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ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT MANAGEMENT IN AN INNOVATIVE ECONOMY:
MODELING RESOURCE EFFICIENCY AND MINIMIZING TRANSACTION COSTS

У статті розглянуто моделювання ефективного використання ресурсів та мінімізація трансак
ційних витрат у системі управління розвитком підприємництва в інноваційній економіці. Дове
дено, що використання стейкхолдерорієнтованого підходу під час формування державних пріо
ритетів розвитку підприємництва є певним відголоском методології індивідуалізму, проте дещо
конкретизує та розширює її. В процесі моделювання ефективного використання ресурсів та
мінімізації трансакційних витрат зроблено висновок, що реалізація стейкхолдерорієнтованого
підходу за формування державних пріоритетів повинна засновуватися на політиці активного
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дирижизму, що грунтується на прямому та опосередкованому впливі держави на ключові інсти
тути підприємництва, проте з урахуванням інтересів представників бізнесу. В плані перспек
тиви подальших наукових досліджень за визначеним напрямом, доведено, що для забезпе
чення ефективного функціонування підприємництва нами пропонується використовувати ме
тодологію неоінноваційного формування державних пріоритетів розвитку підприємництва в
інноваційній економіці, засновану на синергетичному поєднанні еволюційного, процесного,
системного та стейкхолдерорієнтованого підходів, що дозволить створити оптимальні зовнішні
умови для розвитку бізнесу та інновацій.
The article considers modeling of efficient use of resources and minimization of transaction costs
in the management system of business development in the innovative economy. It is proved that the
use of a stakeholderoriented approach in the formation of state priorities for business development
is a certain echo of the methodology of individualism, but somewhat concretizes and expands it. In
general, approaches to defining government priorities from the standpoint of a stakeholderoriented
approach is based on the leading role of the state in implementing these priorities, but in close
cooperation with entrepreneurs and other market participants who interact in the institutional
environment. It is proved that the ontology of the proposed methodology is focused on deepening
the problem field of research of causal relations that determine the development of events in the
institutional environment of entrepreneurship (market "failures", opportunistic behavior, inert
entrepreneurship, violation of complementarity between formal and informal institutions). also
involves the elimination of fragments that have developed in science in describing the development
of entrepreneurship in the innovative economy as a complex multidimensional and dynamic
phenomenon. It is concluded that the stakeholderoriented approach is based on: the central role of
the state in launching the process of forming priorities; parity of the state, business, scientists and
managers of infrastructure elements; formation of a center of subjective responsibility, control and
monitoring in the implementation of state priorities. In the process of modeling resource efficiency
and minimizing transaction costs, it was concluded that the implementation of a stakeholderoriented
approach to the formation of state priorities should be based on a policy of active dirigisme, based
on direct and indirect state influence on key business institutions, but taking into account business
interests. In terms of future research in this area, it is proved that to ensure the effective functioning
of entrepreneurship we propose to use the methodology of neoinnovative formation of state priorities
for entrepreneurship in an innovative economy, based on a synergistic combination of evolutionary,
process, systemic and stakeholderoriented approaches, conditions for business development and
innovation.

Ключові слова: управління розвитком, підприємництво, інноваційна економіка, моделювання, ефектив
не використання ресурсів, мінімізація трансакційних витрат.
Key words: development management, entrepreneurship, innovative economy, modeling, efficient use of
resources, minimization of transaction costs.

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

інноваційної економіці є багаторівневою, структурова
ною і одночасно непередбачуваною. Онтологія пропо
нованої методології сконцентрована на поглибленні
проблемного поля дослідження причинно наслідкових
Методологія неоінноваційного формування держав зв'язків, що визначають розвиток подій в інституціо
них пріоритетів розвитку підприємництва в інноваційній нальному середовищі підприємництва (ринкових "про
економіці заснована на неоінноваційному напрямі в еко валів", опортуністичної поведінки, інертного розвитку
номічній думці, "мейнстрімом" якої є уявлення про те, підприємництва, порушенні компліментарності між фор
що онтологічна дійсність розвитку підприємництва в мальними та неформальними інститутами), а також пе
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редбачає усунення фрагментарностей, що склалися в
науці при описі розвитку підприємництва в інноваційній
економіці як складного багатовимірного і динамічного
феномену. Зазначені факти обумовлюють актуальність
теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ
АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Неможливо визначити державні пріоритети розвит
ку підприємництва з позицій суб'єктивізму або об'єкти
візму, доцільно комбінувати і шукати більш ефективні
методології, використовуючи запропоновані нами
підходи.
Таке парадигмальне переосмислення проблемати
ки формування державних пріоритетів розвитку під
приємництва в умовах інноваційної економіки грунтуєть
ся на теоретико методологічному розумінні багаторів
невої макрокомпонентної, інтерсуб'єктної будови інсти
туціональної матриці, логіки сучасного державного
управління та адміністрування, які притаманні економіці
інноваційного типу. Розширена архітектоніка такої ме
тодології насамперед грунтується на створенні опти
мальних зовнішніх умов за допомогою інструментарію
держуправління, які сприятимуть суб'єктам підприєм
ництва у часі виробляти і генерувати інновації завдяки
ефективного використання наявних ресурсів, знижен
ня опортуністичних явищ, мінімізації трансформаційних
і трансакційних витрат, властивих інноваційній еко
номіці.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити моделювання ефективно
го використання ресурсів та мінімізація трансакційних
витрат в управлінні розвитком підприємництва в інно
ваційній економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Основні умови, які слід враховувати в рамках зап
ропонованої методології, полягають у такому:
формування державних пріоритетів розвитку під
приємництва досягається за безпосередньої участі дер
жави в цьому процесі, чіткій її взаємодії з бізнесом,
інфраструктурою і наукою;
інституціональна матриця, яка сприяє розвитку
підприємництва в інноваційній економіці, повинна вис
тупати як сукупність ефективно взаємодіючих обмеже
них у часі та просторі різних інституціональних ланок
однієї інституціональної системи;
економічний простір інноваційної економіки слід
розглядати в контексті темпоральної теорії, що надає
можливість отримати: реалістичну картину зв'язків і
взаємодій суб'єктів підприємництва; уявлення про си
туаційні тренди або стан системи підприємництва в ті чи

інші періоди часу; прогнозувати можливі її зміни в май
бутньому.
Отже, для опису методології неоінноваційного фор
мування державних пріоритетів розвитку підприємниц
тва в інноваційній економіці необхідно використовува
ти темпоральну теорію. Слід брати до уваги наявність
різних ритмів або імпульсів в інноваційній економіці з
позицій її еволюціонування, оцінювати тенденції її мож
ливого самостійного вдосконалення, ті чи інші періоди
її розвитку (з мінімальним впливом держави), врахову
вати інноваційні цикли (їх повторюваність, ритмічність і
взаємозв'язок), вивчати ситуаційну взаємодію стейкхол
дерів підприємництва (яка зазвичай трансформується
за допомогою впливу не тільки формальних, але і не
формальних інститутів).
Таким чином, існує необхідність використання па
радигми економіко часового контексту розвитку під
приємництва. Слід враховувати, що така парадигма по
казує унікальну роль ефективного використання часу у
трансформації інституціонального середовища іннова
ційного розвитку підприємництва та дає нам уявлення
про те, що виявлення державних пріоритетів є склад
ним нестатичним феноменом, направленим на система
тичні зміни параметрів економічної дійсності системи за
допомогою державного регулювання і дерегуляції од
ночасно.
Запропонована методологія формування пріори
тетів розвитку підприємництва орієнтована на прогно
зовані структурування та модельно окресленні (в про
сторово часових змінах) поведінки інноваційно актив
них підприємців та акцентує увагу на багатовимірному
дослідженні того аспекту підприємництва, який пов'я
заний з детермінуючою дією чинників прихованого
впливу на зміни в інноваційній економіці та інституціо
нальної матриці. Суб'єкти підприємництва (в які ми вклю
чаємо державних управлінців, менеджерів інноваційної
інфраструктури, наукових працівників, підприємців,
міжнародних партнерів), як інноваційно активні і го
ловні елементи інституціональної матриці, через свої
особливі ментальні багатовимірні компоненти, вбудо
вані в мережі складних інституціональних зв'язків і, ви
ходячи з цього, тісно взаємодіють між собою, орієнту
ючись на досягнення найкращої комунікації, від якої
вони отримають максимальну вигоду. Дані взаємодії
відбуваються в багатовимірній темпоральній системі
розвитку підприємництва, що виражає необхідність про
гнозування проєкції найважливіших структурних інсти
туціональних умов, які включають до себе організацій
но інституційні, техніко технологічні, фінансово еко
номічні, територіальні зміни реалізовані у часі.
Слід визначити, що розуміння державою опортуні
стичних мотивів підприємницької поведінки в умовах
інноваційної економіки подекуди грунтується на неточ
них визначеннях першопричин таких мотивів. Існує по
треба в методологічному розширенні проблемного поля
досліджень таких опортуністичних мотивів, виходячи з
того, що суб'єкти підприємницької діяльності беруть
участь в перетворенні соціально економічних процесів
як особи, що володіють власними назавжди корисними
для суспільства потребами, інтелектуальними, креатив
ними і творчими здібностями, які і відображають їх мо
тиваційну поведінку. Така поведінка відповідає певно
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Рис. 1. Синергетичне коло використання підходів у межах запропонованої
методології неоінноваційного формування державних пріоритетів
розвитку підприємництва

му наявному соціально економічному устрою, сформо
ваній інституціональній матриці, носить ментальний ха
рактер і зазвичай спрямована на досягнення власної
максимальної користі. У результаті цього, особливо з
урахуванням сформованих в інституціональній матриці
умов, правил, неформальних кодексів, ментальних уста
новок, — відбувається фільтрація мотивацій стейкхол
дерів ринку, особистісних бажань людини, пошук аль
тернатив поведінки відповідно зовнішнього середови
ща, її тестування на сприйняття оточенням. У цьому кон
тексті економічно ментальні орієнтації, цілі і мотиви
поведінки стейкхолдерів підприємництва розглядають
ся як економічні та неекономічні чинники, вони стають
в інноваційній економіці ендогенно спрямованими. Тому
в процесі реалізації державних пріоритетів розвитку
підприємництва існує потреба в усвідомленні мотивів,
які викликають супротив зміни в інституціональній мат
риці та створюють опортуністичну поведінку підприєм
ця або державного посадовця.
З урахуванням зазначених вище положень, до
слідження цілісного бачення методології неоінновацій
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ного визначення державних пріоритетів розвитку
підприємництва в інноваційній економіці доцільно фор
мувати за допомогою чотирьох підходів: системного,
процесного, еволюційного та стейкхолдерорієнтовано
го (рис. 1). На основі жодного з підходів, не в змозі роз
крити всю глибину методології неоінноваційного фор
мування державних пріоритетів розвитку підприємниц
тва в інноваційній економіці, тому доцільно говорити про
необхідність використання їх сукупності в межах зап
ропонованого нами синергетичного підходу. Спільне ви
користання чотирьох підходів у запропонованій мето
дології відображає прогресивний розвиток онтології
підприємництва і дозволяє вирішити питання щодо прак
тичної реалізації методології, що є неможливим у ме
жах якогось одного підходу.
Досить традиційними і змістовними в практиці фор
мування державних пріоритетів розвитку підприємниц
тва є системний і стейкхолдерорієнтований підходи.
Системний підхід грунтується на розумінні інвайронмен
тальної моделі інноваційної економіки як відкритої си
стеми в якій відбувається розвиток підприємництва.

Інвестиції: практика та досвід № 17/2021
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Інноваційна економіка, в якій функціонує підприєм
ництво складається з:
системи інститутів та інфраструктурних елементів,
діяльність яких чинить вплив на розвиток підприємниц
тва;
системи національних переваг, стратегічних орієн
тирів, які обрані державою;
системи обмежених природних ресурсів та корис
них копалин;
системи норм, правил та поведінки, які закріплені
законодавством або визначені неформальними інсти
тутами;
системи галузей промисловості та сфери послуг;
системи факторів виробництва та виробничих відно
син;
системи міжнародних партнерських зв'язків тощо.
З іншого погляду, формування пріоритетів розвит
ку підприємництва також повинне відповідати систем
ності, а саме:
системі цілей, задач, інструментарію, контролю;
системі залучених ресурсів: трудових, фінансових,
технологічних та інших;
системі управлінських дій, взаємовідносин суб'єктів;
системі поглядів на визначення стратегічних пріо
ритетів.
Використання процесного підходу грунтується на
розумінні явища формування державних пріоритетів
розвитку підприємництва як процесу:
бізнес процес формування пріоритетів з набором
окремих безперервних процесних дій, розподілених
у часі, напрямі впливу, галузі або сектору впливу
тощо;
взаємозв'язку процесів — усі процеси є взаємо
пов'язаними та впливають одне на одного;
процес формування національних цінностей та пе
реваг розвитку підприємництва;
процес визначення головних та другорядних пріо
ритетів;
процес залучення ресурсів та потенціалу для реалі
зації пріоритетів;
процес трансформації та оновлення інституціональ
ної оболонки засобами державного впливу.
Еволюційний підхід грунтується на безцінних над
баннях економічної теорії та наукових шкіл стосовно
методів, заходів та інструментарію визначення держав
них пріоритетів розвитку підприємництва як подвійно
го використання існуючого досвіду та минулого з
чіткою фільтрацією найефективніших та перспектив
ніших заходів. Визначення державних пріоритетів з по
зицій еволюційного підходу засновується на враху
ванні еволюції:
розвитку підприємництва, інноваційної економіки та
державного управління;
поглядів вчених на доцільні та найефективніші за
соби визначення державних пріоритетів розвитку
підприємництва;
виникнення біфуркацій в інноваційній системі
підприємництва;
зміни інститутів та інфраструктурних елементів;
виникнення ринкових "провалів", опортуністичної
поведінки та на цих основах аналізу суперечностей в
економіці тощо.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Використання стейкхолдерорієнтованого підходу
під час формування державних пріоритетів розвитку
підприємництва є певним відголоском методології
індивідуалізму, проте дещо конкретизує та розширює
її.
Визначення державних пріоритетів з позицій стейк
холдерорієнтованого підходу засновується за урахуван
ням провідної ролі держави у реалізації цих пріоритетів,
але за тісної взаємодії з підприємцями та іншими учас
никами ринку, які взаємодіють в інституціональному
середовищі.
Таким чином, стейкхолдерорієнтований підхід грун
тується на:
центральній ролі держави в запуску процесу фор
мування пріоритетів;
паритеті держави, бізнесу, науковців та менеджерів
інфраструктурних елементів;
формуванні центру суб'єктної відповідальності, кон
тролю та моніторингу при реалізації державних пріори
тетів.
Причому реалізація стейкхолдерорієнтованого
підходу за формування державних пріоритетів повинна
засновуватися на політиці активного дирижизму, що
грунтується на прямому та опосередкованому впливі
держави на ключові інститути підприємництва, проте з
урахуванням інтересів представників бізнесу.
Таким чином, для забезпечення ефективного функ
ціонування підприємництва нами пропонується викори
стовувати методологію неоінноваційного формування
державних пріоритетів розвитку підприємництва в інно
ваційній економіці, засновану на синергетичному по
єднанні еволюційного, процесного, системного та стей
кхолдерорієнтованого підходів, що дозволить створи
ти оптимальні зовнішні умови для розвитку бізнесу та
інновацій.
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TRANSFORMATION OF THE STOCK MARKET INFRASTRUCTURE

Визначено особливості функціонування інфраструктури фондового ринку України на сучас
ному етапі економічних перетворень. Оцінено вплив інфраструктурного забезпечення на ефек
тивну діяльність фондового ринку. Визначено зовнішні та внутрішні фактори, що здійснюють
безпосередній вплив на функціонування фондового ринку країни. Виділено основні елементи
сучасної форми організації інфраструктури фондового ринку. Охарактеризовано основні зав
дання підсистем інфраструктури фондового ринку. Здійснено характеристику поняття трей
дингових мереж фондового ринку. Розглянуто інституційні передумови розвитку ринку держав
них цінних паперів. Обгрунтовано доцільність трансформації вітчизняної інфраструктури фон
дового ринку відповідно до довгострокових цілей розвитку з врахуванням особливостей еко
номічної поведінки індивідів, націленої на максимізацію власного доходу. Запропоновано на
прями удосконалення інфраструктури фондового ринку на основі міжнародних підходів до його
розвитку.
It is determined that the formation and development of the stock market infrastructure of Ukraine
at the present stage of economic transformations is an important tool for ensuring coordination and
development of the country's financial system. It is substantiated that the introduction of the
principles of social justice, reliability of investor protection, transparency, control, efficiency, legal
order, openness, competitiveness will ensure the realization of national interests and guarantee the
security of investment activities in the economy of Ukraine. It is indicated that the reform of the
economy requires the creation of a favorable investment climate, the formation and effective
development of the national stock market. It is proved that the effective functioning of the stock
market depends on the availability of a comprehensive infrastructure and professional market
participants. The main elements of the stock market infrastructure are identified: accounting
elements (registration and depository activities); trade elements (exchange, overthecounter and
alternative infrastructure elements); settlement and clearing elements (clearing and payment
system); regulatory elements (state and selfregulatory organizations); information elements
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(analytical, consulting, rating); insurance elements; innovative elements; technical elements. The
peculiarities of the functioning of the infrastructure of the stock market of Ukraine at the present
stage of economic transformations are clarified. The impact of infrastructure on the efficient
operation of the stock market has been assessed. External and internal factors that have a direct
impact on the functioning of the country's stock market are identified. The main elements of the
modern form of organization of the stock market infrastructure are highlighted. The main tasks of
stock market infrastructure subsystems are described. The concept of stock market trading networks
is described. The institutional preconditions for the development of the government securities market
are considered. The expediency of transformation of the domestic infrastructure of the stock market
in accordance with the longterm development goals taking into account the peculiarities of the
economic behavior of individuals aimed at maximizing their own income is substantiated. The
directions of improvement of the stock market infrastructure on the basis of international approaches
to its development are offered.

Ключові слова: фондовий ринок, інфраструктура фондового ринку, цінні папери, фінансовий ринок, інфра
структура.
Key words: stock market, stock market infrastructure, securities, financial market, infrastructure.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

МЕТА СТАТТІ

Формування та розвиток інфраструктури фондово
го ринку України на сучасному етапі економічних пере
творень є вагомим інструментом забезпечення коорди
нації та розвитку фінансової системи країни. Реаліза
ція принципів соціальної справедливості, надійності за
хисту інвесторів, прозорості, контрольності, ефектив
ності, правової упорядкованості, відкритості, конкурен
тності дозволить забезпечити реалізацію загальнона
ціональних інтересів та гарантій безпеки інвестиційної
діяльності в економіці України. Реформування еконо
міки потребує створення сприятливого інвестиційного
клімату, становлення та ефективного розвитку націо
нального фондового ринку. Ефективне функціонуван
ня фондового ринку залежить від наявності цілісної
інфраструктури та професійних учасників ринку.

Метою статті є визначення особливостей функціо
нування інфраструктури фондового ринку в умовах
трансформації економіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку теоретико методологічних засад
функціонування інфраструктури фондового ринку пе
ребувають у центрі уваги науковців та відображені у пра
цях таких вчених, як Ю. Кравченко, Н. Кузнєцова,
Л. Піатті, М. Рубінштейн, Х. Шмідель, П. Самуельсон,
Р. Коуз, О. Мозговий, І. Рекуненко та інших.
Потребують подальшого дослідження питання
щодо трансформації інфраструктури фондового ринку
в країнах з розвинутою та транзитивною економікою та
розробка дієвих механізмів її адаптації до коливань еко
номічної кон'юнктури на міжнародних ринках капіталу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток інфраструктури фондового ринку в Ук
раїні наразі перебуває в активній стадії. Наявність еко
номічних передумов для створення дієвого та конкурен
тного середовища функціонування фондового ринку
визначає необхідність формування чітких пріоритетів
удосконалення його інфраструктурного забезпечення.
Сучасний розвиток світових економічних відносин,
у тому числі й фінансових, позначений поширенням про
цесів інтеграції та глобалізації. Відповідно до цього на
ціональний фінансовий капітал перетворюється на гло
бальний та починає виконувати функцію каталізатора
глобальних зрушень у міжнародних фінансово еконо
мічних відносинах та трансформації відповідних інсти
туцій. Системний підхід до аналізу міжнародного фон
дового ринку передбачає аналіз його як складної еко
номічної системи з властивою тій системі сукупністю
елементів і взаємозв'язку і взаємодією елементів все
редині системи, а також взаємодією фондового ринку
як системи із зовнішнім середовищем, у якості якої ви
ступає також й міжнародний фондовий ринок як сегмент
міжнародного фінансового ринку [1, с. 44].
М. Житар відзначає, що "сформоване на даному
етапі інституційне середовище (рівень корупції, законо
давчі неузгодженості, високий рівень тінізації та кримі

Інвестиції: практика та досвід № 17/2021

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Основні завдання підсистем інфраструктури фондового ринку

Фінансового
посередництва

Організаційні

– Страхування
інвестора від
ризику прийняття
невмотивованого
інвестиційного
рішення;
– страхування
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Рис. 1. Основні завдання підсистем інфраструктури фондового ринку
Джерело: сформовано авторами за [4].

налізації економіки, декларативність прав акціонерів,
непрозорість корпоративного управління, низький
рівень корпоративної культури) сприяє ще більшому
"розмиванню" прав власності, що, у свою чергу, стиму
лює розвиток рейдерства та чітко виражений коротко
строковий характер господарської стратегії корпорацій.
На погляд науковця, у таких умовах може розвиватися
лише неорганізований сегмент фондового ринку, а
отже, обов'язковим є створення інституційних умов для
захисту прав власності, що сприятиме виникненню по
треби ринкових інститутів, наслідком чого стане ре
структуризація економіки, зростання обсягів організо
ваного фондового ринку на макрорівні та збільшення
ефективності корпорацій на мікрорівні" [2, с. 95].
Оскільки у країнах із перехідною економікою, і
особливо в Україні, доходи населення витрачаються пе
реважно на споживання, то вони не можуть бути дже
релом інвестицій. Лише незначна частка населення Ук
раїни використовує свої банківські рахунки для нако
пичення. Водночас приріст інвестицій, що розміщують
ся на фондовому ринку, збільшує поточне споживання
домогосподарств. Приватне споживання є найбільшим
компонентом у структурі національного доходу, вола
тильність прибутковості на фондовому ринку корелює
з коливаннями темпів зростання валового внутрішньо
го продукту. Але стимули до інвестування виникнуть
тільки за умов фінансової стабільності та збільшення
реальних доходів. Приріст доходів населення України
може стати результатом державної політики, що має
бути направлена на зменшення монополізації економі
ки, її структурні зрушення на користь високоприбутко
вих виробництв, зростання продуктивності праці,

збільшення кількості робочих місць та підвищення офі
ційної зайнятості.
Дослідження інфраструктури фондового ринку як
системи вимагає вивчення середовища його функціо
нування, що, відповідно до висновків концепції само
організації, відіграє важливу роль у його розвитку.
Фондовий ринок може функціонувати при наявності в
країні (і за її межами) певних зовнішніх і внутрішніх
факторів, що в сукупності забезпечують сприятливі
(або навпаки) можливості для його розвитку, тобто за
умов сформованості відповідного середовища. Ме
ханізм дії факторів полягає у такому: вони впливають
на економічні інтереси суб'єктів, внаслідок чого
змінюється економічна поведінка, що у свою чергу
приводить до змін у системі фондового ринку. По
відношенню до фондового ринку як системи всі фак
тори можна розділити на зовнішні (соціально еконо
мічна структура країни) і на внутрішні (структурна
організація ринку):
— зовнішні: економічні цикли в країні, зміни у струк
турі власності, галузева структура економіки, еконо
мічна та фінансова політика держави (податкова, про
центна, валютна, монетарна політика, а також ступінь
централізації ресурсів у суспільстві (використання дер
жавою та центральним банком внутрішніх грошових ре
сурсів)), рівень заощаджень, відкритість економіки,
рівень політичної і соціальної стабільності, забезпечен
ня законодавчого захисту власників, регіональна при
належність ринку;
— внутрішні: насиченість цінними паперами, рівень
прибутковості та ризику, ліквідність, структура інвес
торів та наявність інституційних інвесторів, розвиток
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інфраструктури, системи регулювання та інформації;
стимулювання вкладень у цінні папери.
Досить широке тлумачення елементів інфраструк
тури фондового ринку як одного із сегментів фінансо
вого ринку, що дає В. Ілюшин, вказує на те, що сучас
ний розвиток технологій, пов'язаних із обслуговуван
ням фондового ринку, вимагає розширення комплексу
обслуговуючих сфер діяльності, в які необхідно вклю
чити страхове, інноваційне і технічне забезпечення да
ного ринку. Таким чином, незалежно від моделі ринку
цінних паперів сучасна форма організації його інфра
структури включає такі основні елементи:
— облікові елементи (реєстраторська і депозитар
на діяльність);
— торгові елементи (біржові, позабіржові і альтер
нативні елементи інфраструктури);
— розрахунково клірингові елементи (кліринг і си
стема платежу);
— регулюючі елементи (державні і саморегулівні
організації);
— інформаційні елементи (аналітичний, консульта
ційний, рейтинговий);
— страхові елементи;
— інноваційні елементи;
— технічні елементи.
Зазначене дозволяє характеризувати інфраструкту
ру фондового ринку як дворівневу, перший рівень якої
є організаційним середовищем, що забезпечує процес
укладання і виконання операцій на основі розмежуван
ня функцій і спеціалізації діяльності, а другий — це до
поміжна підсистема, що здійснює обслуговування сис
темоутворюючих елементів інфраструктури і забезпе
чує її нормальне функціонування.
Ураховуючи функціональний зв'язок підсистем
інфраструктури ринку цінних паперів та їхніх елементів,
розподілено основні завдання інфраструктури ринку
цінних паперів, які покликана виконувати кожна з підси
стем інфраструктури (рис. 1).
Таким чином, елементи інфраструктури забезпечу
ватимуть максимальну ефективність і своєчасне вико
нання угод, що укладаються на ринку цінних паперів.
Слід також зазначити, що йдеться не про внутрішню
ефективність інфраструктури як замкнутого об'єкта, а
про ефективність для ринку в цілому.
Відповідно до функцій, що виконують учасники
інфрастуктури фондового ринку вітчизняні науковці
О. Кірєєва, М. Шаповалова, Н. Гребеник виділяють три
основні їх групи:
— оператори (торговці цінними паперами та ком
панії з управління активами) — забезпечують обіг цінних
паперів, тобто укладають угоди з їх купівлі продажу;
— організатори торгівлі цінними паперами — учас
ники організованого (фондові біржі, торговельні сис
теми) та неорганізованого ринку;
— зберігачі цінних паперів (депозитарії), клірингові
організації та реєстратори прав власності на цінні папе
ри [3, с. 75].
Для покращення ефективності роботи учасників
фондового ринку варто вдосконалити систему розкрит
тя інформації на основі вільного та оперативного до
ступу інвесторів до інформаційних даних про профе
сійних учасників фондового ринку та емітентів цінних
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паперів. Слід звернути увагу на те, що важливим аспек
том підвищення стійкості фондового ринку є залучення
широкого кола інституційних учасників, які повинні сти
мулювати біржі, докладаючи багато зусиль щодо вдос
коналення системи гарантій виконання зобов'язань.
Крім того, для досягнення такої мети необхідні узгод
жені дії біржі та регулятора. А вирішення завдань на
рощення ліквідності та обсягів торгівлі безпосередньо
пов'язано із залученням до торгівлі значної кількості
індивідуальних інвесторів [5, с. 3].
Впровадження відповідних заходів дасть змогу по
кращити діяльність учасників фондового ринку, що
своєю чергою сприятиме динамічному розвитку фондо
вого ринку України.
Інфраструктура фондового ринку є складною сис
темою, яка знаходиться під впливом як зовнішніх, так і
внутрішніх факторів. Основними чинниками, що впли
вають на функціонування фондового ринку, є:
— політична та соціальна стабільність суспільства;
— структура власності;
— рівень економічної грамотності населення та до
віри до фінансових інститутів;
— фінансова структура макроекономіки;
— світові ціни на енергоносії;
— економічна та фінансова політична та соціальна
стабільність суспільства.
Найбільш динамічним сегментом фондового ринку
в останні десятиріччя став ринок похідних цінних паперів
(деривативів). Деривативи роблять фондові ринки більш
ризикованими, тому що ці інструменти мають високий
рівень фінансового важеля, а отже, і фінансового ри
зику. Це пов'язано з використанням деривативів для
взаємного кредитування (позабалансові операції комер
ційних банків), збільшенням через механізми форвард
них операцій зовнішніх запозичень комерційних банків,
фінансуванням залучених коштів у фінансові операції з
високою дохідністю з подальшим падінням курсу націо
нальної валюти та ризиком настання системної кризи у
зв'язку з необхідністю погашення великою кількістю
комерційних банків своїх зобов'язань за форвардними
операціями [6, с. 219]. У вітчизняній практиці систему
цілей банківського інвестування в цінні папери можна
характеризувати за такими основними напрямами:
збереження і приріст капіталу; придбання цінних па
перів, які мають усі властивості готівки і є засобом обі
гу та платежу; отримання контролю над діяльністю
підприємства через придбання цінних паперів і здійснен
ня перерозподілу власності; спекулятивна гра на коли
ваннях курсів цінних паперів [7, с. 41].
Помітний вплив на зміни в інфраструктурі фондо
вого ринку на сучасному етапі здійснює тенденція до
універсалізації позиції банків, яка пов'язується з
відміною положення закону Гласса Стігала про забо
рону комерційним банкам створювати дочірні компанії
з торгівлі цінними паперами [8, с. 218]. Універсалізація
банків приводить до нівелювання чітких відмінностей
між двома основними моделями фондових ринків —
англосаксонською та європейсько континентальною.
Виходячи із вищезазначеного, можна дійти таких
висновків, що банки на фондовому ринку можуть ви
ступати як у ролі емітентів, так і у ролі інвесторів, а та
кож надавати посередницькі, консалтингові та інші по
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слуги своїм клієнтам. Емісійна діяльність дає банкам
змогу вирішувати питання власної капіталізації, дотри
мання вимог НБУ та покращувати грошовий обіг у країні.
Якщо банки виконують роль інвесторів, то вони залуча
ють на фондовий ринок грошові кошти юридичних та
фізичних осіб, що дає змогу спрямовувати необхідні
ресурси у пріоритетні галузі економіки та вирішувати
низку соціальних питань.
Проведене дослідження дозволило виділити певні
проблемні питання в поточній моделі інфраструктури
фондового ринку, що потребують грунтовного вивчен
ня та вирішення: відсутність оверсайту за ключовими
елементами інфраструктури фондового ринку; не
обхідність приведення діяльності НДУ та РЦ до міжна
родних стандартів; необхідність подальшої докапіталі
зації РЦ у разі продовження здійснення банківської
діяльності; не виконання РЦ класичної банківської
діяльності; зависокий рівень статутного капіталу РЦ для
провадження клірингової діяльності; неможливість кон
куренції та розвитку ринку через монополію РЦ на DVP
розрахунки за цінними паперами; необхідність набли
ження до провідних практик ЄС, що передбачають за
безпечення "розрахунків в грошах центробанка"; не
зручність обліку цінних паперів у двох депозитаріях;
невизначеність в законі умов передачі ОВДП до НДУ [9].
Об'єднуючи підходи М. Кастельса та О. Вільямсона
при аналізі сучасного етапу розвитку інфраструктури
фондового ринку та його місця в сучасному глобально
му просторі, доцільним є характеристика поняття трей
дингових мереж фондового ринку зі своєю специфіч
ною архітектурою. Вітчизняні науковці характеризують
трейдингові мережі фондового ринку як систему орга
нізацій та установ нематеріальної сфери виробництва
(вузлів), яка забезпечує комунікацію суб'єктів фондо
вого ринку з метою мінімізації інформаційної асиметрії,
трансакційних витрат та ризиків у часі та просторі.
Якщо проводити паралель між традиційною інфра
структурою фондового ринку та менш звичними трей
динговими мережами, то можна визначити, що більшість
складових частин першої в тому чи іншому вигляді пред
ставлені і в сучасних трейдингових мережах. Насампе
ред це пояснюється тим, що формування сучасних трей
дингових мереж почалось, грунтуючись на старих еле
ментах інфраструктури, що мали найбільшу схильність
до самоорганізації та адаптації. У результаті отриман
ня великого ступеня незалежності була насамперед ре
алізована схильність до адаптації, тобто концентрація
якнайбільшої кількості функцій фондового ринку, що
навіть історично чи організаційно не належали до їх
компетенції. Здатність до самоорганізації, по перше,
була активізована на державному рівні (друга полови
на ХХ ст.), а потім почала розвиватись автономно, тоб
то виникли неспинні процеси об'єднань та поглинань
серед організаторів біржової торгівлі.
Еволюція трейдингових мереж фондового ринку
пояснюється об'єктивними потребами сучасної еконо
міки та викликами фінансових криз. Традиційні форми
організаторів торгівлі на фондовому ринку спостеріга
ються лише в країнах з нерозвиненою економікою та є
неконкурентоспроможними. У результаті неоднорід
ності розвитку, викликаної різними умовами та темпа
ми розвитку фінансових систем та потреб реального

сектору економіки, сформувались наступні основні гру
пи вузлів трейдингових мереж. До І (базового) рівня
належать традиційні фондові біржі та ПТС, що викону
ють вузький набір функцій та обслуговують локальний
ринок. Для здійснення міжнародних операцій обов'яз
ково використовується посередник другого рівня. До
ІІ рівня відносяться традиційні загальнонаціональні фон
дові біржі, що виконують вузький набір функцій, але
мають встановлені кореспондентські відносини із закор
донними біржами, але знову ж таки, використовуючи
можливості загальнодержавного депозитарія. До
ІІІ рівня відносяться фондові біржі, що, завдяки об'єд
нанню з фондовими центрами, отримали можливість
розширити свій функціонал до максимуму (9 з 10 базо
вих) та стати повноцінними та постійними вузлами гло
бальної трейдингової мережі, з яких і починається відлік
реальних елементів. ІV рівень представлений саме фон
довими центрами, що акумулюють не тільки ринкову
інформацію, а й фінансові можливості у часі та просторі.
Фондові центри формують особливе поле впливу, яке
постійно намагається розширюватись. V рівень у сучас
них умовах є останнім. Фінансові центри, що об'єднують
у собі невичерпні можливості як у функціональному, так
і еволюційному сенсі, є тими ключовими вузлами, на яких
тримається вся мережева система. Сфери їх впливу та
кож не є стабільними, вони коливаються під натиском
політичних та інших чинників, але, на відміну від попе
редніх груп, вони є найбільш стабільними та стійкими.
Запропонована структура трейдингових мереж фон
дового ринку має яскраво виражений вектор підпоряд
кування зверху донизу та має низку позитивних мо
ментів. Фактично регіональні елементи, що підпоряд
ковуються наступним рівням, вже не формують регіо
нальний фондовий ринок і середовище свого існуван
ня, а пристосовуються до вже наявного зовнішнього
середовища. У контексті найвищого ступеня адаптації
елементів останніх рівнів актуальним стає питання інтег
рації у глобальний фінансовий простір із можливістю
збереження регіональних особливостей розвитку.
Слід зазначити, що останніми десятиліттями перед
інфраструктурою фондового ринку постала ціла низка
нових задач, пов'язаних насамперед з інтеграційними
тенденціями, що відповідно вимагає інших умов функ
ціонування у глобальному економічному просторі.
Основні вимоги до удосконалювання інфраструктури
можна умовно поділити на 3 групи: мінімізація ризиків,
спрощення системи розрахунків і технологічне забез
печення торгів. Якщо говорити про валютні ринки, то
на них давно здійснюється цілодобова торгівля, що
значно нівелює часові розходження учасників торгів.
Таким чином, можна визначити принципи, на яких
грунтується побудова трейдингових мереж фондового
ринку. Усі групи вузлів можна поділити на 2 категорії:
повноцінні та неповноцінні, залежно від ступеня інтег
рованості до глобального фінансового простору. На
ступний принцип: можливість подальшого переходу до
найвищого рівня, тобто трансформація функціонала та
значення для фінансового середовища. Якщо виконан
ня зазначеного принципу неможливе за об'єктивних
умов (низький ступінь готовності чи зростання конку
ренції), то може виникнути принцип пошуку нових вузлів
дотичності для подальшої еволюції системи. Це озна
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чає формування нових сталих напрямків фінансових
потоків, розширення функціоналу. Слід також виокре
мити принцип незворотності: при переході від нижчого
до більш високих рівнів зворотній рух можливий лише
в умовах катаклізмів (війн, революцій, політичних кон
фліктів тощо) та є надзвичайним.
Принцип самозбереження має дуалістичне сприй
няття. Зрозуміло, що формування вузла найвищого
рівня змушує його користувачів здійснювати підтримку
його функціонування навіть у найважчих кризових умо
вах. З іншого боку, це може призвести до ситуації, коли
допускаються власні помилки чи махінації при впевне
ності у підтримці в будь якій ситуації [10, с. 140].
Інституційні передумови розвитку ринку державних
цінних паперів в Україні мають вирішальний вплив на те,
які саме організації і як діють на цьому ринку, і на те, як
вони вводяться та виводяться з нього. Але в свою чергу і
організації чинять вплив на процес зміни інституційних
рамок. Результати інституційних змін можуть формувати
ся через так званий "ефект блокування", що виникає внас
лідок симбіозу інститутів і організацій на основі структури
спонукальних мотивів, що створюється цими інститутами
та характеризується зворотним впливом змін в наборі
можливостей на сприйняття і реакцію індивідів [11, с. 540].
Формальні і неформальні правила, норми відносин
та способи забезпечення їх реалізації утворюють у су
купності інституційну основу функціонування та розвит
ку інфраструктури фондового ринку. Інститути визна
чають і обмежують набір альтернатив діяльності на цьо
му ринку, вони включають у себе форми обмежень,
створених людьми для того, щоб надати певну структу
ру взаєминам суб'єктів на даному ринку [12, с. 15].
Організація ринку державних цінних паперів в Ук
раїні повинна здійснюватись таким чином, щоб поєдна
ти довгострокові цілі розвитку і економічну поведінку
індивідів, націлену на максимізацію власного доходу.
Передумовами цього є те, що обіг державних цінних
паперів на ринку внутрішнього боргу виступає в якості
найбільш ліквідних, найменш дохідних і ризикованих
фінансових інструментів.
У структурі фондового ринку особливе місце зай
має депозитарій. У світовій практиці існує кілька видів
депозитарних систем залежно від специфіки законодав
ства, історичних традицій і особливостей формування
національних фондових ринків тієї чи іншої країни. Їхній
рівень централізації/децентралізації визначається на
явністю або відсутністю єдиного Центрального депо
зитарію та відмінностями в позиціонуванні депозитар
них установ. Наприклад, нині в розвинених країнах світу
обслуговування 95% фондового ринку забезпечується
центральними депозитаріями. У Європі функціонує
близько тридцяти центральних депозитаріїв, а у всьому
світі загалом — близько ста [13, с. 55].
Базові рекомендації, щодо ефективної побудови
інфраструктури фондового ринку були висвітлені у до
повіді "Group 30" 1989 р., яка складалася з представ
ників тридцяти великих структур професійних учасників
Міжнародного ринку цінних паперів. Головні рекомен
дації цієї доповіді щодо побудови системи клірингу і
розрахунків за договорами щодо цінних паперів пізніше
були скориговані учасниками Міжнародної асоціації з
питань обслуговування цінних паперів (ISSA) [14]. Знач
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на увага у цій доповіді приділяється організаційній
структурі та управлінню депозитарною діяльністю, що
має суттєво поліпшити і спростити обслуговування ло
кальних і трансграничних угод за операціями щодо
цінних паперів [15, с. 41].
Фахівці визначають високу міру фрагментарності
інфраструктури клірингу і розрахунків у країнах ЄС. Хоча
вона і перебуває у стадії консолідації, кількість національ
них і міжнародних організацій, які надають послуги клірин
гу і розрахунків, як і в минулі роки, велике (неабиякою
мірою це є наслідком складності процесів інтеграції і гар
монізації законодавств країн). Наприклад, існують 19 цен
тральних депозитаріїв та міжнародних центральних депо
зитаріїв, які надають різноманітні види послуг і мають різну
структуру управління. У деяких країнах членах Євросою
зу клірингові будинки функціонують окремо від централь
них депозитаріїв, тоді як в інших країнах кліринг і розра
хунки поєднуються в рамках однієї організації.
За останній період характерним є значний стрибок
рівня капіталізації фондових бірж світу, що дає змогу
прогнозувати його подальший стрімкий розвиток. Особ
ливо вагому роль відіграли у цьому США та країни Євро
пи. Також варто зазначити, що досить динамічним є
розвиток ринку цінних паперів Китаю, Японії та Індії.
Глобалізація світової економіки сьогодні розповсю
дилась на широку сферу міжнародних операцій і сприя
ла формуванню міжнародного фондового ринку в його
сучасному вигляді. Прямий вплив на розміри та глибину
міжнародного фондового ринку чинили процеси фінан
сової інтеграції, які привели до усунення бар'єрів між
національними та міжнародним фондовими ринками,
зростання обсягів транскордонних потоків капіталу, фор
мування нової структури учасників. Утворився якісно
новий рівень глобальної фінансової системи, який зас
нований на розширенні мережі організацій та компаній,
які надають транснаціональні фінансові послуги та вико
ристовують спеціалізовані інформаційні технології. Роз
виток міжнародного фондового ринку в епоху глобалі
зації забезпечує необхідні умови для більш тісної взає
модії усіх сторін діяльності у сфері світових фінансів.
Фондовий ринок є стрижневим фактором мобілізації
фінансово капітальних ресурсів у ринковій економіці, а
також інструментом проведення інноваційної політики у
державі. Він постає невід'ємним атрибутом інституційно
го регулювання національної економіки.
Існує декілька базових підходів щодо функціонуван
ня фондового ринку, вибір яких визначальним чином
впливає на ефективність усього фінансового сектору еко
номіки країни. Ці підходи пов'язані з двома варіантами
ведення ринкового господарювання у фінансовій
сфері — англо американська (ринково орієнтована мо
дель) та японсько німецька (банківсько орієнтована мо
дель). Вітчизняні фахівці обгрунтовують різні підходи до
визначення моделі українського ринку, іноземні інвесто
ри пропонують концептуальні засади моделей, запровад
жених у їхніх країнах. Головне розмежування стосуєть
ся рівня централізації ринку. На практиці у більшості країн
має місце еклектичне поєднання елементів різних систем.

