, підвищення якості системи охорони здоров'я, тур�

ботою громадян про стан здоров'я на тлі зростання їх

доходів, підвищеними вимогами законодавців до стану

навколишнього середовища;

— міграції сільських жителів у міста, особливо в

країнах, що розвиваються, де вона склала від 40 до 60%

зростання міського населення. Цей процес почався з

промислової революції в 19 ст., спочатку в розвинених

країнах, а потім — у світі, що розвивається. Причинами

міграції в міста є пошук нових робочих місць, підвищен�

ня продуктивності сільського господарства, висока до�

ступність різноманітних товарів і послуг, відпочинку та

розваг, більш високі доходи і соціальна забезпеченість;

— міжнародної міграції в таких великих містах, як

Лос�Анджелес, Нью�Йорк, Лондон, Париж, Москва. Цей

процес має яскраво виражену тенденцію для мега�

полісів, однак відбувається і у містах меншого розміру.

Урбанізація як фундаментальна зміна в соціально�

економічному середовищі діяльності людини передба�

чає нові форми зайнятості, економічної активності та

способу життя. Індустріалізація в країнах, що розвива�

ються, безпосередньо пов'язана з урбанізацією. За да�

ними Фонду народонаселення ООН, близько 18 міль�

йонів осіб мігрують із сільської місцевості в міста (що�

року) в одному тільки Китаї. Поточні глобальні тенденції

вказують на зростання приблизно на 50 мільйонів го�
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родян щороку, або близько мільйона в тиждень. Більше

90% цього зростання припадає на країни, які розвива�

ються, що підвищує інтенсивність навантаження на

міську інфраструктуру, особливо громадський транс�

порт. До 2050 року 6,4 млрд чоловік, близько двох тре�

тин населення планети, будуть міськими жителями [9,

с. 49].

Подібні демографічні зміни передбачають форму�

вання нових міських просторових структур, починаючи

з малих міст та закінчуючи великими міськими агломе�

раціями. Це також надає додаткової актуальності пи�

танню щодо оптимального розміру міста з технічними

обмеженнями щодо розвитку його інфраструктури

(доріг, комунальних послуг, громадського транспорту,

водопостачання і водовідведення, будівництва).

Значна кількість найбільших міст світу і міст з насе�

ленням понад 1 млн осіб є неблагополучними і неефек�

тивними в управлінні з точки зору оптимальності

розмірів і розвитку інфраструктури.

2. Значущою тенденцією, що впливає на розвиток

міського транспорту, є потужність наявної транспортної

інфраструктури і потреби міських жителів у мобільності

переміщення. Існує значна різноманітність міських форм,

просторових структур і пов'язаних з ними систем місько�

го транспорту, описаних, зокрема у [7, с. 51; 8, с. 304].

Поняття міських форм життєдіяльності відноситься

до просторових відображень міських транспортних си�

стем, а також тих фізичних інфраструктур, що опосе�

редковують їх, і які спільно визначають специфіку про�

сторового розташування міста.

На відміну від попереднього поняття, міські просто�

рові структури відносяться до сукупності відносин, що

випливають із міських форм і в їх основі лежать складні

взаємодії людей, вантажів та інформації. Це поняття

дозволяє оцінити, якою мірою конкретні міські струк�

тури взаємодіють з певними міськими транспортними си�

стемами, включаючи міський (комунальний, муніципаль�

ний) пасажирський транспорт.

Розвиток міських просторових структур і інших

ознак економічної діяльності (технологій, що забезпе�

чують функціонування їх підсистем) за етапами глоба�

лізації економічної діяльності і урбанізації показано в

таблиці 1.

 Згідно з представленою таблицею, міські райони

як господарюючі суб'єкти перебувають під впливом су�

часного етапу глобалізації. Оскільки ступінь глобалізації

визначається різними технологічними і економічними

ознаками, кожен з її етапів пов'язаний з різними міськи�

ми умовами, від невеликих міст�держав епохи меркан�

тилізму (з XVI по XIX ст.), промислових міст (з XIX до

середини XX сто.), до мегаполісів на початку XXI ст.

Далекі плавання і подолання довгих відстаней були клю�

човими технологіями епохи меркантилізму, що дозво�

лило сформувати глобальні торговельні мережі, які зв'я�

зують європейські країни з Азією і Америкою [6].

Нові торгові мережі були доповнені досягненнями

у сфері плавання на основі картографії та банківської

платіжної системи. Збільшення просторової наближе�

ності до основних торгових міст і початок поділу праці

викликало зростання населення і збільшення розмірів

міських поселень. Технічні інновації в епоху промисло�

вої революції спиралися на механізацію виробництва і

зростання його мобільності. Це дозволило впровадити

нові процеси і підсистеми їх забезпечення, засновані на

принципах економії масштабу і вертикальної інтеграції

виробництва за рахунок більш складної системи поста�

вок. Суттєві зміни в інфраструктурі (наприклад, будів�

ництво залізниць і телеграфних мереж), розвиток бан�

ківських та юридичних послуг були характерними озна�

ками індустріального етапу глобалізації та урбанізації

економічної діяльності [1, с. 121].

Процес глобалізації є основною тенденцією сучас�

ної епохи, який підтримується розширенням транспорт�

них і телекомунікаційних систем, а також формуванням

середовища, сприятливого для міжнародних операцій на

етапі лібералізації торгівлі. Масштаби, інтенсивність і

мобільність капіталу, товарів і послуг, людей та інфор�

мації стали головними організаційними і конкурентосп�

роможними ознаками розвитку міської просторової

структури і транснаціональних корпорацій, діяльність

яких грунтується на порівняльних перевагах за витрата�

ми та інноваційно�інвестиційним можливостям.