ВИСНОВКИ
З огляду на всі особливості вітчизняного ринку
цінних паперів, можна зробити висновок про те, що в
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Україні пріоритетною стає німецько японська модель,
яка передбачає формування інвестиційних ресурсів
переважно за рахунок кредитів комерційних банків.
Такий стан речей відповідає сучасним потребам під
приємств та можливостям фінансової системи, адже
ресурси комерційних банків є наразі більшими, ніж
ресурси фондового ринку. Водночас варто зазначи
ти, що перспективи стабільного розвитку економіки
пов'язані з фінансуванням через механізми фондово
го ринку. Одним з головних недоліків на сучасному
етапі є неповне використання його інвестиційного
потенціалу.
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ANALYTICAL QUALIMETRIC APPROACH TO PRODUCT QUALITY ASSESSMENT AS A TOOL
FOR MAKING EFFECTIVE STRATEGIC DECISIONS

У статті визначено проблеми якості в системі ринкової економіки, розглядаються основні
підходи до визначення категорії "якість" та рівні її оцінки відповідно до міжнародних стандартів
серії ISO 9000. Розкрито взаємозв'язок економіки та управління якістю, ефективністю та якіс
тю виробничого процесу з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду. Розглянуто го
ловну проблему якості, найважливішим фактором якої є підвищення рівня життя, економічної,
соціальної та екологічної безпеки. Наведено узагальнену градацію рівней якості та розвитку
виробничих процесів підприємства. Використання кваліметричного підходу до оцінки якості
розвитку потребує окремого серйозного методологічного та методичного дослідження та фор
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мування відповідного забезпечення, тому що застосування кваліметрії на практиці, яке не ба
зується на науково обгрунтованій методології кількісної оцінки, розробленої у теоретичній ква
ліметрії, може привести до сумнівних результатів. У статті проведено аналіз проблеми відсте
ження і контрою якості продукції за рахунок використання і вдосконалення різних методів оцін
ки якості продукції. Визначено основні поняття у сфері оцінки якості продукції. Уточнені
основні актуальні методи оцінки якості.
Оцінка ефективності прийняття стратегічних управлінських рішень відіграє важливу роль у
діяльності підприємства загалом. Тому науководослідницькі роботи є необхідною передумо
вою розробки ефективних управлінських рішень. Для реалізації прийнятих рішень необхідно
мати механізм їх виконання, основними завданнями якого є: розробка програми реалізації, уп
равління виконанням, контроль виконання, оцінка результатів. Розробка та впровадження
рішень, які завжди забезпечують високу ефективність, є дуже складним завданням навіть для
досвідчених менеджерів. Не завжди ефект від виконання управлінського рішення відповідає
очікуваному, але, незважаючи на це, повинно бути постійне бажання максимізувати цей ефект.
The article defines quality problems in the market economy system, considers the main approaches
to determining the category of "quality" and the level of its assessment in accordance with
international standards of the ISO 9000 series. The relationship between economics and management
of quality, efficiency and quality of production process, taking into account foreign and domestic
experience, has been revealed. The main problem of quality is considered, the most important factor
of which is the improvement of living standards, economic, social and environmental safety. The
generalized gradation of equal quality and development of production processes of the enterprise is
given. The use of a qualimetric approach to the assessment of the quality of development requires a
separate serious methodological and methodological study and the formation of appropriate support,
because the use of qualifiers in practice, which is not based on a scientifically based methodology of
quantitative assessment developed in the theoretical qualifier, can lead to dubious results. The article
analyzes the problem of tracking and contrasting the quality of products through the use and
improvement of various methods of evaluating the quality of products. The basic concepts in the
field of product quality assessment are defined. The main relevant methods of quality assessment
have been clarified.
Assessment of the effectiveness of strategic management decisions plays an important role in the
activities of the enterprise as a whole. Therefore, research works are a prerequisite for the
development of effective management decisions. To implement the decisions taken, it is necessary
to have a mechanism for their implementation, the main tasks of which are: development of the
implementation program, execution management, control of execution, evaluation of results.
Developing and implementing solutions that always provide high efficiency is a very difficult task
even for experienced managers. Not always the effect of the implementation of the management
decision corresponds to the expected, but despite this, there should be a constant desire to maximize
this effect.

Ключові слова: якість продукції, управління якістю, система якості, кваліметрія, якісні властивості,
технологічний підхід, методи оцінки якості продукції, контроль якості, показники якості, економічна ефек
тивність, стратегічні управлінські рішення.
Key words: product quality, quality management, quality system, qualimetry, quality properties, technological
approach, product quality assessment methods, quality control, quality indicators, costeffectiveness, strategic
management decisions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
При управлінні виробничими процесами підприєм
ства особливе місце займає їх оцінювання: результати
оцінки виступають основою для прийняття стратегічних
рішень щодо вибору методів поліпшення (бенчмаркінг,
FAST тощо), моделювання, реінжинірингу, оптимально
му використанню залучених ресурсів тощо. Однак існу

ючі методи оцінки виробничих процесів потребують
удосконалення, тому що не враховують у кількісному
виразі складову якості їх реалізації та розвитку. Оцінка
ефективності прийняття управлінських рішень відіграє
важливу роль у діяльності підприємства загалом. Це не
обхідно для подальшої роботи підприємства, адже якщо
рішення буде неефективним, то робота всіх підрозділів
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теж буде неефективною. Тому передумовою прийняття
ефективного управлінського рішення є проведення на
уково дослідної роботи щодо аналізу перспектив рин
ку та підприємства, що дозволить уникнути неефектив
ної роботи в майбутньому.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У сучасній літературі та практичної діяльності
для оцінки виробничих процесів підприємства застосо
вують статистичні методи, розроблені С.Б. Вардеманом,
Дж.М. Джоубом, К. Ісікавою, М. Імаі, Е. Нойманном,
С.Х. Хойсингтоном; аналітично розрахункові методи
імпонують О.М. Криворучко; матричний метод приймає
за основу Ю.Ф. Тельнов та ін. Проте широке коло пи
тань оцінки якості виробничих процесів підприємств по
требує подальшого дослідження, зокрема з точки зору
кваліметричного підходу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є об'єктивний аналіз оцінки якості про
дукції підприємства на основі кваліметрії, конкретиза
ція основних методів оцінки якості продукції та
здійснення оцінки ефективності прийняття стратегічних
управлінських рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття "якість" багатогранне, використовується
практично у всіх видах діяльності і піддається впливу
різних факторів зовнішнього і внутрішнього середови
ща.
Протягом декількох десятиліть підходи до процесів
управління якістю втратили технічну спрямованість і по
ширилися практично на всі соціальні процеси і діяльність
організацій загалом.
Позитивного результату у вирішенні питань низько
ефективного процесу управління якістю можна досяг
ти лише за наявності раціонального поєднання держав
ного та технологічного регулювання з економічними
інтересами організацій. Впровадження підвищення
якості неможливе без підтримки законодавства, подат
кової політики, розробки вигідних для організацій дер
жавних замовлень, а також якісного навчання фахівців
у сфері менеджменту якості. Необхідною умовою вирі
шення сучасних проблем менеджменту якості є вивчен
ня виникнення і розвитку теорії і методології в області
менеджменту якості, як у вітчизняній, так і в зарубіжній
практиці.
Вагомим фактором у питанні управління якістю є
процеси ринкової економіки, більшою мірою це вира
жається в конкурентному середовищі. Що стосується
методів реалізації, то конкуренція ділиться на цінову
(зміщення конкурентів за рахунок зниження, збивання
ціни) і нецінову, в якій за тією ж ціною пропонуються
продукти з найвищими параметрами якості і комплек
сом додаткових послуг, тобто "товари з підтримкою".
За статистикою, споживача приваблює тільки якість.
У розвинених ринкових економіках існує серйозна
конкуренція за розробку програм, які покращують
якість продукції та послуг. У дослідженнях відомих вче
них і на практиці існує необхідність формування об'єк
тивних показників, які зможуть оцінити здатність під
приємств виробляти продукцію з необхідними якісни
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ми характеристиками, що в майбутньому буде підтвер
джено сертифікатами відповідності. Нині більшість
організацій мають системи якості, які відповідають
міжнародним стандартам.
Сертифікат, що підтверджує систему якості, є од
ним з основних факторів укладення договору на постав
ку будь якої продукції. Основним джерелом існування
будь якої компанії є ефективна реалізація якісного про
дукту.
У роботах вітчизняних і зарубіжних вчених розгля
даються різні питання менеджменту якості, накопиче
ний значний досвід в області менеджменту якості. Тому
необхідно узагальнити основні положення теорії і прак
тики в цій сфері.
Як правило, в ринковій економіці виробник і спожи
вач опиняються на ринку, їх мотивація заснована на
фінансовій вигоді і максимізації споживчого результа
ту. При цьому головною умовою є особистий вибір спо
живача між кращими товарами різних виробників.
Згідно зі статистикою придбаних товарів і послуг, спо
живач направляє виробника на бажаний потік продукції.
Споживач як основна фігура в питанні якості вибирає
найбільш бажані властивості [1].
У ринковій економіці якість є головним завданням,
оскільки саме за допомогою сучасних підходів до уп
равління якістю провідні іноземні фірми досягли висо
ких позицій на різних ринках. На жаль, українські
підприємства сьогодні не мають істотної переваги в за
стосуванні сучасних методів управління якістю.
Підвищення якості несе величезні можливості, але
ефективного результату можна досягти тільки зміною
ставлення керівників організацій до якості на всіх рівнях
виробництва, необхідно ставитися до якості як до спо
собу життя.
Існує прямий зв'язок між якістю та ефективністю
виробництва. Підвищення якості сприяє підвищенню
ефективності виробництва, що призводить до знижен
ня витрат і збільшення частки ринку.
У ринковій економіці проблема якості є найважли
вішим фактором підвищення рівня життя, економічної,
соціальної та екологічної безпеки. Якість — це комп
лексна концепція, що характеризує ефективність усіх
аспектів діяльності: розробка стратегії, організація
виробництва, маркетинг тощо Найважливішою складо
вою всієї системи якості є якість продукції [2].
На сьогодні питання управління якістю по всьому
світу актуальне як ніколи. Велика увага приділяється
його розробці та вдосконаленню, оскільки сучасні ме
тоди підвищення якості продукції та послуг є ефектив
ним інструментом, покликаним підтвердити ефек
тивність якісних систем організацій та засвідчити, що
дії щодо підвищення якості продукції (послуг) та су
путніх результатів задовольняють:
— вимоги ДСТУ ISO 9000:2015, ДСТУ ISO
9001:2015;
— вимоги до якісного посібника;
— вимоги до законодавчих, нормативно правових
документів та організаційно адміністративних доку
ментів організацій;
— заплановані заходи. [3]
У сучасній літературі і практиці існують різні інтер
претації поняття якості. Відповідно до ISO 9000:2015,
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Міжнародна організація зі стандартизації визначає
якість як здатність задовольняти споживачів і навмис
ний або ненавмисний вплив на відповідні зацікавлені
сторони. Також ця серія стандартів визначає основні
вимоги до якості на міжнародному рівні.
Міжнародна стандартизація вийшла на якісно но
вий рівень після виходу першого видання серії міжна
родних стандартів ISO 9000 наприкінці 80 х років. Ці
стандарти застосовувалися безпосередньо у вироб
ничих процесах, у сфері управління та встановили
основні вимоги до систем забезпечення якості. Саме
стандарти серії ISO 9000 ініціювали сертифікацію си
стем якості, встановлення єдиного підходу до умов
оцінки систем якості та регулювання відносин між
виробниками та споживачами продукції.
Саме в ринковій економіці розроблена концепція
якості продукції (послуг) з точки зору її відповідності
вимогам споживача. Авторами ідеї такого підходу до
визначення категорії "якість" вважаються голландські
вчені Дж. Ван Етінгер і Дж. Сіттіга, яка визначила спец
іальну сферу науки як кваліметрію.
Кваліметрія — це наука про те, як вимірювати і
кількісно оцінити показники якості. Зазначена наука
дозволяє давати кількісні оцінки якісних характеристик
продукту. Кваліметрія заснована на тому, що якість в
першу чергу залежить від значної кількості вироблено
го продукту. Судження про якість продукту повинні бути
визначені через дані про його властивості і умови, в яких
буде використовуватися продукт [3].
Дж. Ван Етінгер і Дж. Сіттіг вважали, що якість може
бути виражена в числовому вираженні, якщо споживач
зміг згрупувати властивості в порядку важливості. Вони
вважали, що якість — це вимірна кількість і, отже, не
дотримання продукту встановленими на нього вимога
ми можна виражати за допомогою якоїсь постійної міри,
яка найчастіше є грошима.
Поняття якості не може розглядатися окремо від
позиції споживача і виробника. Без забезпечення тех
нічних та експлуатаційних, експлуатаційних та інших
параметрів якості, зафіксованих в технічних специфіка
ціях, сертифікація продукції не може бути проведена [4].
Властивості, важливі для оцінки якості, більше зо
середжені на значенні використання. Рисунок 1 пока
зує основні рівні оцінки якості продукції або послуг.
Технічний рівень максимально відображає матері
алізацію науково технічних досягнень у продукції. Ес
тетичність викликана комплексом властивостей, які по
в'язані з естетичними відчуттями і поглядами. Опера
ційний рівень відображає взаємозв'язок з технічною
стороною використання продукції, а технічна якість
має на увазі гармонійний зв'язок між очікуваними і
фактичними споживчими властивостями в експлуатації
виробу.
Відображаючи ефективність всіх аспектів діяльності
організації, якість вважається складною концепцією.
Концепція якості неодноразово обговорювалася науко
вим співтовариством і практиками. Важливу роль у фор
муванні сучасного погляду на якість відіграла міжрегіо
нальна громадська організація "Академія проблем
якості". В результаті діяльності Академії сформувало
ся концептуальне бачення якості як однієї з фундамен
тальних категорій, що визначає спосіб життя, соціаль

Рис. 1. Властивості для оцінки якості
Джерело: розроблено авторами.

но економічну основу успішного розвитку людини і су
спільства.
Нині кваліметрія (одним із засновників якої є Г.Г. Аз
гальдов) досягла такої стадії розвитку, коли всередині
неї виразно починають виділятися дві гілки: теоретична
і прикладна [5].
Теоретична кваліметрія абстрагується від конкрет
них об'єктів (предметів або процесів) і вивчає тільки
загальні закономірності та математичні моделі, пов'я
зані з оцінкою якості. Об'єктом теоретичної кваліметрії
є філософські та методологічні проблеми кількісної
оцінки якості.
Завдання прикладної кваліметрії — розробка кон
кретних методик і математичних моделей для оцінки
якості конкретних об'єктів та процесів різного виду і
призначення.
Кваліметричний підхід характерний тим, що понят
тя якості розглядається з трьох точок зору: якість як
відповідність стандартам і технологічним вимогам,
якість як основна характеристика продукту і якість як
набір споживчих властивостей.
Основні концепції кваліметрії: специфікації показ
ників якості; суперпозиції якостей і вимірювання влас
тивостей; суперпозиції якостей і вимірювання власти
востей [5].
Кваліметрія оперує визначенням якості з відносни
ми оцінками та визначає якість по відношенню до про
цесу, прийнятого за базу порівняння — рівень якості.
Існують такі види показників якості процесу: одиничний,
комплексний, груповий, узагальнений, відносний, інтег
ральний.
Процес спочатку класифікують, а потім, залежно від
мети визначення показника якості, обирають базові
показники, метод їх оцінювання — шляхом вимірювань,
випробувань, розрахунків, збору інформації тощо, оці
нюють рівень якості, виробляють рекомендації і прий
мають управлінські рішення.
Послідовність дій у кваліметричній методиці така:
1. Ситуація оцінювання (частина періоду існування
об'єкта, в якому проявляються його споживчі власти
вості):
— групування об'єктів оцінювання: визначення од
норідних груп процесів, що підлягають порівняльному
оцінюванню, етапів їх життєвого циклу (існування), на
яких будуть грати роль різні властивості процесів; виз
начення особливих умов (наприклад, кліматичних), в
яких відбувається реалізація процесу; визначення ета
лонних процесів (бенчмаркінг), з якими будуть зістав
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Таблиця 1. Градації рівнів якості та розвитку виробничих та встановленні критерію достовірності прий
процесів підприємства
нятих рішень [6].
В основі вирішення методологічного зав
Градація рівня
Градація рівня
Якісна характеристика
дання
— структурного розкриття поняття
якості
розвитку
1. Найвищий
Відповідає вимогам міжнародних
1. Найвищий
якості згідно з кваліметричним підходом —
рівень якості
стандартів, перевершує кращі світові
рівень розвитку
лежать операції декомпозиції — функціо
зразки
нальної та морфологічної, які, у свою чергу,
2. Середній
Відповідає вимогам міжнародних
2. Середній
являють собою багаторівневі ієрархічні побу
рівень якості
стандартів і кращим світовим
рівень розвитку
досягненням
дови, у такому ракурсі можливо розглянути і
3. Задовільний
Відповідає вимогам міжнародних
3. Задовільний
"розвиток", що може входити до кваліметрич
рівень якості
стандартів, технічних умов і задовольняє рівень розвитку
ного поняття "рівні якості" або "рівні якості
вимогам споживачів, але поступається
розвитку" і визначатися взаємодією з зовні
кращим світовим досягненням, морально
застарілий і підлягає модернізації (потрешніми середовищами.
бує підвищення ефективності)
Наприклад, узагальнена градація виробни
чих процесів за рівнями якості та паралельно
4. Низький рівень Морально застарілий, але користується
4. Низький
якості
попитом та не знятий з виробництва;
рівень розвитку
за рівнями якості розвитку може здійснювати
реалізовано без відступів від вимог
ся відповідно до наведеної нижче таблиці 1.
стандартів і ТУ; підлягає зняттю з виробДля використання кваліметричного підхо
ництва (підлягає перегляду основних
ду до оцінки якості розвитку необхідно ство
принципів розвитку)
рити систему оціночних показників якості,
5. Незадовільний Реалізовано з відступом від вимог
5. Незадовільний
визначити шкалу або шкали, за якими ці по
рівень якості
стандартів і ТУ; підлягає зняттю з
рівень розвитку
казники будуть оцінені, а також розробити
виробництва (потребує узагалі нової
стратегії розвитку)
критерії, за допомогою яких можлива інтерп
ретація отриманих результатів. Очевидно, що
Джерело: [7].
деякі властивості та показники можуть бути
лятися оцінювані з метою визначення їхньої конкурен оцінені за допомогою формалізованих методів, а інші
тоспроможності.
— виконані тільки евристичним шляхом. Кваліметрич
— групування споживачів: визначення однорідних на оцінка якості, по суті своїй, є тільки основа і почат
груп споживачів — осіб або організацій, пред'являють кова стадія складного процесу управління якістю про
однакові вимоги до процесу, що оцінюється і виявлен цесів, а саме управління якістю розвитку. Без знання про
ня основних споживачів, з позицій яких буде виробле рівень властивостей і якостей аналізованих процесів
но оцінювання якості.
немає можливості для науково обгрунтованого ухвален
2. Визначення рішень. Кількісна оцінка якості необ ня необхідного управлінського рішення і подальшого
хідна для підтримки прийняття управлінських рішень. здійснення відповідного превентивного або коригуючо
Саме перелік можливих рішень визначає список показ го впливу на процес з метою зміни якості [7].
ників якості та характер операцій з ними.
У сучасній економіці якість є фундаментальним по
3. Генерація показників якості:
казником при виборі будь якого продукту. У зв'язку з
а) побудова дерева властивостей:
цим країни, що розвиваються, приділяють велику увагу
— структуризація мислення (чітка уява, які групи проблемам поліпшення якості продукції. Роль вимірю
властивостей визначають якість об'єкта і чи достатньо вання та оцінки якості продукції зростає завдяки еко
повно вони представлені);
номічним реформам, міжнародним санкціям та розвит
— графічне зображення первинного алгоритму для ку економічних та договірних відносин між підприєм
розрахунку комплексного показника якості.
ствами. З цієї причини існує безліч різних теоретичних
4. Формування шкал і визначення коефіцієнтів ва досліджень і практичних рекомендацій, метою яких є
гомості: визначення коефіцієнтів вагомості показників розробка методології і пошук кількісного вимірювання
та побудова кривих впливу.
якості різних видів продукції, допомога у вирішенні про
З урахуванням розроблених шкал для вимірювання блем, що стоять перед національною економікою пла
показників якості вибирають спосіб оцінювання їх нування і управління якістю продукції.
відносної значущості ("вагомості") з метою комплекс
Нині в технічно розвинених країнах пропонуються
ної оцінки якості найближчого рівня по дереву власти численні методи і методи кількісного вимірювання і оц
востей. Також виконується оцінювання відносної ваго інки якості продукції. У довідкових джерелах можна
мості комплексних показників, що входять в загальну знайти інформацію про оцінку якості харчових про
групу наступного рівня дерева тощо. Зазвичай воно ви дуктів, медичних і туристичних послуг, освіти, авто
конується в балах або частках одиниці.
мобілів, квартир та інших продуктів.
5. Визначення взаємодії.
В останні роки досягнуто значного прогресу в сфері
Виявляється можлива взаємодія між частковими і оцінки якості: так сформульовано тему науки про якість
комплексними показниками.
продукції, опубліковано державний стандарт для основ
6. Встановлення логіко обчислювальної структури них термінів у сфері якості продукції, підготовлено ряд
алгоритму.
стандартів якості, опубліковано багато статей з оцінки
7. Перевірка надійності алгоритму.
якості конкретних видів продукції тощо.
Полягає у визначенні ймовірності помилки в ухва
Математика, що окислює кваліметрію тезами від
ленні рішення за допомогою розробленого алгоритму властивостей конкретних об'єктів і працює тільки з їх
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моделями і взаємозв'язками. Тому, в принципі, модель
якості — це абстрактна система властивостей з різним
ступенем складності. Заміщення в цій моделі заданих
значень якісних показників дозволяє перейти від загаль
ної моделі якості загалом до конкретної моделі типу
цікавого продукту. Метод визначення якості продукції
є своєрідною системою логічних і математичних опе
рацій для визначення всіх показників якості продукції.
Його основою є порівняння з основними показниками
продукції, прийнятої в якості основи [8].
Контроль якості — це дослідження відповідності
показників якості певного продукту вимогам, встанов
леним стандартами і технічними характеристиками.
Мета контролю — перевірити обмежену кількість по
казників і встановити сорт продукту. Оцінка якості є
більш широкою концепцією, ніж контроль якості. Під
час проведення оцінки якості враховується більша
кількість якісних показників. Рівень якості — це по
рівняльна характеристика якості продукту, заснована на
порівнянні значень показників якості товарів або послуг,
що оцінюються з основними значеннями стандарту [4].
Література надає ряд класифікацій показників
якості за різними ознаками. Можна виділити такі кла
сифікації як: за розмірними одиницями, кількістю од
ночасно характеризуючих властивостей, розташуван
ням в оцінці рівня якості, етапами життєвого циклу про
дукту, що характеризують властивості виробів.
Головною особливістю класифікацій є те, що вони
орієнтовані в основному на використання встановлених
методів визначення рівня якості — диференціального,
комплексного і статистичного, на основі систематизації
і порівняльного аналізу значень набору одиночних по
казників.
Метод оцінки якості продукції — це сукупність логіч
них і математичних операцій для визначення індиві
дуальних показників якості продукції або їх певної ком
бінації для оцінки якості продукту в цілому на основі їх
порівняння з аналогічними показниками продукту, прий
нятих за стандартом.
Диференціальний метод оцінки якості продукції ви
користовує єдині показники якості. Цей метод поля
гає в порівняльному аналізі значень набору окремих
показників, характерних для кожного з порівняних
варіантів, і на цій основі приймається рішення про пе
ревагу варіанту з найкращим набором одиночних по
казників.
За результатами такої оцінки будується циклогра
ма ("павутина якості") порівняння якісних показників,
яка наочно показує, на яких показниках слід приймати
управлінські та технічні рішення.
Комплексний метод оцінки якості продукції базуєть
ся на визначенні вагових коефіцієнтів окремих показ
ників. Для результатів комплексної оцінки якості важ
ливо правильно встановити ці коефіцієнти.
Особливо виділений статистичний метод, при яко
му значення показників якості продукції визначаються
за правилами математичної статистики. Використання
методів математичної статистики для оцінки якості про
дукції зумовлено тим, що в більшості з них вони є ви
падковими змінними через періодичний вплив великої
кількості випадкових проявів на виробництво і експлуа
тацію продукту [8].

Класичне співвідношення, що дозволяє оцінити еко
номічну ефективність управлінських рішень (Е), таке:
E = (Вартість надлишкового продукту/Вартість
створення надлишкового продукту)*100%.
Управлінське рішення, реалізоване у вигляді інфор
мації, формує умови для створення продукції (товарів,
послуг, інформації або знань). Як правило, до реалізації
управлінського рішення залучено багато виконавців і
відділів, що може мати як позитивний, так і негативний
вплив на кінцевий результат. Тому пряму вартість над
лишкового продукту (прибуток від виконання управлі
нського рішення) розрахувати складно. А витрати на
підготовку і впровадження управлінського рішення мож
на легко визначити за витратами. Позитивний еконо
мічний ефект від виробництва і реалізації продукції, без
сумнівно, пов'язаний з позитивним економічним ефек
том управлінського рішення [9].
З відомих методів оцінки економічної ефективності
управлінських рішень частіше використовуються такі:
— Оцінка ефективності управлінського рішення для
економії витрат на розробку та впровадження.
— Оцінка ефективності управлінського рішення за
остаточними результатами.
— Непряме порівняння ефективності різних варі
антів управлінських рішень.
— Оцінка ефективності управлінського рішення за
результатами зміни економічних показників організації.
У практиці оцінки ефективності управлінських
рішень використовуються інші методи, що враховують
характер прийнятих рішень і конкретні результати їх
виконання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, використання кваліметричного підхо
ду до оцінки якості розвитку потребує окремого серй
озного методологічного та методичного дослідження
та формування відповідного забезпечення. Тому що
застосування кваліметрії на практиці, яке не базується
на науково обгрунтованій методології кількісної оцін
ки, розробленої у теоретичній кваліметрії, може приве
сти до сумнівних результатів. Пропонований підхід доз
волить дати об'єктивну кількісну оцінку ступеня вико
нання вимог, що пред'являються до розвитку виробни
чих процесів. Результати використання кваліметрично
го підходу дозволяють сформувати адекватні управ
лінські рішення щодо розвитку виробничих процесів
промислового підприємства: обрати необхідний рівень
якості, обрати конкретний процес, що вимагає підви
щення якості, та розробити відповідні коригувальні дії,
спрямовані на виконання конкретних вимог, підвищен
ня ефективності використовуваних ресурсів, вдоскона
лення технологій тощо.
Завдання підвищення ефективності виробництва
шляхом оптимізації вектора якості продукції, з викори
станням підбору значень параметрів векторів контро
льованих параметрів технологічного процесу і сирови
ни, може бути вирішене в найкоротші терміни без знач
них матеріальних витрат за допомогою персонального
комп'ютера і пакету прикладних статистичних програм.
Сучасна ринкова економіка висуває принципово різні
вимоги до якості продукції та послуг. Якість продукції
(послуг) є одним з найважливіших показників діяльності
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підприємства. Підвищення якості визначає виживання і
успішність організації в ринкових умовах, темпи техніч
ного прогресу, інновації, підвищення ефективності ви
робництва, економію всіх видів ресурсів, що викорис
товуються у виробництві. Розглянуті методи оцінки
якості продукції мають певну ефективність і сфери зас
тосування, але не повністю усувають невизначеність в
оцінці якості.
Для успішної реалізації прийнятих рішень підприє
мству слід мати механізм їх виконання, основними зав
даннями якого є: розробка програми реалізації, управ
ління виконанням, контроль виконання, оцінка резуль
татів. Розробка та впровадження рішень, які завжди
забезпечують високу ефективність, є дуже складним
завданням навіть для досвідчених керівників. Попри те,
що не завжди ефект від виконання управлінського
рішення відповідає очікуваному, технологічні та бізнес
процеси на підприємстві мають організовуватись у
спосіб, що дозволить максимізувати бажаний позитив
ний результат діяльності.
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INVESTMENT COMPONENT OF MANAGEMENT OF INSURANCE ORGANIZATIONS
Статтю присвячено актуальним питанням формування ефективної системи менеджменту
інвестиційної діяльності страхових організацій, що функціонують на страховому України.
З'ясовано, що інвестування формує коло ключових бізнеспроцесів діяльності страхової
організації поряд із розрахунком страхових тарифів; андерайтингом; виробництвом нових про
дуктових пропозицій; урегулюванням збитків; відшкодуванням збитків за правом регресу; пе
рестрахуванням; бухгалтерським обліком; ризикменеджментом та впровадженням нових стра
хових продуктів.
Визначено, що базисом розміщення страхових резервів є принципова орієнтованість з ура
хуванням сукупності принципів (безпечності (надійності), ліквідності, диверсифікованості, при
бутковості), що є загальновизнаними у світовій страховій та інвестиційній практиці. Мистецтво
розміщення страхових резервів полягає у забезпеченні реалізації вищезазначеної четвірки
принципів з урахуванням ситуації на ринку капіталу.
Аналіз структурних особливостей інвестиційного портфеля вітчизняних страховиків дозво
лив визначити коло інвестиційних продуктів, що домінують у його структурі. До них, за резуль
татами дослідження, віднесено: банківський депозит — 47 %; цінні папери, що емітуються дер
жавою — 19,5 %; права вимоги до перестраховиків — 17 %; грошові кошти — 9,4 %; вкладення
у нерухоме майно — 6,1 %; інші продукти— 1%.
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Обгрунтовано ключові напрями оптимізації системи менеджменту інвестиційної діяльності
вітчизняних страхових організацій, зокрема із позицій кадрового забезпечення та потреб у про
фесійних фахівцях фондового ринку.
Представлене дослідження містить складові як теоретичного, так і та практичного характе
ру, що сфокусовані на формуванні ефективної системи менеджменту інвестиційної діяльності
страхових організацій, створюючи в кінцевому підсумку базис сталого та динамічного розвит
ку вітчизняного страхового ринку зокрема та економіки країни загалом.
An important factor in the development of investment activities in a market economy is insurance.
Insurance companies, on the one hand, in the process of carrying out their basic (operational)
activities insure the economic interests of economic entities against probable risks, thereby
stimulating investment activity, and on the other — are direct investors.
The article is devoted to topical issues of formation of an effective system of management of
investment activity of insurance organizations operating on the insurance of Ukraine.
It was found that investing forms a range of key business processes of the insurance organization,
along with the calculation of insurance rates; underwriting; production of new product offers;
settlement of losses; compensation for damages under the right of recourse; reinsurance;
accounting; risk management and introduction of new insurance products.
It is determined that the basis for the placement of insurance reserves is the principle orientation,
taking into account a set of principles (security (reliability), liquidity, diversification, profitability),
which are generally accepted in world insurance and investment practice. The art of placing insurance
reserves is to ensure the implementation of the above four principles, taking into account the situation
on the capital market.
The analysis of structural features of the investment portfolio of domestic insurers allowed to
determine the range of investment products that dominate in its structure. These, according to the
results of the study include: bank deposit — 47 %; securities issued by the state — 19,5 %; claims
against reinsurers — 17 %; cash — 9,4 %; investment in real estate — 6,1 %; other products — 1 %.
The key directions of optimization of the investment management system of domestic insurance
organizations are substantiated, in particular from the standpoint of staffing and needs of professional
specialists of the stock market.
The presented study contains components of both theoretical and practical nature, focused on
the formation of an effective management system of investment activities of insurance companies,
ultimately creating the basis for sustainable and dynamic development of the domestic insurance
market in particular and the economy as a whole.
Ключові слова: страхова організація, менеджмент, інвестиції, інвестиційна діяльність, активи, стра
хові резерви, фінансові відносини.
Key words: insurance organization, management, investments, investment activities, assets, insurance reserves,
financial relations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постійно змінюване макросередовище вимагає
формування ефективності функціонування будь якої
страхової організації, виходячи із позицій необхідності
дій її менеджменту. Така сукупність послідовних дій, що
здійснюються для реалізації цілей страхової організації,
визначається ключовими бізнес процесами на різних
управлінських рівнях.
Видову сукупність бізнес процесів менеджменту
страхової організації представляє інвестування. Озна
чений вид бізнесу вирізняє діяльність страхової органі
зації від інших господарюючих суб'єктів, адже страхо
вики суттєву частину прибутку зобов'язані отримувати
саме від інвестиційної діяльності, а не безпосередньо
від страхової. Водночас вітчизняна страхова практика
є такою, що страховики, які акумулюють значні заощад
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ження, не мають достатнього досвіду трансформувати
їх в інвестиційні ресурси. Означене обмежує можливості
страхових організацій отримувати додатковий інвести
ційний дохід, що доцільно використовувати як для
здійснення страхових виплат, так і для збільшення рен
табельності страхового бізнесу. Отже, вирішення окрес
лених проблем щодо відсутності ефективного менедж
менту інвестиційної діяльності страхових організацій є
наразі актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Суттєвий внесок у дослідження специфіки інвести
ційної діяльності страхових організацій здійснили такі
вчені: Ю.В. Алескерова, В.Д. Базилевич [1], О.Й. Жа
бинець [2], А.В. Василенко, І.В. Майданченко М.І. Ма
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льований [3], Н.Г. Нагайчук [4], В.О. Поворозник [5],
Н.В. Приказюк [6], І.Г. Сокиринська [8], Н.С. Танклевсь
ка, Н.В. Ткаченко, Т.В. Яворська [9]. Зважаючи на нау
ковий доробок вищезазначених дослідників, варто за
уважити, що досі малодослідженими залишаються пи
тання формування дієвої системи управління інвести
ційною діяльністю страхових організацій в умовах рин
кових метаморфоз, що вносять суттєві корективи до
означеного процесу. Таким чином, слідуючи заданим
векторам, сукупність новочасних викликів і загроз, що
постають перед страховиками, зумовлюють об'єктивну
потребу у здійсненні подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інвестиційних можли
востей та обгрунтування ключових напрямів оптимізації
системи менеджменту інвестиційної діяльності вітчиз
няних страхових організацій.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Ключовим інструментом посилення інвестиційної
діяльності в умовах ринкової економіки виступає стра
хування. З однієї сторони, страхові організації в про
цесі провадження своєї базової (операційної) діяльності
здійснюють страхування економічних інтересів суб'єктів
господарювання від ймовірних ризиків стимулюючи тим
самим інвестиційну активність, а з іншої — виступають
безпосередніми інвесторами.
Досліджуючи вплив безпосередньо інвестиційної
діяльності на фінансові результати страховиків, значне
коло дослідників економістів намагалися окреслити
роль останніх у страховому бізнесі й місце власне стра

хових операцій. Як наслідок, доцільно виокремити
трійку ключових позицій щодо цього питання:
1. Надання страхових послуг — ключове завдання
страхової організації, тобто вирівнювання ризиків і по
криття збитків, як наслідок інвестиційній діяльності на
лежить другорядна роль.
2. Провадження страхової діяльності та інвестицій
на діяльність є двоїсто рівнозначними складовими стра
хового бізнесу.
3. Основним завданням страховиків, що працюють
як у лайфовому сегменті, так само у ризиковому є моб
ілізація нагромаджень для їх наступного інвестування,
водночас безпосереднє надання страхових послуг вис
тупає вторинною функцією.
Першу означену позицію підтримувала більшість
вітчизняних вчених дослідників кінця XIX — початку XX
ст., високо оцінюючи роль та значення страхових орга
нізацій як носіїв інвестиційного капіталу на національ
ному ринку. Так, професор О.О. Гаманкова у фундамен
тальній праці "Основи економії страхування" визнава
ла, що "зростання страхових капіталів передбачає, що
страхові установи непомітно перетворюються в кредитні
установи, які відіграють важливу роль на грошовому
ринку" [1, с. 17]. Однак, визнаючи інвестиційну діяль
ність виключно банківською діяльністю, вона стверджу
вала, що для страхових організацій "банківська
діяльність має службове значення стосовно їх ключо
вого завдання — вирівнювання ризиків й покриття
збитків, що спричинялися різноманітними небезпеками"
[2, с. 39]. Означена інтерпретація інвестиційної діяль
ності страхових організацій набула відображення й у
державній політиці щодо функціонування страхового
ринку в СРСР.