Ознаки До індустріальний етап Індустріальний етап Сучасний етап 
Технології Нові транспортні технології, 

значні відстані, нові транспортні 
засоби, початок 
картографування тощо 

Перехід до парової тяги, 
розвиток залізниць, 
судноплавства, спорудження 
судноплавних каналів  

Нові транспортні та 
комунікаційні технології, 
інноваційні виробничі 
технології, розвиток сфери 
послуг та наукової діяльності  

Підсистеми 
забезпечення 

Розвиток картографії та 
навігації, нових платіжних 
засобів, кредитування, 
становлення сучасних держав 

Ефект масштабу, вертикальна 
інтеграція, становлення 
майнових прав та кредитно-
грошової політики, розвиток 
освіти та науки 

Економія від суміщення, 
лібералізація освіти, логістичні 
інновації для полегшення руху, 
товарів, капіталу, послуг, 
інформації 

Просторові 
структури 

Розподіл праці, урбанізація, 
зростання міст, початок 
будівництва дорожньої 
інфраструктури 

Масова урбанізація міських 
районів, зростання чисельності 
міського населення, поява 
структурних проблем з 
проживанням, інфраструктурою, 
проживанням, наявністю 
соціальних проблем (безробіття, 
охорона здоров’я, освіта тощо) 

Конкуренція крупних міст на 
глобальному рівні, зміна 
дислокацій виробництва і 
розподілу, зростання крупних 
міських районів навколо 
великих міст, збільшення 
концентрації капіталу в 
роздрібній торгівлі, фінансовій 
діяльності, високі вимоги до 
охорони довкілля, прискорене 
будівництво дорожньої 
інфраструктури  

Таблиця 1. Характеристика етапів глобалізації та урбанізації економічної діяльності
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За ступенем розвитку транспорту міські просторові

структури можуть бути класифіковані за рівнем цент�

ралізації і кластеризації:

— за рівнем централізації міські елементи поділя�

ються на більш або менш централізовані. У централізо�

ваних містах основна частка життєдіяльності здійс�

нюється в центрах, а в децентралізованих — ближче до

околиць. Основними рушійними силами централізації є

органи державного управління, фінансові інститути,

офіси великих транснаціональних компаній;

— за рівнем кластеризації міські елементи поділя�

ються за числом і потужністю таких окремих міських

кластерів, як промисловий кластер, кластери охорони

здоров'я та освіти, науковий кластер, транспортно�ло�

гістичний кластер і т.д.

Географічне положення кожного міста значно ва�

ріюється за міськими формами просторових структур,

які мають такі елементи, як транспортно�термінальні

вузли і взаємозв'язки [1, с. 56]. Формування транспор�

тно�термінальних вузлів пов'язано з просторовим нако�

пиченням економічної діяльності та доступом до транс�

портної системи. Термінали, такі як порти, залізничні

вокзали, аеропорти, автовокзали є важливими вузлами,

навколо яких формується діяльність агломерату на

місцевому чи регіональному рівнях. Вузли мають

ієрархії, пов'язані з їх важливістю і внеском до обсягу

міських функцій. Найбільш високу ієрархію мають такі

вузли, як управління, роздрібна торгівля, фінансові по�

слуги, а найменш високу — виробництво, розподіл, по�

бутове обслуговування, комунальне господарство.

Під час підготовки цього дослідження ми виходили з

розуміння, що взаємозв'язки — це елементи інфраструк�

тури, що підтримують товарно�матеріальні і транспортні

потоки від, до і між вузлами. Найнижчий рівень зв'язків

включає в себе вулиці, які є визначальними елементами

міської просторової структури. Існує ієрархія зв'язків від

елементарного переміщення до регіональних автомобіль�

них і залізничних доріг і до міжнародних зв'язків систем

повітряного і морського транспорту. Залежно від характе�

ру взаємозв'язків міські вузли та зв'язки забезпечують фун�

кціональну зв'язаність, під якою маються на увазі міські

функції торгівлі, виробництва та телекомунікацій [13, с.115].

Міський транспорт, таким чином, пов'язаний з про�

сторовими формами, які варіюються в залежності від

режиму їх використання. Місцеві географічні та істо�

ричні характеристики залишаються важливими факто�

рами, що впливають на міські форми. У століття широ�

кої автомобілізації і особистої мобільності все більше

число міст розвивають свою просторову структуру, що

збільшує залежність життєдіяльності населення і комер�

ційних структур від моторизованого транспорту, зокре�

ма, особистого автомобіля. Це спровокувало перехід від

сітки вулиць до криволінійних і кластерних моделей, які

зазвичай зустрічаються в приміських районах. Диспер�

сійна форма міської забудови і відповідне розташуван�

ня вулиць міста має місце в багатьох різних типах міст.

3. Наступною тенденцією еволюції транспорту та

міських просторових форм є набуття рис компактності

центром міста. Так, багато сучасних міст успадкували

міську форму з щільних міських ядер центру. Однак на

іншому кінці спектру можна зустріти дисперсійні міські

форми, які були створені відносно нещодавно і пов'я�

зані з високим рівнем автомобілізації. Важливу роль в

економічній життєздатності населення, державних, му�

ніципальних і комерційних організацій, а також в міських

просторових структурах відіграють міські порти, аеро�

порти, залізничні та автовокзали як центри тяжіння і

розподілу транспортних потоків [14, с. 79].

Еволюція транспорту і транспортних технологій, в

цілому, привели до змін у міських просторових формах.

У минулому, традиційні виробництва залежали від на�

явності централізованих робочих місць, транспортних і

технологічних чинників, а сучасні виробництва, торго�

во�офісні центри, транспортно�логістичні центри роз�

міщуються в приміських районах через більш низьку

вартість будівництва і оренди. Таким чином, міські про�

сторові структури перейшли від вузлової до багатовуз�

лової форми, що зумовило розвиток міста і формуван�

ня нових зв'язків з регіональними та глобальними су�

б'єктами економічної діяльності.

Різні частини міста мають неоднакову динаміку роз�

витку в залежності від його просторової структури. Ці

зміни відбулися у відповідності з різними географічними

та історичними процесами. Два процеси мали істотний

вплив на формування сучасних міських просторових

структур: дисперсна модель розвитку міст і децентралі�

зація життєдіяльності. Це призвело до двох протилеж�

них ефектів. По�перше, час на поїздки залишався віднос�

но стабільним за тривалістю. По�друге, сполучення, як

правило, здійснювалося автомобільним, а не громадсь�

ким транспортом. Більшість транзитних доріг та інфрас�

труктурних систем були розроблені для полегшення

транспортного потоку між передмістям і містом, а не між

передмістями. В результаті, приміські автомагістралі ви�

явилися менш перевантаженими, ніж міські магістралі.