Фінансові відносини страхових організацій в розрізі певних напрямів
між засновниками та учасниками страхового товариства в момент його створення
пов'язані з формуванням власного капіталу та в його складі статутного
(акціонерного) капіталу
між страховиком та страхувальником
пов'язані з фактичним виробництвом та реалізацією страхового продукту
(послуги) під час особистого страхування, страхування від ризику втрати та
пошкодження майна, страхування відповідальності тощо
означені фінансові відносини є домінуючими, оскільки від їх ефективності в
остаточному підсумку залежить кінцевий результат діяльності страхової організації
між страховою компанією та фінансовими установами держави
виникають під час розрахунків першої з бюджетом та позабюджетними фондами,
сплатою податків та інших обов'язкових платежів, отриманням податкових пільг та
державного фінансування, застосування державою штрафних санкцій за порушення
податкового законодавства та невиконання нормативних вимог органів у справах
нагляду за страховою діяльністю з боку страховика
між страховою організацією та суб'єктами банківської системи
в процесі розміщення вільних коштів на депозитних та поточних рахунках у банках,
отримання банківських позик чи кредитів та сплатою відсотків за їх користування,
купівля-продаж валюти, надання страхових послуг банкам тощо
між страховою компанією та її працівниками
в результаті виплати заробітної плати, премії, компенсації, матеріальної допомоги, а
також випуску, погашення та сплати дивідендів за випущеними цінними паперами та ін

Рис. 1. Ранжування сукупності фінансових відносин страхових організацій в розрізі певних
напрямів
Джерело: авторське узагальнення за даними джерел [1—3; 5].
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Бізнес-процеси страхової організації
розрахунок страхових тарифів
андеррайтинг
виробництво нових продуктових пропозицій
урегулювання збитків
відшкодування збитків за правом регресу
перестрахування
інвестування
бухгалтерський облік
ризик-менеджмент
впровадження нових страхових продуктів

Рис. 2. Сукупність ключових бізнес'процесів у діяльності страхової організації
Джерело: авторське узагальнення за даними джерел [4; 7].

Друга позиція, що базувалася на інтерпретації на
дання страхових послуг та інвестиційної діяльності як
рівнозначних складових страхового бізнесу, набула
значного поширення починаючи з 1994 р. Чітке тракту
вання означеного положення було сформульовано та
представлено Лігою страхових організацій України:
"функцією страхування, поряд із забезпеченням безпе
рервності й стабільності виробництва, є формування
фінансових ресурсів для інвестиційної діяльності й го
ловним чином — для капіталів довгострокового харак
теру" [3; 4].
Третя позиція грунтується на тому, що інвестиційна
діяльність є ключовою, формуючи умови для виконан
ня страхових зобов'язань перед клієнтами (що безпо
середньо торкається страхування життя). Означена по
зиція домінує серед наукових шкіл Франції, Німеччини
та США.
Підсумовуючи викладене, вважаємо, що означені
види діяльності страхової організації, зокрема в розрізі
як безпосередньо страхової, так й інвестиційної є рів
нозначними. Означена позиція характеризується пере
конливими аргументами, оскільки практично неможли
вим є реалізація інвестиційної функції страхування без
попереднього накопичення грошових фондів. І навпа
ки, поєднання результативного розміщення страхових
резервів й власних коштів страхової організації висту
пає дієвим засобом досягнення фінансової стійкості. Як
наслідок, наявний тісний взаємозв'язок між означени
ми видами діяльності страхової організації. Розглянута
позиція набуває поширення в колі країн пострадянсь
кого простору в зв'язку з демонополізацією страхово
го ринку.
Одним із актуальних завдань серед страховиків ви
ступає раціоналізація процесу управління інвестиційним
потенціалом. Водночас вибір безпосереднього макету
управління перебуває в залежності від розміру та фінан
сових можливостей страхової організації, обраної інве
стиційної політики останньою, наявності прямих та не
прямих державних обмежень або стимулів до вибору
інвестиційних партнерів, умови їх діяльності тощо.
Нагальними постають питання щодо дотримання
принципів інвестування страхових резервів, серед яких
доцільно виділити: дохідності; диверсифікації інвести
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ційного портфеля; гарантованого повернення вкладень;
підконтрольності інвестицій; ліквідності й привабли
вості.
За економічною сутністю всю сукупність фінансо
вих відносин страхової організації доцільно ранжувати
за певними напрямами (рис. 1).
Кожна з цих груп фінансових відносин характери
зується певною специфікою, водночас всі вони мають
двосторонній характер та пов'язані з рухом фінансових
ресурсів страхової організації. Останній передбачає
формування власного капіталу та створення страхових
резервів, а також використання коштів із грошових
фондів та резервів. Кругообіг фінансових ресурсів стра
хової організації не обмежується лише страховими опе
раціями, він ускладнюється включенням його в інвести
ційний процес, що дає змогу окреслити всі вільні кош
ти, перебуваючі в обігу страховика, у якості фінансово
го потенціалу останнього.
Страхові організації, в умовах розвинутих ринко
вих відносин, як правило, вкладають тимчасово вільні
кошти в інвестиційну діяльність з метою отримання
доходу від використання коштів, надійшовши у їх роз
порядження (в розрізі частини коштів страхових ре
зервів й власних коштів). Означене зумовлює склад
ність організації руху грошових коштів страховика у
порівнянні з підприємцями, зайнятими в інших сферах
бізнесу. Як наслідок, складністю вирізняються і зав
дання, що пов'язані як з організацією та управлінням
фінансами страхових організацій, так і їх інвестицій
ним портфелем.
Практична реалізація окреслених цілей функціону
вання страхової організації, визначених різними рівня
ми управління, потребує послідовних дій засновників та
менеджменту, що здійснюються в рамках даної органі
заційно правової структури. Сукупність останніх діста
ла назву бізнес процесів (рис. 2).
Інвестування є однією із ключових складових у за
гальній сукупності операцій, що провадяться страховою
організацією. Відтак тимчасово вільні кошти, що нале
жать страховику, формують базис для інвестування.
Страхові внески можуть інвестуватися у дохідні активи
приносячи інвестиційний дохід страховику. Формують
ся умови за яких страхова організація має можливість
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Рис. 3. Страхові резерви, млн грн
Джерело: данні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національно
го банку України (розраховано, побудовано та представлено авторами).

отримувати додатковий дохід, що можна використо
вувати як для здійснення страхових виплат, так і для
збільшення рентабельності страхового бізнесу.
Більшість страхових компаній, що функціонують на ук
раїнському страховому ринку не мають окремого
підрозділу, що займався б інвестиційною діяльністю.
В українській страховій практиці проблематика інвес
тування досліджується поверхнево, як наслідок отри
мані доходи від інвестиційної діяльності страховиків є
несуттєвими. Водночас зарубіжна практика демонст
рує кардинально іншу картину — страхові організації
розвинутих країн світу отримують значні прибутки від
інвестиційної діяльності і виступають найбільшими
інвесторами на фондовому ринку та ринку нерухо
мості.
Успішне провадження інвестиційної діяльності ви
магає від страхової організації дотримання сукупності
принципів:

— інвестувати кошти враховуючи одночасно дина
міку як страхових платежів, так і страхових відшкоду
вань;
— запобігати зниженню рівня платоспроможності
страхової організації через низьколіквідні об'єкти інве
стування;
— диверсифікувати об'єкти інвестування з позицій
ризику та прибутковості;
— провадити моніторинг інвестиційного ринку на
регулярній основі;
— здійснювати аналіз ситуації на інвестиційному
ринку та своєчасно реагувати на зміни.
Страхова організація самостійно визначає напрями
та методи інвестування згідно із чинним законодав
ством, але при цьому зобов'язана враховувати вимоги,
що висуваються до порядку формування технічних (ма
тематичних) резервів. Адже частину коштів, які страхо
ва організація може інвестувати, становить сума техні

Принцип
Безпечності (надійності)
Зорієнтований на максимально надійне розміщення активів страховика,
забезпечуючи повернення останніх у повному обсязі та передбачаючи
управління ризиками інвестиційної діяльності, що спрямоване на
досягнення отримання фактичного інвестиційного доходу суттєво вище
розміру розрахункового
Ліквідності
Спрямований на специфічну побудову структури розміщення активів, що
передбачає швидке і беззбиткове обернення останніх в гроші. Визначення
ступеня ліквідності передбачає врахування періоду, за який можна
перетворити означені активи у гроші і потрібні на це перетворення витрати
Диверсифікованості
Забезпечує розподіл інвестиційного ризику на різноманітні види вкладень,
забезпечуючи більш високий ступінь стабільності інвестиційного портфеля
страховика. Не передбачається домінування одного виду вкладень над
іншими та, відповідно, територіальна концентрація капіталу
Прибутковості
Направлений на отримання постійного й достатньо високого доходу
страховиком, що дає йому змогу сформувати та зберегти конкуренті позиції
на страховому ринку

Рис. 4. Принципова орієнтованість розміщення коштів страхових резервів
Джерело: авторське узагальнення за даними джерел [8; 9].
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Рис. 5. Загальні активи страховиків, млн грн
Джерело: данні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національно
го банку України (розраховано, побудовано та представлено авторами).

чних (математичних) резервів, що зобов'язана форму
вати остання для забезпечення платоспроможності.
Слід зазначити, що у загальному розумінні інвестиції
представляють собою майнові та інтелектуальні
цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та
інших видів діяльності, в результаті якої створюється
прибуток (дохід) або досягається певний соціальний
ефект [8, с. 125].
Структурують інвестиції на коротко , середньо та
довгострокові.
До довгострокових інвестицій належить: нерухо
мість, права участі, вкладення у інвестиційні проєкти з
терміном реалізації ≥ 3 років, цінні папери (розраховані
на період ≥ 12 місяців) та ін. Натомість коло середньо—
та короткострокових інвестицій складається з банківсь
ких депозитних вкладів, цінних паперів й облігацій з пе
ріодом погашення 3—12 місяці. Останні інтерпретують
ся як оборотні кошти.
Отримані доходи від інвестиційної діяльності мо
жуть спрямовуватися страховиками на компенсацію
збитків страхових операцій, використовуватися на роз
виток страхової справи та споживання.
Доходи від інвестиційної діяльності включають три
групи надходжень: надходження від реалізації фінан

Грошові кошти на
поточних рахунках
9%

Нерухоме майно
6%

сових інвестицій, необоротних активів, майнових комп
лексів; надходження у вигляді отриманих відсотків та
дивідендів; інші надходження (грошові надходження,
крім перелічених вище).
Кошти, що перебувають у розпорядженні страхови
ка становлять сукупністю ресурсів, за рахунок яких ос
танній вдається виконує свої зобов'язання, зокрема у
разі настання страхового випадку та забезпечувати нор
мальне функціонування організації.
Означені кошти представлені у двоїстому форматі,
по перше, у вигляді надходжень страхових премій, по
друге, власними коштами, що можуть використовува
тися впродовж кількох років.
Як наслідок, інвестування цих коштів потребує вра
хування їх структурних особливостей та оптимального
терміну інвестування.
Також варто враховувати той факт, що резерви є
коштами страхувальників і, відповідно, за умови настан
ня страхового випадку повинні своєчасно повертатися
їм у вигляді страхового відшкодування, що може бути й
більшим у порівнянні зі страховими платежами за на
дання страхової послуги.
Задля провадження оцінки інвестиційної діяльності
вітчизняних страхових організацій з практичних мірку
Інше
1%
Банківські вклади
(депозити)
47 %

Права вимоги до
перестраховиків
17 %

Цінні папери, що
емітуються
державою
20 %

Рис. 6. Розміщення коштів резервів страхових організацій у 2020 р.
Джерело: данні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національно
го банку України (розраховано, побудовано та представлено авторами).
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вань здійснимо аналіз обсягів сформованих останніми
страхових резервів за видами впродовж 2005—2020 рр.,
що є основним джерелом формування інвестиційного
доходу (рис. 3).
Загальна динаміка обсягів страхових резервів стра
ховиків впродовж досліджуваного періоду характери
зується зростаючою тенденцією, зокрема у 2020 р. по
рівняно з 2005 р. на 26015 млн грн (або в 6 разів відпо
відно). Що ж до видового розрізу страхових резервів,
слід зазначити, що домінуючі позиції належать техніч
ним їх видам (у 2020 р. — 62,3 % їх частка у загальній
структурі страхових резервів). Натомість резерви зі
страхування життя впродовж досліджуваного періоду
свого максиму сягнули у 2020 р. — 11568,7 млн грн (або
37,7 % у загальній структурі страхових резервів).
Розміщення активів страхової організації передба
чає врахування сукупності ключових принципів, зокре
ма безпечності (надійності), прибутковості, ліквідності
та диверсифікованості. Відповідно до ступеня важли
вості забезпечення фінансової надійності страховиків
означену сукупність принципів доцільно інтерпретува
ти у послідовності, що відображена на рисунку 4.
Таким чином, слід зазначити, що базисом розмі
щення страхових резервів є принципова орієнто
ваність з урахуванням сукупності принципів, що є за
гальновизнаними у світовій страховій та інвестиційній
практиці. Мистецтво розміщення страхових резервів
полягає у забезпеченні реалізації вище зазначеної
четвірки принципів з урахуванням ситуації на ринку
капіталу.
Ефективне управління активами покликане забезпе
чити страховим організаціям фінансову надійність, мож
ливість виконувати страхові зобов'язання у випадку не
достатності страхових резервів, отримувати інвестицій
ний прибуток та мобілізувати ресурси для нарощуван
ня власного капіталу. Відомо, що якісні та ліквідні активи
є запорукою платоспроможності страхових організацій,
їх здатності вчасно та у повному обсязі проводити стра
хові виплати.
У порівнянні з 2005 р. суттєво збільшились показ
ники загальних активів страховиків, зокрема таке збіль
шення у 2020 р. відбулося майже втричі (рис. 5). Показ
ник розміру загальних активів страховиків суттєво
збільшився у 2020 р. порівняно із 2005 р. — таке зрос
тання сягнуло майже у тричі. Водночас максимального
значення аналізований показник досяг у 2014 р. — його
значення склало 70 261,20 млн грн.
Отже, зростаюча динаміка як страхових резервів,
так і активів страховиків повинна забезпечувати стра
ховим організаціям достатній обсяг інвестиційного до
ходу. Як наслідок, доцільним постає аналіз інвестицій
них можливостей страхових організацій, що представ
лені дохідними активами за напрямами розміщення
коштів страхових резервів (рис. 6).
Аналізуючи інвестиційний портфель вітчизняних
страховиків варто зазначити, що серед інвестиційних
продуктів чільне місце займає банківський депозит —
47 %, що є найбільш розповсюдженою їх формою.
Означене відповідає нормативам щодо диверсифі
кації та якості активів (визначених нормативними акта
ми), згідно з якими банківські депозити й валютні вкла
дення повинні становити не більше 70 % страхових ре

зервів, із них в одному банку — не більше 20 % страхо
вих резервів [7].
Пасивні доходи, на кшталт доходів на банківських
депозитах, не можуть інтерпретуватися базисом стійких
довгострокових надходжень в силу суттєвих коливань
відсоткових ставок за депозитами в посткризовий пері
од. Водночас страхові організації, що функціонують на
українському страховому ринку традиційно інвестують
кошти у банківські вклади, оскільки їх інвестиційна при
вабливість обумовлена суттєвою ліквідністю та гаран
тованою дохідністю.
Інвестиційний процес коштів у депозити характери
зується відносною простотою: по перше, страхова
організація не залучає для цього професійних інфраст
руктурних провайдерів (посередників); по друге, не ви
магає значних часових витрат (як правило, умови депо
зитної угоди є стандартними); по третє, банк виступає в
ролі вигідного гравця фінансового ринку, що пропонує
страхові послуги, зокрема страхування кредитних ри
зиків.
У свою чергу банківська установа, у якій розміщу
ються кошти страхових резервів, повинна мати кредит
ний рейтинг, що відповідає інвестиційному рівню за на
ціональною шкалою (водночас цієї вимоги страхові
організації не завжди дотримуються, зважаючи на те,
що лише окремі вітчизняні банківські установи мають
такий рейтинг) [8].
Другу домінуючу позицію у структурі інвестиційно
го портфелю страхових організацій займають цінні па
пери, що емітуються державою — 20 % у 2020 р.
Окрім того, суттєву частку інвестиційного портфе
лю страховиків займають права вимоги до перестрахо
виків (за нормами — не більше 50 %), фактично у 2020 р.
вони склали 17 %.
Грошові кошти в інвестиційному портфелі страхо
вика згідно законодавчих вимог не повинні перевищу
вати 30 % страхових резервів, фактично у 2020 р. вони
досягли лише 9,0 %. Що ж стосується вкладень у неру
хоме майно — вони у 2020 р. досягли 6,0 %, при нор
мативах до 30 % страхових резервів (у тому числі в один
об'єкт нерухомості — не більше 10 %).
Підсумовуючи викладене, варто зауважити, що це
й є ключові вимоги до управління активами страхових
організацій. Страховики, провадячи фінансову діяль
ність, пов'язану з розміщенням коштів технічних ре
зервів та їх управлінням, зобов'язані дотримуватись
сукупності умов, зокрема щодо безпечності, прибутко
вості, ліквідності й диверсифікованості.

ВИСНОВКИ
Дослідження засад управління інвестиційною
діяльністю страхових організацій дало змогу уточни
ти низку положень, а також запропонувати практичні
рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності
формування та управління інвестиційним портфелем
страховиками в умовах нестабільності, диверсифіка
цію напрямів інвестування та джерел інвестиційних
ресурсів.
За результатами проведеного дослідження зробле
но наступні висновки і пропозиції:
1. Провадження ефективної інвестиційної діяльності
на українському страховому ринку найбільшою мірою
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залежить від ступеня розвитку останнього, а також го
товності та бажання громадян безпосередньо долуча
тися до страхової справи.
2. Базисом розміщення страхових резервів є
принципова орієнтованість з урахуванням сукуп
ності принципів (безпечності (надійності), ліквід
ності, диверсифікованості, прибутковості), що є за
гальновизнаними у світовій страховій та інвес
тиційній практиці. Мистецтво розміщення страхових
резервів полягає у забезпеченні реалізації вище
зазначеної четвірки принципів з урахуванням ситу
ації на ринку капіталу. Встановлено, що інвестуван
ня формує коло ключових бізнес процесів діяль
ності страхової організації.
3. Дослідження інвестиційних можливостей вітчиз
няних страхових організацій дозволило зробити виснов
ки щодо доцільності оптимізації менеджменту інвести
ційної діяльності структури активів страховиків, спря
мованих на формування резервів, насамперед із позицій
кадрового забезпечення та потреб у професійних фах
івцях фондового ринку (використання потенціалу фон
дового ринку страховими організаціями відбувається на
1/4).
4. Інвестиційний потенціал страхових організацій
визначається обсягом ресурсів, якими володіють остан
ні, і терміном, впродовж якого означені ресурси при
датні до використання. Так, компанії зі страхування
життя (СК "life") мають більші можливості щодо мобі
лізації довгострокових ресурсів. Це пов'язано з тим, що
договори страхування життя є довгостроковими (пере
важно укладаються на 5—30 років), натомість страхові
виплати страхувальникам, як правило, значно віддалені
в часі.
5. Визначено, що протягом 2005—2020 рр. про
слідковується поступове зростання питомої ваги ре
зервів зі страхування життя у загальній структурі сфор
мованих страхових резервів, як наслідок, інвестиційна
діяльність компаній зі страхування життя у вітчизняній
страховій практиці може бути пріоритетним видом інве
стиційної діяльності на фінансовому ринку, що дозво
лить отримати інвестиційний дохід страховим організа
ціям у майбутньому.
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STUDY OF EUROPEAN EXPERIENCE OF EARTH MARKET FUNCTIONING
AND ITS PERSPECTIVES IN UKRAINIAN REALITIES
Метою дослідження є вивчення європейського досвіду функціонування ринку землі та ви
окремлення його перспектив в Україні.
У статті вивчено ключові аспекти функціонування ринку землі в країнах Центральної, Східної
та Північної Європи. Наведено думку, що це сприятиме виокремленню перспектив ринку землі
в українських реаліях.
З'ясовані основні чинники, що перешкоджають повноцінному функціонуванню та розвитку
ринку земель, якот: тіньове використання землі та високий рівень корупції у сфері земельних
відносин.
Проаналізовано основні положення Закону України "Про внесення змін до деяких законодав
чих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Зазначено, що цей
закон сприятиме забезпеченню реалізації права приватної власності на земельні ділянки
сільгосппризначення та забезпечить розширення інвестиційних можливостей для розвитку
вітчизняного аграрного сектору.
Вказано, що основними перспективами ринку землі в Україні є такі аргументи, як надход
ження іноземних інвестицій в український простір, набуття можливості вільного розпоряджен
ня своїми земельними ділянками, залучення додаткових ресурсів для місцевих громад, сти
мулювання аграрного сектору економіки та загалом підвищення ефективності виробництва на
землі. Зазначено, що це дозволить підвищити конкурентоспроможність економіки, самостійно
прийняти рішення щодо оренди земельної ділянки чи її обробітку власноруч, сприятиме залу
ченню ресурсів для місцевих громад.
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The article examines the key aspects of the land market in Central, Eastern and Northern Europe
such as the Czech Republic, Poland, Estonia, Slovakia, Hungary, Croatia, Bulgaria, Romania,
Lithuania, Latvia, Denmark, Norway, Sweden, Great Britain, the Netherlands.
It is believed that this will help highlight the prospects of the land market in the Ukrainian realities.
Prices per hectare of land in European countries are analyzed.
It is established that the main factors hindering the full functioning and development of the land
market, such as shadow land use and high levels of corruption in land relations.
The main provisions of the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine
Concerning the Circulation of Agricultural Lands" are analyzed.
It is stated that this document lifts the moratorium on the sale of agricultural land and landowners
will be able to freely dispose of their property.
It is noted that this law will help ensure the implementation of private ownership of agricultural
land and ensure the expansion of investment opportunities for the development of the domestic
agricultural sector.
It is stated that the main prospects of the land market in Ukraine are such guidelines as the inflow
of foreign investment into Ukrainian business, which will increase the competitiveness of the economy
and achieve a positive socioeconomic effect for economic growth; obtaining by the citizens of Ukraine
the opportunity to freely dispose of their land plots, which will allow them to make independent
decisions on land lease, cultivation by themselves or sale of land plots; promoting the attraction of
resources for local communities, which will create new jobs within the community, stimulate the
development of entrepreneurship; promoting the development of land business and deshadowing
of Ukraine's economy; increasing the efficiency of agricultural production, ensuring the satisfaction
of the needs of the population in carrying out market operations with land.
Prospects of land market for Ukrainian realities are studied, the main of which are development of
business support tools, promotion of products on foreign markets, tourism, diversification of markets,
cooperation between economic entities, development of business strategy, etc.

Ключові слова: ринок землі, Європейський Союз, мораторій, право власності на землю, розвиток аграр
ного сектору, ціна земельної ділянки, приватна власність на землю, бізнес, ефективність виробництва.
Key words: land market, European Union, moratorium, land ownership,development of the agricultural sector,
the price of land, private land ownership, business, production efficiency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Враховуючи той факт, що практично всі галузі еко
номіки країни тісно пов'язані з використанням земель
них ресурсів, координація економічної моделі функ
ціонування ринку землі займає ключові позиції в умо
вах сьогодення. Поворотним історичним моментом на
цьому шляху є те, що в Україні нарешті після довготри
валого мораторію здійснено перехід на вільний земель
сільськогосподарського призначення.
За словами українських політиків, становлення та
функціонування ринку землі здатне встановити ціну на
1 га землі у розмірі 5—5,5 тис дол, що додатково при
несе Україні 85—100 млрд дол. впродовж 5 років [1].
У цих умовах заслуговує на увагу вивчення досвіду
функціонування ринку землі в Європі, що сприятиме
конструюванню ідеальної моделі його формування та
розвитку і в Україні, чим і пояснюється актуальність і
своєчасність проведеного дослідження.

Дослідженням питань функціонування земельного
ринку приділило увагу ряд науковців. Так, у працях Мар
тина А.Г. [2] вивчено структуру організаційно правового
механізму ринку земель. У дослідженнях Ступеня Р.М.
[3] розкриваються підходи до вивчення теоретико ме
тодологічного та практичного інструментарію щодо еко
лого економічних засад розвитку ринку земель. Семе
ряк Ю.А. [4] наголошує, що ринок землі є засобом пе
рерозподілу земель між їхніми власниками економічни
ми методами на основі конкурентного попиту і пропо
зиції. У наукових працях Будзяка В.М. [5] ринок земель
сільськогосподарського призначення трактується як си
стема відносин між суб'єктами господарювання з ме
тою передачі або продажу прав на власність на земельні
ділянки. Саблук П.Т. [6] трактує ринок землі як спе
цифічні відносини щодо використання земельних ре
сурсів з метою отримання більшої кількості виробленої

34

Інвестиції: практика та досвід № 17/2021

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
продукції зі зменшенням витрат на одиницю площі.
Прутська О.О. [7] наголошує на необхідності вивчення
зарубіжного досвіду розвитку відносин власності та
стверджує, що в зарубіжних країнах існує два види
ринків землі— оренда та купівля продаж.
Не заперечуючи теоретичну і практичну цінність роз
робок згадуваних авторів, відзначимо, що на сьогодні
не достатньо розкритими залишаються питання обгрун
тування перспектив розвитку земельного ринку в кон
тексті європейських реалій.
Тому вивчення питань функціонування європейсь
кого досвіду ринку землі та вивчення його перспектив є
дуже актуальним питанням, що і зумовило вибір теми
дослідження.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою дослідження є вивчення європейського до
свіду функціонування ринку землі та виокремлення його
перспектив в Україні.
Досягнення мети дослідження зумовило не
обхідність вирішення таких завдань:
— вивчення питань функціонування ринку землі в
країнах Європи;
— обгрунтування на основі вивчення європейсько
го досвіду перспектив розвитку та функціонування рин
ку землі в Україні.
Теоретичною та методичною основою досліджен
ня є Інтернет джерела, в яких досліджується обрана
проблематика, а також праці науковців, в яких висвіт
лено питанняфункціонування та розвитку ринку землі.
У роботі використано такі методи наукового дослі
дження як монографічний — під час вивчення та теоре
тичному узагальненні досліджень; системного аналізу
— під час вивчення європейського досвіду функціону
вання ринку землі в країнах ЄС; абстрактно логічний —
під час формування висновків та пропозицій; науково
го узагальнення — під час обгрунтування перспектив
ринку землі в українському просторі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сьогодні ринок землі вийшов на позицію урегульо
ваності з боку держави, законодавчо встановлені нор
ми щодо безконтрольних операцій, пов'язаних з купів
лею та продажом земель. Саме в цих умовах важливо
припобудові власної моделі земельного ринку та об
грунтуванні його перспектив в Україні врахувати і євро
пейський досвід функціонування ринку землі.
Тому спочатку окремо зупинимось на вивченні пи
тання функціонування ринку землі в країнах Централь
ної та Східної Європи.
Так, у Чехії розповсюджена така форма володіння зем
лею на правах співвласників, що стримує розвиток ринку. У
країні з 2011 року дозволено купувати землю іноземцям.
У Польщі ж користуватися перспективами ринку
можуть ті особи, які проживають у країні не менше
5 років або перебувають у шлюбі з громадянином
Польщі. У країні іноземним інвесторам дозволено ку
пувати землі з 2016 року. У цій країні біля 81 % земель
знаходиться у приватній власності. Максимальна пло
ща на земельні ділянки, що можуть перебувати у влас
ності в одних руках — 500 га [8].

Що стосується ринку землі в Естонії, то з 2004 року
громадяни ЄС мають право там купувати землю. Функ
ціонування ринку землі в цій країні характерне такими
особливостями, використовувати землю в аграрних
цілях не менше 5 років, іноземним інвесторам дозволе
но мати не більше 10 га землі на одну особу, в раїні
широко розповсюджені орендні відносини, що пере
шкоджає повноцінному функціонуванню ринку землі
сільгосппризначення та можливостям передавання зе
мель у заставу. Ціна на ринку землі у Естонії є однією з
найнижчих у ЄС, що пов'язано з надмірним регулюван
ням ринку ціни на сільськогосподарські землі [9].
У Словаччині землю дозволено купувати юридичним
та фізичним особам з 2014 року. У цій країні купувати
землю дозволено особам, які ведуть сільськогосподарсь
ких бізнес не менше 3 років. У Словаччині розповсюд
жена форма володіння землею на правах співвласників,
що стримує розвиток ринку, 28 % від усіх сільськогос
подарських земель належать невідомим власникам, які
здають землю в оренду великим агрохолдингам.
В Угорщині дозволено купувати землю до 300 га
лише громадянам ЄС. Особам, які ведуть сільськогос
подарський бізнес не менше 3 років та мають аграрну
освіту. Проте в країні не дозволено купувати землю юри
дичним особам, що стримує розвиток ринку землі.
У Хорватії іноземці взагалі не мають права купува
ти землі сільгосппризначення. Через що ціни на землю
у цій країні є одними з найнижчих у ЄС, а 1/3 приватних
земель не обробляється.
У Болгарії дозволено купувати землю громадянам ЄС,
проте лише тим особам, які перебувають у країні не менш 5
років. З 2010 року ринок земель сільськогосподарського
призначення залишається стабільним та передбачуваним,
а ціни на землю зростають у середньому на 8% на рік.
У Румунії з 2014 року дозволено купувати землю
громадянам ЄС у розмірі до 100 га. Проте через таке
обмеження ціни на землі сільгосппризначення є одни
ми з найнижчих у ЄС. У країні 11% від усіх сільськогос
подарських земель належать іноземних компаніям.
Вивчення досвіду функціонування ринку землі в
країнах Центральної та Східної Європи сприятиме ви
окремленню його перспектив в українських реаліях.
У країнах Північної Європи основними принципами
функціонування ринку землі є забезпечення права на
вільний рух капіталу, відкриття та створення власного
бізнес та відсутність дискримінації.
У Литві ринок земель функціонує з 1994 року. З
2014 року дозволено купувати землю іноземцям з кран
членів ЄС та з країн членів НАТО. Особам дозволено
придбавати у власність до 500 га.
У Латвії в окремих регіонах ціни на землі сільгосп
призначення залишаються одними з найнижчих у ЄС. У
країні з 2017 року почали діяти окремі обмеження на
продаж землі іноземцям — не більше 2000 га, але за
умови, що вони постійно знаходяться у Латвії. Для місце
вих селян також передбачено спрощення умов придбан
ня землі. Зазначимо, що Латвія є однією з пострадянсь
ких країн, яка повернула право власності на них спад
коємцям тих родин, які господарювали на цій землі до
липня 1940 року. Ціна землі у Латвії не може бути ниж
чою за кадастрову оцінку, ціна ж одного гектара в се
редньому становить 800—2000 євро [10].
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Естонії є індустріально аграрною країною з відкри
тим ринком землі. Попри порівняно низьку вартість од
ного гектара (5 тис дол), більше 60 % вільних площ зна
ходиться в оренді, а лише 5 % землі в країні належить
іноземцям [11].
У Данії стосовно ринку землі прийнято законодавчі
норми, які спрощують купівлю землі в цій країні. Крім
того, в країні розширено перелік осіб, які отримують
право на придбання землі, а також скасовано норми до
площ землекористування та інші вимоги щодо набуття
освіти у галузі сільського господарства. В країні є лише
вимога щодо того, що покупець земельної ділянки зо
бов'язаний осісти на придбаній землі [12].
У Норвегії для передачі права власності на землю
сільськогосподарського призначення необхідний дозвіл
спеціального органу державної влади, а обов'язковою
умовою є обов'язок покупця переїхати на цю ділянку та
проживати там не менше п'яти років [13].
Функціонування ринку землі у Швеції передбачає
дотримання вимог щодо одержання дозволу уряду на
купівлю сільськогосподарських земель та переведення
земель з однієї категорії в іншу лише з дозволу відпо
відних державних органів [14, с. 20].
Ринок землі у Великобританії сформований близь
ко 200 років тому і є абсолютно відкритим та лібералі
зованим, що робить покупку землі простою для будь
якої фізичної чи юридичної особи [15].
Що стосується цін на земельні ділянки, то, наприк
лад, у Нідерландах гектар землі в середньому коштує
близько 82 тис. дол., у Люксембурзі — 42,7 тис. дол.,
Італії — 40,2 тис. дол. Ціна одного гектара землі сільгосп
призначення у Великій Британії коштує 28,14 тис. дол.,
в Ірландії — 23,9 тис. дол., у Данії — 20,8 тис. дол., Сло
венії — 20,3 тис. дол. [16].
У таких країнах, як Греція, Іспанія, Польща, Швеція
та Фінляндія гектар землі коштує приблизно 10—15 дол.
США. Однак найдешевша земля в таких країнах Євро
пи, як Румунія — 2,5 тис. дол., Латвія, Хорватія та Сло
ваччина — 3,6 тис. дол. Ціна 1 гектара землі у Великоб
ританії становить близько 31,4 тис. дол. [17].
Виокремлення основних компонентів впровадження
ринкового обігу в країнах Північної Європи дасть змогу
виокремити його основні орієнтири і для України.
Сьогодні в українських реаліях, на нашу думку, чин
никами, що перешкоджають повноцінному функціону
ванню та розвитку ринку земель, є тіньове використан
ня землі та високий рівень корупції у сфері земельних
відносин.
Проте, як зазначено в Конституції України, зняття
мораторію на продаж земель сільськогосподарського
призначення — це такий крок, який надаватиме право
"володіти, користуватися і розпоряджатися своєю влас
ністю… " [18].
В Україні з 1 липня 2021 року набрав чинності за
кон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обігу земель сільськогосподарського
призначення" [19]. Цим документом скасовано мора
торій на продаж земельних ділянок сільгосппризначен
ня. З урахуванням цього власники землі зможуть вільно
розпоряджатися своєю власністю.
Відповідно до цього Закону, з 1.07.2021 до
1.01.2024 землі сільгосппризначення зможуть купувати

36

лише фізичні особи, що є громадянами України і в перші
два роки одна особа зможе придбати не більше 100 га
землі.
Вже з 2024 року землі сільгосппризначеннязможуть
купувати як юридичні, так і фізичні особи з обмежен
ням до 10 тисяч гектарів. Що стосується іноземців, осіб
без громадянства та іноземних юридичних осіб, то вони
зможуть отримати таке право виключно у тому випад
ку, якщо їм це буде дозволено на референдумі. Проте
якщо ця земельна ділянка розташована ближче 50 км
від державного кордону України, то іноземні громадя
ни навіть після референдуму не зможуть її придбати.
Вважаємо, що зазначений закон сприятиме забез
печенню реалізації права приватної власності на зе
мельні ділянки сільгосппризначення та забезпечить роз
ширення інвестиційних можливостей для розвитку
вітчизняного аграрного сектору.
Після вивчення європейського досвіду функціону
вання ринку землі спробуємо окреслити його перспек
тиви і для України. На нашу думку, основними з них є
такі (рис. 1):
— відкриття ринку землі сприятиме надходженню
в український бізнес іноземних інвестицій, що дозво
лить підвищити конкурентоспроможність економіки як
на внутрішньому, так і зовнішніх ринках, досягти пози
тивного соціально економічного ефекту задля еконо
мічного зростання;
— легалізація ринку землі сприятиме отриманню
громадянами України можливості вільного розпоряд
ження своїми земельними ділянками, що забезпечить
не тільки розширення можливостей самостійного ви
значення її використання, а й дозволить самостійно
прийняти рішення щодо оренди чи то обробітку влас
норуч, чи то продажу земельної ділянки;
— функціонування ринку землі сприятиме залучен
ню ресурсів для місцевих громад, що дозволить завдя
ки отриманню права самостійно управляти земельними
ресурсами створювати нові робочі місця всередині гро
мади, стимулюватиме розвиток підприємництва;
— відміна мораторію на український ринок землі
простимулює загалом аграрний сектор та дозволить
ринку встановити високі ціни на землю, що сприятиме
не тільки розвитку бізнесу на землі, а й детінізації знач
ної частини економіки України;
— відкриття ринку землі дозволить підвищити ефек
тивність сільськогосподарського виробництва та забез
печить задоволення потреб населення у здійсненні рин
кових операцій із землею.
Дотримання зазначених перспектив дозволять за
безпечити перехід української економіки на провідний
шлях розвитку з урахуванням європейського досвіду
провідних країн.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
У процесі дослідження вивчено європейський досвід
функціонування ринку землі в таких країнах Централь
ної та Східної Європи: Чехія, Польща, Естонія, Словач
чина, Угорщина, Хорватія, Румунія, Болгарія. З'ясова
но особливості ринку землі у країнах Північної Європи,

Інвестиції: практика та досвід № 17/2021

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Рис 1. Перспективи ринку землі в Україні
Джерело: сформовано авторами.

таких як Литва, Латвія, Данія, Норвегія, Швеція та Ве
ликобританія.
Наголошено на особливостях формування цін на
земельні ділянки. З'ясовано, що ціни на гектар сільсько
господарської землі коливаються в діапазоні від 2 до
82 тис. дол. США.
Проаналізовано прийнятий Закон України "Про вне
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо
обігу земель сільськогосподарського призначення",
відповідно до положень якого остаточно скасовано
мораторій на продаж земельних ділянок сільгоспприз
начення, що дало можливість власникам землі вільно
розпоряджатись своєю власністю.
Висвітлено думку, що основними перспективами
розвитку та функціонування ринку землі в Україні є над
ходження іноземних інвестицій в український простір,
набуття можливості вільного розпорядження своїми
земельними ділянками, залучення додаткових ресурсів
для місцевих громад, стимулювання аграрного сектору
економіки та в цілому підвищення ефективності вироб
ництва на землі.
Перспективи подальших досліджень мають бути
орієнтовані на вивченні питань економіки землекорис
тування в європейському просторі.
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Статтю присвячено визначенню проблемних аспектів гармонізації акцизного оподатку
вання продуктів енергії та електроенергії в ЄС. Виявлено, що практичне значення Дирек
тиви Ради 2003/96/ЄC про реструктуризацію системи Співтовариства з оподаткування про
дуктів енергії та електроенергії з часом суттєво знизилось через відсутність індексації
мінімальних ставок акцизів, широке і вкрай різне використання факультативних податко
вих звільнень державамичленами ЄС, а також через зміну політичного середовища. Вста
новлено, що положення зазначеної Директиви потребують оновлення, оскільки не сприя
ють досягненню цілей енергетичної та кліматичної політики ЄС, підтвердженням чому є
проведена Європейською комісією комплексна оцінка її результативності. Відзначено, що
найбільш обговорюваними залишаються ініціативи щодо проведення реформи оподатку
вання продуктів енергії та електроенергії з метою ув'язки енергетичного еквівалента та
викидів CO 2 в енергетичних продуктах при встановленні мінімальних податкових ставок.
Неврегульованість основних політичних аспектів запропонованих змін залишається на
заваді впровадженню заходів із актуалізації положень основного нормативного акту з ре
гулювання акцизного оподаткування продуктів енергії та електроенергії на європейсько
му рівні.
The article is devoted to identifying problematic issues of harmonization of excise taxation of energy
products and electricity in the European Union. It was found that the practical value of Council
Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation
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of energy products and electricity has significantly decreased over time due to the lack of indexation
of minimum excise rates, the widespread and very different use of optional tax exemptions by the EU
Member States, as well as changes of the political environment. It was established that the unresolved
of the political aspects of proposals prepared for the purposes of revision of the mentioned Directive
remained an obstacle to the implementation of measures to update the provisions of the main
normative act on regulation of the excise taxation of energy products and electricity at the European
level. The revision of Council Directive 2003/96/EC however remains one of the priority initiatives
envisaged in the framework of the European Green Course announced in December 2019.
It is noted that the purpose of the initiated revision is, firstly, to harmonize the taxation of energy
products and electricity with the EU energy and climate policy, and, secondly, to take measures to
preserve the integrity of the EU single market by updating the scope and structure of tax rates, and
also streamlining the use of tax benefits. The implementation of these initiatives is aimed at resolving
problematic issues related to further use of fossil fuel subsidies in EU member states; lack of
coherence between the provisions of Council Directive 2003/96/EC and other EU policies, in
particular, realized within the European Emissions Trading Scheme, provided by the Renewable
Energy Directive and the Energy Efficiency Directive; insufficient relevance of the provisions of the
current Council Directive 2003/96/EC to ensure the effective functioning of the EU internal market.
The conclusion is drawn that taking into account the experience of EU countries in harmonizing excise
taxes on energy products and electricity is necessary in light of Ukraine's obligations to gradually
implement Council Directive 2003/96/EC, based on future needs of the state in the field of
environmental protection and energy efficiency.

Ключові слова: акцизи, продукти енергії, електроенергія, ставки, обов'язкові пільги, факультативні
пільги, внутрішній ринок.
Key words: excises, energy products, electricity, rates, mandatory benefits, optional benefits, domestic market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перегляд Директиви Ради 2003/96/ЄC про ре
структуризацію системи Співтовариства з оподаткуван
ня продуктів енергії та електроенергії (далі — Дирек
тиви Ради 2003/96/ЄС) [1] залишається однією з пер
шочергових ініціатив, передбачених у рамках оголоше
ного ще у грудні 2019 р. Європейського Зеленого курсу
(European Green Deal). Він є необхідним в світлі тих змін,
що відбулися з часів її прийняття ще в 2003 р., обумов
лених розвитком ринків відновлюваної енергетики та
відповідних технологій, взятими міжнародними зобо
в'язаннями ЄС, зокрема, в частині виконання Паризь
кої угоди, а також вдосконаленням нормативно право
вої бази ЄС у галузі енергетики та кліматичних змін.
Оновлення положень Директиви Ради 2003/96/ЄС є
важливим у контексті забезпечення того, щоб чинна
система акцизного оподаткування продуктів енергії та
електроенергії на теренах ЄС не ставала на заваді реа
лізації ініціатив з декарбонізації та кліматичної нейт
ральності.
Подвійною залишається і мета ініційованого пере
гляду, що полягає, по перше, в узгодженні оподаткуван
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ня продуктів енергії та електроенергії з енергетичною
та кліматичною політикою ЄС, і, по друге, вжитті заходів
із збереження цілісності єдиного ринку ЄС шляхом
оновлення сфери застосування та структури податко
вих ставок, а також раціоналізації використання подат
кових пільг. Реалізація зазначених ініціатив спрямова
на на врегулювання проблемних питань, пов'язаних з
подальшим використанням субсидій на викопне паливо
у країнах членах ЄС; відсутністю узгодженості між по
ложеннями Директиви Ради 2003/96/ЄC з іншими на
прямами політики ЄС, зокрема, реалізованими в рам
ках Європейської системи торгівлі викидами (EU
Emissions Trading Scheme), передбаченими директивами
ЄС щодо енергії з відновлюваних джерел [2] та енергое
фективності [3]; недостатньою актуальністю положень
чинної Директиви Ради 2003/96/ЄC для забезпечення
ефективного функціонування внутрішнього ринку ЄС.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Визначенню особливостей гармонізації акцизного
оподаткування продуктів енергії та електроенергії, а

Інвестиції: практика та досвід № 17/2021

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
також суперечностей її розвитку в країнах ЄС присвя
чені праці як українських вчених, зокрема, Г.М. Бі
лецької, С.С. Брехова, С.А. Владики, М.В. Кармаліти,
В.І. Коротуна, М.О. Куц, Н.В. Новицької, Я.В. Петрако
ва, А.М. Соколовської, В.Д. Чекіної [4—8], так і зару
біжних фахівців, серед яких варто виокремити В. Бью
лаки, Д. Кожокару, C. Маски, Х. Хеселькніпе, А. Хрис
тенсен [9; 10]. Актуальність подальших досліджень з
зазначеної тематики є незаперечною, зважаючи на те,
що підписанням Україною Угоди про асоціацію з ЄС
було засвідчено обов'язок з поступової імплементації
Директиви Ради 2003/96/ЄC, виходячи із майбутніх
потреб держави у сфері захисту навколишнього сере
довища та енергоефективності. Хоча нормативні поло
ження останньої і потребують оновлення для цілей вра
хування тих ключових змін, що відбулися протягом ос
таннього десятиліття в галузі технологій та політики,
спрямованої на реалізацію ініціатив з декарбонізації та
кліматичної нейтральності в країнах ЄС, дослідження
досвіду ЄС у сфері акцизного оподаткування продуктів
енергії та електроенергії матиме, проте, важливе прак
тичне значення в контексті можливостей подальшого
його використання в процесі вдосконалення національ
ного податкового регулювання. Зазначене є необхідним
і з огляду на прагнення нашої держави долучитись до
Європейського зеленого курсу — амбітного плану пе
реходу до 2050 р. до кліматично нейтральної Європи,
потребу в формуванні державної політики, яка б врахо
вувала як екологічні й кліматичні виклики сьогодення,
так і увесь спектр наслідків взятого курсу для держави
у контексті можливостей та загроз, які він формує.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблемних аспектів
розвитку законодавства ЄС з гармонізації акцизного
оподаткування продуктів енергії та електроенергії на
базі аналізу положень нормативних актів ЄС, а також
практики Суду ЄС у зазначеній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Впровадження Директиви Ради 2003/96/ЄC мало
важливе значення для розвитку законодавчої бази ЄС
у частині забезпечення оновлення та розширення сфе
ри дії гармонізованих спільних правил у частині непря
мого оподаткування, зважаючи на те, що до ухвалення
зазначеного нормативного документу в 2003 р., гармо
нізацією було охоплено лише нафтопродукти згідно так
званих "Директив про нафтопродукти" [11; 12]. Відтак
сферу дії законодавства ЄС було поширено на елект
роенергію та більшість продуктів енергії, що викорис
товувались на той час як моторне паливо та паливо для
опалення; оновленню підлягали і мінімальні ставки для
нафтопродуктів. Загальний позитивний внесок Дирек
тиви Ради 2003/96/ЄC у досягнення своєї головної
мети, а саме, забезпеченні належного функціонування
внутрішнього ринку, запобіганні подвійному оподатку
ванню або будь якого спотворення торгівлі та конку
ренції в розрізі джерел енергії, споживачів енергоносіїв
та їх постачальників, безперечно, виявлявся позитивним.
Низку законодавчих пропозицій із внесення змін до
Директиви Ради 2003/96/ЄC, обумовлених розширен

ням Євросоюзу, було впроваджено ще починаючи з
2004 р., з чим було пов'язано прийняття в подальшому
Директиви 2004/74/ЄС [13] та Директиви 2004/75/ЄС
[14]. Натомість вже в 2011 р. Європейською комісією
було запропоновано внесення змін до сфери застосу
вання та структури Директиви Ради 2003/96/ЄС [15].
Зокрема, серед основних проблемних аспектів, пов'я
заних з зазначеною структурою Директиви, а також
впровадженням її норм в національне законодавство
країн членів ЄС, згідно з проведеною оцінкою резуль
тативності, було виокремлено такі [16; 17]:
— розбіжності в застосовуваної термінології;
— неоднозначність та суперечності окремих її по
ложень;
— відмінності в тлумаченні низки норм у національ
ному законодавстві країн членів ЄС;
— несвоєчасне транспонування нормативних поло
жень у національне законодавство країн членів ЄС;
— застаріла класифікація окремих продуктів енергії
за Комбінованою номенклатурою;
— невідповідність новітнім технологічним розроб
кам;
— наявність положень, які втратили чинність;
— розпорошеність положень про звільнення від
сплати акцизів по тексту Директиви Ради 2003/96/ЄС,
а також наявність численних норм про звільнення від
оподаткування або зменшення розміру акцизу для ок
ремих секторів економіки;
— необхідність приведення Директиви Ради 2003/
96/ЄС у відповідність з прецедентним правом Суду ЄС.
Варто відмітити, що розбіжності в формулюванні та
тлумаченні загальних правил державами членами ЄС
виявлялися ще і наслідком численних компромісів та
домовленостей, які було досягнуто за роки переговорів
у Раді ЄС, втім, необхідних для забезпечення одностай
ної їх згоди щодо прийняття зазначеної Директиви в
2003 р. [17]. Водночас наявність зазначених розбіжно
стей помітно ускладнювало реалізацію визначених у
частині акцизного оподаткування продуктів енергії та
електроенергії цілей політики.
За результатами проведеної в 2011 р. оцінки під
креслювалось, що Директивою Ради 2003/96/ЄС не
забезпечено послідовності в підходах до оподаткуван
ня джерел енергії з урахуванням зовнішніх ефектів, що
виникають у результаті їх використання, зокрема, з ура
хуванням викидів парникових газів, місцевих забрудню
вачів. Зазначена Директива виявилась не адаптованою
до нового рамкового законодавства, яким було регла
ментовано проведення кліматичної та енергетичної по
літики, містила низку недоліків в частині забезпечення
належного функціонування внутрішнього ринку та вра
хування потреб інших політик ЄС. Підготовлені рекомен
дації, серед іншого, були спрямовані на оподаткування
продуктів енергії та електроенергії таким чином, щоб
відображати як вміст енергії в носії (energy content), так
і рівень викидів СО2 [16].
Втім, за умови позитивного сприйняття запропоно
ваних змін з боку Європейського парламенту та Євро
пейського економічного та соціального комітету, так і
не вдалося врегулювати, навіть після майже чотирьох
років перемовин, їх основних політичних аспектів. За
відсутності одностайності в позиціях країн членів ЄС
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щодо напрямів подальших змін в сфері акцизного опо
даткування продуктів енергії та електроенергії, Євро
пейська комісія в 2015 р. була змушена відкликати до
кумент [18, с. 19]. Питання щодо визначення шляхів усу
нення існуючих дисбалансів та деформацій (доречи док
ладно висвітлених в підготовлених пропозиціях [15]),
залишились без відповіді.
Проте, як відзначалося в Комюніке Європейської
комісії 2018 р. "Чиста планета для всіх — європейське
довгострокове стратегічне бачення процвітаючої, сучас
ної, конкурентоспроможної та кліматично нейтральної
економіки" [19], узгодження політики в сфері оподат
кування, клімату та енергетики залишається необхідним.
Подібні рекомендації зустрічалися і в Комюніке Євро
пейської комісії від 2019 р. "Більш ефективне та демок
ратичне прийняття рішень в енергетичній та кліматичній
політиці ЄС" [20], згідно яких майбутня система оподат
кування продуктів енергії та електроенергії повинна
сприяти переходу до чистої енергії, сталому розвитку
та відповідати вимогам соціальної справедливості. На
голошувалось й на тому, що чинне рамкове законодав
ство з оподаткування продуктів енергії та електроенергії
залишається незмінним з 2003 р., а тому застарілим.
Воно майже не сприяє виконанню таких ключових цілей,
як диверсифікація джерел енергії та енергоносіїв або
підвищення енергоефективності виробництва та спожи
вання, оскільки податки базуються не на врахуванні
вмісту енергії в носії, а на обсязі спожитих енергоносіїв
(volume of the energy products).
Відсутність перегляду на рівні ЄС мінімальних ста
вок акцизів протягом понад десяти років призвело до
ерозії індукованих ними цінових сигналів, які мали сти
мулювати інвестиції в енергоефективні технології та
сприяти формуванню екологічно сприятливої поведі
нки громадян. Більше того, оскільки низка держав
членів ЄС із часом підвищили рівень оподаткування
продуктів енергії та електроенергії, тоді як інші до по
дібних кроків не вдавались, існує ризик викривлення
конкуренції на Єдиному ринку та ерозії податкової
бази в країнах з високим оподаткуванням, особливо в
розрізі моторних видів палива, які без перешкоди та
законно можуть бути перевезені через кордони.
Відмічався й факт того, що незважаючи на численні
рекомендації Європейської комісії щодо необхідності
поступового зміщення тягаря оподаткування з податків
на фонд оплати праці на екологічні податки, сукупна
частка надходжень від стягнення останніх в ЄС зали
шалася відносно незмінною протягом останнього де
сятиліття.
Як підкреслювалось у Комюніке Європейської
Комісії 2019 р., наявність положень щодо звільнення від
акцизного оподаткування енергоресурсів або знижен
ня його розміру для окремих секторів економіки, зок
рема, в авіаційному, морському, дорожньому транспорті
та сільському/рибному господарстві, а також в енер
гоємних галузях, загалом суттєво знижує стимули для
інвестування в більш енергоефективні виробничі фон
ди та процеси в цих секторах. Зазначені звільнення або
зменшення розміру акцизів посилюють навантаження
на інші сектори та/чи приватні домогосподарства, які
мають компенсувати спричинений їх застосуванням де
фіцит доходів. Крім того, вони можуть призвести до
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спотворення конкуренції між промисловими секторами
та сприяти розвитку неефективних та забруднюючих
видів транспорту. Підсумовувалось, що оподаткування
палива за обсягом, а не за вмістом енергії в носії, при
зводить до дискримінації відновлюваних видів палива,
забезпечуючи стимули до подальшого використання
традиційних його видів, зокрема дизельного палива, що
суперечить енергетичній політиці ЄС, спрямованої на
перехід та просування відновлюваних та інших чистих
джерел енергії. Не сприяє зазначене й збалансуванню
попиту та пропозиції зазначеного дизельного палива на
європейському ринку палива.
В світлі покладених на Європейську Комісію зобо
в'язань щодо проведення експертизи Директиви Ради
2003/96/ЄС (ст. 29, ст. 15(1)(d), 7(1), 9(2), 15(3) та
16(8)), у зв'язку із посиленням юридичних неузгодже
ностей, появою нових економічних, соціальних та еко
логічних викликів в політиці ЄС, з урахуванням заяв за
цікавлених сторін, отриманих від державних органів
країн членів ЄС та бізнесу, у серпні 2017 р. було розпо
чато наступну оцінку положень зазначеної Директиви в
рамках проведення Європейською комісією програми
REFIT (Regulatory Fitness and Performance). Суспільні
консультації з зазначених питань проводились з берез
ня по червень 2018 р. [21]. Натомість спроби щодо онов
лення Директиви Ради 2003/96/ЄС, як і раніше, лиша
лися на рівні ініціатив.
Однак у березні 2020 р. Європейською комісією
було відновлено процес консультацій щодо перегляду
Директиви Ради 2003/96/ЄС на базі опублікованої
Оцінки її результативності [22]. Важливі аспекти, на які
зверталася першочергова увага в зазначеному доку
менті, значна кількість положень якого збігалася за
змістом з положеннями попередніх оцінок, також сто
сувались, по перше, необхідності індексації мінімальних
ставок акцизів на продукти енергії та електроенергію,
хоча і відзначалося при цьому, що впровадження поло
жень Директиви Ради 2003/96/ЄС все ж дозволило за
побігти потенційній податковій "гонці до дна" (race to
the bottom) між країнами ЄС через встановлену систе
му мінімальних акцизних ставок; певною "мережею без
пеки" остання могла б виступати і при наступних потенц
ійних розширеннях Євросоюзу. Натомість зазначений
її ефект із часом поступово скорочується не лише че
рез вищезазначену відсутність механізму індексації
мінімальних ставок, а також й тому, що помітна кількість
держав членів ЄС вже оподатковує більшість продуктів
енергії за ставками, які є значно вищими за встановлені
Директивою мінімальні ставки. По друге, наголошува
лось і на відсутності будь яких нормативних вимог щодо
забезпечення дотримання встановлених пропорцій роз
поділу акцизного навантаження між різними видами
продуктів енергії та електроенергії за умови застосуван
ня країною ставок акцизів на рівні вищому за мінімаль
ний, що може призводити до створення невідповідних
та неналежних цінових сигналів для користувачів, пе
решкоджати вибору ними більш екологічно чистих та
ефективних джерел енергії. Як наслідок, на національ
ному рівні не забезпечується послідовного підходу до
джерел енергії. По третє, відмічалось суттєве зменшен
ня із часом загальної практичної цінності Директиви
Ради 2003/96/ЄС через широке і вкрай різне викорис
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тання факультативних податкових звільнень держава
ми членами.
Директивою Ради 2003/96/ЄС фактично не врахо
вано зміни, що відбуваються в структурі енергетичного
балансу ЄС та полягають у зниженні споживання викоп
ного палива й зростанні використання відновлюваних
або альтернативних джерел енергії. Частка останніх у
енергетичному балансі ЄС з часу прийняття Директиви
Ради 2003/96/ЄС збільшилась майже втричі — з 6,1 до
18,9% впродовж 2003—2019 рр. [23]. Режим оподат
кування альтернативних видів палива, незважаючи на
зростаючу їх роль, згідно із зазначеною Директивою,
як і раніше, визначається правилами, що розроблялися
в той час, коли ці види палива були альтернативами, що
не мали великого значення на ринку. Як наслідок, Ди
ректива Ради 2003/96/ЄС охоплює все меншу частку
енергобалансу ЄС по мірі того, як нові технології і про
дукти (наприклад, водень, електронне паливо, паливо
небіологічного походження тощо) продовжують з'явля
тися на ринку або набувати все більшого значення. Ак
туальність чинної Директиви й далі зменшуватиметься
по мірі збільшення амбіцій кліматичної політики. Зок
рема, Рамковою програмою ЄС з питань клімату та енер
гетики передбачено, що частка відновлюваних джерел
енергії має складати не менше 32% від валового кінце
вого споживання енергії (досягнення цільового показ
ника має бути забезпечено до 2030 р.)
Чинний режим енергетичного оподаткування не
може забезпечити пільгового режиму для екологічно
стійких нових технологій та продуктів. Насамперед це
стосується суттєвого зменшення із часом ролі Дирек
тиви Ради 2003/96/ЄС у просуванні біопалива через
те, що оподаткування на базі об'єму не забезпечує вра
хування енергоємності та екологічних характеристик
різних продуктів енергії, що призводить до непропор
ційно високого податкового навантаження на стале біо
паливо. За відсутності диференціації біопалива в Дирек
тиві, держави члени застосовують власні класифікації,
яким часто притаманні суттєві відмінності або вони не
можуть застосовуватись до характеристик біопалива,
виробленого в інших державах членах ЄС. Зазначена
невизначеність призводить до фрагментації єдиного
ринку та перешкоджає використанню передових видів
біопалива.
Отже, чинні положення Директиви щодо оподатку
вання біопалива не відповідають сучасній політиці ЄС у
сфері енергетики, зміни клімату та охорони навколиш
нього середовища, хоча безпосередньо принцип спри
яння використанню біопалива згадується в її тексті.
Більше того, їх дотримання взагалі робить невигідним
використання палива з меншою енергоємністю на оди
ницю об'єму, сприяє подальшому використанню суб
сидії, які забезпечують переваги для викопного палива
порівняно з низьковуглецевими їх альтернативами з
числа відновлювальних джерел енергії, що суперечить
заявленим на міжнародному рівні цілям щодо поступо
вого скорочення обсягу зазначених субсидії.
Внесок Директиви Ради 2003/69/ЄС у досягнення
цілей, встановлених міжнародними угодами, такими як,
наприклад, Паризька угода 2015 р., залишається обме
женим. Мають місце дублювання, прогалини та невідпо
відності, які суттєво заважають досягненню цілей у га

лузі енергетики, навколишнього середовища, зміни
клімату та транспорту. Так само має місце невідпо
відність між Директивою Ради 2003/69/ЄС та Євро
пейською системою торгівлі викидами — фактично ос
новним інструментом досягнення ЄС цілей скорочен
ня викидів парникових газів, задекларованих на міжна
родному рівні та відображених в законодавчих актах
ЄС. Директива Ради 2003/69/ЄС також не узгод
жується з іншими ключовими нормативними інструмен
тами в енергетичній галузі, наприклад, Директивою про
заохочення використання енергії, виробленої з віднов
лювальних джерел [2] та законодавством ЄС про якість
повітря.
Отже, можливості для забезпечення більшої відпо
відності між положеннями Директиви Ради 2003/96/
ЄС з іншим законодавством ЄС не використовуються,
тому лише в дуже обмеженій мірі зазначена Директива
сприяє досягненню більш широких економічних, со
ціальних та екологічних цілей політики ЄС. Вона при
наймні частково узгоджується із політичними зусилля
ми щодо сприяння використанню відновлюваної енергії
та підвищенню енергоефективності, натомість у меншо
му ступені стосується зменшення викидів парникових
газів, інших забруднюючих речовин, забезпечення ди
версифікації джерел енергії або підвищення енергетич
ної незалежності та безпеки. Не сприяють чинні поло
ження Директиви Ради 2003/96/ЄС і декарбонізації
транспорту.
З огляду на зазначене, низка варіантів акцизної по
літики розглядається щодо:
— мінімальних ставок акцизів (передбачено ув'яз
ку з енергоємністю продуктів енергії та рівнем викидів
парникових газів);
— галузевої диференціації податків (з урахуванням
існуючої диференціації між моторним паливом і пали
вом для опалення та зосередженням уваги на вирішенні
проблеми субсидіювання викопного палива); а також
— рівня охоплення продуктів енергії (з огляду на
відсутність належної системи стимулів до використан
ня низки нових енергетичних продуктів таких як водень,
синтетичне паливо, електронне паливо, альтернативне
біопаливо та електроенергія, оскільки останні, згідно з
чинними положеннями законодавства, можуть оподат
ковуватися так само, як традиційні продукти енергії).
Таким чином, в рамках окреслених ініціатив Євро
пейська комісія має намір забезпечити, серед іншого,
щоб "зелена" відновлювана енергія могла оподаткову
ватися вигідніше, ніж традиційна, що і підкреслювалось
в Оцінці Директиви Ради 2003/69/ЄС 2019 р. Також
визнавалось, що окремими нормами має бути регламен
товано акцизне оподаткування для авіаційного та морсь
кого секторів.
Правовою базою для перегляду Директиви Ради
2003/69/ЄС, за пропозицією Європейської комісії,
могла б бути ст. 192 Договору про функціонування Євро
пейського Союзу [24], якою акцентовано увагу на не
обхідності вжиття подальших заходів в напрямку вирі
шення екологічних питань, тоді як на сьогодні відповідні
процедурні питання регламентовані ст. 113 зазначено
го Договору. Суттєва відмінність між зазначеними дво
ма нормативними положеннями полягає в тому, що,
згідно першого, достатньо голосування кваліфікованої
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HISTORICAL MILESTONES OF INSTITUTIONALIZATION OF RENT INCOME IN THE SYSTEM
OF MANAGEMENT OF AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE
Недосконалість законодавства, що регулює відносини земельної власності та землекористування та
незавершеність інституційних реорганізацій в українському сільськогосподарському секторі призвело
до формування різних форм латентного розподілу фактичної оренди землі. Економічного система та її
показники розраховуються незалежно від розміру фактичної оренди землі. Отже, приватні власні сільсько
господарські угіддя не розглядаються як джерело доходів господарського сектору.
Для розвитку системи аграрних відносин у сучасній Україні принципове значення має насамперед пи
тання про становлення механізму розподілу земельної ренти. Зберігається невідповідність економічної
реалізації приватної власності, її юридичне закріплення є однією з основних причин низької ефектив
ності використання земельних ресурсів у сучасній економіці України. Фактичним власником є той, хто
привласнює надприбуток від експлуатації земельних угідь. Дискусійність ж обгрунтованості різноманіт
тя форм власності на землю або домінування приватної власності не має самостійного значення поза цієї
проблематики, оскільки привласнення ренти є головною формою реалізації власності на ресурси.
The imperfection of legislation regulating the relations of land ownership and land use and the incompleteness
of institutional reorganizations in the Ukrainian agricultural sector has led to the formation of various forms of
latent distribution of actual land lease. The economic system and its indicators are calculated regardless of the
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size of the actual lease of land. Consequently, private own agricultural land is not considered as a source of
income of the economic sector.
For the development of the system of agrarian relations in modern Ukraine, basic importance is, first of all,
the issue of the formation of a mechanism for distributing a land rent. The inconsistency of economic realization
of private property is maintained, its legal consolidation is one of the main reasons for the low efficiency of the
use of land resources in the modern economy of Ukraine. The actual owner is the one who appropriates an
advantage from the exploitation of land. The discussion of the same validity of the diversity of ownership of land
or domination of private property does not have an independent importance beyond this issue, since the
appropriation of rent is the main form of realization of ownership of resources.
One of the main elements of radical transformation of the socioeconomic system of Ukrainian society at the
end of the XX century. Of course, another attempt to solve a land issue. Features of the historical process in
Ukraine have largely identified the lack of evolutionary character in the development of land relations. Returning
to the last domestic experience in reforming land relations, it should be noted that, despite the adoption of
relevant normative acts, denationalization of land resources for a number of years was exclusively declarative.
However, absence throughout the postSoviet period of a fundamental decision by the state on the priority of
private ownership of land and supporting it by the majority of the population led to the halfity and inconsistency
of land transformations in modern Ukraine.
Thus, at the initial stage of transformations in the domestic agrarian sector, an attempt was made to form a
transformation of land relations through total privatization of lands located in the use of agricultural enterprises.

Ключові слова: інституціоналізація, дохід, управління, аграрна сфера, рента.
Key words: Institutionalization, Income, Management, Agrarian Sphere, Renta.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід до ринкових відносин привів до глибоких
змін в українській економічній системі і, в тому до ста
новлення різноманіття форм власності і господарюван
ня в сфері землекористування. У зв'язку з цим сталий
розвиток вітчизняного агропромислового комплексу
вимагає формування адекватного існуючим умовами
інституційного середовища, відсутність якого створює
передумови збереження диспропорцій відтворювально
го процесу. Зокрема, новою системою відносин влас
ності на землю, при домінуванні її приватної форми,
повинен бути адекватний порядок розподілу і при
своєння земельної ренти. Однак у сучасній Україні не
досконалість законодавчої бази в цій галузі і незавер
шеність інституціональних перетворень в аграрному сек
торі національної економіки привели до виникнення чис
ленних форм перерозподілу рентних доходів, що часто
носять прихований характер. Результатом латентності
зазначених відносин стало широке поширення уявлень
про відсутність умов освіти земельної ренти в сільсько
господарському виробництві. Недоступність для моні
торингу з боку офіційних органів інформації про обся
ги і напрямки руху рентних доходів не є підтверджен
ням цієї тези, а скоріше свідчить про необгрунтованість
розподілу ренти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблемі розвитку теорії ренти у різний час при
святили свої праці класики економічної науки Ф. Кене,
А. Маршалл, В. Парето, Д. Рікардо, Й. Шумпетер та інші;
у ХХ—ХХІ ст. її досліджували А. Варламов, В. Гусаков,
М. Джалал, В. Заяць, Д. Львов, І. Михасюк П. Саблук,
Ю. Яковець та ін. Рентоорієнтована поведінка агентів
ринку від початку і донині перебувала у полі зору вір
джинської школи суспільного вибору, зокрема: Дж. Б'ю
кенена, Е. Крюгер, С. Мохаммада, Г. Таллока, а також
вітчизняних дослідників: С. Бурлуцького, В. Волоше
нюк, О. Прутської О. Шмаглій. Водночас проблема рен
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тоорієнтованої поведінки та ренти в системі інтеграцій
них відносин в аграрній сфері економіки залишається
малодослідженою, що і обумовило вибір теми дослід
ження та його мету.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі узагальнення світового досвіду є удоско
налення теоретико методологічних засад ренти та рен
тоорієнтованої поведінки в системі управління аграрною
сферою України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з основних елементів радикальної трансфор
мація соціально економічного устрою українського су
спільства в кінці XX ст. безумовно стала чергова спро
ба вирішення земельного питання. Фундаментальність
інших новацій системного характеру на якийсь час
відтіснила на другий план перетворення в цій сфері, але
не привела до приниження їх наслідків. Тектонічні зру
шення в структурі власності на природні ресурси, що
відбулися під час реалізації земельної реформи в Ук
раїні, не мають аналогів у сучасній економічній історії
ні за масштабами, ні за швидкоплинністю. Однак фор
мальна сторона цих процесів, що виражається в
кількісній оцінці роздержавлення земельної власності і
зовні представляється цілком благополучною. Вона не
відображає складності і суперечливості сформованої
внаслідок земельної реформи системи сільськогоспо
дарського землеволодіння і землекористування.
Особливості історичного процесу в Україні в значній
мірі визначили відсутність еволюційного характеру в
розвитку земельних відносин. У зв'язку з цим стабіль
ність правових і економічних засад, стосовно зазначе
ної області, можна розглядати швидше як виняток, ос
кільки з традиційно властивою земельною реформою в
українських умовах, непослідовністю, нетривалі і рево
люційні за своїм характером спроби лібералізації зміню
валися неминучим регресом [1, с. 120].
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Повертаючись до останнього вітчизняного досвіду
реформування земельних відносин, слід зазначити, що,
незважаючи на прийняття відповідних нормативних актів,
денаціоналізація земельних ресурсів протягом ряду років
носила виключно декларативний характер. Фактично пе
редача сільськогосподарських угідь у приватну власність
обмежувалася закріпленням права отримання земельної
ділянки представниками певних категорій українських гро
мадян. Спроби реалізації цього права і залучення землі в
сільськогосподарське виробництво на принципово нових,
ринкових засадах на початковому етапі реорганізації аг
рарного сектора України носили експериментальний ха
рактер. На думку більшості експертів, всі вони зазнали
невдачу, в якості основних причин чого називаються
відсутність необхідної інфраструктури, адекватної зміне
ним економічним реаліям і широкомасштабної державної
підтримки за різними напрямами від фінансово кредитно
го до освітнього. Не заперечуючи значущості зазначених
чинників, розглянемо в якості основного штучний, а також
й примусовий характер перетворень системи економічних
відносин з приводу володіння і користування землею як
чинником сільськогосподарського виробництва. Основ
ним аргументом їх практичної реалізації було прагнення
до якнайшвидшої лібералізації аграрного сектора еконо
міки, що розглядається як абсолютно достатня умова
підвищення ефективності вітчизняного сільського госпо
дарства вже в короткостроковій перспективі.
Однак відсутність протягом всього пострадянсько
го періоду принципового рішення з боку держави про
пріоритетність приватної власності на землю і підтрим
ки його з боку більшості населення приводили до поло
винчастості і непослідовності земельних перетворень у
сучасній Україні. Як наслідок, декларування приватної
власності на землю супроводжувалося введенням зако
нодавчих норм. Таке становище зумовлено спробами
створення системи землекористування, що поєднує еко
номічну ефективність і соціальну справедливість [2, с. 22].
Так, вже на початковому етапі перетворень у вітчиз
няному аграрному секторі була здійснена спроба фор
сування трансформації земельних відносин шляхом то
тальної приватизації земель, що знаходяться в корис
туванні сільськогосподарських підприємств. При цьому
землі, передані в рамках реформи, надходили в колек
тивну власність. У свою чергу кожен член трудового
колективу отримував земельну частку (пай) на право
спільної власності на земельний масив. Причому про
давати та вільно розпоряджатися землею власники не
мали можливості. Можна стверджувати, що фактично
повноцінний інститут приватної власності на сільсько
господарські угіддя, як комплекс основних правомоч
ностей власника, був відсутній. Більш того, з деякими
поправками такий стан зберігся і нині, попри істотний
розвиток земельного законодавства.
При цьому аграрна реформа в Україні спочатку була
соціально орієнтованою, оскільки поставлені в ході її
здійснення плани приватизації зводилися до справед
ливого розподілу землі між основною масою сільських
жителів. Проте соціальна інтерпретація "справедли
вості" в цьому випадку не має нічого спільного з її еко
номічним змістом: надання всім учасникам цього про
цесу однакових земельних ділянок призвело в кінцево
му підсумку до розмивання земельних ресурсів, а

замість становлення і розвитку інституту приватної влас
ності на сільськогосподарські угіддя до його деградації
протягом ряду років. У країнах Західної Європи, де
аграрний сектор традиційно представлений безліччю не
великих фермерських господарств, площа земельних
угідь, використовуваних одним виробником забезпечує
процес відтворення і в середньому становить не менше
45 га. Відзначимо, що, наприклад, у Польщі, де серед
ня площа селянського господарства становить якраз
7,5 га, в 2018 р. майже 55% подібних господарств були
практично натуральними, продаючи власної продукції
менше, ніж на 50 доларів у місяць.
Проте спочатку філософія земельних перетворень
полягала в створенні значного прошарку власників
сільськогосподарських угідь, які беруть активну участь в
аграрному виробництві. Багато дослідників і нині вважа
ють, що об'єднання в одній особі сільгоспвиробника,
який отримує підприємницький дохід, і власника землі,
що привласнює ренту, є найбільш оптимальним шляхом
підвищення ефективності сільськогосподарського вироб
ництва. На початковому етапі земельної реформи це по
служило підставою якнайкращого варіанту здійснення
радикальних перетворень та дозволило розглядати "фер
мерізацію" вітчизняного аграрного сектора економіки.
Тому при ненасильницькому руйнуванні колективної
власності на землю в ході нинішньої реформи на перший
погляд були відсутні економічні причини, що перешкод
жало виходу з колективного господарства з боку окре
мих його членів. Однак статистичні дані свідчать про па
сивність в цьому основної маси сільських жителів.
Таким чином, масова безоплатна передача земель
них угідь у приватну власність у такий стислий період не
привела до появи численного класу сільськогосподарсь
ких підприємців. Відповідно цей варіант розподілу рен
ти на користь земельних власників не став домінуючим.
Більш того, власники сільськогосподарських угідь в
основній своїй масі не прагнуть до практичної реалізації
своїх прав. Подібне становище зумовлено тим, що знач
на частина потенційних учасників земельної реформи
спочатку відносилася до економічно неактивного насе
лення. Майже половина площі приватизованих сільсько
господарських угідь на цей момент знаходиться в осіб,
не залучених в аграрне виробництво [3, с. 65].
Однак і особи, безпосередньо задіяні в аграрному
секторі, отримавши можливість стати землевласниками,
в основній своїй масі не поспішали з практичною реалі
зацією своїх можливостей. Причому приватна власність
на сільськогосподарські угіддя ще не є остаточно юри
дично сформуваною. В основній своїй масі земельна ча
стка продовжує залишатися умовною одиницею, що має
лише усереднене кількісне вираження у праві спільної
часткової власності. У зв'язку з цим залучення привати
зованих сільськогосподарських угідь в аграрне вироб
ництво часто відбувалося на неформальній основі, тим
більше, що законодавчо прописані механізми практич
ної реалізації перетворень у земельній сфері носили
складний і суперечливий характер [4, с. 8].
Так, розробка основних законів, що регламентують
проведення земельної реформи в нашій країні, здійсню
валася в екстремальних умовах, без належної проробки
та апробування. Відсутність прогнозів розвитку ситуації, а
також оцінок можливих економічних і соціальних наслідків
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призвело до необхідності постійних коригувань норматив
ної бази з допомогою численних, а часто і взаємно супе
речливих поправок і підзаконних актів. Крім цього кожно
му суб'єкту регіональними органами державної влади ви
дано безліч нормативних актів, що розвивають відповід
не законодавство. Проте і нині чинне земельне законодав
ство, сформовано з урахуванням негативного досвіду по
чаткового етапу. Все це носить закінчений і вичерпний ха
рактер, проте все ще не забезпечує безконфліктного ходу
триваючої земельної реформи і не усуває всіх негативних
наслідків помилок, допущених на перших порах її форсу
вання. В результаті, з одного боку, система земельних
відносин у сучасній Україні виявилася надмірно зарегуль
ованою, а з іншого — ряд питань у цій сфері як і раніше не
знайшло відображення в законодавстві.
Водночас реальне різноманіття форм власності на
землю і платність землекористування створили об'єктивні
умови для становлення і розвитку земельного ринку як од
ного з основних економічних механізмів сучасного зем
лекористування. В цих умовах, з одного боку, є відсутність
у більшості випадків реальної конкуренції між сільгоспви
робниками за право використання у виробничому процесі
земельних угідь, а з іншого — складність і непрозорість
механізмів закріплення приватної власності на землю.
Найбільш поширеною формою організації відносин у
сфері землекористування стала оренда. В результаті всіх
проведених перетворень у сільському господарстві скла
лася суперечлива і нестабільна система земельних відно
син, коли колективними власниками землі є в основному
колишні працівники колгоспів і радгоспів, а користувача
ми виступають підприємства, що займаються аграрним ви
робництвом і часто представляють собою різні варіанти
реорганізації цих же колгоспів і радгоспів.
Однак орендні відносини в вітчизняному аграрному
секторі протягом тривалого часу за своїм змістом з юри
дичної та економічної точок зору мали мало спільного з
ідеальною моделлю цього виду взаємодії між власника
ми землі і аграрними виробниками. В дійсності вони пред
ставляли собою лише констатацію факту використання
земельного масиву, в деяких межа, конкретним сільсько
господарським підприємством. Причому найчастіше зем
лекористування здійснювалося без належного юридично
го оформлення умов оренди. Зіставлення статистичних
даних про кількість земельних часток, переданих в орен
ду за договором, з показниками використання сільсько
господарських угідь дозволяє зробити висновок про те,
що значна частина земельних ресурсів, що знаходяться в
колективній або приватній власності громадян, протягом
тривалого періоду була залучена в аграрне виробництво
без відповідної формалізації економічних відносин.
Проте і здійснена в останні роки під тиском органів
державного управління формалізація орендних відносин,
вирішивши завдання обліку використання земельних ре
сурсів, не привела до змістовного розвитку цих відносин.
Зокрема, різні аспекти визначення розмірів ставки орен
дної плати як і раніше не регламентовані, що залишає
можливість дискримінації власників земельних ресурсів
у процесі розподілу доданої вартості, створеної в
сільськогосподарському виробництві. В результаті орен
дна плата знижується до мізерних розмірів і в більшості
випадків носить натуральний характер. Водночас платежі
за користування сільгоспугіддями в грошовій формі є
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поодинокими і можуть розглядатися як виняток зі сфор
мованої практики. Зрешиою за високої розпорошеності
земельної власності практично безкоштовне користуван
ня землею спочатку давало можливість керівникам
сільськогосподарських підприємств перерозподіляти
значну частину ренти на свою користь. Все вищевикла
дене зумовило ситуацію, коли сільськогосподарські угі
ддя, що знаходяться в приватній власності, не розгляда
ються як джерело доходів сектора домашніх госпо
дарств. За минулі кілька років ситуація в розглянутій
сфері практично не змінилася, оскільки весь масив зе
мельної власності відповідно до офіційних уявлень як і
раніше не приносить своїм власникам ніяких доходів.