Хоча транспортні системи і моделі значно змінили�

ся з плином часу, більшість людей знаходяться в дорозі

30—40 хвилин в одному напрямку. У всьому світі люди

витрачають близько 1,2 години в день на поїздки на

роботу при низькому або високому значенні мобіль�

ності. Різні технології транспорту пов'язані з різною

швидкістю і потужністю переміщення. В результаті,

міста, які в основному покладаються на немоторизова�

ний транспорт, як правило, відрізняються від міст з

більш сучасним транспортом. Транспортні технології

відіграють важливу роль в міських просторових фор�

мах для різних видів діяльності, а їх еволюція тісно по�

в'язана з місцевими умовами життєдіяльності, розвит�

ком інфраструктури і інвестиційною активністю [1, с. 83].

Площа міст, що виділяється на транспорт, часто

корелює з рівнем мобільності. До автомобільної ери

близько 10% міської землі припадало на транспорт, а

дороги призначалися для пішоходів. Як тільки збільши�

лися мобільність людей і вантажів, зросла частка

міських районів для транспорту та його інфраструкту�

ри. Великі зміни в просторових формах міського транс�

порту спостерігаються між різними містами, різними

частинами міста, центральними і периферійними райо�

нами. Основними компонентами просторових форм

міського транспорту є пішохідні зони, дороги і парков�

ки, велосипедні доріжки, транзитні системи громадсь�

кого транспорту, транспортні термінали (порти, аеро�

порти, метро, автомобільні та залізничні станції тощо).

Наприклад, багато транзитних систем такі, як автобуси
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і трамваї, істотно скоротили частку дорожнього просто�

ру, що припадає на інші види транспорту, що призвело

до створення дорожніх смуг руху, призначених для ав�

тобусів, на постійній чи тимчасовій (в годину пік) основі.

Просторове значення кожного виду транспорту

змінюється в залежності від ряду факторів, у тому числі

найбільш важливим є щільність. Крім того, кожен вид

транспорту має унікальні ознаки продуктивності і харак�

теристики використовуваного простору. Найбільш на�

очним прикладом є автомобіль, який вимагає простір

для переміщення (частини дорожньої інфраструктури),

але також використовує значну частину міського про�

стору для стаціонарного розміщення. Таким чином, ве�

лика площа міського простору повинна бути виділена

для розміщення автомобіля, коли він є економічно та

соціально недоцільним. У великих міських агломераціях

майже всі вільні місця для паркування на вулиці і районах

середньої та вищої щільності зайняті упродовж дня. У

містах Західної Європи дороги становлять від 10% до

20% міського простору, тоді як в інших країнах цей по�

казник становить близько 6%, але швидко збільшуєть�

ся за рахунок автомобілізації [5, с. 79].

Урбанізація, крім усього іншого, характеризується

зростанням числа поїздок в міських районах. Міста тра�

диційно відповідають на зростання мобільності розвит�

ком транспортних засобів, просторових форм та інфра�

структури. У розвинених країнах світу міські просторові

структури з точки зору використання автомобілів,

діляться на чотири основні типи: повністю моторизова�

ну мережу, яка залежить від кількості особистого авто�

транспорту населення міста; слабкий центр, де багато

видів життєдіяльності знаходяться на периферії; силь�

ний центр, який має високу щільність міських центрів з

добре розвиненою системою громадського транспор�

ту; мережу з обмеженим трафіком, переважно в центрі

міста і в години пік.

Міський транспорт включає три широкі категорії

перевезень: громадські, індивідуальні та вантажні пе�

ревезення. У той час як пасажирські перевезення є ре�

зультатом численних індивідуальних рішень, заснова�

них на різних обгрунтуваннях, вантажні перевезення є

результатом спільних рішень вантажовласників і поста�

чальників транспортних послуг. У ряді випадків, паса�

жирські і вантажні перевезення доповнюють один од�

ного, але іноді можуть конкурувати між собою.

Метою громадського транспорту є надання загаль�

нодоступних послуг населенню в мобільності в певній

частині міста. Його ефективність заснована на переве�

зеннях великої кількості пасажирів та досягненні еко�

номії на масштабі діяльності. Громадські перевезення

здійснюються з використанням трамваїв, автобусів, тро�

лейбусів, метро, електропоїздів і поромів [4, с. 64]. Інди�

відуальний транспорт надає послуги мобільності, яка є

результатом особистого вибору засобів, як�от: авто�

мобіль, ходьба, велосипед і мотоцикл.

Оскільки міста є домінуючими центрами виробниц�

тва, розподілу і споживання товарів, комерційна

діяльність (індивідуальна, колективна) супроводжуєть�

ся великими вантажними перевезеннями. Ці перевезен�

ня в основному здійснюються автофургонами і їх пере�

міщенням між виробництвами, розподільчими центра�

ми, складами і організаціями роздрібної торгівлі.

Таким чином, швидкий розвиток міст, що відбуваєть�

ся в багатьох країнах світу, тягне за собою збільшення

кількості пасажирів і вантажів, які прямують в міські райо�

ни. Перевезення, як правило, здійснюються на великі

відстані, але досвід показує, що за останні сто років се�

редній час у дорозі змінився не суттєво (від 1 до 1,2 годи�

ни в день). Це означає, що споживачі послуг перевезення

поступово перейшли до більш швидких видів транспорту

і, отже, та сама відстань може бути подолана швидше. Були

реалізовані на практиці більш ефективні технології транс�

портних засобів та інфраструктури, в результаті чого сфор�

мувалася велика різноманітність систем міського транс�

порту в світі. Розвинені країни пройшли три основні періо�

ди розвитку міст, і кожен з них був пов'язаний з особли�

вою формою міської мобільності (ходьбою, гужовим

транспортом, електротранспортом, автотранспортом).

У науковій літературі мобільність розглядається в

соціальному аспекті як проблема справедливості. Част�

ка автомобілів у міських поїздках варіюється в залеж�

ності від міської просторової форми, соціального ста�

тусу громадянина, його доходів, якості послуг громадсь�

кого транспорту та можливості парковки. Громадський

транспорт є загальнодоступним для таких соціальних

груп, як студенти, літні люди, малозабезпечені грома�

дяни. Існують значні відмінності в мобільності в залеж�

ності від віку, доходів, статі та стану здоров'я.