ВИСНОВКИ
Разом з тим, для розвитку системи аграрних відно
син у сучасній Україні принципове значення має насам
перед питання про становлення механізму розподілу зе
мельної ренти. Дискусійність ж обгрунтованості різно
маніття форм власності на землю або домінування при
ватної власності не має самостійного значення поза цієї
проблематики, оскільки привласнення ренти є головною
формою реалізації власності на ресурси. При цьому
фактичним власником є той, хто привласнює надприбу
ток від експлуатації земельних угідь. У зв'язку з цим
зберігається невідповідність економічної реалізації при
ватної власності, її юридичне закріплення є однією з
основних причин низької ефективності використання
земельних ресурсів в сучасній економіці України.
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PROBLEM ASPECTS OF THE ENTERPRISE DEPRECIATION POLICY FORMATION
Сучасний етап становлення та розвитку більшості підприємств спирається на рівень ефективності
застосування амортизаційної політики, як специфічного джерела фінансування відтворення основ
них засобів, що забезпечує головні пріоритетні напрями фінансовоекономічного розвитку
підприємств. Важливо розуміти, що достатність та сприятливе застосування амортизаційної пол
ітики на підприємстві має вплив і на зростання продуктивності праці, поліпшення фінансових ре
зультатів і, як наслідок, поліпшенню фінансового стану підприємства.
Амортизаційна політика в зазначеному аспекті повинна всіма засобами сприяти забезпеченню
виваженого рівня оновлення фондів підприємства з дотриманням необхідних умов відтворення і
поточного стану ринкової кон'юнктури, які склалися на ринку, і тим самим, підвищувати рівень кон
курентоспроможності підприємства на ринках вітчизняної продукції та формувати перспективи ви
ходу його та світовий ринок.
Ефективність впровадження амортизаційної політики, беззаперечно, має суттєве значення щодо
формування інвестиційної привабливості підприємств, що натомість є одним із основних напрямів
упровадження дієвих джерел фінансування.
The current stage of formation and development of most enterprises is based on the efficiency level of
depreciation policy, as a specific source of financing the reproduction of fixed assets, which provides
the main priority areas of financial and economic development of enterprises. It is important to understand
that the sufficiency and favorable application of depreciation policy in the enterprise has an impact on
productivity growth, improving financial results and, as a consequence, improving the financial condition
of the enterprise.
Depreciation policy in this aspect should by all means contribute to ensuring a balanced level of renewal
of the company's assets in compliance with the necessary conditions of reproduction and the current
market situation in the market, and thus increase the competitiveness of the company in domestic markets
and shape its prospects. and the world market.
The effectiveness of the implementation of depreciation policy is essential for the formation of
investment attractiveness of enterprises, which, in turn, is one of the main areas of implementation of
effective funding source. Therefore, it is important to understand that the sufficiency and favorable
application of depreciation policy at the enterprise has an impact on productivity growth, improvement of
financial results and, as a consequence, the financial condition of the enterprise.
The current depreciation policy in Ukraine for enterprises that form their own activities in modern
business conditions should serve as a tool to recoup the funds invested in labor, because one of its
purposes is the fullest return on capital invested in labor through the transfer of their value to the value
finished products of the enterprise. In addition, it should perform the function of accumulating depreciation
in the relevant fund, creating favorable opportunities for the company to regulate the value of taxes paid,
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and for the state — to create additional opportunities for effective tax policy. The effectiveness of this
policy, moreover, lies in its ability to determine the cost of production and sales of the enterprise, which
prevents and eliminates the negative factors of the financial crisis.

Ключові слова: амортизаційна політика підприємства, відновлення основних засобів, фінансовий стан,
інструмент впливу, прибутковість, рентабельність.
Key words: depreciation policy of the enterprise, restoration of fixed assets, financial condition, instrument of influence.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Наявні основні виробничі фонди підприємств потре
бують постійного, якісного та незалежного контролю
та ефективного управління. Одним із напрямів цього
управління є визначення та застосування якісних форм
і методів фінансового менеджменту та його організацій
у процесі здійснення підприємством його фінансово
економічної діяльності. Одним із дієвих практичних на
прямків фінансового управління на підприємстві основ
ними засобами є розробка та здійснення дієві аморти
заційної політики, чим і обумовлюється актуальність
даної статті [4; 5].
Амортизаційні відрахування є джерелом простого
відтворення основних засобів, що спряють також тех
нічному та технологічному розвитку підприємств та мож
ливому накопиченню фінансових ресурсів понад про
сте оновлення, може стати джерелом додаткового при
бутку для них. Проте численні дослідження, що так чи
інакше стосується теоретичного та практичного аспектів
цього питання, дозволили виявити і ряд проблем, з яки
ми стикаються підприємства у виборі інструментів та
шляхів впровадження амортизаційної політики. Ці
аспекти включають: правильність вибору методу розра
хунку амортизації, встановленню строку ефективного
використання основних засобів, різноманітні фактори,
що впливають на формування амортизаційної політики
підприємств [5, с. 199—200].
Також проблематичними питаннями є вибір методів
оцінки нарахування амортизації залежно від розміру
відшкодування основних засобів, розуміння сутності та
впливу амортизації на формування грошових потоків
підприємства та їх оцінка на основі NPV [5, с. 199—200].
Досить проблематичним є питання поточного фінан
сово економічного стану багатьох вітчизняних під
приємств, що провокує ще одну з проблем — несприят
ливість інвестиційного клімату підприємства. Тому ак
туальність акумулювання підприємствами власних ре
сурсів для фінансування необхідних організаційно —
технічних заходів щодо відтворення основних засобів
є обмовленим та виправданим. І саме тому таким важ
ливим джерелом фінансування залишаються наразі
амортизаційні відрахування, які мають бути визначені
підприємством сформованою системою діяльності
інструментів амортизаційної політики [5, ст. 199—200].
Проблема також полягає в тому, що за нових умов
ринку в Україні амортизаційна політика стала впливати
безпосередньо на такі показники виробництва — розмір
амортизаційного фонду, розмір податку на прибуток,
на ціну продукції, на інфляційний прибуток. Тому за та
ких умов формування якісних та дієвих фінансових ре
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сурсів амортизаційної політики для відтворення основ
них засобів на підприємстві стало прерогативою самих
підприємств, а не держави [4, с. 7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких було
вперше розглянута дана проблематика свідчать про те,
що вона є актуальною як в Україні так і закордоном.
Так, зокрема, роль амортизації у процесі відтворення
основного капіталу активно досліджують такі вітчизняні
економісти: Баб'як Н.Д. [6, с. 34], Городянська Л.В. [7,
с. 112—121], Орлов С.П. [8, с. 38—44], Пархоменко В.М.
[9, с. 62—65], Саєнко С.Г. [10, с. 192—197] та інші.
Також розгляду сутності амортизації та її значення
як важливого джерела інвестиційних ресурсів присвя
чені праці багатьох вчених, серед яких: В. Андрійчук,
Н. Виговська, О. Галушко, С. Голов, Г. Кірейцева, М. Ко
сова, Л. Мельничук, І. Тарасова, М. Чумаченко, А. Фук
са. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що
найбільшу увагу автори переважно приділяють питан
ню коректного вибору методів та інструментів нараху
вання амортизації на підприємстві. Проте, натомість
решта питань амортизаційної політики підприємства
залишаються не розглянутими на достотному рівні. До
прикладу, дискусійним залишається питання аналітики
визначення основних принципів формування амортиза
ційного фонду та політики загалом [5, с. 199].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення основних проблемних пи
тань формування ефективної амортизаційної політики
підприємства та її впливу на фінансовий стан підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Амортизаційна політика приводить у дію мікроеко
номічні важелі, що мають значний вплив на ступінь онов
лення основного капіталу підприємства, прискорення
розвитку науково технічного прогресу та впроваджен
ня інновацій в виробничий процес, забезпечення роз
витку сприятливого інвестиційного клімату, покращен
ня системи оподаткування та, беззаперечно, збільшен
ня рівня прибутковості. Незадовільне використання її
складових, як доволі дієвого та немісткого інструменту
фінансового забезпечення оновлення фондів під
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приємств передусім, свідчить про наявність негативної
тенденції щодо зростання ступеня зношення основних
засобів. Тому актуальним залишається питання щодо
вдосконалення системи формування такої політики
щодо забезпечення якнайкращого фінансового стану
підприємств [1].
Амортизаційна політика підприємства має відчутний
вплив на величину податкових платежів підприємства, а
отже, і на фінансові результати його діяльності. Саме
тому підприємству необхідно впроваджувати таку амор
тизаційну політику, яка б дозволила зменшити до
мінімального значення податкові платежі, збільшити
рівень рентабельності та, таким чином, поліпшити його
фінансовий стан.
Нарахована сума відрахувань по амортизації має
також вплив на прибуток підприємства. Чим вони вищі,
тим нижчий прибуток підприємства, і навпаки. Зменшу
ючи прибуток, підприємства, тим самим, сприяє зрос
танню амортизаційних відрахувань, що в свою чергу
призводить до зниження податку на прибуток та зрос
тання власних фінансових ресурсів.
Ефективність впровадження амортизаційної політи
ки, беззаперечно, має суттєве значення щодо форму
вання інвестиційної привабливості підприємств, що, на
томість, є одним із основних напрямів упровадження
дієвих джерел фінансування [2, с. 194—195].
Проведені дослідження засвідчують, що для фор
мування ефективної амортизації політики підприємства
необхідно керуватись такими принципами:
— встановлення строку корисного використання
певного об'єкта майна;
— вибір методу нарахування амортизації;
— створення умов та порядку переоцінки основних
засобів;
— можливість оптимізувати процес капіталізації
амортизації — як джерело відтворення основних засобів;
— умови використання капіталізації та заощаджень
внаслідок амортизації.
Встановлення строку корисного використання пев
ного об'єкта власності та вибір методу розрахунку є над
звичайно важливим, адже амортизація повинна врахо
вувати фактори, які впливають на інтенсивність викори
стання основних засобів, економічні вигоди із певного
основного засобу [5, с. 200—201].
Найбільш впливовими факторами формування
амортизаційної політики залишаються рівень розвитку
науково технічного прогресу, технічний та організацій
ний рівень обладнання та асортимент продукції (вико
нана робота, надані послуги), капіталізація амортизації
[6, с. 200—201].
Тому, згідно з проведеними дослідженнями, можна
наголосити на тому, що ефективно створена система
амортизаційної політики підприємств забезпечує його
успішний фінансово економічний розвиток. Аналітичні
дані також дозволяють стверджувати про те, що інвес
тиційна діяльність підприємства значною мірою зале
жать від обсягів фінансування, що створюється насам
перед за рахунок самофінансування (накопичення амор
тизації та частини чистого прибутку.
Для вирішення вищезазначених проблем насамперед
амортизаційні відрахування на підприємстві доцільно та
вигідно резервувати в амортизаційному фонді, при цьому

для уникнення часткового чи повного знецінення накопи
чених кошів деякі дослідники пропонують розміщати їх
саме на депозитних банківських рахунках під певний виз
начений відсоток. Фонд амортизації також повинен вклю
чати кошти, що необхідні для повного відтворення основ
них засобів на абсолютно новій технічній основі — для
модернізації виробництві, залучення інвестиційних коштів
та інших видів поліпшень [5, с. 199—201].
Ефективним мотиваційним інструментом ринкової еко
номіки для відновлення основних засобів має виступити
прискорена амортизація. Позитивним є те, що вона част
кового знижує норму банківського відсотка та стимулює
зростання власних ресурсів інвестування підприємств, та
кож сприяє подоланню певного бар'єру щодо ліквідації
застарілого обладнання, значно зменшує втрати від мо
рального та фізичного зношування фондів. Але потрібно
розуміти, що у разі використання даного інструменту буде
збільшуватись і сума амортизаційних відрахувань, що
включені в собівартість продукції, що в свою чергу ство
рює необхідність збільшення ціни на готову продукцію.
Тому не всі підприємства у змозі застосовувати метод при
скореної амортизації на практиці [5, с. 200—201].
В умовах сучасної ринкової економіки в Україні ви
никає гостра необхідність проводити періодичну пере
оцінку основних засобів і нараховувати амортизацію на
їхню відновну вартість, а не на балансову, оскільки
розмір амортизаційних коштів, розрахований відносно
балансової, не спроможний забезпечити відновлення
фондів за таких умов.
Також актуальним питанням є провадження "керо
ваної амортизації" на підприємства. Проте існує певна
складність реалізації такої політики. Насамперед через
недостатнє оснащення переважної кількості під
приємств необхідними сучасними інформаційними тех
нологіями, а також існує проблема у необгрунтованого
вибору методів амортизації, недосконалість системи
обліку основних засобів [5, с. 200—201].
Так, на нашу думку, ефективна амортизаційної полі
тики підприємства, має базуватись на:
— встановленні корисного терміну використання
конкретного об'єкту основних засобів;
— виборі методу нарахування амортизації, врахо
вувати інтенсивність використання та отримання еко
номічних вигід підприємством від конкретного об'єкту
основних засобів;
— формуванні умов та порядок переоцінки основ
них засобів;
— можливості поліпшення процесу капіталізації
амортизації як джерела фіксованої вартості відтворен
ня активів;
— капіталізації та використання заощаджень для фор
мування амортизаційного фонду підприємства [1, с. 76].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Отже, формування ефективної амортизаційної по
літики підприємствами, яка б мала значний вплив на об
сяг витрат, що певним чином забезпечують реновацію
основних засобів виробництва, здатне забезпечити
значне поліпшення технічного стану основних фондів.
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Тому важливо розуміти, що достатність та сприятливе
застосування амортизаційної політики на підприємстві
має вплив і на зростання продуктивності праці, поліп
шення фінансових результатів і, як наслідок, фінансо
вого стану підприємства.
Амортизаційна політика в зазначеному аспекті по
винна всіма засобами сприяти забезпеченню виважено
го рівня оновлення фондів підприємства з дотриманням
необхідних умов відтворення і поточного стану ринко
вої кон'юнктури, які склалися на ринку, і тим самим,
підвищувати рівень конкурентоспроможності підприє
мства на ринках вітчизняної продукції та формувати пер
спективи виходу його та світовий.
Говорячи про перспективи подальших досліджень у
цьому напрямі, слід зазначити, що амортизаційна пол
ітика і надалі буде формуватися та розвиватись як важ
ливий інструмент фінансово регулювання та вдоскона
лення фінансового стану на підприємстві. Проте варто
пам'ятати, що вона потребує удосконалення з метою ви
рішення певних проблем, що пов'язані з інвестуванням
технічного розвитку, формування системи методів нара
хування амортизаційних відрахувань, які найкоректніше
слід обирати, виходячи саме з вартості технічного устат
кування, нормативних строків експлуатації, умов прода
жу продукції в диференційованих сегментах ринку.
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TOOLS FOR ENSURING BALANCED INVESTMENT AND INNOVATION
DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Досліджено сучасний стан та тенденції інвестиційноінноваційного розвитку регіонів Украї
ни і встановлено значний розрив між темпами їх зростання. Розглянуто особливості форму
вання та реалізації державної регіональної політики в Україні. Встановлено, що, попри затвер
джені стратегії та програми регіонального розвитку, на сьогодні так і не вдалося досягти зба
лансованості просторового розвитку територій і забезпечити їх інвестиційноінноваційне зро
стання. Втрачають потужний промисловий потенціал донині розвинені індустріальні центри,
знижується концентрація виробництва в регіонах, відбувається скорочення ефективно діючих
підприємств, знижується рівень інноваційної активності вітчизняних суб'єктів господарюван
ня. Доведено, що подолання асиметричності розвитку регіонів України вимагає від держави
перегляду регіональної політики і розроблення дієвих механізмів та інструментарію забезпе
чення сталого інвестиційноінноваційного зростання територій. Розроблено інструментарій за
безпечення збалансованого інвестиційноінноваційного розвитку регіонів, в основу якого по
кладено поглиблення міжнародних комунікацій з лідерами у сфері інвестиційноінноваційного
зростання територій. Останній включає інституційні, інфраструктурні, фінансовоінвестиційні
та комунікаційні інструменти забезпечення збалансованого інвестиційноінноваційного розвит
ку регіонів України.
The current state and trends of investment and innovation development in the regions of Ukraine
are studied and a significant gap between their growth rates is established. Features of formation
and implementation of state regional policy in Ukraine are considered. It is established that despite
the approved strategies and programs of regional development, today it has not been possible to
achieve a balance of spatial development of territories and ensure their investment and innovation
growth. To this day, developed industrial centers are losing their powerful industrial potential, the
concentration of production in the regions is decreasing, there is a reduction in effectively operating
enterprises, and the level of innovative activity of domestic business entities is decreasing. It is proved
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that overcoming the asymmetry of the development of the regions of Ukraine requires the state to
review its regional policy and develop effective mechanisms and tools for ensuring sustainable
investment and innovation growth of territories. Tools for ensuring balanced investment and innovation
development of regions have been developed, which are based on deepening international
communications with leaders in the field of investment and innovation growth of territories. The latter
includes institutional, infrastructural, financial, investment and communication tools for ensuring
balanced investment and innovation development of the regions of Ukraine. In particular, among the
institutional tools, attention should be focused on such as the formation of a favorable institutional
environment for international cooperation of Regions; the development of strategies and programs
for activating investment and innovation cooperation of territories; the formation of roadmaps for
the implementation of investment and innovation potential of individual regions, etc. The main
infrastructure tools are: development of a network of regional and interregional clusters; development
of a network of joint industrial and technology parks for the creation and commercialization of
innovations; creation of joint production facilities; development of crossborder cooperation.
Financial and investment instruments provide for the formation of grant programs; provision of
preferential conditions for lending; introduction of modern investment support tools for the
implementation of innovative projects; diversification of sources of investment support for regional
development; formation of investment maps of regions, etc. Communication tools are focused on
the development of digital platforms for investment and innovation cooperation of territories;
formation of project groups for the full realization of the potential of international investment and
innovation cooperation, etc.

Ключові слова: інвестиційноінноваційний розвиток, інноваційна активність, інвестиційна привабливість,
збалансований розвиток, регіони, території, інструментарій.
Key words: investment and innovation development, innovation activity, investment attractiveness, balanced
development, regions, territories, tools.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поглиблення макроекономічної нестабільності і
розірвання усталених міжрегіональних зв'язків призве
ло до погіршення інвестиційного клімату в регіонах та
зниження інноваційної активності бізнесу. На сьогодні
рівень інвестиційно інноваційного розвитку територій
залишається вкрай низьким і зберігається значна аси
метричність у темпах їх зростання.
Наприкінці 2020 р. Європейською бізнес асоціацією
зафіксовано суттєве погіршення інвестиційного кліма
ту в країні, що знайшло відображення в індексі інвести
ційної привабливості України, який знизився до рівня
2013 р. і склав 2,4 балів з 5 максимально можливих.
Близько 78 % опитаних керівників найбільших міжна
родних та українських компаній, які є членами цієї Асо
ціації, назвали інвестиційний клімат в Україні несприят
ливим і лише 6 % охарактеризували його як сприятли
вий. У свою чергу, 16 % від загального числа респон
дентів вважають інвестиційний клімат нейтральним. При
цьому слід зазначити, що 45 % опитуваних очікують на
погіршення інвестиційного клімату в країні в найближчій
перспективі [1]. Серед основних проблем, які вже про
тягом багатьох років залишаються невирішеними і при
звели до такого стану, виділяють кризу судочинства,
відсутність верховенства права, високий рівень корупції
і значний вплив тіньової економіки. Крім того, топ ме
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неджмент компаній вказує і на нові ризики, зумовлені
обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу,
нестабільністю податкового законодавства, ускладнен
ням взаємодії бізнесу з державними органами влади,
зокрема податковою і митною службами та іншими кон
тролюючими органами, і загалом погіршенням взаємо
відносин України з міжнародними інституціями.
Поряд з цим слід вказати і на зниження інновацій
ного потенціалу регіонів. Невпинно скорочується кіль
кість організацій, які здійснюють науково дослідні ро
боти (з 1303 од. у 2010 р. до 950 од. у 2019 р., на 27 %),
і, відповідно, кількість працівників, які залучені до їх
виконання (з 182,5 тис. осіб у 2010 р. до 79,3 тис. осіб у
2019 р., на 57 %). При цьому найбільша кількість нау
ково дослідних організацій зосереджена у таких регіо
нах як місто Київ (339 од.), Харківська (139 од.),
Львівська (69 од.) і Дніпропетровська області (57 од.).
Відповідно і найвищий рівень витрат на виконання нау
ково дослідних робіт зафіксовано у місті Києві (8,3 млрд
грн), Харківській (2,9 млрд грн), Дніпропетровській
(2,3 млрд грн) і Запорізькій областях (1,5 млрд грн).
Водночас у Львівській області рівень таких витрат склав
лише 465,5 млн грн [2].
З огляду на вищезазначене на сьогодні важливого
значення набуває вирішення проблеми інвестиційно
інноваційного розвитку територій України і визначення
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Рис. 1. Динаміка прямих інвестицій в економіку України, млрд грн
Джерело: побудовано на основі даних джерела [8].

дієвих інструментів забезпечення їх збалансованого мих інвестицій до 30.06.2020 р.). У свою чергу за остан
зростання.
ні десять років найвищий рівень інвестиційної активності
зафіксовано у 2011 р., коли обсяг надходжень прямих
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
інвестицій до економіки України досягнув 6,0 млрд грн
І ПУБЛІКАЦІЙ
(рис. 1). Регіональна структура інвестиційної активності
Проблематиці інноваційно інвестиційного розвитку у свою чергу має такий вигляд: за даними 2019 р. най
територій присвячено публікації багатьох вчених, серед більший обсяг прямих інвестицій зафіксовано в Києві
яких слід відзначити С. Білу, І. Дегтярьову, В. Дикань, (3,6 млрд грн), Донецькій (0,8 млрд грн) і Дніпропет
О. Дикань, Я. Жаліло, В. Жук, В. Родченка, Н. Скоро ровській областях (0,5 млрд грн).
богатову, О. Шевченко та ін. [3—7]. Зокрема, колектив
Важливою в контексті аналізу є динаміка та струк
авторів [3] розглядає питання пошуку інноваційних тура капітальних інвестицій, зосереджених у регіонах.
підходів до регіонального розвитку в Україні. І. Дегтя Так, за 2020 р. найвищий рівень капітального інвесту
рьова вивчає вітчизняний та закордонний досвід інно вання характерний для Києва (135,9 млрд грн, 32,4 %
ваційного розвитку регіонів і визначає інструменти, які від загального обсягу капітальних інвестицій), Дніп
надали можливості регіонам — лідерам інноваційного ропетровської (52,4 млрд грн, 12,5 %), Донецької
розвитку досягти успіхів у створенні сприятливого інно (25,1 млрд грн, 6,0 %), Київської (23,0 млрд грн, 5,5 %)
ваційного середовища [4]. У науковій праці [5] вченими і Полтавької областей (21,8 млрд грн, 5,2 %). У свою
детально висвітлено питання формування іміджевої при чергу капітальні інвестиції у промисловість досягли
вабливості регіону. В. Родченко і Ю. Прус визначають 153,3 млрд грн (36,5 % від їх загального обсягу), сфе
стратегічні пріоритети просторово економічного роз ру державного управління, оборони і обов'язкового
витку регіонів України [6]. Н. Скоробогатова у свою чер соціального страхування — 55,6 млрд грн (13,3 %), у
гу розкриває проблеми та перспективи інноваційно інве будівництво — 38,0 млрд грн (9,0 %), сільське, лісове
стиційного розвитку регіонів України [7]. Віддаючи на та рибне господарство — 36,4 млрд грн (8,7 %), оптову
лежне науковому здобутку цих вчених, слід зазначити, та роздрібну торгівлю — 30,7 млрд грн (7,3 %), транс
що не вирішеною залишається проблема подолання порт, складське господарство, поштову та кур'єрську
значної асиметричності інвестиційно інноваційного роз діяльність — 26,5 млрд грн (6,3 %) тощо [2].
витку територій, що визначає доцільність проведення
Цікавим у контексті дослідження є і рейтинг регіонів
більш грунтовного дослідження цієї проблеми і вста України за рівнем інвестиційної привабливості [9]. Так,
новлення дієвих інструментів стимулювання процесів за перше місце за рівнем інвестиційно інноваційного роз
безпечення збалансованого інвестиційно інноваційно витку та зовнішньоекономічної співпраці у 2015—2019 рр.
посідає Київ. На другому місці — Волинська область,
го розвитку територій.
якій вдалося піднятися з 17 до 2 позиції у 2019 р. Третю
позицію займає Кіровоградська область, яка покращи
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення інструментарію забез ла рейтинг у 2019 р. на 11 позицій. На четвертому місці —
печення збалансованого інвестиційно інноваційного Херсонська область, якій вдалося піднятися з 22 до
розвитку територій в умовах поглиблення асиметрич 4 позиції у 2019 р. До п'ятірки лідерів ввійшла і Мико
лаївська область, рейтинг якої зріс з 11 до 5 позиції. До
ності їх функціонування.
переліку аутсайдерів ввійшли такі області: Івано Фран
ківська (21 місце), Тернопільська (22), Луганська (23),
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Про низьку інвестиційну привабливість України Хмельницька (24) та Рівненська (25).
Також слід зосередити увагу і на зниженні кількості
свідчить низка показників, серед яких, насамперед, ди
наміка прямих іноземних інвестицій у національну еко інноваційно активних підприємств на 47 % з 1462 од. у
номіку. За останні п'ять років рівень інвестиційних над 2010 р. до 782 од. у 2019 р. (рис. 2). Кількість промис
ходжень не перевищував 3,3 млрд грн (відповідно до лових підприємств, що впроваджували інновації, скоро
методики, яка використовувалася для розрахунку пря тилася на 44 % з 1217 од. у 2010 р. до 687 од. у 2019 р.
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Кількість інноваційно активних промислових підприємств
% до загальної кількості промислових підприємств

Рис. 2. Динаміка кількості інноваційно активних промислових підприємств
за період 2010—2019 рр.
Джерело: сформовано на основі даних джерела [2].

Останніми було впроваджено у виробництво 2318 но
вих технологічних процесів і 2148 видів інновацій
ної продукції. Обсяг реалізованої інноваційної про
мислової продукції склав у 2019 р. 34264,9 млн грн
(у 2010 р. — 33697,6 млн грн, найвищий рівень за
фіксовано у 2011 р. — 42386,7 млн грн), що склало
1,3 % до загального обсягу промислової продукції.
Лідерами серед регіонів за обсягом реалізованої інно
ваційної продукції стали Донецька (14689,7 млн грн),
Харківська (3583,3 млн грн) та Запорізька (2801,8 млн
грн) області і місто Київ (2089,8 млн грн) [2].
Таким чином, аналізуючи сучасний стан і тенденції
інвестиційної та інноваційної активності в регіонах і за
галом, можна дійти висновку щодо значної асиметрич
ності їх розвитку, яка знаходить відображення як в ди
наміці інвестиційних надходжень, так і рівні інновацій
ного розвитку регіонів. З метою подолання такого роду
негативних тенденцій державою провадиться діяльність
щодо постійного удосконалення політики у сфері роз
витку регіонів.
Слід відзначити, насамперед, що ще у 1999 р. було
затверджено Концепцію сталого розвитку населених
пунктів, яка стала основою для розроблення відповід
них нормативно правових актів і програм соціально еко
номічного розвитку населених пунктів, забезпечення
скоординованої діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування з розв'язання прак
тичних завдань на державному, регіональному і місце
вому рівні [10]. У 2000 р. Постановою Кабінету Міністрів
України було затверджено напрями забезпечення ком
плексного розвитку малих монофункціональних міст,
ключовими з яких є: санація підприємств структуроут
ворюючих галузей і їх державна підтримка, сприяння
екологічно та ресурсозбалансованому розвитку
підприємств, посилення взаємодії місцевих органів ви
конавчої влади з підприємствами, установами, органі
заціями з питань розвитку міст, впровадження еколого
і ресурсозберігаючих конструктивних рішень житлової
забудови і будівництва об'єктів інженерної інфраструк
тури тощо [11].
У 2006 р. схвалено Державну стратегію регіональ
ного розвитку на період до 2015 р., спрямовану на підви
щення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення
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їх ресурсного потенціалу, забезпечення розвитку
людських ресурсів, розвитку міжрегіонального співро
бітництва, створення інституціональних умов для регіо
нального розвитку [12]. Для фінансового забезпечен
ня реалізації даної Стратегії у складі загального фонду
державного бюджету було створено Державний фонд
регіонального розвитку. Кошти цього фонду спрямову
ються на виконання інвестиційних програм і проєктів
регіонального розвитку, що мають на меті розвиток
регіонів, створення інфраструктури індустріальних та
інноваційних парків і відповідають пріоритетам, визна
ченим у Державній стратегії регіонального розвитку і
стратегіях розвитку регіонів [13]. Наприклад, дер
жавним бюджетом на 2021 р. заплановано виділення
4,5 млрд грн.
У свою чергу у 2014 р. було представлено оновлену
Державну стратегію регіонального розвитку на період
до 2020 р., стратегічними пріоритетами якої визначено
підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів,
територіальну соціально економічна інтеграцію і про
сторовий розвиток та ефективне державне управління
у сфері регіонального розвитку [14]. Наразі діє Держав
на стратегія регіонального розвитку на 2021—2027 рр.
Стратегічною метою державної регіональної політики
до 2027 року визначено розвиток та єдність, орієнто
вані на людину — гідне життя в згуртованій, децентра
лізованій, конкурентоспроможній і демократичній Ук
раїні, забезпечення ефективного використання внутрі
шнього потенціалу територій та їх спеціалізації для до
сягнення сталого розвитку країни, що створює умови
для підвищення рівня добробуту та доходів громадян
під час досягнення згуртованості в соціальному, гуман
ітарному, економічному, екологічному та просторово
му вимірах. Інструментами реалізації даної Стратегії
визначено плани заходів щодо її реалізації на 2021—
2023 і 2024—2027 рр., програми та проєкти регіональ
ного розвитку, регіональні стратегії розвитку і плани за
ходів з їх реалізації, державні програми щодо розвитку
транскордонного співробітництва, соціально економі
чного розвитку територій, угоди щодо регіонального
розвитку [15].
Отже, на сьогодні попри затверджені стратегії та
програми регіонального розвитку так і не вдалося до
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Забезпечення збалансованого інвестиційно-інноваційного розвитку територій
покращення інноваційної активності

підвищення інвестиційної привабливості

Поглиблення міжнародних комун ікацій з лідерами у сфері інвестиційноінноваційного розвитку територ ій
інституційні інструменти: формування сприятливого інституційного середовища для
міжнародного співробітництва регіонів; надання різного роду преференцій та пільг
регіонам для розширення комунікаційних зв’язків; розроблення стратегій та програм
активізації інвестиційно-інноваційного співробітництва територій; формування дорожніх
карт реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу окремих регіонів тощо;
інфраструктурні інструменти: розбудова мережі регіональних та міжрегіональних
кластерів, у т.ч. за участі іноземних партнерів; розвиток мережі спільних індустріальних
та технологічних парків для створення та комерціалізації інновацій; створення спільних
виробництв за участю іноземного капіталу; розвиток транскордонної кооперації тощо;
фінансово-інвестиційні інструменти: формування грантових програм для регіонів у
сфері їх інноваційного співробітництва; надання пільгових умов для кредитування
регіонів з метою реалізації інноваційних проєктів їх розвитку; впровадження сучасних
інструментів інвестиційного забезпечення реалізації інноваційних проєктів;
диверсифікація джерел інвестиційного забезпечення розвитку регіонів; поглиблення
інвестиційного співробітництва держави, територіальних громад, бізнесу, у т.ч.
іноземних партнерів; формування інвестиційних карт регіонів тощо;
комунікаційні інструменти: розбудова цифрових платформ інвестиційноінноваційного співробітництва територій; формування проєктних груп для повноцінної
реалізації потенціалу міжнародного інвестиційно-інноваційного співробітництва
територій; проведення міжнародних конференцій та форумів у сфері інвестиційноінноваційного розвитку територій тощо.

Рис. 3. Інструментарій забезпечення збалансованого
інвестиційно'інноваційного розвитку територій
Джерело: розробка автора.