Важливу роль у розвитку сучасних міст відіграє гро�

мадський транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї,

метро, монорейкові залізниці) і комунальна (муніци�

пальна) транспортно�дорожня інфраструктура. Гро�

мадський транспорт значно покращує якість життя в

міських агломераціях, забезпечуючи безпечне, ефектив�

не і економічне обслуговування пасажирів. Громадсь�

кий транспорт служить як індивідуальним інтересам

окремих громадян, так і колективним інтересам всього

населення міста, збільшує особисті можливості і забез�

печує особисту мобільність [4, с.167].

Громадський транспорт та міські транспортні коридо�

ри є природними координаційними центрами для населен�

ня міста, забезпечують економічну і соціальну ефек�

тивність життєдіяльності, сприяють створенню сильних

районних центрів, які є економічно стабільними, безпеч�

ними і продуктивними [3, с. 9]. Коли пасажири використо�

вують громадський транспорт для поїздок, то їх контакти

з оточуючими стають більш тісними і зростає рівень ко�

мунікацій, а залежність від автомобілів знижується, що

сприяє підвищенню рівня фізичної активності.

Громадський транспорт забезпечує економію су�

спільних витрат, включаючи поточні і одноразові. За

розрахунками, наведеними у роботі [4], кожен рубль,

інвестований в громадські транспортні проекти, при�

носить близько 6 руб. економічного ефекту, а кожні

10 млн руб., інвестовані в громадський транспорт, при�

носять щорічний дохід в 30 млн руб. [4]. Вважається,

що нерухомість (житлові приміщення, комерційні

будівлі та офіси), яка обслуговується громадським

транспортом, цінується вище, ніж її аналогічні види, не

доступні для громадського транспорту. Міський паса�

жирський транспорт сприяє державному і міському еко�

номічному зростанню, збільшує місцеву клієнтську базу

для цілого ряду послуг (роздрібної торгівлі, підприємств

громадського харчування, медичних установ, закладів
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освіти, побутових послуг тощо). Такий вид транспорту

оживляє райони проживання, збільшує соціальну взає�

модію і пішохідну активність, підвищує безпеку, а та�

кож допомагає створити відчуття комфортних умов про�

живання. Так, вважається, що до 2025 року 20% насе�

лення розвинених міст буде старше 65 років, і багато

хто з них будуть не в змозі управляти особистими авто�

мобілями, що є додатковим драйвером зростання по�

слуг громадського транспорту [11, с. 61].

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження було здійсне�

но аналіз тенденцій формування міського транспортного

середовища в Україні і виявлено їх фундаментальні влас�

тивості, а саме: 1. Процес глобалізації є основною тенден�

цією сучасної епохи, який підтримується розширенням

транспортних і телекомунікаційних систем, а також фор�

муванням середовища, сприятливого для міжнародних

операцій на етапі лібералізації торгівлі. 2. Урбанізація є

одним з найважливіших трендів економічних і соціальних

змін сучасності і яка, своєю чергою, набула відповідного

статусу в результаті синергії трьох основних демографіч�

них тенденцій: природний приріст населення; міграції

сільських жителів у міста, особливо в країнах, що розви�

ваються; міжнародної міграції у великі міста. 3. Значущою

тенденцією, що впливає на розвиток міського транспор�

ту, є потужність наявної транспортної інфраструктури і

потреби міських жителів у мобільності переміщення. 4.

Тенденцією еволюції транспорту та міських просторових

форм є набуття рис компактності центру міста, адже ево�

люція транспорту і транспортних технологій призвели до

змін у міських просторових формах.

Всі розглянуті тенденції і чинники формування

міського транспортного середовища обумовлюють

актуальність дослідження стану і перспектив розвитку

міського громадського транспорту в Україні, що і ви�

значає перспективи подальших наукових досліджень.
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MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE INCOME TAX OF INDIVIDUALS
IN THE CONDITIONS DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

Статтю присвячено теоретичному обгрунтуванню та осмисленню механізмів державного ре�
гулювання ПДФО в сучасних умовах господарювання. Розглянуто особливості механізмів справ�
ляння (нарахування та сплати) податку з доходів фізичних осіб у зв'язку з бюджетною децент�
ралізацією та перспективи підвищення ефективності фіскальної й соціально�регулятивної ролі
цього податку в Україні. Виокремлено спільні та відмінні ознаки сплати податку з доходу фізич�
них осіб в Україні та країнах ЄС, розкрито механізми сплати цього податку. Класифіковано
основні елементи сплати податку, охарактеризовано динаміку максимальних і мінімальних ста�
вок податку.

В історичному аспекті проаналізовано виникнення та розвиток податкової форми в розрізі
змін законодавства та на основі нормативно�правових актів, які регулюють процес нарахуван�
ня та сплати податку на доходи фізичних осіб. Встановлено зростання ролі ПДФО в надходжен�
нях до бюджету України. Розглянуто законодавчі зміни щодо оподаткування доходів фізичних.
Відповідно до нормативно�правових актів встановлено зміни щодо зарахування та перерозпо�
ділу ПДФО між бюджетами різних рівнів.

Проаналізовано проблеми щодо справляння податку з доходів фізичних осіб та сформовано
рекомендації щодо вдосконалення механізмів оподаткування доходів громадян в Україні.

The article is devoted to theoretical justification and understanding of mechanisms of state
regulation of PIT in modern economic conditions. The peculiarities of the mechanisms of collection
(calculation and payment) of the tax on personal income in connection with the budgetary
decentralization and the prospects of increasing the efficiency of the fiscal and socio�regulatory
role of this tax in Ukraine are considered.

The mechanisms of state regulation of tax on personal income are defined, namely: legal,
economic, institutional and motivational.

Legal mechanisms are carried out by adopting statutory regulations.
Economic mechanisms are based on approaches in the process of administration, redistribution

of tax in order to achieve a certain economic effect.
Institutional systems of regulation are the interaction of State and local authorities through an

organizational system of ties and legal norms.
Motivational mechanisms are in the growth of motivation of local self�government bodies to the

development of democracy and local self�government.
The common and distinctive signs of payment of income tax on private individuals in Ukraine and

EU countries, revealed payment mechanisms of this tax are singled out.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна соціально�економічна ситуація в Україні

потребує швидких трансформаційних змін, структурних

реформ спрямованих на розбудову конкурентоздатної

ринкової економічної системи. Досягнення кардиналь�

них зрушень в економіці можливе лише за умови актив�

ного державного регулювання її найважливіших сек�

торів, зокрема фінансового. Водночас здійснення ре�

форм повинно зробити економіку ефективною і соціаль�

но орієнтованою як для суспільства, так і для держави.

Науковими дослідженнями у сфері державного

управління доведено, що в країнах із трансформацій�

ною економікою необхідність державного регулюван�

ня вища, оскільки самоорганізація властива досить

стійким системам і малоефективна в період переходу

від однієї системи до іншої, загостренням соціальних

проблем. Функція держави при цьому стимулювати,

сприяти трансформаційним процесам, реформам, нада�

вати економічним процесам чіткої спрямованості відпо�

відно до цілей, завдань, потреб та інтересів країни.

Однією з найбільш важливих реформ в Україні є

реформа децентралізації владних та фінансових повно�

важень держави на користь місцевого самоврядування.

Фінансовий аспект цієї реформи є одним із найсут�

тєвіших, від якого, у великій мірі, залежить успішність

проведення самої реформи. Варто зазначити, що подат�

ки — це головний фінансовий метод мобілізації держав�

них доходів, податки є вагомим засобом формування

доходів державного та місцевих бюджетів.

Серед визначальних податків які забезпечують фор�

мування місцевих бюджетів є податок на доходи фізич�

них осіб (далі — ПДФО), який водночас виконує роль

соціального регулятора, оскільки стосується кожного

члена суспільства. В Україні для розвитку конкуренто�

спроможної соціально�орієнтованої економіки варто

здійснювати ефективне реформування системи оподат�

It was established that in the countries of the European Union there is different from the Ukrainian
tax system, namely:

There is a progressive system, under which the principle "who earns more — pay more" is
implemented.

Local self�government bodies, depending on their needs, can independently adjust the tax rate.
The main items of tax payment are classified, the dynamics of maximum and minimum tax rates

are described.
In historical aspect, the emergence and development of tax forms in the context of changes in

legislation and on the basis of normative legal acts regulating the process of calculation and payment
of personal income tax are analyzed. The growth of the PFD in the revenues to the budget of Ukraine
was established. Legislative changes regarding taxation of physical incomes are considered.
According to the normative legal acts the changes on crediting and redistribution of PIT between
budgets of different levels are established.

There are analyzed problems of tax on personal income and the recommendations for improving
the mechanisms of taxation of citizens ' incomes in Ukraine were formed.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, елементи оподаткування, мінімальні та максимальні

ставки, механізми оподаткування.

Key words: personal income tax, elements of taxation, minimum and maximum rates, taxation mechanism.

кування в цілому, і, зокрема, модернізацію механізмів

державного регулювання ПДФО. Це забезпечить вико�

нання справедливих соціально�економічних функцій

держави і неминуче призведе до росту добробуту насе�

лення, збільшення довіри громадян до органів публіч�

ної влади.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА
ПРОБЛЕМАТИКОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вагомий внесок у дослідження проблем державно�

го регулювання соціально�економічним розвитком зро�

били такі відомі вчені, як: О. Бойко�Бойчук, В. Гриньова,

Л. Дідківська, В. Малиновський, І. Розпутенко, Р. Руд�

ницька, Д. Стеченко, О. Федорчак, Н. Харченко Ю. Ба�

жал, О. Білорус, В. Геєць, Н. Гончарова, А. Гриценко,

М. Долішній, М. Данько, С. Дорогунцов, Д. Євдокимо�

ва, І. Лукінов, Д. Лук'яненко, А. Мар'єнко, Б. Панасюк,

Ю. Пахомов, В. Пономаренко, А. Поручник, М. Соко�

лик, М. Чумаченко, А. Філіпенко, О. Чечель.

Водночас огляд наукових публікацій свідчить про те,

що основні кластери механізмів державного регулюван�

ня ПДФО в умовах децентралізації ще не достатньо гли�

боко та повно розкриті. Актуальним залишається питан�

ня розробки ефективних економічних, правових, інсти�

туційних, мотиваційних механізмів державного регулю�

вання фінансів в умовах децентралізації влади і управ�

ління. Це і обумовлює необхідність більш глибоких до�

сліджень у цьому напрямі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є аналіз правових, економічних, інсти�

туційних та мотиваційних механізмів державного регу�

лювання ПДФО в контексті здійснення реформи децен�

тралізації, оцінка структури механізмів державного ре�

гулювання ПДФО, розроблення пропозицій щодо удос�

коналення механізмів стягнення ПДФО в Україні.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — одне

з основних джерел доходів бюджету держави, місце�

вих бюджетів, яке використовується для регулювання

доходів і накопичень різних соціальних груп населен�

ня.

Державне регулювання ПДФО в умовах децентра�

лізації влади — це політико�економічний процес, що

грунтується на реалізації відповідної державної подат�

кової політики як сукупності форм і методів державно�

го впливу на суб'єктів оподаткування та отримувачів

податків. Мета державного регулювання ПДФО, яке

здійснюється за допомогою прийняття нормативно�пра�

вових актів, полягає у визначенні оптимальної моделі

розвитку взаємовідносин, що складаються при адміні�

струванні та розподілі цього податку. Державне регу�

лювання виявляється також у встановленні законодав�

чих нормативів, правил, вимог та процедур адміністру�

вання та перерозподілу ПДФО.

Податку на доходи фізичних осіб як економічній

категорії властиві такі характеристики:

Фінансово�економічна — відчужуються частина

отриманого доходу платника на користь держави,

органів місцевого самоврядування, для виконання ними

своїх функцій. Тобто є платою громадянина за послуги

Держави.

Політична — узгоджуються інтереси різних верств

суспільства. Тобто виробляється та реалізовується су�

купність норм та принципів

щодо визначення ставки по�

датку, об'єкту оподаткування,

пільг, які повинні врегулювати

суспільні відносини.