сягти збалансованості просторового розвитку територій
і забезпечити їх інвестиційно інноваційне зростання.
Втрачають потужний промисловий потенціал донині
розвинені індустріальні центри країни, знижується кон
центрація виробництва в регіонах, відбувається скоро
чення ефективно діючих підприємств, знижується рівень
інноваційної активності вітчизняних суб'єктів господа
рювання тощо. Все це вказує на потребу перегляду дію
чої в країні державної регіональної політики і доціль
ність розроблення дієвого механізму та інструментарію
стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів у
регіонах.
Вченими наразі зосереджено значну увагу на вста
новленні ефективних механізмів активізації інвестицій
но інноваційного розвитку територій. Зокрема, у роботі
[4] вченим доведено, що регіональна інноваційна пол
ітика має здійснюватися через розроблення та впровад
ження інноваційних програм і стратегій та передбачати
серед іншого заходи щодо сприяння кооперації та взає
модії різноманітних суспільних інститутів у здійсненні
інновацій (науково дослідних інститутів, ВНЗ, банків,
підприємницьких структур, громадськості та ін.), орга
нізацію ярмарок, виставкових заходів, розміщення в ре
гіонах постійно діючих виставкових салонів, створення
за рахунок бюджетних коштів регіональних інновацій
них структур, стимулювання інновацій шляхом розмі
щення в технопарках чи на підприємствах, при вищих
навчальних закладах бізнес інкубаторів за рахунок
коштів місцевих бюджетів, регулювання інноваційного
підприємництва шляхом надання суб'єктам господарю
вання податкових пільг, цільових субсидій та ін., спри
яння кадровому забезпеченню інноваційних під
приємств шляхом організації тренінгів, семінарів, ста
жування.
В аналітичній записці "Інноваційні підходи до регіо
нального розвитку в Україні" колектив авторів доволі

детально вивчає проблематику забезпечення сталого
зростання територій. Зокрема, серед інновацій, що
сприяють активізації регіонального розвитку, значну
роль, на думку вчених, відіграє використання потенціа
лу та переваг міжрегіонального співробітництва, що
сприяє розвитку внутрішнього ринку, посилює економ
ічну та соціальну єдність країни. Інноваційний складник
міжрегіонального співробітництва зорієнтований на си
нергетичний ефект: досягнення стабільного збалансо
ваного соціально економічного розвитку на загально
національному рівні завдяки підвищенню конкурентос
проможності регіонів. За рахунок реалізації спільних
(міжрегіональних) проєктів у сфері виробництва, послуг,
інфраструктурного забезпечення поліпшується соціаль
но економічна ситуація в регіонах, зокрема посилюєть
ся економічна взаємодія проб лемних (старопромисло
вих, сільських, віддалених) територій з регіонами ліде
рами; вирівнюються диспропорції регіонального розвит
ку; створюються можливості для оволодіння новими, ра
ніше не задіяними ресурсами розвитку. Нові можливості
відкриває для України міжнародне міжрегіональне
співробітництво на рівні транскордонної, транснаціо
нальної та міжрегіональної кооперації з країнами сусі
дами [3].
У свою чергу Н. Скоробогатова з метою більш рів
номірного розвитку регіонів країни пропонує забезпе
чити активізацію інноваційно інвестиційної діяльності
шляхом орієнтації виробництва на потреби внутріш
нього ринку, впровадження наукоємних технологій
замість матеріало та енергоємних, виробництва вітчиз
няних товарів замість імпорту товарів аналогічної гру
пи, підвищення конкурентоздатності виробленої про
дукції тощо [7].
На думку В. Родченко та Ю. Прус І., для забезпе
чення сталого просторово економічного розвитку регі
онів плани реалізації їх стратегій повинні насамперед
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передбачати розвиток економіки та підвищення конку
рентоспроможності та містити інструменти — заходи і
проєкти, які передбачають залучення інвестицій, роз
виток підприємництва та започаткування нових бізнесів,
підтримку наявних суб'єктів господарювання, створен
ня кластерів, індустріальних парків, бізнес інкубаторів,
налагодження міжтериторіальної співпраці, здійснення
маркетингу територій, налагодження системи комуні
кації між ключовими стейкхолдерами [6].
Отже, слід зазначити, що на сучасному етапі важ
ливим є створення умов для підвищення інвестиційної
привабливості та інноваційної активності в Україні шля
хом розширення міжнародних комунікацій з лідерами
у сфері інвестиційно інноваційного розвитку, реалізації
транскордонних програм в інвестиційній та інновацій
них сферах, якісного перегляду стратегічних пріоритетів
та потенційних резервів сталого зростання регіонів,
реалізації виваженої регіональної політики у сфері інве
стиційно інноваційного зростання територій.
Водночас слід вказати на те, що вагомим потенціа
лом володіє поглиблення міжнародних комунікацій з
лідерами у сфері інвестиційно інноваційного розвитку
територій, що сприятиме забезпеченню збалансовано
го інвестиційно інноваційного зростання регіонів Украї
ни. Досягти вказаної мети можливо на основі активно
го використання інституційних, інфраструктурних,
фінансово інвестиційних та комунікаційних інструментів
забезпечення збалансованого інвестиційно інновацій
ного розвитку територій (рис. 3).
Зокрема, серед інституційних інструментів забезпе
чення збалансованого інвестиційно інноваційного роз
витку територій слід зосередити увагу на таких, як фор
мування сприятливого інституційного середовища для
міжнародного співробітництва регіонів; надання різно
го роду преференцій та пільг регіонам для розширення
комунікаційних зв'язків; розроблення стратегій та про
грам активізації інвестиційно інноваційного співробіт
ництва територій; формування дорожніх карт реалізації
інвестиційно інноваційного потенціалу окремих регіонів
тощо. Основними інфраструктурними інструментами є:
розбудова мережі регіональних та міжрегіональних кла
стерів, у т.ч. за участі іноземних партнерів; розвиток
мережі спільних індустріальних та технологічних парків
для створення та комерціалізації інновацій; створення
спільних виробництв за участю іноземного капіталу;
розвиток транскордонної кооперації тощо. Фінансово
інвестиційні інструменти передбачають формування
грантових програм для регіонів у сфері їх інноваційно
го співробітництва; надання пільгових умов для креди
тування регіонів з метою реалізації інноваційних
проєктів їх розвитку; впровадження сучасних інстру
ментів інвестиційного забезпечення реалізації іннова
ційних проєктів; диверсифікація джерел інвестиційно
го забезпечення розвитку регіонів; поглиблення інвес
тиційного співробітництва держави, територіальних гро
мад, бізнесу, у т.ч. іноземних партнерів; формування
інвестиційних карт регіонів тощо. Комунікаційні інстру
менти зосереджені на розбудові цифрових платформ
інвестиційно інноваційного співробітництва територій;
формуванні проєктних груп для повноцінної реалізації
потенціалу міжнародного інвестиційно інноваційного
співробітництва територій; проведенні міжнародних
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конференцій та форумів у сфері інвестиційно іннова
ційного розвитку територій тощо.

ВИСНОВКИ
Дослідження сучасного стану та тенденцій інвести
ційно інноваційного розвитку регіонів України дозво
лило встановити значний розрив між темпами їх зрос
тання. Розглянуто особливості формування та реалізації
державної регіональної політики в Україні і встановле
но, що попри затверджені стратегії та програми регіо
нального розвитку на сьогодні так і не вдалося досягти
збалансованості просторового розвитку територій і за
безпечити їх інвестиційно інноваційне зростання. Дове
дено, що подолання асиметричності розвитку регіонів
України вимагає від держави перегляду регіональної
політики і розроблення дієвих механізмів та інструмен
тарію забезпечення сталого інвестиційно інноваційно
го зростання територій. Розроблено інструментарій за
безпечення збалансованого інвестиційно інноваційно
го розвитку регіонів, в основу якого покладено поглиб
лення міжнародних комунікацій з лідерами у сфері інве
стиційно інноваційного зростання територій. Останній
включає інституційні, інфраструктурні, фінансово інве
стиційні та комунікаційні інструменти забезпечення зба
лансованого інвестиційно інноваційного розвитку ре
гіонів України.
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SITUATION CENTER AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF STRATEGIC COMMUNICATIONS

У статті досліджено проблематику організації ситуаційних центрів як ефективного механіз
му стратегічних комунікацій з урахуванням досвіду провідних держав. Доведено необхідність
створення спеціалізованої організаційної структури у сфері забезпечення національної безпе
ки та оборони — системи ситуаційних центрів складових сектору безпеки і оборони України,
одним із основних завдань якої визначено забезпечення підтримки прийняття рішень щодо
здійснення заходів на всіх етапах управління кризовими (надзвичайними) ситуаціями. Проана
лізовано функціонал Ситуаційного центру Збройних Сил України, що є складовою системи си
туаційного управління держави і розглядається як інструмент реалізації заходів державної полі
тики з питань національної безпеки в частині надання керівництву об'єктивної інформації, нау
ковообгрунтованих оцінок і прогнозів наслідків ситуаційних рішень, що дозволить підвищити
ефективність ухвалення рішень на всіх рівнях управління.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
This article examines the organization of situational centers as an effective mechanism of strategic
communications, taking into account the experience of leading countries. The need to create a
specialized organizational structure in the field of national security and defense — a system of
situational centers of the security and defense sector of Ukraine, one of the main tasks of which is to
support decisionmaking on measures at all stages of crisis management (emergency).
The functionality of the Situational Center of the Armed Forces of Ukraine, which is the part of the
system of situational management of the state as a tool for implementing state policy measures on
national security is considered in terms of providing objective information, scientifically sound
assessments and forecasts of situational decisions, which will increase efficiency decisionmaking
at all levels of government.
To solve problems in the field of national security, especially during military conflicts, hostilities
on the territory of Ukraine, it is necessary to extract, process information and exchange it as close
as possible to the real time. More chances for making an effective decision are given by the operative
availability of reliable information, which will allow to adequately assess the situation in Ukraine, in
interstate relations, the level of readiness of military (force) formations of all state bodies of the
security sector and defense of Ukraine to joint action on a single state (strategic) plan and the
availability of the necessary opportunities in the state.
Successful reform and improvement of this system is possible only if there is a clear legal regulation
of its composition, structure and functions. The activities of managers in the field of national security
are associated with complex and unstructured management problems, which is why it is necessary
to quickly make management decisions in conditions of uncertainty and lack of time, given the many
factors, sometimes quite contradictory.
There is a need to improve such important processes as analysis, forecasting and planning of
measures to ensure national security, especially with regard to improving cooperation between
branches of government, government agencies, law enforcement agencies, local governments,
businesses, NGOs, etc.
Thus, the creation of a system of situational management, part of which is the Situation Center of
the Armed Forces of Ukraine, in other words — the crisis response system of the security and defense
sector and central executive bodies is an urgent scientific and practical task.
Ключові слова: ситуаційний центр, стратегічні комунікації, інформаційний аспект.
Key words: situation center, strategic communications, information aspect.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
АБО ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Вперше питання розвитку стратегічних комунікацій
в Україні було порушено у 2014 році в межах ухвалених
на саміті НАТО в Уельсі рішень щодо підтримки Украї
ни в умовах агресії Російської Федерації. Альянс ви
словив готовність надати консультативну, практичну та
матеріально технічну допомогу Україні, у тому числі
розглянути питання щодо започаткування проєкту ство
рення загальнодержавного центру стратегічних кому
нікацій і ситуаційних центрів у складі ключових органів
влади [1].
Беззаперечним є той факт, що одним з основних
шляхів досягнення необхідних оперативних та інших
спроможностей складових сектору безпеки і оборони
є створення єдиної системи ситуаційних центрів держав
них органів, що входять до сектору безпеки і оборони,
а також інших органів державної та місцевої влади, за
безпечення її ефективної координації з використанням
можливостей Головного ситуаційного центру України,

формування умов для забезпечення взаємодії цієї сис
теми із Ситуаційним центром НАТО (SITCEN).
Указом Президента України від 18 червня 2021 року
№ 260/2021 "Щодо удосконалення мережі ситуаційних
центрів та цифрової трансформації сфери національної
безпеки і оборони" поставлено завдання щодо розши
рення та подальшого розвитку єдиної мережі ситуацій
них центрів, до складу якої мають входити Головний си
туаційний центр України, Урядовий ситуаційний центр,
ситуаційні центри органів сектору безпеки і оборони,
ситуаційні центри центральних органів виконавчої вла
ди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, облас
них, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, а також резервні та рухомі ситуаційні
центри. Зазначені ситуаційні центри повинні буди осна
щені уніфікованим програмним та апаратним забезпе
ченням із інформаційно аналітичного супроводження
прийняття управлінських рішень, яке має включати:
сховище даних та систему керування базами даних;
інструменти аналізу та візуалізації даних від різних
джерел, а також побудови прогностичних моделей на
їх основі;
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модуль геоінформаційних систем і технологій для
створення та роботи з наборами геопросторових даних;
захищений відеоконференцзв'язок для забезпечен
ня синхронного обміну аудіовізуальною інформацією в
режимі реального часу;
електронні комунікаційні мережі для забезпечення
обміну інформацією, включаючи передачу даних та аудіо
візуальної інформації з різними ступенями обмеження
доступу між комунікаційними вузлами, ситуаційними
центрами та іншими суб'єктами інформаційного обміну;
технічну підтримку програмно апаратного комплексу
для забезпечення інтероперабельності, стійкого і безперер
вного функціонування, тестування, конфігурації та відсте
ження продуктивності згідно з визначеним регламентом [2].
Як результат, необхідність інтеграції зусиль щодо
організації вищезазначених ситуаційних центрів потре
бує глибоких досліджень та є нагальною потребою сьо
годення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ
ПРОБЛЕМИ
Серед дослідників організації системи ситуаційних
центрів слід відзначити В.В. Карпенка; О.В. Капштика;
О.П. Гудиму; В.О. Легомінова, В.В. Пристайка, А.І. Семен
ченка тощо. Однак актуальність та проблематика теми
статті потребують подальшого дослідження у даній сфері.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження організації та ролі си
туаційних центрів з метою розвитку системи загально
державних стратегічних комунікацій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Пропонуємо розглянути функціонал роботи Ситуа
ційного центр на прикладі у ЗС України. Зазначимо, що
передусім, Ситуаційний центр — це інструмент органі
зації інформаційно аналітичного забезпечення управл
інського процесу, типовий управлінський цикл якого
складається з моніторингу стану об'єкта, оповіщення,
аналізу, обробки інформації щодо стану об'єкта, про
гнозування розвитку ситуації, математичного моделю
вання, постановки завдань, взаємодії з іншими складо
вими сектору безпеки і оборони, координації дій сил і
засобів, інформування керівництва, опрацювання
звітно інформаційних документів та оцінки результату.
Тому під Ситуаційним центром слід розуміти систе
му, призначену для розв'язання управлінських завдань
методами ситуаційного управління, що базуються на
аналізі можливих варіантів дій з урахуванням поточного
стану об'єкта й прогнозу наслідків управлінських рішень.
Можна стверджувати, що Ситуаційний центр — це
насамперед програмно технічний комплекс, призначе
ний для формування варіантів планових управлінських
рішень, для технічного оснащення якого необхідна
відповідна технологічна основа, що забезпечуватиме
взаємодію інформаційних ресурсів, накопичення отри
маних даних, а також міститиме інструменти та засоби
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для інтеграції різних компонентів; комплекс спеціально
організованих робочих місць для персональної та ко
лективної аналітичної роботи керівників, аналітиків,
експертів тощо.
Ситуаційний центр повинен бути здатний функціо
нувати в режимі щоденного функціонування, режимі
підвищеної готовності, режимі реагування на надзви
чайні ситуації та режимі надзвичайного стану.
Діяльність Ситуаційного центру повинна базуватись
на використанні нових методологій інформаційного мо
ніторингу. При його створенні, окрім зазначених вище
стверджень, потрібно звернути увагу на розробку спе
ціалізованих методів для використання феномену
соціальних мереж з метою проведення моніторингу об
ставин та наслідків управління суспільними процесами.
Окрім цього, слід розвивати та використовувати інстру
ментально моделюючі засоби та технології оперативно
го аналізу даних у різних сферах діяльності держави.
Типова структура Ситуаційного центру повинна
відповідати таким ознакам:
за масштабністю функціонування, вирішення склад
них завдань — стратегічного рівня;
за цільовою спрямованістю — багатоцільовий Си
туаційний центр, здатний виконувати завдання щодо
спостереження за об'єктом управління, його постійним
та активним управлінням, можливістю його використан
ня, як у невоєнних так і воєнних кризових ситуаціях,
здатністю забезпечувати навчання оперативного та об
слуговуючого персоналу;
за точністю опису розв'язуваних задач — детермі
нований, що характеризується високим рівнем ризику і
об'єктивністю сприйняття управлінських ситуацій;
за складом систем ситуаційного моделювання —
повнофункціональний, який поєднує функції відобра
ження, моделювання та аналізу ситуації;
за розміщенням — стаціонарний, прив'язаний до
конкретних приміщень та з розподіленою структурою;
за способом відображення ситуаційної інформації
— колективно індивідуальний, де використовуються
екрани різного типу;
за універсальністю — налаштований для широкого
кола завдань.
Організаційно Ситуаційний центр повинен поділяти
ся на декілька основних зон:
зал, в якому проходять наради осіб, що приймають
рішення та запрошених експертів з комплексом візуа
лізації і відображення інформації, що входять до єди
ного комплексу системи відображення інформації;
аналітичні центри зі спеціально організованим се
редовищем для підготовки та моделювання сценаріїв
розвитку кризових ситуацій, що розташовані поруч або
віддалені від ситуаційних кімнат;
зала для нарад керівництва;
кімнати для робочих груп аналітиків та експертів;
приміщення оперативних чергових та операторські
кімнати з інформаційно комунікаційним обладнанням,
апаратно програмним комплексом та базами поточних
даних;
робочі місця адміністраторів та обслуговуючого
персоналу.
Ситуаційний центр може розташовуватися в залі або
окремій будівлі.
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Інтелектуальним ядром Ситуаційного центру пови
нен бути комплекс взаємопов'язаних підсистем: орга
нізаційної; функціональної; організаційно технологіч
ної; технологічної (сервісної).
З метою розуміння методології роботи Ситуаційно
го центру слід розуміти, що розвиток кризових ситуацій
розділяється на два блоки:
кризові ситуації невоєнного характеру;
кризові ситуації воєнного характеру.
До реагування на кризові ситуації невоєнного ха
рактеру залучаються державні органи, що входять до
сектору безпеки і оборони та інші органи державної
влади та місцевого самоврядування. До виконання зав
дань щодо відбиття воєнної агресії (реагування на кри
зові ситуації воєнного характеру) у визначених районах
(на визначених напрямках) залучаються сили оборони
у складі тимчасово створених оперативних угруповань
військ (міжвидових, міжвідомчих).
Матеріально технічне забезпечення Ситуаційного
центру можна розділити на такі основні напрямки: ма
теріальне забезпечення; технічне забезпечення; про
грамне забезпечення.
Отже, розглянемо функціонал Ситуаційного цент
ру ЗС України.
Ситуаційний центр ЗС України — пункт управління,
який забезпечує реалізацію функцію Головнокоманду
вача ЗС України з безпосереднього військового керів
ництва ЗС України та призначений для збору і узагаль
нення інформації (ведення бази даних), а також для
здійснення аналізу, прогнозування, моделювання
підтримки прийняття управлінських рішень у ході діяль
ності ЗС України в мирний час, в особливий період до
введення правового режиму воєнного стану.
Склад та структура Ситуаційного центру ЗС Украї
ни може змінюватись в залежності від рівня загрози
(кризової ситуації) за рішенням Головнокомандувача ЗС
України (заступника Головнокомандувача ЗС України).
Основними завданнями Ситуаційного центру ЗС
України є:
у режимі повсякденного функціонування:
організація та моніторинг поточної обстановки, у
тому числі навколо об'єктів критичної інфраструктури;
планування застосування сил та засобів системи
реагування на кризові ситуації ЗС України за найбільш
імовірними сценаріями виникнення та розвитку кризо
вих ситуацій невоєнного характеру;
планування реагування на надзвичайні ситуації тех
ногенного, природного та соціального характеру на
об'єктах критичної інфраструктури ЗС України;
підтримання системи централізованого бойового
управління ЗС України у готовності до оповіщення про
загрозу виникнення або виникнення кризової ситуації
невоєнного характеру;
у режимі підвищеної готовності:
оповіщення органів військового управління, військо
вих частини, установ і організацій ЗС України про за
грозу виникнення кризової ситуації невоєнного харак
теру;
збір та забезпечення роботи у визначених органах
військового управління ЗС України оперативних груп та
посилення чергової зміни Ситуаційного центру ЗС Ук
раїни за рахунок призначення до її складу представників

відповідних органів військового управління ЗС Украї
ни;
уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації
техногенного, природного та соціального характеру на
об'єктах критичної інфраструктури ЗС України (у разі
потреби);
визначення порядку розгортання оперативних груп
інших органів військового управління ЗС України, сил і
засобів системи реагування на кризові ситуації ЗС Ук
раїни;
здійснення заходів (посилення спостереження та
контролю тощо) для підвищення рівня ситуаційної обіз
наності про обстановку на об'єктах критичної інфраст
руктури ЗС України, на території, де існує загроза ви
никнення кризових ситуацій невоєнного характеру;
постійне прогнозування можливості виникнення
кризових ситуацій невоєнного характеру та їх масш
табів;
надання пропозицій для прийняття рішень Головно
командувачем ЗС України щодо запобігання (мінімізації
наслідків) кризовим ситуаціям невоєнного характеру;
у режимі реагування на надзвичайні ситуації:
у разі переведення системи реагування на кризові
ситуації ЗС України з режиму "повсякденного функціо
нування" в режим "надзвичайної ситуації" виконуються
завдання, що передбачені режимом "підвищеної готов
ності";
оповіщення органів військового управління, військо
вих частини, установ і організацій ЗС України про ви
никнення кризової ситуації невоєнного характеру;
збір та забезпечення роботи оперативних груп інших
органів військового управління ЗС України;
визначення зони кризової ситуації невоєнного ха
рактеру та її моніторинг;
прийняття рішень на застосування сил і засобів си
стеми реагування на кризові ситуації ЗС України;
вжиття заходів щодо відновлення функціонування
об'єктів критичної інфраструктури ЗС України та війсь
кових об'єктів у регіонах, які зазнали шкоди в резуль
таті виникнення надзвичайної ситуації;
здійснення постійного прогнозування зони можли
вого поширення кризової ситуації невоєнного характе
ру та масштабів можливих наслідків;
безперервний контроль за розвитком кризової си
туації та обстановкою на об'єктах критичної інфра
структури ЗС України та інших військових об'єктах;
обмін інформацією в мережі ситуаційних центрів
складових сектору безпеки і оборони про поточну об
становку та розвиток кризової ситуації невоєнного ха
рактеру;
у режимі надзвичайного стану:
у разі переведення системи реагування на кризові
ситуації ЗС України з режиму "повсякденного функціо
нування" чи з режиму "підвищеної готовності" в режим
"надзвичайного стану" виконання завдань, передбаче
них режимом "підвищеної готовності" та "надзвичайної
ситуації";
збір та забезпечення роботи представників інших
складових сектору безпеки і оборони;
керівництво силами і засобами системи реагування
на кризові ситуації ЗС України під час ліквідації кризо
вої ситуації невоєнного характеру.
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Ситуаційний центр відповідно до покладених на ньо
го завдань:
організовує виконання положень Конституції та За
конів України, вимог Указів Президента України та по
станов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів
України, інших актів законодавства, наказів Міноборо
ни, Головнокомандувача ЗС України, положень про
відповідний орган військового управління та здійснює
контроль за їх реалізацією;
забезпечує в межах своїх повноважень форму
вання, реалізацію державної політики у визначеній
сфері;
доводить до складових сектору безпеки і оборони,
Кабінету Міністрів України сигнали оповіщення про пе
реведення на функціонування в умовах особливою пе
ріоду, оголошення мобілізації або введення правового
режиму воєнного стану;
доводить сигнали (команди, розпорядження) до
визначених органів військового управління, військ (сил)
ЗС України через їх оперативно чергову службу та
здійснює контроль за їх виконанням;
організовує залучення військових частин ЗС до
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єк
тах ЗC та до участі у здійсненні заходів в умовах над
звичайного стану в Україні або окремих її місцевос
тях;
здійснює управління військами (силами) в умовах
реагування на кризові (надзвичайні) ситуації відповід
но до оперативних документів з питань застосування
ЗС України та плану реагування на надзвичайні си
туації;
здійснює моніторинг та аналіз обстановки в інтере
сах ЗС України, інших складових сил оборони для ви
конання завдань з регулювання надзвичайних ситуацій
невоєнного характеру;
організовує та здійснює моніторинг, збір, обробку,
узагальнення, аналіз стану діяльності військ (сил) ЗС
України, інших складових сил оборони під час виконан
ня ними завдань виявлення та забезпечення комплекс
ної оцінки можливих кризових ситуацій, реагування на
них;
здійснює накопичення інформації про стан та
діяльність ЗС України, забезпечує підготовку та утри
мання в готовності програмно технічного комплексу,
засобів автоматизації та засобів зв'язку для роботи чер
гової зміни, оперативних груп, які будуть прибувати для
організації управління з ліквідації наслідків надзвичай
них ситуацій;
організовує та здійснює взаємодію з силами секто
ру безпеки і оборони у єдиній державній системі ци
вільного захисту у разі виникнення надзвичайних си
туацій;
проводить аналіз та здійснює підготовку разом з
іншими органами військового управління та/або струк
турними підрозділами інформаційно аналітичних мате
ріалів щодо поточної інформації про діяльність ЗС Ук
раїни та виконання ними завдань;
здійснює статистичне прогнозування розвитку подій
на основі моніторингу інформаційного середовища під
час виникнення надзвичайних ситуацій;
здійснює організацію використання повітряного,
водного, інформаційного простору держави.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Таким чином, було доведено, що створення системи
ситуаційного управління, частиною якої є Ситуаційний
центр ЗС України, іншими словами — системи кризово
го реагування сектору безпеки і оборони та центральних
органів виконавчої влади є актуальним завданням.
Зовнішні і внутрішні чинники, які впливають на фун
кціонування Ситуаційного центру ЗС України представ
ляють собою широкий спектр загроз національній без
пеці, мінімізація яких потребує створення єдиної систе
ми моніторингу, аналізу, прогнозування та прийняття
рішень у сфері національної безпеки і оборони. На сьо
годні вже поставлено завдання щодо створення Ситуа
ційного центру МО України з метою реалізації повнова
жень МО України з військово політичного та адмініст
ративного керівництва ЗС України, оперативного управ
ління під час виникнення кризових ситуацій, що у свою
чергу вимагає розроблення: переліку кризових ситуацій
воєнного та іншого характеру, їх варіантів; доцільних
алгоритмів дій керівництва МО України та його струк
турних підрозділів у випадку виникнення безпосеред
ньої загрози кризової ситуації та її реалізації; загаль
них вимог до Ситуаційного центру МО України з ураху
ванням особливостей функціонування сектору безпеки
і оборони держави; порядку інформаційної взаємодії
Ситуаційного центру МО України з органами військово
го управління, а також складовими єдиної мережі Ситу
аційних центрів держави.
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POTENTIAL OF PRINCIPLES OF LOCAL SELFGOVERNANCE AUTONOMY:
APPROACHES TO DEFINITION
У результаті проведеного дослідження встановлено специфіку потенціалу суспільного феномену
місцевого самоврядування через застосування принципу організаційної, правової та фінансової
автономії, з використанням підходів методології теорії систем. Проаналізовано можливі методо
логічні наслідки використання терміну "потенціал" як темпоральної характеристики розгортання
властивостей системи місцевого самоврядування. У сфері правового регулювання засад місцево
го самоврядування доводиться необхідність впровадження пропорційного обсягу автономії, з дот
риманням балансу між будьякими несприятливими наслідками для держави і цілями, на досягнен
ня яких спрямований принцип організаційної, правової та фінансової самостійності. Перспективи
подальших досліджень можуть стосуватися розроблення методологічних аспектів зарубіжного дос
віду забезпечення збалансованого рівня автономії у представницьких органах самоврядних тери
торіальних спільнот, з розробкою пропозицій щодо імплементації окремих елементів зарубіжного
досвіду правового регулювання.
The article examines the peculiarities of the potential of social phenomena in local selfgovernment
through the application of the principle of organizational, legal, and financial autonomy and describes
the discrepancies in the current interpretation of autonomy. The goal of the research is to clarify the
problems related to the reasons for not using the potential of local selfgovernment autonomy; to specify
the theoretical and methodological foundations of the study of ways to manage the potential of local
government autonomy, which will help address a number of complex issues related to the development
of practical recommendations. To determine the notion and identify the features of "potential" the authors
have used the methods of dynamic open systems. "Potential" in the research has been determined as
possibilities, abilities, supplies, and means that can be used to achieve certain aims while solving problems
at regional (local) level or effective solvation of local selfgovernment problems. The researchers have
analysed possible methodological consequences of using the term "potential" as a temporal characteristic
of the development of the properties of the local selfgovernment system. The research has also shown
the necessity of introducing a proportional amount of autonomy in the field of legal regulation of the
principles of local selfgovernment. The authors have emphasized the need to keep to a balance between
any adverse consequences for the state and the goals aimed at achieving the principle of organizational,
legal and financial independence in introducing a proportional amount of autonomy. The article describes
the parties that have to be involved in the process of administering the potential of autonomy. Prospects
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for further research may relate to the study of foreign experience to ensure a balanced level of autonomy
in the representative bodies of selfgoverning territorial communities, with the development of proposals
for the implementation of certain elements of foreign experience in domestic legal regulation.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, місцеве самоврядування, автономія місцевого
самоврядування, територіальна громада, суб'єкти місцевого самоврядування, управління потенціалом.
Key words: public administration, local selfgovernment, autonomy of local selfgovernment, territorial community,
subjects of local selfgovernment, capacity management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Суттєвою перешкодою у використанні потенціалу
автономії місцевого самоврядування є правова невиз
наченість у критеріях щодо питань місцевого значення.
Відсутність у публічному управлінні чіткого розмежуван
ня між державними справами та питаннями, що нале
жать до відання місцевого самоврядування, заважає
повноцінному використанню можливостей потенціалу
автономії місцевого самоврядування. Посадові особи
місцевого самоврядування часто стикаються з трудно
щами в практичному застосуванні принципів автономії
місцевого самоврядування, оскільки не існує норматив
но врегульованих способів її реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі аспекти автономії місцевого самоврядуван
ня та наявної проблематики в її реалізації досліджува
лися значною кількістю вітчизняних та зарубіжних дос
лідників, серед них: Альфія Акмалова, Олександр Ба
танов, Роберт Єнгібарян, Василь Борденюк, Олена Бо
риславська, Володимир Вакуленко, Сергій Пушкаревсь
кий, Катерина Ровинська, Катерина Сахарова, Мануела
Золлер Вінклер та інші. Однак, попри значний інтерес
науковців до цієї проблематики, питання теоретико ме
тодологічних засад управління потенціалом місцевого
самоврядування досліджені не були. Проблематика уп
равління потенціалом автономії місцевого самовряду
вання до цього часу ще не була спеціальним предметом
наукового аналізу, що й зумовлює актуальність до
слідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення підходів до визначен
ня специфіки потенціалу принципів автономії місцевого
самоврядування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Після визначення місцевого самоврядування само
стійним видом публічної влади у сфері публічно право
вих відносин наукові дослідження автономії місцевого
самоврядування набувають актуальності.
Особливого значення набуває необхідність визначен
ня відповідної специфіки найбільш властивої для Украї
ни моделі місцевого самоуправління. Невизначеність у
нашій державі з теорією походження місцевого самовря
дування є однією з причин недосконалого правового вре
гулювання обсягу автономії (самостійності) місцевого
самоврядування. Це, безумовно, впливає на об'єктивність
прогнозування соціально економічного розвитку терито
ріальних громад та виявлення потенціалу нових можли
востей автономії місцевого самоврядування.
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Варто наголосити, що сучасний підхід до автономії
місцевого самоврядування є недосконалим, оскільки він
уможливлює елементи безконтрольності використання
її властивостей при прийнятті рішень уповноваженими
владними суб'єктами щодо добросовісності, обгрунто
ваності, неупередженості та пропорційності. Пробле
мою в цьому питанні є відсутність важелів впливу та кон
тролю територіальної громади за прийняттям органа
ми місцевого самоврядування рішень, зокрема, в питан
нях відчуження об'єктів комунальної власності та ра
ціонального використання коштів місцевого бюджету.
Методологія цього дослідження базується на сис
темі загальнонаукових та спеціально наукових методів,
що забезпечують об'єктивний аналіз досліджуваного
предмета: метод системного аналізу, логічний метод, по
рівняльний метод, формально юридичний метод, метод
експертних оцінок, статистичний метод.
Виходячи із векторів розвитку сучасної методології
науки, необхідно обрати цілісний комплекс теоретич
них надбань теорії систем та теорії організацій.
Загальна теорія систем стверджує, що будь який
розвиток — це адаптація до зовнішніх умов навколиш
нього середовища. Професор Л.І. Євенко пише: "Управ
ління організацією — це адаптація. Такий наріжний
камінь сучасної методології менеджменту. Ніщо в управ
лінні не відбувається невмотивовано, все має свою при
чину, все визначається архіскладним хитросплетенням
впливу багатьох змінних, зовнішнього і внутрішнього
середовища організації" [1, с. 14].
Методологія загальної теорії систем передбачає ви
ділення причинно наслідкових зв'язків і аналіз ресурс
них потоків. Вона в рівній мірі може бути поширена на
всі наукові дисципліни, що відображають різні аспекти
функціонування соціальних систем. Іншими словами, під
час вивчення самоорганізації в соціальних системах
об'єктом дослідження виступає структура соціальних си
стем, що адаптуються до умов зовнішнього середовища.
Предметом дослідження є адаптаційна поведінка систем
(відхилення параметрів від середньозважених показ
ників). Методом дослідження є системний аналіз як са
мостійна дисципліна зі своїм понятійним і методологіч
ним апаратом. Теорія і практика соціального управління
свідчать про те, що сьогодні мова повинна йти не стільки
про систематизацію протиріч і інтересів, скільки про ме
тодологію вивчення та систематизацію причин, які їх фор
мують. Головна причина соціальних змін на будь якому
системному рівні — ресурсні потоки [2, с. 126].
Місцеве самоврядування, як гарантований Консти
туцією України окремий вид публічної влади у сфері пуб
лічно правових відносин, має свою систему, яка скла
дається із елементів, визначених статтею 5 Закону Ук
раїни "Про місцеве самоврядування в Україні".
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Не будучи частиною системи державного управлін
ня, місцеве самоврядування формує власні системи, яд
ром яких є відповідні територіальні громади. Система
місцевого самоврядування певної самоврядної території
є автономною і повністю незалежною від аналогічної
системи іншої самоврядної території.
У силу цього різні територіальні громади та їх власні
органи не характеризуються спільними системоутворю
ючими ознаками і не можуть становити єдиної системи
[3, с. 358].
Система місцевого самоврядування є відкритою,
складною і нелінійною, вона складається з підсистем, а
її ціле є більшим суми частин і якісно відрізняється від
них. Таким чином, кожен елемент системи місцевого са
моврядування (ст. 5 Закону України "Про місцеве са
моврядування в Україні") має свою індивідуальну сис
тему, за винятком головної посадової особи терито
ріальної громади, яка в цьому статусі здійснює свої по
вноваження одноосібно.
Місцеве самоврядування, будучи однією з форм
публічної влади, в питаннях реалізації владних адмі
ністративних повноважень практично схоже з держав
ним управлінням. Істотною відмінністю між даними фор
мами публічної влади є структури управлінських зв'язків:
якщо в системі державного управління між її суб'єкта
ми використовується лінійна або лінійно функціональ
на форма зв'язку, то між суб'єктами місцевого самовря
дування використовуються функціональна та програм
но цільова (з матричною структурою) форми зв'язків.
Територіальна громада, як основний носій функцій
і повноважень місцевого самоврядування, є ядром
відповідної системи. Створення владних суб'єктів місце
вого самоврядування походить саме від територіальних
громад, мешканці яких обирають членів (депутатів)
представницьких органів та головних посадових осіб те
риторіальних громад.
Загальновизнаним є той факт, що кожен член
спільноти має значний потенціал, який часто перебуває
у "неактуалізованому" стані або не використовується
сповна через те, що люди не знають про свій потенціал
чи про хороші справи, на які його можна спрямувати.
Соціальна мобілізація націлена на розширення можли
востей окремих осіб чи груп людей шляхом надання їм
навичок, необхідних для здійснення змін у їхніх грома
дах. Соціальна мобілізація дозволяє людям розширю
вати їхні можливості з точки зору трьох перспектив:
соціальної, фінансової та політичної [4, с. 226].
Управління є складним суспільним явищем, яке нау
ка трактує як функцію організованих систем, що забез
печує збереження їх структури, підтримання режиму
діяльності, реалізацію їх програм, досягнення їх мети.
Управління притаманне лише складним соціальним і
несоціальним динамічним системам, атрибутом яких є
самоуправління, тобто здатність до впорядкування си
стеми, приведення її у відповідність до об'єктивної за
кономірності, що діє в цьому середовищі, до оптимізації
функціонування системи [5, с. 7—8].
В Україні у значенні місцевого самоврядування
замість поняття "муніципальний" вживається термін "ко
мунальний". Водночас у смисловому значенні комуналь
ної власності територіальних громад у наукових дослі
дженнях або в контексті правової навчальної дисциплі

ни "Муніципальне право" слово "муніципальний" в нашій
країні також застосовується. Одним з системоутворю
ючих інструментів муніципального менеджменту, який
дозволяє забезпечувати ефективний розвиток адміні
стративно територіальних одиниць базового рівня (те
риторіальних громад) у напрямі досягнення обгрунто
ваних цілей та завдань в умовах змінюваного зовнішнь
ого і внутрішнього середовища на основі раціонально
го використання конкурентних переваг та всіх складо
вих його соціально економічного потенціалу, є страте
гічне управління. Процес стратегічного управління спря
мований на досягнення цілей розвитку територіальних
громад і передбачає здійснення комплексу управлінсь
ких операцій та застосування спеціального організа
ційно економічного інструментарію.
З позиції системного підходу можна розглянути по
тенціал автономії місцевого самоврядування як су
купність невикористовуваних нематеріальних ресурсів
кожним суб'єктом місцевого самоврядування. Універса
лістська парадигма дозволяє врахувати вплив зовнішніх
факторів на можливість використання потенціалу авто
номії місцевого самоврядування. Діяльнісний підхід об
грунтовується тим, що потенціал має суб'єктивний вимір.
Специфічні риси фази "структурної кризи" (за тер
мінологією В.І. Пантіна) можуть долатися засобами, що
притаманні феномену місцевого самоврядування, а саме:
через застосування принципів організаційної, правової
та фінансової автономії. Їх потенціал гнучкості (за умови
доцільного застосування) може виступити потужним
інструментом адаптації наявної системи місцевого само
врядування до вимог світу, що динамічно змінюється.
Багатовимірний комплекс властивостей принципу ав
тономії місцевого самоврядування можна розглядати як
певний сукупний потенціал, що реалізовується з плином
часу. Вважаємо необхідним здійснити аналіз можливих
методологічних наслідків використання терміну "потен
ціал" як темпоральної характеристики розгортання власти
востей суспільного феномену місцевого самоврядування.
Згідно з класичним усталеним визначенням, "потен
ціал — джерела, можливості, засоби, запаси, які мо
жуть бути використані для вирішення певної задачі; до
сягнення певної мети; можливості окремої особи, су
спільства, держави у певній області" [6, с. 245]. З по
зицій телеологічного підходу, який найбільшою мірою
відповідає діяльнісній сутності людини, "джерела, мож
ливості, засоби, запаси" розглядаються у контексті ціле
покладальної діяльності.
У зв'язку з вищевикладеним, видається очевидним,
що властивості потенціалу повинні відбивати аспекти та
механізми досягнення мети. Цитоване визначення
фіксує ключові властивості потенціалу як такого, і
ступінь та повнота їх реалізації за шкалою часу визна
чатиме темпоральні рамки формування очікуваного
рівня суспільного розвитку.
Як свідчить здійснений аналіз, термін "потенціал"
має багато визначень. Найбільш доречним у смислово
му значенні для застосування у цьому дослідженні сло
ва "потенціал" є: можливості, наявні сили, запаси та за
соби, які можуть бути використані для досягнення пев
них цілей у вирішенні питань місцевого значення (у ло
кальному значенні) або ефективного виконання завдань
місцевого самоврядування (у глобальному значенні).
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Кійосакі сказав: "Слово "неможливо" блокує ваш потен
ціал, у той час як запитання "Як мені це зробити?" зму
шує мозок працювати на повну котушку" [7]. Отже, на
явний потенціал не завжди може бути використаний
внаслідок його прихованості.
У цьому дослідженні потенціал розглядається як
можливість реалізації одного з основних принципів
місцевого самоврядування — правової, організаційної
та матеріально фінансової самостійності.
До управління потенціалом автономії мають залу
чатися всі елементи системи місцевого самоврядуван
ня (територіальна громада, органи та посадові особи
місцевого самоврядування, органи самоорганізації на
селення).
Розглядаючи принцип правової, організаційної та
матеріально фінансової самостійності в якості обов'яз
кового атрибуту існування місцевого самоврядування,
варто звернути увагу на наявну зараз певну його недо
сконалість у частині забезпечення пропорційності (дот
римання необхідного балансу між будь якими неспри
ятливими наслідками для держави і цілями, на досяг
нення яких спрямована автономія).
Іншою проблемою у використанні потенціалу са
мостійності місцевого самоврядування є відсутність
контролю, як з боку держави, так і з боку зацікавле
них осіб, зокрема, мешканців територіальної грома
ди. Як відомо, всі власні (самоврядні) повноваження
місцевого самоврядування фактично здійснюються
через органи та посадових осіб місцевого самовря
дування, які в цих питаннях наділенні дискреційними
повноваженнями (прийняття рішень на власний роз
суд). Але владні суб'єкти місцевого самоврядування
не завжди здатні та мотивовані на прийняття ефек
тивних рішень в інтересах відповідних територіальних
громад. Відсутність реальних важелів контролю за
здійсненням органами та посадовими особами місце
вого самоврядування самоврядних повноважень доз
воляє їм іноді безвідповідально ставитися до прий
няття найважливіших для територіальної громади
рішень.
Проте є й протилежні приклади, коли відсутність
нормативно врегульованих способів використання ав
тономії місцевого самоврядування заважає у прийнятті
рішень і здійсненні повноважень органами місцевого са
моврядування.