Соціальна — зачіпає інте�

реси економічно активного

населення країни, згладжує

нерівність у доходах, яка існує

між різними соціальними гру�

пами (хто заробляє більше —

більше платить), впливає на

рівень заощаджень населен�

ня, обсяг, динаміку і структу�

ру внутрішнього попиту, якість

життя, демографічні та інші

показники соціальної сфери.

У разі зменшення ставки по�

датку збільшується попит на

товари та послуги, створюють�

ся умови для збільшення зао�

щаджень, і навпаки у разі

збільшення ставки податку,

платник податку сплачує з сво�

го доходу в бюджет більше —

залишаючи для власного спо�

живання менше.

Через ПДФО реалізується

зв'язок громадян�платників з

державою (в особі фіскальних

органів) і місцевими органами

самоврядування, тим самим

громадяни стають причетними

до формування доходів бюджету і набувають прав для

контролю за ефективним використанням державних ре�

сурсів.

У сучасних умовах поряд з фіскальною особливу

увагу держава повинна приділяти регулюючій функції

ПДФО, бо податок чинить серйозний вплив на рівень і

структуру доходів населення, його платоспроможний

попит.

Значущість ПДФО обумовлена тим, що він:

1) безпосередньо зачіпає інтереси всіх без винятку

верств економічно активного населення країни;

2) один з основних податків, який дозволяє в мак�

симальному ступені реалізувати основні принципи опо�

даткування: справедливість і рівномірність розподілу

податкового тягаря;

3) дозволяє змінювати розмір кінцевих доходів на�

селення без зміни відповідності між результатами праці

та її оплатою;

4) впливає на структуру кінцевих доходів населен�

ня, а отже, і на структуру потреб населення;

5) дозволяє обкладати доходи, які отримуються з

різних джерел [9].

Прийняття законодавчо�нормативних актів формує

правовий механізм державного регулювання ПДФО,

який зумовив появу та розвиток податку.

Мотиваційні механізми адміністративно�фінансової

децентралізації в Україні заключаються в зростанні

мотивації органів місцевого самоврядування до розбу�

дови демократії та розвитку місцевого самоврядуван�

Таблиця 1. Основні елементи сплати податку
з доходів фізичних осіб в Україні

Назва Сутність 
Суб’єкт 
оподаткування 

1. Резиденти – фізичні особи (доходи, отримані з джерела їхнього походження в 
Україні, та іноземні доходи).  
2. Нерезиденти – фізичні особи (доходи, отримані з джерела їхнього 
походження в Україні).  
3. Податкові агенти 

Об’єкт 
оподаткування 

Об’єктом оподаткування резидента є: 
1. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. 
2. Доходи з джерела їхнього походження в Україні, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування. 
3. Іноземні доходи – прибутки, отримані з джерел за межами України. 
Об’єктом оподаткування нерезидента є: 
1. Загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із джерела його 
походження в Україні. 
2. Доходи з джерела їхнього походження в Україні, які остаточно 
оподатковуються під час їх нарахування 

Податкова 
база 

Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, 
який підлягає оподаткуванню, нарахований на користь платника податку 
протягом звітного податкового періоду 

Ставка 
податку 

Ставка податку становить 18% бази оподаткування щодо доходів заробітної 
плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і 
винагород, які нараховуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за 
цивільно-правовими договорами. 
Ставка податку становить 5 % бази оподаткування у випадках - для доходів у 
вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих 
резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у 
вигляді дивідендів по акціям, інвестиційним сертифікатам, які виплачуються 
інститутами спільного інвестування). 
Ставка податку становить 0% бази оподаткування – для об’єктів спадщини, що 
успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів 
споріднення 

Порядок 
нарахування 

Резиденти сплачують податок з усіх доходів, отриманих із джерела їхнього 
походження як в Україні, так і за кордоном. Водночас у них залишається 
можливість врахувати податок, сплачений за кордоном, у визначенні в 
декларації річної суми податку, що підлягає сплаті в бюджет. Нерезидент 
платить податок також за чинним сьогодні принципом – тільки з доходів, 
одержаних в Україні 
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ня через покращення умов життя

громадян, підвищення якості та

кількості соціальних послуг, які на�

даються жителям громад, у зв'язку

збільшенням доходів місцевих бюд�

жетів у тому числі від надходжень

ПДФО.

Систему прибуткового оподаткування громадян в

Україні було запроваджено із середини 1991 р. наслідок

ухвалення Закону Української PCP "Про прибутковий

податок з громадян Української РСР, іноземних грома�

дян та осіб без громадянства" від 5 липня 1991 р.

З 26 грудня 1992 р. система оподаткування фізич�

них осіб регулювалась Декретом Кабінетом Міністрів

України "Про прибутковий податок з громадян", який

діяв до 1 січня 2004 року. За цей період часто відбува�

лась зміна ставок прибуткового податку з громадян вбік

збільшення — іноді по кілька разів на рік. Це було обу�

мовлено розвитком ринкових відносин, зміною форми

одержання доходу, необхідністю вирівнюванням до�

ходів малозабезпечених і високозабезпечених верств

населення за допомогою прогресивної шкали ставок.

Але попри збільшення ставок майже удвічі, доходи

бюджету від прибуткового податку з громадян в цей

період зменшились. Це сталося внаслідок ухилення гро�

мадян від сплати ПДФО.

У травні 2003 р. було ухвалено Закон України "Про

податок з доходів фізичних осіб", яким передбачено

суттєві зміни в механізмі справляння податку з доходів

фізичних осіб. Декрет Кабінету Міністрів України "Про

прибутковий податок з громадян" втратив чинність, за

винятком норм розділу IV у частині оподаткування до�

ходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою

діяльністю. Основними нововведеннями цього закону

стала відмова від прогресивної шкали оподаткування

доходів фізичних з максимальної ставкою 40 % та вста�

новлення єдиної податкової ставки оподаткування су�

купного місячного (річного) доходу у розмірі 15%, а на

період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2006 року —

13%.