автономії місцевого самоврядування, зокрема наго
лошено на доцільності забезпечення пропорційності
при визначенні меж правової, організаційної та мате
ріально фінансової самостійності, орієнтованих на
повноцінне існування системи місцевого самовряду
вання та ефективне виконання її суб'єктами покладе
них на них функцій та повноважень при забезпеченні
контролю за діяльністю владних суб'єктів щодо за
побігання зловживанню адміністративними повнова
женнями.
Перспективи подальших досліджень можуть стосу
ватися розроблення методологічних аспектів зарубіж
ного досвіду забезпечення збалансованого рівня авто
номії у представницьких органах самоврядних терито
ріальних спільнот, з розробкою пропозицій щодо імпле
ментації окремих елементів зарубіжного досвіду пра
вового регулювання.
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Досліджено історичні етапи формування системи управління персоналом в органах держав
ної влади. Доведено, що розвиток теорії управління персоналом як особливий вид професій
ної діяльності був обумовлений розвитком промислового виробництва, формуванням системи
професійної освіти, посиленням тенденцій професіоналізації кадрової політики.
Проаналізовано етапи управління персоналом, а саме: фізіократичний — людина є волода
рем фізичної сили; раціоналістичний — людина є важливим економічним ресурсом виробниц
тва; технократичний — в людині цінується професіоналізм, котрий сприяє ефективній трудовій
діяльності; гуманістичний — людина є найважливішою складовою організації та суспільства
загалом.
З'ясовано, що управління персоналом — це особлива сфера управлінської діяльності, голов
ним об'єктом якої стають професійні можливості людини. Зі структурнозмістовної точки зору
управління персоналом представлено як діяльність органів влади, їх керівників, працівників
кадрових підрозділів, котра спрямована на пошук, оцінку, відбір, професійний розвиток пер
соналу, його мотивацію і стимулювання до виконання завдань, що стоять перед державними
органами.
Зауважено, що з XV по XVII ст. відбувалося зародження, становлення та розвиток системи
державних органів влади та формування постійного штату співробітників державних установ,
зростання їх числа, а головне з'являлася необхідність у кваліфікованому персоналі для органів
державної влади. Виникнення і розвиток державної служби відбувався одночасно зі створен
ням системи органів державної влади та її апарату.
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Визначено позитивні особливості кадрової діяльності органів радянської влади, до яких відне
сено: складання бази даних на кадри радянських органів влади, систематичний аналіз і прове
дення періодичного перепису складу персоналу; освоєння таких кадрових технологій як підбір,
розстановка, ротація, атестація персоналу, робота з резервом. До негативних сторін кадрової
діяльності в досліджуваний період віднесено практику централізованого узгодження призна
чень на посади в радянські і партійні органи влади.
The historical stages of formation of the personnel management system in public authorities are
studied. It is proved that the development of the theory of personnel management, as a special type
of professional activity was due to the development of industrial production, the formation of a system
of vocational education, the strengthening of trends in the professionalization of personnel policy.
The stages of personnel management are analyzed, namely: physiocratic — a person is the owner of
physical strength; rationalist — man is an important economic resource of production; technocratic
— a person values professionalism, which contributes to effective work; humanistic — man is the
most important component of the organization and society as a whole. It was found that personnel
management is a special area of management, the main object of which is a person's professional
capabilities. From the structural and substantive point of view, personnel management is presented
as the activity of authorities, their heads, employees of personnel departments, which is aimed at
finding, evaluating, selecting, professional development of staff, their motivation and incentives to
perform tasks facing government agencies. It is noted that from the XV to the XVII century. there was
the emergence, formation and development of the system of public authorities and the formation of
a permanent staff of public institutions, the growth of their number, and most importantly there was
a need for qualified personnel for public authorities. The emergence and development of the civil
service took place simultaneously with the creation of a system of public authorities and its apparatus.
The positive features of the personnel activity of the Soviet authorities are determined, which include:
compiling a database of personnel of the Soviet authorities, systematic analysis and conducting a
periodic census of personnel; development of such personnel technologies as selection, placement,
rotation, certification of personnel, work with the reserve. The negative aspects of personnel activity
in the period under study include the practice of centralized coordination of appointments to positions
in the Soviet and party authorities.
The characteristic features of the formation of the personnel management system in the Soviet
state authorities have been clarified, namely: the involvement of senior party members in leading
positions; gradual ousting of experienced specialists from the apparatus of public authorities and
their replacement by people from the working and peasant environment, the socalled nominees.
The scale and dynamism of the national economy, the scientific and technological revolution, the
need to intensify production inevitably required increased attention of the authorities to the
comprehensive development of party and Soviet personnel, strengthening the authorities with
professionally educated and experienced personnel.
It is noted that during the Soviet period of development a system of professional development of
public administration was created, which included higher party educational institutions, which have
come a long way from creating and improving the system of training specialists and leaders of the
Soviet and party apparatus.

Ключові слова: управління персоналом, кадрова діяльність, державні органи, система управління пер
соналом, розвиток персоналу, державні установи.
Key words: personnel management, personnel activities, government agencies, personnel management system,
staff development, government agencies.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ефективності і випливає з таких обставин. По перше,
Звернення до історичного досвіду формування си становлення і розвиток системи управління персоналом
стеми управління персоналом в органах державної вла пов'язано з рішенням проблем, обумовлених підвищен
ди України визначається завданнями підвищення її ням вимог до якості кадрового забезпечення держав
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них органів; кардинальними змінами організації праці
та мотивації персоналу в організаціях; реформуванням
державної служби України. Для управлінської практи
ки важливе значення має наукова розробка і практична
реалізація ефективних механізмів управління персона
лом в органах державної влади, які базуються на вітчиз
няному та зарубіжному досвіді.
По друге, в Україні сформовані конституційні осно
ви державної служби як механізму управління, який
відрізняється від того, котрий діяв у дореволюційний і
радянський періоди управлінської практики. В умовах
кардинальних змін політичних, соціальних і економіч
них відносин актуалізувалася проблема вдосконален
ня кадрової діяльності в державних органах, зросло
значення забезпечення ефективності управління персо
налом у системі державної служби.
По третє, освоєння ефективних форм і методів
управління персоналом в органах державної влади
здійснюється в умовах перегляду історично сформова
них уявлень про регулюючий вплив держави на кадрові
процеси і відносини, кардинальних соціально політич
них перетворень в державі.
По четверте, у різних структурах державної влади
відчувається гострий дефіцит кадрів високого профе
сійного рівня (знань, навичок, умінь). Результати соціоло
гічних досліджень свідчать про збереження тенденції зни
ження авторитету і престижу державної служби серед на
селення, низьку ефективність державного управління.
По п'яте, соціологічні дослідження показують, що
формування ефективної системи управління персона
лом в органах державної влади можливо на основі гли
бокого наукового аналізу, оцінки історичного досвіду
формування і розвитку державного управління, його
зіставлення з даними сучасної соціальної практики
управління персоналом державних органів.
Вищезазначеними обставинами й обумовлена ак
туальність дослідження проблем становлення і розвит
ку системи управління персоналом у державних орга
нах влади України, зокрема, структурах влади радянсь
кого періоду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням генезису, становлення і розвитку систе
ми управління персоналом вітчизняної державної служ
би присвячене широке коло наукових публікацій. Важ
ливе теоретико методологічне значення мають фунда
ментальні праці, які внесли великий вклад в досліджен
ня проблем кадрової діяльності в сфері державного
управління. Зокрема, питання розвитку організаційної
структури функціонування державного апарату, форму
вання системи управління персоналом організацій роз
криті в роботах К. Ващенко, Т. Витко, Т. Кагановської,
О. Клімової, Н. Жиденко, М. Маланчій. Специфіка управ
ління в апараті органів радянської влади досліджена в
працях В. Волик, М. Гайдученко, Н. Гончарук, С. Єфре
мової, А. Кукулі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та дослідження етапів фор
мування системи управління персоналом в органах дер
жавної влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Протягом століть людська цивілізація пройшла
масштабний шлях розвитку, відзначений характерни
ми тенденціями і економічно соціальними законо
мірностями. На кожному з історичних етапів соціаль
но економічного розвитку в центрі перетворень сто
яли кадри, система управління персоналом державних
органів.
Розвиток теорії управління персоналом як особли
вий вид професійної діяльності був обумовлений роз
витком промислового виробництва, формуванням сис
теми професійної освіти, посиленням тенденцій профе
сіоналізації кадрової політики. Існують декілька етапів
управління персоналом, а саме: фізіократичний — лю
дина є володарем фізичної сили; раціоналістичний —
людина є важливим економічним ресурсом виробницт
ва; технократичний — в людині цінується професіо
налізм, котрий сприяє ефективній трудовій діяльності;
гуманістичний — людина є найважливішою складовою
організації та суспільства в цілому. Відтак, узагальню
ючи різні підходи, до аналізу концепції управління пер
соналом відзначаємо два уявлення щодо ролі людини в
суспільному виробництві. Перше полягає в характери
стиці людини як ресурсу виробничої системи, струк
турного елементу управлінського процесу. Друге уяв
лення — людина є особистістю з розвинутими потре
бами, мотивами, цінностями і відносинами до подій і
явищ суспільного життя, основний суб'єкт управління.
Таким чином, проаналізувавши різні підходи зауважи
мо, що управління персоналом — це особлива сфера
управлінської діяльності, головним об'єктом якої ста
ють професійні можливості людини. Слід констатува
ти, що до 90 х рр. XX ст. поняття "управління персона
лом державної служби" було відсутнє, що відобража
ло реальний процес слабкої методологічної розробки
цієї проблеми. Тепер управління персоналом пошири
лося на всю сферу діяльності органів державної вла
ди.
Взагалі, витоки становлення "державної служби"
відносяться до XV ст. Цей період характеризувався
складним зовнішньополітичним становищем держави,
необхідністю захисту національної незалежності земель
і князівств, політичною та економічною роздробленістю
на тлі слабких зв'язків центру з регіонами, відсутністю
стійкого економічного ринку. У такому становищі дер
жава могла функціонувати за умови організації служби
на користь держави. Відтак такими стали дрібні і середні
землевласники, які в більшості залежали від князя, але
при цьому мали доступ до влади. Ця категорія займала
ключові пости в сферах цивільного і військового управ
ління, а також в основному органі державної влади —
Боярській думі. При цьому відбувалося формування і
розвиток професійних військових і державних служ
бовців, які стали прототипом центрального апарату.
Поступово принцип знатності походження при призна
ченні на посаду став замінюватися принципом службо
вої придатності.
Таким чином, з XV по XVII ст. відбувалося зарод
ження, становлення та розвиток системи державних
органів влади та формування постійного штату співро
бітників державних установ, зростання їх числа, а го
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ловне з'явилася необхідність у кваліфікованому персо
налі для органів державної влади. Виникнення і розви
ток державної служби відбувався одночасно зі створен
ням системи органів державної влади та її апарату.
Починаючи з 1714 р., державна служба була юри
дично закріплена і регулювалася національним зако
нодавством. Державна служба ставала суворо обов'яз
ковою для дворян і фактично була для них повинні
стю. Основна ідея державної служби полягала у
відділенні особистості государя від держави, тобто
чиновник служив вже не государю особисто, а державі
в його особі. Результатом таких реформ стало ство
рення потужного і розгалуженого адміністративного
апарату [3]. У цей період значно посилилася тенденція
зміцнення абсолютної монархії і адміністративного
апарату державних органів. Подальша еволюція
органів державної влади була пов'язана з політикою
зміцнення абсолютизму.
Отже, дослідження історичного досвіду формуван
ня структур державних органів та їх апарату показує,
що протягом XV—XIX ст. відбувалося формування, роз
виток і становлення системи державного управління, яка
спиралася на законодавчо закріплену нормативно пра
вову базу, що регламентувала діяльність органів дер
жавної влади. Примітна особливість взаємин службов
ця і держави полягала в тому, що такі відносини не роз
глядалися як договірні, а вважалося, що службовець
перебуває в залежному від держави становищі. Пере
важали односторонні публічно зобов'язальні відноси
ни, засновані на принципі службового обов'язку і вір
ності.
Формування централізованої держави зумовило
необхідність створення державної служби, здатної
здійснювати владні функції. Цей процес супроводжував
ся розвитком органів державної влади та формуванням
ефективного державного апарату. Характерною особ
ливістю сформованої на початку XX ст. системи влади
було чітке розмежування функцій і повноважень. Це
проявилося у встановленні розгалуженої системи дер
жавних органів з громіздким бюрократичним апаратом.
З часом державні службовці, які отримали необхід
ну освітню підготовку, нарощуючи свій професійний
потенціал піднімалися по ієрархічній драбині посад за
допомогою механізму просування по службі.
Показово, що кар'єрні процеси в державній службі
регламентувалися низкою нормативних документів.
Резюмуючи зміст ряду документів того періоду, можна
відзначити, що одне із завдань уряду полягало в нала
годженні кадрового забезпечення адміністративних
органів. Кадрова політика була спрямована на комплек
тування апарату службовцями, знання і ділові якості
яких дозволяли кваліфіковано вирішувати завдання
державного управління. При проходженні державної
служби від службовців були потрібні такі якості як про
фесіоналізм, результативність, кваліфікованість, тому
вже в XIX ст. з'являються такі кадрові технології (про
цедури і методи) як оцінка професійних якостей дер
жавних службовців [2]. Для цього вводилася атестація
персоналу, за результатами якої надавався черговий
ранг, або, в разі несумлінного виконання роботи, накла
далося стягнення. Атестація проводилася за встанов
леними правилами, в яких враховувалися професійні і
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особистісні якості випробуваного. Для обговорення
створювалися спеціальні атестаційні наради, встанов
лювалися строки проведення атестації, виносилося
письмове рішення за підписом голови. Відзначимо, що
проведення атестації було позитивним моментом у
діяльності державної служби. В ході її проведення ви
являлися професійно підготовлені і кваліфіковані чи
новники.
До початку XX ст. було створено державно систему
підготовки державних службовців, що включала в себе
університети, інститути, училища. В окремих ВНЗ готу
вали фахівців для роботи в органах державного управ
ління. Одночасно освоювалася практика підвищення
кваліфікації та навчання на курсах. Проте говорити про
ефективну систему навчання персоналу не доводиться,
оскільки існував ряд труднощів і невирішених проблем.
Підготовка державних службовців залишалася незадо
вільною, оскільки не вирішувала проблеми якісного
освітнього рівня. Залишалося обмеженим число на
вчальних закладів, здатних готувати кваліфікованих
співробітників для органів державної влади. Це безсум
нівно позначалося на рівні професіоналізму персоналу
органів державної влади. Формування високопрофе
сійного і кваліфікованого персоналу державних органів,
які могли б успішно здійснювати функції державного
управління, вимагало від уряду розробки юридичних,
матеріальних і моральних способів стимулювання їх
праці. При зразковому виконанні своїх посадових обо
в'язків і завдань по службі службовці нагороджувалися
орденами, їм присвоювали почесні звання, вони отри
мували систематичне матеріальне і моральне винагород
ження тощо. Наслідком порушення службових і мораль
них норм було залучення державних службовців до дис
циплінарної та кримінальної відповідальності, нерідко
до звільнення зі служби з забороною їх подальшого
працевлаштування на роботі в державному апараті. Та
ким чином, була створена система соціального захисту
і гарантій для державних службовців, що включала ма
теріальне стимулювання. Зауважимо, що багато з того,
що було накопичено в історичному минулому, врахова
но при розробці сучасного законодавства по державну
службу.
Становлення і розвиток державної служби вима
гало не тільки розробки нормативних документів, що
регламентували її діяльність, а й теоретичного осмис
лення, а також практичного використання основних
принципів організації, функціонування та управління
корпусом службовців. Відбувалося формування сис
теми управління кадровим корпусом державних служ
бовців: нормативно правове регулювання діяльності
державних установ і державних службовців, система
відбору, підбору і обліку персоналу, проводилася
цілеспрямована робота з кадрами державних служ
бовців.
Проведений історичний аналіз формування струк
тур державних органів і системи управління їх персона
лом показав, що в політиці органів влади тогочасної
держави простежувалося прагнення до створення своє
рідного управлінського центру, в завдання якого вхо
див би контроль за виконанням вимог законодавства
про державну службу, призначенням на посади та про
ходженням державної служби.
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У контексті розгляду даного питання варто проана
лізувати процес формування кадрового корпусу в орга
нах радянської влади. Відтак основними принципами
тогочасної державної служби ставали виборність і
змінюваність чиновників, їх праця оплачувалася на рівні
середньої заробітної плати робітника, існував загаль
ний контроль. Такий підхід не вимагав створення по
стійної і професійної державної служби. Однак практи
ка показала, що економічні та політичні перетворення
були неможливі без сильної держави і його владних
органів, без професійно підготовленого апарату дер
жавної влади.
Тому в партійних установках щодо підбору кадрів
вказувалася необхідність враховувати не тільки по
літичні якості, але і професійно ділові. Таким чином, од
ним із завдань радянського державного будівництва
стало створення та укомплектування органів влади ква
ліфікованими кадрами державних службовців і форму
вання нової системи державної служби.
У наукових працях того часу, в постановах органів
партійної та радянської влади були сформульовані ос
новні положення кадрової політики нової держави, цілі,
завдання та механізми її реалізації. Так, під час форму
вання кадрового корпусу радянських органів влади про
понувалося покласти в основу такі принципи: підбір
кадрів за політичними, діловими та моральними якос
тями; забезпечення наступності кадрового складу дер
жавних службовців; стабільність кадрового корпусу
поряд з оновленням, припливом свіжих сил; вивчення
та перевірка професійного рівня державних службовців
на основі аналізу результатів їх практичної діяльності,
якості виконання посадових обов'язків; дбайливе став
лення до кадрів; постійне навчання кадрів, підвищення
їх професійного рівня, формування для цього системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
службовців радянських органів [4]. Поняття державної
служби і державного службовця в перші роки радянсь
кої влади не було сформульовано, а безпосереднє про
ходження державної служби регулювалося різними до
кументами. Зокрема, не було нормативного правового
акта, який регламентував би прийом осіб на відпові
дальні посади. Для їх призначення було потрібно "полі
тичне рішення", на відміну від прийому працівників на
роботу через біржі праці.
Створення Союзу РСР, розробка і прийняття Кон
ституції знаменували важливий етап у формуванні нової
системи державного управління. Оскільки перед керів
ництвом країни постало завдання управління всіма сфе
рами життя суспільства, то виникла необхідність залу
чення на державну службу кваліфікованих кадрів, а пе
ред урядом — завдання підбору, розстановки, навчан
ня керівних працівників. Ті, що прийшли в структури
державного управління люди володіли досвідом пар
тійно організаційної та партійно агітаційної роботи в
нелегальних умовах, а їх управлінська і організаційна
компетентність була низькою.
Наступною проблемою була відсутність єдиної нор
мативно правової бази розвитку і функціонування дер
жавної служби та її апарату. У цей час система держав
ного управління спиралася на конституційні основи,
розвинені і конкретизовані в Цивільному, Кримінально
му, Земельному, Цивільно процесуальному, Криміналь

но процесуальному кодексах, Кодексі законів про пра
цю, введених в дію у 1922 р.
Характерними рисами формування системи управ
ління персоналом в радянських органах державної вла
ди були: залучення на керівні посади партійців зі ста
жем; поступове витіснення з апарату органів державної
влади досвідчених фахівців і заміщення їх вихідцями з
робочого і селянського середовища, так званими вису
ванцями. Масштаби і динамізм розвитку народного гос
подарства, науково технічна революція, необхідність
інтенсифікації виробництва з закономірною неминучі
стю вимагали посилення уваги органів влади до все
бічного розвитку партійних і радянських кадрів, зміцнен
ня органів влади професійно освіченими і досвідчени
ми кадрами.
У 20—30 і рр. XX ст. управління персоналом пред
ставляло собою різноманітну роботу з кадрами, яка
включала в себе такі технології і елементи як: вивчення
та врахування співробітників апарату, збір відомостей і
складання банку даних про службовців, створення ре
зерву кадрів, визначення посадових вимог до служ
бовців, розробку нормативних документів, що містять і
регламентують питання відповідальності, контролю,
дисципліни, розробка заходів щодо соціальної захище
ності та стимулювання ефективної роботи, підбір кадрів
за політичними, діловим, моральним якостям; забезпе
чення наступності кадрового складу державних служ
бовців; стабільність кадрового корпусу поряд з його
оновленням; вивчення та перевірка професійного рівня
державних службовців на основі аналізу результатів їх
практичної діяльності [1].
Особливе місце в державній кадровій політиці ана
лізованого періоду приділялося проблемі ефективності
управління, службовій дисципліні, боротьбі з бюрокра
тизмом в держапараті, утвердженню моральних норм і
виробничої культури службовців.
Поєднання партійних і державних посад ставало
основним при вирішенні кадрових питань в органах ра
дянської влади. Надалі більшість призначень на керівні
посади в державний апарат відбувалося через партійні
органи.
У системі кадрової роботи з апаратом державних
органів влади важливе значення надавалося підбору,
розстановці та атестації персоналу. Для цих цілей в
партійних комітетах створювалися комісії по атестації
службовців основних центральних державних і гос
подарських органів, розроблялися нормативні доку
менти і процедури її проведення. Атестації підлягали
спочатку керівні працівники, що займають провідні
посади, а в наступні роки атестація набула поширен
ня у всіх органах державної влади. Шляхом атестації
визначалася ступінь професійної придатності, вста
новлювалися критерії, яким повинен був відповідати
керівник для виконання своїх посадових обов'язків.
За результатами засідання атестаційної комісії вино
силися резолюції про відповідність або невідпо
відність займаній посаді.
Безперечно, становлення кадрового корпусу орга
нів державної влади відбувалося досить складно,
оскільки колишня система державної служби втратила
свої стратегічні цілі та орієнтири. Передусім виникла не
обхідність наукового осмислення і теоретичного обгрун
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тування таких категорій як "державна служба", "персо
нал", "кадрові технології". З початку 90 х рр. вони ста
ли мати не тільки теоретичне, а й практичне значення.
Такі дефініції, як "державна служба", "управління
персоналом державної служби", знаходяться на стику
понять, котрі характеризують державу і громадянське
суспільство. Тому широкого поширення набули уявлен
ня про державну службу як про соціально правовий
інститут. Водночас зберігалася актуальність вироблен
ня єдиної концепції, розширення уявлень про принци
пи, які повинні бути покладені в основу формування
моделі управління державною службою. Часті реорга
нізації структури органів державної влади, відхилення
від нормативно правових засад функціонування дер
жавної служби та її апарату загострюють і без того
складні проблеми кадрового забезпечення державних
органів. У 90 і рр. був прийнятий ряд правових доку
ментів, спочатку спрямованих на стабілізацію станови
ща державної служби, надання їй відносно самостійно
го характеру в сфері державного управління. Значна
кількість законодавчих актів, регламентів і положень
були спрямовані на регулювання і ефективне функціо
нування персоналу органів державної влади.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі вивчення вітчизняного до
свіду роботи з персоналом, помічаємо, що багато еле
ментів освоєної системи широко і ефективно викорис
товувалися в дорадянський і радянський період. Однак,
у сучасних умовах для належного функціонування пер
соналу державної служби використання цих елементів
недостатньо, оскільки управління персоналом в держав
них органах стає системою, яка працює ефективно
тільки в тому випадку, якщо задіяні і взаємодіють всі
елементи і підсистеми державного управління. Аналіз
положень про діяльність кадрових служб в органах дер
жавної влади свідчить про те, що вони в своїй більшості
побудовані за єдиним принципом, які включають такі
типові розділи: загальні положення; основні завдання;
основні функції; взаємодія; правомочності і відпові
дальність; керівництво кадровою службою.
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POLITICAL ELITE AND LEADERS OF UKRAINE DURING INDEPENDENCE

У статті досліджувалися політичні еліти та лідери України часу становлення незалежності.
Зокрема, визначено наукову позицію стосовно дефініції "політична еліта" та "політичний лідер".
Встановлено перелік ознак, які характеризують певну групу осіб як політичну еліту, до яких на
лежить: організована група людей, лідери соціальної ієрархії, здатність впливати на управ
лінський процес, організовують та сконцентровують у своїх руках політичну владу. Визначено
перелік функцій, які уповноважена виконувати політична еліта. Досліджено історичний шлях
формування та функціонування політичної еліти та політичних лідерів протягом часу, починаю
чи з проголошення незалежності України і до сучасності. Україна є молодою державою, яка
вчиться жити самостійно. Відповідно політична система України не набула стабільного стано
вища та визначеного курсу свого розвитку. Для розуміння сутності категорії "політична еліта",
яка є суб'єктом політичної влади необхідно визначити її поняття. Встановлено, що еволюція
політичної еліти та політичних лідерів пройшла шість етапів та перебуває на сьомому, який по
чався з 2019 року. Досліджено портрет Верховної Ради України всіх скликань та визначено особ
ливості їх формування, де чітко простежується його депутатське перезавантаження, гендерна
різноманіть, омолодження складу Верховної Ради України та набуття статусу народного депу
тата України особами, які раніше були депутатами різних рівнів. Визначено ступінь оцінки су
спільством діючої влади, яка відображається в балансі довіри і недовіри та критерії такої оцін
ки. Встановлено проблеми української політичної еліти та лідерів, які впливають на ефективність
їх діяльності. Визначено позитивні та негативні характерні риси, які притаманні політичним елі
там та лідерам з початку незалежності України і до сьогодні, які грунтувалися на основі устале
ної практики формування політичної еліти та лідерів протягом досліджуваного періоду. Також
функціонування, діяльність політичних еліт та лідерів та їх оцінка надана суспільством. Вста
новлено, що проблеми політичної еліти набувають глобальнішого характеру та визначених
форм.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
The article examines the political elites and leaders of Ukraine since independence. In particular,
a scientific position on the definition of "political elite" and "political leader" has been defined. A list
of characteristics that characterize a certain group of people as a political elite, which includes: an
organized group of people, leaders of the social hierarchy, the ability to influence the management
process, organize and concentrate political power in their hands. The list of functions that the political
elite is authorized to perform is defined. The historical way of formation and functioning of the political
elite and political leaders over time, from the proclamation of Ukraine's independence to the present,
is studied. Ukraine is a young country that is learning to live independently. Accordingly, the political
system of Ukraine has not acquired a stable position and a certain course of its development. To
understand the essence of the category "political elite", which is the subject of political power, it is
necessary to define its concept. It is established that the evolution of the political elite and political
leaders has gone through six stages and is in the seventh, which began in 2019. The portrait of the
Verkhovna Rada of Ukraine of all convocations is studied and the peculiarities of their formation are
determined, where its parliamentary reset, gender diversity, rejuvenation of the Verkhovna Rada of
Ukraine and acquisition of the status of People's Deputy of Ukraine by persons who were former
deputies of different levels are clearly traced. The degree of society's assessment of the current
government is determined, which is reflected in the balance of trust and distrust and the criteria for
such assessment. The problems of the Ukrainian political elite and leaders that affect the
effectiveness of their activities have been identified. The positive and negative characteristics of
political elites and leaders from the beginning of Ukraine's independence to the present day, which
were based on the wellestablished practice of forming political elites and leaders during the period
under study, have been identified. Also, the functioning, activities of political elites and leaders and
their evaluation are provided by society. It is established that the problems of the political elite become
more global and take certain forms.
Ключові слова: політична влада, президент, уряд, Верховна Рада України, політики, політичний клас,
державне управління.
Key words: political power, president, government, Verkhovna Rada of Ukraine, politicians, political class, public
administration.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

МЕТА СТАТТІ

Становлення української державності пройшло дов
гий шлях її формування. Незалежною Україна стала
зовсім недавно відносно сталості формування суспіль
но політичної свідомості. Донедавна свідоме поколін
ня українського народу жило в тоталітарних умовах та
підкорялися радянській владі. Історія зробила справ
жній подарунок українському народу, який полягав у
можливості формувати державну владу та визначати
політичну еліту та лідера самостійно, керуючись влас
ними інтересами та визначаючи політичні цілі. Тому до
цільно дослідити еволюцію формування та результати
діяльності політичної еліти та лідерів за весь період не
залежності України.

Метою статті є визначення позитивних та негатив
них рис формування політичної еліти та лідерів України
протягом часу становлення незалежності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичною основою дослідження поняття "полі
тична еліта" та "політичний лідер" є наукові праці: Очи
рова В.М., Мораря М.В., Higley J., Garrido Vergara L.
Функції політичної еліти досліджували: Очирова В.М.,
Крючков В.А., Сковиков А.К., Титова О.Н., Щедрова
Г.П. Історичні та теоретичні аспекти формування полі
тичної еліти та лідера в Україні досліджували: Кобець
Ю., Висоцький В.М., Федоров М., Антонова Н.Б., Заха
рова Л.М., Вечер Л.С., Кобець Ю.В., Мандзій Л.С., Бой
ко С., Горбач Д., Корнієнко В.О. та інші.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Історичний досвід та сучасна практика свідчать, що
відбутися як політична нація може лише соціально роз
винений народ, що має власну провідну верству, життє
здатну еліту [5, с. 73].
Україна є молодою державою, яка вчиться жити
самостійно. Відповідно політична система України не
набула стабільного становища та визначеного курсу сво
го розвитку. Для розуміння сутності категорії "політична
еліта", яка є суб'єктом політичної влади необхідно виз
начити її поняття. В науці "політичну еліту" визначають:
— група людей, корпорацій, політичних партій та /
або будь якого іншого роду організацій громадянсько
го суспільства, які керують і організовують управління
та всі прояви політичної влади [16, с. 33];
— особи, які в силу свого стратегічного розташу
вання у великих або інших організаціях і рухах, здатні
регулярно та суттєво впливати на політичні результати
[17, с. 3].
— нечисленну групу осіб, що знаходяться на
вершині соціальної ієрархії, яка професійно зай

Інвестиції: практика та досвід № 17/2021

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Історичні етапи формування політичної еліти в Україні
I етап
Створюється основа політичної еліти країни. Кількісно та якісно в її складі домінує номенклатура, що
(1991-1994 рр.) відмовилася від комуністичної ідеології й узяла на озброєння ідею національно-державного будівництва та
незалежності України. Перші кроки в цьому напрямі – це ліквідація монополії формування державної
політики з боку КПРС через скасування ст. 6 Конституції УРСР. Історичними здобутками цього етапу є
запровадження демократичних інститутів влади – парламентаризму й інституту президентства; створення
умов для появи багатопартійності як інституту громадянського суспільства; зародження засад місцевого
самоврядування; зародження та розвиток конституційного процесу. Правовим підгрунтям діяльності
політичних партій на цьому етапі стали Конституція (Основний Закон) УРСР (1978 р.) та Закон «Про
об’єднання громадян» (1992 р.)
II етап
З’являється професійна політична еліта. Політика починає ставати професією. Спостерігається тенденція
(1994-1998 рр.) регіоналізації політичної еліти. Саме в цей період регіональні еліти вперше продемонстрували, що здатні
посісти домінуючі позиції на загальнодержавному рівні. Цей період характеризується ухваленням
Основного Закону держави. Ухвалена 28 червня 1996 р. Конституція України не містила чіткого визначення
встановлюваної в країні форми правління, однак згідно з визначеними в ній статусом і повноваженнями
органів державної влади її можна було зарахувати до президентсько-парламентської
III етап
Головна тенденція цього етапу – зрощування бізнесу та влади. Утім, як свідчить досвід формування
(1998-2004 рр.) політичної еліти в інших країнах, прихід бізнесу в політику – явище аж ніяк не однозначне. З одного боку,
посилюється увага до економіки, проявляються нові управлінські підходи, що більше відповідають
ринковим умовам. З другого – владні повноваження дедалі частіше використовуються для лобіювання
певних бізнес-інтересів. Позитивно на розвиток політичної системи та діяльність політичних партій в
Україні вплинули конструктивні зміни в законодавстві про політичні партії. Помітною подією в
суспільному житті було прийняття Законів України «Про політичні партії в Україні» та «Про вибори
народних депутатів України». Проте партійна система України не була сформована, унаслідок цього
Президентові вдалося суттєво розширити свої повноваження, що призводило до постійної конфронтації між
законодавчою та виконавчою гілками влади, політичних партій і політико-економічних угруповань. Таким
чином, постала необхідність реформувати політичну систему України з метою оптимізації системи
державної влади й усунення суперечностей і конфліктів між її гілками
IV етап
Псевдо зміна політичної еліти часів Помаранчевої революції спричинила початок її глибокої деформації.
(2004-2013 рр.) Характерними для політичної еліти в п’ятирічку «помаранчевої» влади стали відносно низький рівень
професіоналізму значної її частини; відсутність необхідного стратегічного мислення; низька ефективність і
якість прийнятих політичних рішень; невміння домовлятися, погоджувати інтереси, доходити до
політичних компромісів і в зовнішній, і у внутрішній політиці; відчуження від суспільства, що призвело до
поглиблення соціального розриву між її представниками й пересічними громадянами. Залучення в складі
політичної еліти представників бізнесових структур, особисті інтереси яких домінували над інтересами
суспільства. Запровадження пропорційної системи виборів до Верховної Ради України та більшості органів
місцевого самоврядування й ухвалення 8 грудня 2004 р. Закону України № 2222–IV «Про внесення змін до
Конституції України». У результаті конституційних і законодавчих змін, політичні партії стали єдиним
механізмом формування парламенту та більшості органів місцевого самоврядування, одержали
максимальні можливості для реалізації власних політичних програм на загальноукраїнському та місцевому
рівнях. Конституційні зміни надали потужний імпульс для трансформації української політичної системи
від президентсько-парламентської до парламентарнопрезидентської системи. Зі скасуванням 30 вересня
2010 р. Конституційним Судом України конституційної реформи 2004 р., країна повернулася до
Конституції зразка 1996 р., а політична система країни – до президентсько-парламентського формату.
Отже, Україна, рухаючись у бік парламентаризованих форм державного правління, зробила радикальний
крок у зворотному напрямку, тобто на користь президентської форми державного правління З 2013 року
відбувається болісний процес зміни вікових поколінь та зміна професійного і гендерного складу еліт
V етап
У 2014 році закінчилася Революція Гідності, яка продемонструвала місце суспільства у формуванні
(2014-2019 рр.) політичної еліти та відповідно відбулося її оновлення у екстремальних умовах в надзвичайно стислий
термін. З 2014 р. повернулася у дію Конституція України в редакції 2004 р., а отже, і парламентськопрезидентської форми правління. Сучасну політико-правову ситуацію можна розглядати як своєрідну
паузу, яка дає змогу розвести в часі вирішення питань забезпечення дієздатності політичної системи
України. Конституція 2004 р. може стати тією політикоправовою моделлю, від якої слід відштовхуватися
під час модернізації політичної системи країни
VI етап
Відзначився повним перезавантаженням складу політичної еліти, яка вперше в історії України утворила
(2019 рік і до
монополію політичної влади, так як Президент України, більшість Верховної Ради України та Уряд
сьогодні)
належать до однієї політичної сили

Джерело: розробка авторів на основі [3; 5].

мається діяльністю в сфері влади і управління
державою (партіями, іншими політичними інститу
тами), яка концентрує у своїх руках значний обсяг
політичної влади і приймає стратегічні рішення за
гальнодержавного рівня (або може впливати на цей
процес) [11, с. 72].
Отже, аналізуючи зазначені вище дефініції, можна
виділити основні ознаки, які характерні політичній еліті:
— організована група людей;
— лідери соціальної ієрархії;
— здатність впливати на управлінський процес;
— організовують та сконцентровують у своїх руках
політичну владу.

Політична еліта є визначеним колом людей, які об
рані певними особами задля здійснення впливу на по
будову та функціонування політичної системи. Так, най
важливішими функціями політичної еліти в сфері управ
ління державою і суспільством є:
— стратегічна (визначення основних напрямів дер
жавної політики, що відображають інтереси різних со
ціальних груп і всього суспільства загалом);
— організаторська (здійснення на практиці вироб
леного державного курсу, втілення політичних рішень у
життя);
— інтеграційна (зміцнення стабільності та єдності
суспільства, стійкості його політичної та економічної си
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 2. Портрет Верховної Ради України всіх скликань
Скликання ВР

Середній
вік

I (1990–1994 рр.)

47

II (1994–1998 рр.)