З 01.01.2011 р. в Україні порядок нарахування та

сплати податку на доходи фізичних осіб регулюється

розділом IV Податкового кодексу України (далі — ПКУ)

від 02.12.2010 р. № 2755�VI (із змінами). Механізм дер�

жавного регулювання нарахування і стягнення податку

на доходи фізичних осіб повинен базуватися на скла�

дових елементах системи оподаткування та чинному

податковому законодавстві (табл. 1).

З прийняттям ПКУ з 1 січня 2011 р. в Україні почало

діяти малопрогресивне оподаткування фізичних осіб.

Була встановлена основна ставка податку, а саме 15%

бази оподаткування щодо доходів, які не перевищува�

ли 10 мінімальних зарплат. У разі якщо загальна сума

отриманих платником податку доходів у звітному подат�

ковому місяці перевищує десятикратний розмір

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на

1 січня звітного податкового року, ставка податку ста�

новила 17% (20% з 01 січня 2015 р.) суми перевищен�

ня. Ця норма мала б забезпечити рівномірність подат�

кового навантаження, проте проблемою залишалося

приховування (тінізація) доходів у вигляді заробітної

плати. Роботодавці платити неофіційні доходи праців�

никам з метою ухилення від оподаткування. Ситуація з

приховуванням доходів призводить до того, що соціаль�

но�регулятивна функція податку на доходи фізичних

осіб реалізувалася недостатньо ефективно.

В Україні основна частина населення отримувала

доходи, що не перевищують встановлену межу у 10 роз�

мірів мінімальних зарплат і відповідно, основна ставка

за якою сплачували податок була в розмірі 15%, однак

діапазон встановленого доходу достатній для того, щоб

однакова відсоткова ставка по�різному впливала на

рівень життя окремого платника податку. Одна ставка

оподаткування може для незначних доходів відбирати,

наприклад, усі кошти для накопичення та ще й частину

коштів, призначених для споживання, а для великих

доходів ця сама ставка відбиратиме лише незначну ча�

стину коштів, призначених для інвестування. Таким чи�

ном, в Україні розвинено лише фіскальну функцію по�

датку, без врахування соціально�регулятивної функції

податку на доходи фізичних осіб.

Економічний механізм базується на підходах щодо

процесу адміністрування, перерозподілу податку з метою

досягнення певного економічного ефекту. Фіскальне зна�

чення податку полягає у фінансуванні доходів бюджету.

Податок на доходи фізичних осіб є однією з основних ста�

тей податкових надходжень в Україні (табл. 2).

Номінальні надходження ПДФО до Зведеного бюд�

жету України (далі — ЗБУ) зросли із 60,2 млрд грн за

2011 року до 226,7 млрд грн за 2018 рік.

Особливо різке зростання номінальних надходжень

спостерігалось починаючи з 2015 року. Так, якщо в се�

редньому щорічний темп приросту сукупних надходжень

ПДФО до ЗБУ в 2011—2014 роках складав 6—7 %, то

в 2015 році — вже 25 %, а в 2016 році — 39 %, в 2017 —

33,7%, в 2018 — 22,12 %.

Попередньо може скластися враження, що ефекти

податкових реформ 2014—2016 років були лише по�

зитивними. Проте більш детальний аналіз свідчить, що

зростання зумовлене не такими факторами, як покра�

щення економічної ситуації в країні, зростання реаль�

ної заробітної плати населення, легалізація тіньових за�

робітних плат, а насамперед:

— змінами в податковому законодавстві (введення

нових об'єктів оподаткування, розширення існуючої

бази оподаткування, зміна ставки податку тощо), які

зумовили зростання податкового навантаження на тру�

дові доходи;

— різкою девальвацією гривні та пов'язаних з нею

інфляційних процесів (з 2014 року гривня знецінилась

більше ніж утричі — із 7,99 грн/$ у лютому 2014 року

до 24,00 грн/$ у грудні 2015 року і продовжує деваль�

вувати — станом на 17.09.18 курс становить 28,15 грн/$).

Одним із ключових чинників, який вплинув на номі�

нальне зростання надходжень ПДФО, є інфляція. Як

свідчать дані, номінальні надходження ПДФО до Зве�

деного бюджету в 2017 році були у 3,6 рази вищі за по�

казники 2011 року. Проте за 6 років реальне зростання

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Надходження ПДФО в місцеві 
бюджети 

54,0 
 

61,1 64,6 
 

62,6 
 

54,9 
 

78,9 110,7 135,6 

Надходження ПДФО в 
Державний бюджет 

6,2 7,0 7,6 12,6 45,1 59,8 75,0 91,1 

Таблиця 2. Надходження ПДФО, млрд грн
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надходжень ПДФО склало лише 20 % (в порівнянних

цінах 2010 року). Реальних фіскальних ефектів від

ПДФО не спостерігається незважаючи на постійне підви�

щення мінімальної заробітної плати (із 01.01.2011 по

01.01.2018 вона зросла на 295 %), зміни ставки опо�

даткування та інші новації в результаті податкових ре�

форм 2014—2016 років. Більше того, у 2014—2015 ро�

ках реальні надходження ПДФО скоротилися. Це, на�

самперед, зумовлено зменшенням кількості платників

податків, у тому числі через анексію Криму та воєнний

конфлікт на Сході України, зростанням безробіття та

еміграцію населення.

Варто зазначити, що до 2015 р. мобілізовані суми

податку на доходи фізичних осіб розподілялись між

ланками бюджетної системи в наступному порядку:

місто Київ — 50% у кошик власних доходів;

міста обласного значення — 75% у кошик власних

доходів, 25% до бюджетів областей;

міста районного значення, селища та села — 25%

у кошик власних доходів, 50% до районного бюджету,

25% до бюджетів областей.

У 2015 р. пропорції розподілу між бюджетами спла�

чених сум податку на доходи громадян було дещо зміне�

но, в зв'язку з тим, що у квітні 2014 року Уряд схвалив

основний концептуальний документ — Концепцію ре�

формування місцевого самоврядування та територіаль�

ної організації влади, та було затверджено План заходів

щодо її реалізації, які дали старт реформі.

Для реалізації положень Концепції та завдань Плану

заходів, необхідно було внести зміни до Конституції Ук�

раїни, а також сформувати пакет нового законодавства.

Зміни до Конституції мали вирішити питання утво�

рення виконавчих органів обласних та районних рад,

реорганізації місцевих державних адміністрацій в орга�

ни контрольно�наглядового типу, дати чітке визначен�

ня адміністративно�територіальної одиниці — громади.

Проте Верховній Раді України прийняти подані Пре�

зидентом України зміни до Конституції щодо децентра�

лізації не вдалося.

Відповідно Уряд України з 2014 року розпочав ре�

форму в межах чинної Конституції.

Було сформовано і діє основний пакет нового за�

конодавства, впроваджено першочергові законодавчі

ініціативи, а саме: Закони про внесення змін до Бюд�

жетного та Податкового кодексів України.

Завдяки цим змінам відбулася фінансова децентра�

лізація і місцеві бюджети за останні роки за рахунок

ПДФО зросли на 73,09 млрд грн: з 62,56 млрд у 2014 до

135,65 млрд грн у 2018 році.

Зростання було досягнуто, завдяки:

1) перерозподілу в 2015 році часток зарахування

ПДФО між бюджетами, а саме:

до бюджету міста Київ почало зараховуватися 40%

доходів від ПДФО;

до решти місцевих бюджетів зараховується: 25% до

державного бюджету, 15% до обласного бюджету,

60% до бюджетів відповідної території.

2) збільшенню ставки ПДФО з 15% до 18% у

2016 році (табл. 3).

Отже, внаслідок зміни бюджетного розподілу мо�

білізованих сум ПДФО, частка податку зменшилась у

доходах місцевих бюджетів, і це попри те що здійс�

нюється реформа децентралізації влади в Україні, згід�

но з якою: децентралізація — передача повноважень

та фінансів від державної влади якнайближче до лю�

дей — органам місцевого самоврядування.

Інституційний механізм регулювання полягає у взає�

модії державних та місцевих органів з приводу розпо�

ділу податку між бюджетами за допомогою організа�

ційної системи зав'язків та правових норм.

Також з метою розробки пропозицій щодо форму�

вання в Україні оптимальної системи оподаткування

доходів фізичних осіб доцільним є вивчення наявних ме�

ханізмів справляння прибуткового податку в Європейсь�

ких країнах. Європейська система оподаткування поля�

гає в тому, що її утворюють на основі прогресивної шка�

ли (Франція, Німеччина, Великобританія, Швеція, Нор�

вегія та інші) та діє загальне правило: ті, хто заробляє

більше — платять більше.

Особливістю є те що податок складається з двох

частин: місцевого (комунального) та державного (Шве�

ція, Норвегія…), та органам місцевого самоврядування

надано право самостійно встановлювати ставку подат�

ку від залежності від потреб (табл. 4).

У нашій країні були спроби запровадження вище�

викладеної прогресивної шкали стягнення податків, але

вони не завершилися успіхом.

У більшості країн Європи ПДФО належить до місце�

вих податків і регулюють ставки місцеві органи само�

врядування, а в Україні — тільки держава, що в умовах

децентралізації влади не відповідає потребам сьогоден�

ня.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, організація ефективного державного регулю�

вання ПДФО в умовах децентралізації влади є надзви�

чайно важливим завданням сьогодення.

Визначено ключові напрями та запропоновано шля�

хи удосконалення механізмів державного регулювання

ПДФО. Зокрема нагальною є потреба удосконалення

Роки Частка ПДФО у податкових 
надходженнях місцевих бюджетів 

2011 73,97 
2012 71,13 
2013 70,82 
2014 71,63 
2015 55,92 
2016 53,76 
2017 55,05 
2018 59,02 

Таблиця 3. Частка ПДФО у податкових
надходженнях місцевих бюджетів

Ставка податку 
(не пасивні доходи) Країна 

мінімальна максимальна 
Франція 10,52% 47% 
Німеччина 14% 45% 
Великобританія 7,5% 45% 
Швеція 29% 60% 
Норвегія 30,5% 41,7% 
Україна 18% 18% 

Таблиця 4. Ставки податку з доходів громадян
у країнах ЄС
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правового, економічного, інституційного механізму для

відмови від лише фіскальної спрямованості податку та

для створення умов впровадження соціально�регулятив�

ної функції податку, з метою розширення органів які

мали б право встановлювати ставки податку.

Виходячи з вищевикладеного, існування проблем

щодо адміністрування податку в Україні, та з врахуван�

ням досвіду демократичних, економічно розвинених

країни Європи виділяю групу рекомендацій щодо вдос�

коналення механізму оподаткування доходів громадян

в умовах децентралізації:

1. Необхідно запровадити механізм прогресивної

шкали оподаткування доходів. Відповідно до позитив�

ного досвіду Європейських країн, прогресивна шкала

має використовувати помірні ставки від 18% до 40%,

що дасть змогу підвищити податкове навантаження на

платників, які мають високий рівень, що призведе до

збільшення надходження до бюджету країни.

2. Варто відмовитися від фіскального підходу адмі�

ністрування ПДФО та впроваджувати регулюючий механізм

через встановлення неоподаткованого мінімуму доходу, з

якого ПДФО не буде справлятися. Основною метою вдос�

коналення ПДФО має бути підвищення рівня суспільного

добробуту, що діє на користь самих платників податків.

3. Законодавчо закріпити можливість встановлен�

ня ставки ПДФО органами місцевого самоврядування в

залежності від потреб та можливостей громади.

4. Доцільно було б переглянути норму розподілу

ПДФО між місцевими та державним бюджетом у бік

збільшення частки, яка залишатиметься в розпоряд�

женні ОМС аж до повного залишення надходжень

ПДФО в місцевих бюджетах.

5. Здійснювати реальну боротьбу з корупцією для

набуття впевненості платників ПДФО, у використанні

сплачених податків, розпорядниками коштів, виключно

в інтересах платників податків.

Подальшими розробками в цій проблемі є наукове

обгрунтування запровадження прогресивних ставок

ПДФО, обгрунтування впровадження рівня доходу гро�

мадянина, який не буде обкладатися податком. Для

наповнення бюджетів громад доцільно розглянути ва�

ріанти відмови від перерозподілу ПДФО між держав�

ним та місцевим бюджетами, та спрямувати надходжен�

ня від ПДФО виключно до ОМС.
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