46

III (1998–2002 рр.)

47

IV (2002–2006 рр.)

49

V (2006–2007 рр.)

49

VI (2007–2012 рр.)

48

VII (2012–2014 рр.)

48

VIII (2014–2019 рр.)

44

IX (2019 р. –
до тепер)

41

Частка
депутатів з
Гендерний
вищої
баланс
освіти
Інженер – 39 %
95,8 %
Чоловіки – 97 %
Вчений-агроном –12 %
Жінки – 3 %
Лікар – 4 %
94 %
Чоловіки – 96 %
Інженер – 31 %
Жінки – 4 %
Вчитель – 11 %
Економіст – 11 %
96 %
Чоловіки – 92 %
Інженер – 31 %
Жінки – 8 %
Економіст – 11 %
Юрист – 8 %
99 %
Чоловіки – 94 %
Інженер – 31 %
Жінки – 6 %
Економіст – 11 %
Юрист – 8 %
Немає даних
99 %
Чоловіки – 91 %
Жінки – 9 %
Немає даних
99 %
Чоловіки – 92 %
Жінки – 8 %
Немає даних
99 %
Чоловіки – 90 %
Жінки – 10 %
97 %
Чоловіки – 88 %
Народний
Жінки – 12 %
депутат – 34%
Керівник – 24 %
Тимчасово
непрацюючий – 8 %
Депутати – 82 %
91,3 %
Чоловіки – 79,2 %
Безробітні – 7 %
Жінки – 20,8 %
Топ-професії до
депутатства

Джерело: [7].

стем, профілактика і вирішення конфліктних ситуацій)
та ін. [11, с.72].
В.А. Крючков та інші відзначають, що політична
еліта в сучасному суспільстві виконує надзвичайно ши
рокі функції, класифікація яких здійснюється за різни
ми підставами: суб'єктами, сферами діяльності, визна
ченими цілям. Залежно від характеру пануючого суб'єк
та виділяються такі функції: панування, підпорядкуван
ня, мобілізація, інтеграція. У різних сферах політичні
суб'єкти можуть виконувати економічну, соціальну або
соціокультурну функцію, беручи участь у контролі над
власністю, розподілі матеріальних благ для членів со
ціуму, виробництві і розповсюдженні цінностей, ідей,
норм. Політична еліта концентрується в політичних
інститутах, розподіляючись по горизонталі і вертикалі
влади, причому на початку становлення вона формуєть
ся як політичне лідерство, потім відбувається форму
вання політичної еліти, виділяється політичний клас і
правлячий клас, з'являються регіональні і місцеві
(міські) еліти. Становлення політичної еліти — це ме
ханізм рекрутування, тобто включення до складу еліти
нових суб'єктів, який може бути відкритим і закритим,
здійснюватися різними способами в залежності від типу
політичного режиму. Формування нової політичної елі
ти відбувається тоді, коли змінюється соціальна струк
тура суспільства, з'являються нові групи інтересів, нові
політичні інститути і політичні суб'єкти. До таких суб'єк
тів впливу на різних етапах суспільного буття могли на
лежати: військова еліта, економічна еліта, інтелектуаль
на еліта [8, с. 1738].
Для повноцінної реалізації вказаних функцій полі
тична еліта має бути носієм відповідного набору рис і
якостей. Серед таких основними є високий рівень адап
тивності, відповідальність і здатність до аналізу та про
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гнозування наслідків ухвалених управлінських рішень,
дипломатичність, далекоглядність і компромісність у пи
таннях пошуку суспільного консенсусу [15, с. 239].
Особливості функціонування політичної еліти в Ук
раїні виділив М. Федоров, який відзначив, що ук
раїнській політичній еліті характерна самостійність
відносно до суспільства, виражена групова свідомість,
поділ на владу та опозицію з різними в часі частками
стосовно суспільних впливів, визначене коло цілей та
інтересів конкретних осіб, усталений погляд на створе
ну групу як на "касту обраних", що відповідно до украї
нського менталітету іноді набуває ознак "нарцисизму"
[13, c. 20].
Повною мірою погоджуємося з М. Федоровим, така
позиція обгрунтовується історичним минулим форму
вання політичної еліти з часів отримання незалежності
Україною та створення її власної політичної еліти, яка
була обрана лише українським суспільством.
За період самостійності України вітчизняна політич
на система набула істотних змін, що полягали в переході
від директивної комуністичної ідеології, політико дер
жавного моноцентризму до визнання на конституційному
рівні реальної багатопартійності та свободи політичної
діяльності, до цілком реального впливу політичних партій
на формування державної влади [3, с. 3—5].
Утворення політичної еліти після проголошення не
залежності України, не могло призвести до корінних
змін її складу. Таке становище було зумовлено неготов
ністю населення до самостійного формування органів
державної влади. Громадяни України традиційно жили
у тоталітарному режимі, тому демократичні засади дер
жавного управління для них були зовсім новими.
Найважливішими особливостями першого етапу
еволюції правлячої політичної еліти є: несамостійність,
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Таблиця 3. Оцінка громадянами діяльності влади, рівень довіри до соціальних інститутів
та політиків у вересні 2019 року та лютий 2020 року
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30,5
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довіринедовіри
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65,9
10,9

6

28,1
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36,9
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13,3

3,3
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7,2
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-37,1

6,2

27,7

15,6

36,8

44,8
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3,6

21,3

7,5

35,1

-36,5

Зовсім
не довіряю
Президент
України
Верховна Рада
України
Уряд України

Скоріше
не довіряю

Скоріше
довіряю

Повністю
довіряю

Важко
відповісти

Джерело: розробка автора на основі [14].

регіональність, виконавча сутність правлячої політичної
еліти, домінування в її трансформаціях тенденцій на
ступності; процес зміни поколінь; загострений вияв не
стачі "внутрішніх" резервів, практично повна відсутність
можливості рекрутування членів правлячої політичної
еліти із зовні, неподолані правлячою політичною елітою
численні перешкоди на шляху до свого самодостатньо
го розвитку, існування певного "пакту". Правляча по
літична еліта набула ознак консолідованої: вона поєдна
ла представників колишньої влади та колишньої опозиції
на основі ідеї незалежності та виживання у системі і ви
тіснила радикальні частини двох колишніх таборів [9, c.
11].
Так, Верховна Рада ІІ скликання, яка функціонува
ла з 1994 по 1998 роки оновлювалась найбільше — на
85%. Це означає, що 85% народних депутатів II скли
кання не були у складі Верховної Ради України попе
реднього скликання. Можливо, такий показник пояс
нюється розпадом СРСР та незалежністю України, оск
ільки ІІ скликання було першим після цих подій, і таким
чином виборці реалізували своє прагнення до нових
облич. Водночас найменше оновлення парламенту
відбулося у VI скликанні — 36%. Можливо, це тому, що
депутати попереднього скликання реалізовували свої
повноваження лише півтора року і за цей час не встигли
розчарувати своїх виборців [7]. Нинішній склад Верхов
ної Ради України оновився на 80%, таке становище зу
мовлено суспільною позицією, яка мала за мету пере
ламати усталену політичну систему, що складалася з
політичної бізнес еліти та сформувати новий парламент
з амбітною молоддю, яка здійснить ряд вдалих реформ
відповідно до викликів сучасності та покращить соціаль
но економічне становище держави (табл. 2).
Аналізуючи показники таблиці 3, вбачається, що
політична еліта порівняно зі складом Верховної Ради
України всіх скликань складається зі значно молодшо
го складу народних депутатів, які в меншій кількості
мають вищу освіту та 82% їх до набуття статусу народ
ного депутата України займалися депутатською діяль
ністю, в більшості на місцях. Тому можна зробити
висновок, що місцева політична еліта отримала висо
ку оцінку своєї діяльності і, як наслідок, була обрана у
Верховну Раду України.
Отже, в залежності від реалізації суспільних інте
ресів тієї групи осіб, які їх обрали, а також ефективності
реалізації їх функції як політичної еліти, що уособлює
політичну владу отримують відповідну суспільну оцін
ку. Така оцінка є важливою, бо демонструє рівень до
віри людей до діючої влади та є латексною смужкою,
яка визначає їх суспільний настрій. Так, спостерігаєть

ся динаміка суспільної оцінки роботи нинішньої влади
на початку їх діяльності та через пів року (табл. 3).
Вдало відзначає Н.Б. Антонова, що під час оціню
вання ефективності державного управлінні мають по
рівнюватись, як мінімум:
— цілі, які реалізовані в управлінських процесах, з
результатами одержаними при об'єктивізації державного
управління (рішень і дій його управлінських компонентів);
— цілі, які практично реалізуються в ньому, з ціля
ми, які об'єктивно детерміновані суспільними запитами;
— суспільні витрати, які пішли на державне управ
ління, з об'єктивними результатами, одержаними внас
лідок управління;
— реальні результати управління із суспільними
інтересами і потребами;
— можливості, закладені в управлінському потен
ціалі, зі ступенем їх реального використання [1, с. 219].
Аналізуючи суспільну оцінку політичної влади, яка
функціонує на даний час, вбачаємо, що рівень довіри
громадян, за невеликий період для державного управ
ління, значно понизився: до Президента України баланс
довіри недовіри понизився з 65,9 у 2019 році до 10,9 у
2020 році, до Верховної Ради України — з 31,6 у 2019 році
до — 37,1 у 2020 році та до Уряду від 35,1 у 2019 році
до — 36,5 у 2020 році.
Тому можна зробити висновок, що очікування сус
пільства від новообраної політичної еліти покращення
соціально економічного становища держави не виправ
дались.
Політичними лідерами в науці визначають людей, які
мають бути професійно, інтелектуально, морально пси
хологічно та організаційно підготовлені до владної діяль
ності, спроможні справляти легітимний вплив на все сус
пільство або його частину. Політичним лідером є особа,
яка здатна консолідувати громадян навколо спільної
мети, застосовуючи виключно легітимні засоби впливу на
політичну свідомість та поведінку певних соціальних груп,
спираючись на свій професійний і особистий авторитет.
Політичне лідерство — це суспільно політичний процес,
коли одна особа або група авторитетних осіб представ
ляють інтереси і сподівання широких народних мас та
пропонують шляхи їх реалізації [10, с. 6—7].
За часів незалежності України налічувалося шість
Президентів України — Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Ющен
ко, В. Янукович, П. Порошенко та В. Зеленський. Всі ці
політичні лідери займали пост Президента на різних
історичних та політичних етапах країни та всі вони різни
лися за вмінням організовувати та займатися управ
лінською діяльність, а також будувати та підтримувати
міжнародну політику.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Слушно виражає свою позицію С. Бойко, який заз
начає, що справжніми політичними лідерами є ті, що
сформовані безпосередньо в політичній боротьбі. Нині
в Україні не лише не зникають, а, навпаки, поглиблю
ються політичні проблеми, пов'язані з представництвом
різних політичних партій, організацій, рухів, соціальних
груп і різних класів у політичній владі. Ситуація в країні
демонструє попит на політичних лідерів. За певних умов,
у ролі лідерів іноді опиняються "політкустарі" з невисо
ким рівнем політичної та соціальної зрілості, політич
ної культури. В Україні змішана форма правління і лідер
країни не поєднує у своїй особі функції президента і
прем'єра [2, с. 95]. Попри це, нинішня політична ситуа
ція є парадоксальною для теорії розподілу влади, де
законодавча, виконавча та судова повинні взаємодопов
нювати та контролювати одна одну, однак на сьогодні
влада є монопольною та практично зосереджена в од
них руках.
Д. Горбач виділив такі риси української правлячої
політичної еліти та лідерів, як "політичний та економіч
ний консерватизм, схильність до авторитарних і коман
дно адміністративних методів, кругова порука, кланові
зобов'язання… Замість ринкової економіки маємо її
мафіозно олігархічний варіант. Реальна демократія та
громадянське суспільство існують у зародкових фор
мах" [4, с. 198].
До основних проблем української політичної еліти
та лідерів, які впливають на ефективність їх діяльності
є:
— нечітка визначеність цілей та уявлень про напрям
розвитку країни;
— розкол за ціннісними характеристиками: з одно
го боку — на тих, хто прагне розбудовувати державу
на основі західних цивілізаційних демократичних цінно
стей суспільно політичного, економічного і культурно
го розвитку, і з іншого боку — на тих, хто тяжіє до "керо
ваної демократії", орієнтується на сильну державну вла
ду, здатну виступати не лише в якості соціального ар
бітра, але й визначати напрямки реформ;
— українська еліта є фрагментованою, тобто такою,
що володіє низьким рівнем структурної інтеграції, не
великою здатністю до консенсусу з приводу вибору та
збереження основних суспільних цінностей; у той же
час, елітні групи спроможні у складні, кризові моменти
проявляти прагматизм і здатність до політичного комп
ромісу;
— клановість, закритість формування, консерва
тивність, регіональна прив'язаність політичних еліт;
— домінування "кумівства" та особистої відданості
при призначенні на ключові державні посади;
— зрощення політичної і економічної еліти, часто
— за визначальної ролі останньої;
— вплив політико бізнесових угруповань в Україні
є потужнішим, ніж вплив партійних структур;
— діяльність політичних еліт і лідерів не реалізовує
інтереси народу, відмова лідерів від відповідальності за
результати свого управління державою, що, обумовлює
до них недовіру народу;
— прихід до влади відбувається переважно не зав
дяки особистим досягненням чи здібностям, оціненим
народом, а на хвилі недоліків і помилок опонентів, по
передників [6, c. 36—37].
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ВИСНОВОК
Політичні еліти та лідери України часу становлення
незалежності формувалися у різний історичний час,
який характеризувався різним рівнем економіки, полі
тичної ситуації та суспільної напруги. Українська дер
жавність зароджувалася в екстремальних для держав
ного управління умовах, відповідно перша сформована
політична еліта була сумішшю комуністичних пережитків
та демократичних начал. Оцінка довіри до влади демон
струє несформованість твердої суспільної позиції та
стратегії формування політичної еліти та вибір політич
ного лідера.
Протягом еволюції політичної еліти та лідерів з по
чатку незалежності України спостерігається як певні
позитивні, так і негативні риси: до позитивних слід відне
сти — гендерна різноманіть у політичній еліті; на
лежність до політичної еліти та лідерів молодих амбіт
них осіб; інклюзивність у більшості скликань Верхов
ної Ради України, що демонструє відважність суспіль
ства у пошуку оптимальної політичної моделі; аналіз
відповідності результату роботи політичної еліти та
лідерів на місцях цілям та інтересам суспільства, що
допомагає формуванню політичної еліти та лідерів на
державному рівні; до негативних рис відносимо — над
мірна роль бізнес лідерів у формуванні політичної елі
ти та лідерів; присутність "кумівства" у створенні дер
жавного апарату та призначення на державні посади;
вибір політичної еліти та лідерів від протилежного за
принципом "інший, аби не той", відповідно спостері
гається ігнорування організаційних та управлінських
здібностей у політичних лідерів та еліт; нездатність до
консенсусу (що демонструє сучасна політична еліта та
лідер); значний вплив олігархів на формування цілей
діючої політичної еліти та лідерів, які не відповідають
суспільним інтересам.
Література:
1. Антонова Н.Б. Теория и методология государ
ственного управления / Н.Б. Антонова, Л.М. Захарова,
Л.С. Вечер. 3 е изд., доп. — Минск: Акад. упр. при Пре
зиденте Респ. Беларусь, 2005. — 231 с.
2. Бойко С. Політичне лідерство в Україні: генезис і
динаміка розвитку / С. Бойко. // Політичний менедж
мент. — 2011. — № 6. — С. 91—100.
3. Висоцький В. М. Політичні партії в процесі модер
нізації політичної системи України / В.М. Висоцький//
Проблеми становлення правової демократичної держа
ви. — 2014. — № 4. — С. 3—6.
4. Горбач Д. Еволюція української політичної еліти:
від партійних босів до босів великого бізнесу / Д. Гор
бач // Наукові записки. — 2003. — Т. 22. — Ч. ІІ. —
С. 196—200.
5. Кобець Ю.В. Якість політичної еліти України в
контексті демократичних перетворень / Ю.В. Кобець,
Т.Б. Мадрига // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. —
2019. — № 4. — С. 70—80.
6. Корнієнко В.О. Ефективність політичного лідера:
критерії та механізми реалізації в сучасній Україні /
В.О. Корнієнко. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 140 с.
7. Крименюк О. Эволюция Рады: от Звягильского
до Дубинского, как изменился наш парламент за 28 лет
2019 [Електронний ресурс] / О. Крименюк, М. Отт. —

Інвестиції: практика та досвід № 17/2021

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Режим доступу: https://www.liga.net/politics/artic
les/evolyutsiya rady ot zvyagilskogo do dubinskogo
kak izmenilsya nash parlament za 28 let
8. Крючков В.А. Политическая элита: теоретический
аспект / В.А. Крючков, А.К. Сковиков, О.Н. Титова //
Фундаментальные исследования. — 2013. — № 11. —
С. 1736—1740.
9. Мандзій Л.С. Правляча політична еліта України:
суть та етапи становлення: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 "політичні
інститути та процеси" / Мандзій Л.С. — Львів, 2003. —
15 с.
10. Морарь М.В. Політичне лідерство в сучасній Ук
раїні: проблеми становлення та розвитку / М.В. Морарь.
// Грані. — 2017. — № 20. — С. 2—9.
11. Очирова В.М. Понятие "Политическая элита" в
контексте научного знания / В.М. Очирова // Вестник
Забайкальского государственного университета. —
2010. — № 6. — С. 68—73.
12. Рада. "Портрет" нового парламенту: якою буде Вер
ховна Рада України 9 го скликання? [Електронний ресурс].
— Режим доступу до ресурсу: https://rada.oporaua.org/
novyny/novini/23591 portret novogo parlamentu yakoyu
bude verkhovna rada ukrajini 9 go sklikannya
13. Федоров М. Нарцисизм посткомуністичної украї
нської еліти / М. Федоров // Політична думка. — 2005.
— № 3. — С. 20
14. Центр Разумкова. Оцінка громадянами діяль
ності влади, рівень довіри до соціальних інститутів та
політиків, електоральні орієнтації громадян (лютий
2020 р. соціологія) [Електронний ресурс]. — Режим до
ступу до ресурсу: https://razumkov.org.ua/napriamky/
sotsiologichni doslidzhennia/otsinka gromadianamy
diialnosti vlady riven doviry do sotsialnykh instytutiv ta
politykiv elektoralni oriientatsii gromadian liutyi 2020r
15. Щедрова Г.П. Інституціональна дисфункція по
літичної еліти в Україні / Г.П. Щедрова. // Збірник на
укових праць "Гілея: науковий вісник". — 2017. —
№ 120. — С. 238—242.
16. Garrido Vergara L. Elites, political elites and social
change in modern societies [Електронний ресурс] /
L. Garrido Vergara. — 2014. — Режим доступу до ре
сурсу: https://www.researchgate.net/publication/
273029631_Elites_political_elites_and_social_change_
in_modern_societies
17. Higley J. Elite Theory in Political Sociology [Елек
тронний ресурс] / J. Higley. — 2008. — Режим доступу:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?
doi=10.1.1.462.5495&rep=rep1&type=pdf).
References:
1. Antonova, N.B. (2005), Teoryya y metodolohyya
hosudarstvennoho upravlenyya [Theory and methodology
of public administration], Akad. upr. pry Prezydente Resp,
Mynsk, Belarus'.
2. Boyko, S. (2011), "Political leadership in Ukraine:
genesis and dynamics of development", Politychnyy
menedzhment, vol. 6, pp. 91—100.
3. Vysots'kyy, V. M. (2014), "Political parties in the
process of modernization of the political system of
Ukraine", Problemy stanovlennya pravovoyi demok
ratychnoyi derzhavy. vol. 4, pp. 3—6.

4. Horbach, D. (2003), "The evolution of the Ukrainian
political elite: from party bosses to big business bosses",
Naukovi zapysky, vol. 22, pp. 196—200.
5. Kobets', Yu. V. (2019), "The quality of Ukraine's
political elite in the context of democratic transfor
mations", Prykarpat·s'kyy visnyk NTSh. Dumka, vol. 4,
pp. 70—80.
6. Korniyenko, V. O. (2009), Efektyvnist' politychnoho
lidera: kryteriyi ta mekhanizmy realizatsiyi v suchasniy
Ukrayini [The effectiveness of a political leader: criteria
and mechanisms for implementation in modern Ukraine],
VNTU, Vinnytsya, Ukraine.
7. Krymenyuk, O. (2019), "Evolution of Rada: from
Zvyagilsky to Dubinsky, how our parliament has changed
in 28 years", [Online], available at: https://www.liga.net/
politics/articles/evolyutsiya rady ot zvyagilskogo do
dubinskogo kak izmenilsya nash parlament za 28 let
(Accessed 15 July 2021).
8. Kryuchkov, V. A., Skovykov, A. K. and Tytova, O. N.
(2013), "Political elite: theoretical aspect", Fundamen
tal'nye yssledovanyya, vol. 11, pp. 1736—1740.
9. Mandziy, L. S. (2003), "The ruling political elite of
Ukraine: the essence and stages of formation", Ph.D,
Political institutions and processes, L'viv, Ukraine.
10. Morar', M. V. (2017), "Political leadership in modern
Ukraine: problems of formation and development", Hrani,
vol. 20, pp. 2—9.
11. Ochyrova, V. M. (2010), "The concept of "political
elite" in the context of scientific knowledge", Vestnyk
Zabaykal'skoho hosudarstvennoho unyversyteta, vol.6,
pp. 68—73.
12. Rada (2019), "Portrait of the new parliament: what
will be the Verkhovna Rada of Ukraine of the 9th
convocation?", [Online], available at: https://rada.opo
raua.org/novyny/novini/23591 portret novogo
parlamentu yakoyu bude verkhovna rada ukrajini 9 go
sklikannya (Accessed 15 July 2021).
13. Fedorov, M. (2005), "Narcissism of the post
communist Ukrainian elite", Politychna dumka, vol. 3,
pp. 20.
14. Tsentr Razumkova (2020), "Citizens' assessment
of government activities, level of trust in social institutions
and politicians, electoral orientations of citizens (February
2020. sociology)". [Online], available at: https://
razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni dosli
dzhennia/otsinka gromadianamy diialnosti vlady riven
doviry do sotsialnykh instytutiv ta politykiv elektoralni
oriientatsii gromadian liutyi 2020r (Accessed 15 July
2021).
15. Shchedrova, H. P. (2017), "Institutional dysfunc
tion of the political elite in Ukraine ", Zbirnyk naukovykh
prats' "Hileya: naukovyy visnyk", vol.120, pp. 238—242.
16. Garrido Vergara, L. (2014), "Elites, political elites
and social change in modern societies", [Online], available
at: https://www.researchgate.net/publication/
273029631_Elites_political_elites_and_social_change_
in_modern_societies (Accessed 15 July 2021).
17. Higley, J. (2008), "Elite Theory in Political Socio
logy", [Online], available at:http://citeseerx.ist.psu.edu/
viewdoc/download?doi=10.1. 1.462.5495&rep=
rep1&type=pdf) (Accessed 15 July 2021).
Стаття надійшла до редакції 26.07.2021 р.

83

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 351

М. О. Пастушенко,
здобувач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного
адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
ORCID ID: 0000:0001:5017:519X
С. П. Кошова,
к. держ. упр., доцент кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
ORCID ID: 0000:0002:7637:4311

DOI: 10.32702/2306 6814.2021.17.84

ОРГАНІЗАЦІЙНОПРАВОВИЙ АСПЕКТ
МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
В УКРАЇНІ
M. Pastushenko,
Master's student of the Department of Healthcare Management and Public Administration,
Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine
S. Koshova,
PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Healthcare Management
and Public Administration Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT OF THE CHILD RIGHTS MECHANISM IN UKRAINE

У статті проводиться аналіз організаційноправових механізмів захисту прав дитини в Україні,
визначено специфіку застосування адміністративної правосуб'єктності дитиною, охарактери
зовано місце владних установ у процесі забезпечення інтересів та прав неповнолітніх. Дослід
жено права неповнолітніх в ролі елементу адміністративних правовідносин, розглянуто стан
захисту прав дитини на сучасному етапі розвитку Української держави.
Також статтю присвячено дослідженню трансформації законодавчої бази з питань захисту
прав неповнолітніх, виявлено проблеми діяльності інструментів їх забезпечення, визначені су
часні форми роботи владних установ у питаннях захисту прав дітей, досліджено нові способи
організаційноправового регулювання. Визначаються історичні етапи формування норматив
ноправової бази з питань захисту прав і свобод дітей. Окремо аналізується роль запровад
ження посади Уповноваженого Президента України з прав дитини в процесі формування ефек
тивних механізмів організаційноправового забезпечення захисту прав неповнолітніх, вагомість
функціонування вказаної посади в контексті європейської інтеграції України.
Автор звертає увагу на той факт, що для розбудови дієвого механізму організаційноправо
вого захисту прав неповнолітніх на державному рівні потрібно створити мінімальні стандарти
безпеки та благополучності життєдіяльності дитини, сприяти розбудові дитячих та юнацьких
громадських об'єднань. У дослідженні доводиться теза про необхідність перегляду підходу до
розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої вла
ди на рівні забезпечення прав і свобод неповнолітніх. Особлива увага в статті приділяється темі
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протидії цькуванню (булінгу). Зазначається, що необхідно не тільки забезпечувати накладання
санкцій на особу, що визнана такою, що здійснює цькування по відношенню до іншої, а й дода
вати до їх числа обов'язкове проведення корекційної роботи з нею. Автори стверджують, що
реалізація основних положень нормативноправових актів у сфері захисту прав і свобод непов
нолітніх вимагає активізації роботи влади та контролю за своєчасністю проведення необхідних
заходів із забезпечення їх виконання.
The article analyzes the organizational and legal mechanisms for the protection of children's rights
in Ukraine, identifies the specifics of the application of administrative legal personality by a child,
describes the place of government in the process of ensuring the interests and rights of minors. The
rights of minors as an element of administrative legal relations are studied, the state of protection of
children's rights at the present stage of development of the Ukrainian state is considered.
Also, the article is devoted to the study of the transformation of the legal framework for the
protection of the rights of minors, identifies problems with their tools, identifies modern forms of
government agencies in the protection of children's rights, explores new ways of organizational and
legal regulation. The historical stages of formation of the normativelegal base on the issues of
protection of children's rights and freedoms are determined. The role of introducing the position of
the Commissioner of the President of Ukraine for Children's Rights in the process of forming effective
mechanisms of organizational and legal support for the protection of minors, the importance of the
functioning of this position in the context of Ukraine's European integration is analyzed separately.
The author draws attention to the fact that in order to build an effective mechanism of organizational
and legal protection of the rights of minors at the state level, it is necessary to create minimum
standards of safety and wellbeing of children, to promote the development of children's and youth
associations. The study argues that the approach to the division of powers between local governments
and executive bodies at the level of ensuring the rights and freedoms of minors needs to be revised.
Special attention in the article is paid to the topic of combating bullying. It is noted that it is necessary
not only to ensure the imposition of sanctions on a person who is recognized as harassing another,
but also to add to their number the mandatory correctional work with him. The author argues that the
implementation of the main provisions of regulations in the field of protection of the rights and
freedoms of minors requires intensification of the government and control over the timeliness of the
necessary measures to ensure their implementation.

Ключові слова: організаційноправове забезпечення, права дитини, захист прав дітей, адміністратив
не право, нормативноправова база, законодавчий акт, державні установи.
Key words: organizational and legal support, children's rights, protection of children's rights, administrative law,
normativelegal base, legislative act, state institutions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Заснування ефективних організаційно правових
інструментів для повноцінної реалізації прав непов
нолітніх є актуальною метою діяльності сучасної пра
вової держави. З огляду на активну співпрацю України
та ЄС, це завдання стає особливо важливим станом на
сьогодні. Активізація інтеграції з Європейським Союзом
призводить до необхідності вдосконалення державно
го механізму управління забезпеченням прав непов
нолітніх з точки зору інтересів дітей в процесі прове
дення актуального реформування держави та суспіль
них трансформацій. Потреба вітчизняного соціуму в
створенні потужного механізму захисту прав непов
нолітніх та побудову необхідних складових з метою за
безпечення правового статусу дітей є актуальною, а її

реалізація стає запорукою повноцінної інтеграції нашої
держави до Європейського Союзу. 5 років тому на офі
ційному рівні було встановлено, що в Україні існують
проблеми в сфері забезпечення прав і свобод дітей, що
зумовлено відсутністю цього питання в числі пріоритет
них завдань представників владних установ. Зазначена
ситуація зумовлює необхідність дослідження існуючої
системи організаційно правового механізму захисту прав
дитини, визначення його особливостей та вироблення
шляхів подолання існуючих проблем у вказаній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичною основою праці стали дослідження
вітчизняних та зарубіжних науковців. Задля повноцін
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ного визначення стану забезпечення прав дитини в Ук
раїні та світі дослідили роботи таких вчених: В. Гара
щук, В. Закриницька, О. Навроцький, О. Марцеляк. Пи
тання діяльності державних органів у сфері захисту прав
неповнолітніх в юридичній науці було темою праць
Є. Філіпенка, О. Журавля, Л. Кожури, Н. Лесько, Т. Ко
ломійця та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження специфіки засад орган
ізаційно правового забезпечення прав неповнолітніх в
Україні, створення теоретичних ідей вдосконалення
нормативно правового механізму захисту прав дитини
на сучасному етапі розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Протягом часу специфічне відношення до дітей як
до головного елемента суспільного поступу та майбут
нього та, з іншого боку, як до найменш захищених членів
соціуму, існувало в усіх світових культурах. Відмінності
у традиціях, мові, релігіях, географічному розташуванні
не перешкоджали різним народам виробити схожий
погляд на проблему захисту найменших членів суспіль
ства. Поступово роль захисника прав дітей взяли на себе
державні утворення. Подібна ситуація призвела до ство
рення окремого правового інституту, метою якого ста
ло забезпечення дотримання та захисту прав і свобод
неповнолітніх [3].
Питанням правового регулювання захисту прав
дітей людство почало займатися в минулому столітті. По
закінченні Першої Світової війни представники Ліги
Націй стали ініціаторами виникнення "Комітету дитячо
го благополуччя", завданням якого була організація
заходів, спрямованих на боротьбу з рабством, дитячою
проституцією, експлуатацією праці неповнолітніх тощо.
Першим юридичним актом із забезпечення прав дитини
міжнародного рівня стала проголошена в 1923 році
"Декларація прав дитини". Цей документ також з'явив
ся під егідою Ліги Націй [12, c. 45].
Створена в 1945 році Організація Об'єднаних націй
продовжила роботу в сфері захисту прав неповнолітніх.
У 1948 році на її Асамблеї було затверджено "Загальну
декларацію прав людини", яка офіційно проголошува
ла особливу увагу по відношенню до захисту дитини.
Через 11 років було затверджено "Декларацію прав
дитини" [19, c. 145]. У 1989 році було прийнято "Кон
венцію ООН про права дитини", яку на початку підписа
ли більше 60 країн. Ця подія була сприйнята як важли
вий етап у міжнародних зусіллях щодо зміцнення спра
ведливості, миру і свободи в усьому світі шляхом зао
хочення і захисту прав людини.
Необхідність охороняти дитину також була перед
бачена у Міжнародному пакті про громадянські та по
літичні права 1966 року, міжнародному пакті про еко
номічні, соціальні та культурні права 1966 р., докумен
тах спеціалізованих установ ООН, як от: МОП, ЮНЕС
КО, ВОЗ тощо.
У порівнянні з раніше прийнятими документами у
галузі прав людини Конвенція є найбільш повним і пер
шим документом, у якому ці права набувають чинності
норм міжнародного права. Таке важливе значення Кон
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венції пояснюється ще й тим, що вона являє собою зо
бов'язання на майбутнє [12, c. 46].
Національна державотворча традиція України ха
рактеризується правовою легалізацією особливого ста
тусу дитини. Здебільшого це обумовлювалося етнокуль
турною традицією шанобливого ставлення матері і бать
ка до дитини, особливою увагою громади до потреб
підростаючого покоління, залученням до суспільно ко
рисної праці і стимулюванням суспільної активності
дітей. Після проголошення державної незалежності у
1991 р. Україна офіційно задекларувала позицію, у
відповідності до якої права дитини визнаються нею аб
солютною соціально правовою цінністю, підлягають
особливій правовій охороні з боку держави у відповід
ності до загальновизнаних міжнародно правових стан
дартів, розроблених Організацією Об'єднаних Націй [3].
Кінець ХХ ст. характеризувався діяльністю з метою
створення ефективного правового інституту забезпечен
ня прав і свобод неповнолітніх. Цьому сприяла модер
нізація нормативно правової бази держави із забезпечен
ня прав дитини. Також активізація подібної діяльності
була зумовлена потребою вирішення великої кількості
труднощів у соціумі, серед яких варто виділити такі, що
пов'язані із захистом прав дитини [12, c. 46].
Систематизуючи дослідницький доробок українсь
ких науковців з питань прав неповнолітніх, можна виді
лити 4 головні закономірності теоретичної розбудови
нормативно правової бази із прав дитини:
— створення правової бази з питань забезпечення
прав неповнолітніх в якості правового та історичного
здобутку вітчизняного соціуму та юридичного поняття;
— теоретичне дослідження прав неповнолітніх в
якості елементу правового забезпечення на міжнарод
ному рівні;
— аналіз явища прав дитини в якості складового
елементу юридичного статусу особи та юридичних
інструментів механізмів їх захисту;
— вивчення прав неповнолітніх в якості елемента
управлінського регулювання владними установами [13].
Порівнюючи різні складові юридичної науки, варто
зазначити, що найактивнішою реакцією на суспільні
трансформації відзначається адміністративне право, яке
доводить напрям роботи держави в питаннях захисту
прав неповнолітніх. В якості складової частини органі
заційно правової діяльності права дитини вивчаються в
2 х векторах:
— 1 й вектор відзначається тим, що центральне
місце у дослідженнях займають питання щодо загаль
них складових захисту прав неповнолітніх, їх захист ук
раїнськими органами правопорядку;
— 2 й вектор зосереджується на складових адміні
стрування прав неповнолітніх в якості членів родини,
розбудові інституту прав дітей у напрямі вирішення про
блем забезпечення соціального статусу неповнолітніх
як специфічної групи суспільства та проблемах адміні
стрування сферою суспільної безпеки неповнолітніх [17,
c. 69—70].
Станом на сьогодні права дітей наука досліджує го
ловним чином у сфері визначення їх статусу в контексті
правових відносин. На базі систематизації теоретичних
підходів до вивчення структури прав неповнолітніх вчені
вносять пропозиції визначати їх в якості забезпечених
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законодавчими актами та державним апаратом можли
востей незалежно вчиняти дії, направлені на створення
можливостей для гармонійного життя, а також вимага
ти обов'язковості вчинення таких дій третіми особами
або державою у випадках, передбачених законом. За
безпечення необхідних соціальних умов зумовлюють
появу у неповнолітніх необхідних можливостей для по
вноцінної життєдіяльності [15, c. 70].
Вітчизняний варіант юридичного забезпечення прав
дитини має власну специфіку:
— інститут прав неповнолітніх відзначається їх юри
дичним оформленням в різноманітних нормативно пра
вових актах, що характеризуються неоднаковим пред
метом юридичної регуляції, різноманітну правову по
тужність, різноманітний зміст та специфіку регулюван
ня;
— основою законодавчої бази із забезпечення прав
дітей є ЗУ "Про охорону дитинства". Його зміст забез
печує фундаментальні права неповнолітніх. У цьому
документі зазначається, що в разі доведення негатив
ного впливу на стан прав дитини в соціумі влада зобо
в'язана адекватно реагувати;
— у порівнянні з іншими категоріями фізичних осіб,
правовий статус дитини передбачає значно ширший пе
релік прав, що вказує на легітимізацію особливого по
ложення дитини в суспільстві і визнання всіма ланками
державного управління в якості особливого об'єкта дер
жавного адміністрування [17, c. 70].
Особливості юридичного регулювання прав непов
нолітніх дає можливість розділити їх на незалежні гру
пи:
— природні;
— особисті;
— сімейні
— публічно громадські;
— культурно духовні;
— економічні та трудові;
— права в сфері відпочинку і оздоровлення;
— права в сфері соціального забезпечення;
— права дитини, яка має статус біженця або розлу
ченої з сім'єю [10, c. 17].
Варто зазначити, що вказані групи є невичерпними,
та визначають специфічні суспільні та юридичні права
неповнолітніх як особи та громадянина.
Права неповнолітніх як суб'єктів адміністративних
взаємовідносин відзначаються такими специфічними
ознаками:
— права дитини потребують активного захисту
від владних структур, що в свою чергу повинно ре
гулюватися за допомогою необхідних законодавчих
актів;
— з метою попередження посягання на права не
повнолітніх передбачено механізм юридичних забезпе
чень задля безпеки прав і свобод неповнолітніх та по
в'язаних з ними особами [17, c. 72].
Основною складовою механізму організаційних за
сад захисту прав неповнолітніх є міжнародні норматив
но правові акти, які є визнаними державою та норма
тивно правові акти національного законодавства.
Міжнародний компонент правової основи забезпечен
ня прав дитини (акти міжнародного права) та національ
не правове підгрунтя (акти системи національного за

конодавства України) органічно взаємопов'язані між
собою та є взаємодоповнюючими [15, c. 71].
Головними напрямками юридичного забезпечення
прав і свобод дитини являються форми і способи реа
лізації захисту прав неповнолітніх на основі законодав
чих документів, що реалізується центральними органа
ми виконавчої влади, місцевою владою під час управ
лінської роботи з метою впровадження міжнародних
нормативно правових актів, державної політики та за
конів у сфері захисту прав неповнолітніх [1, c. 121]. Та
ким чином, до способів організаційно правового забез
печення в питаннях захисту прав неповнолітніх відно
сяться:
— правнича роботу владних установ щодо створен
ня нормативно правових актів, що забезпечують права
і свободи неповнолітніх;
— керівництво закладами освіти та культури, діяль
ність яких спрямована на всебічний та гармонійний роз
виток дитини;
— допомога в організації роботи дитячих та юнаць
ких громадських об'єднань;
— контроль за діяльністю владних установ у сфері
розгляду заяв неповнолітніх про забезпечення прав
дітей та скарг щодо їх порушення;
— виділення в системі органів правопорядку спе
ціальних відділів, діяльність яких спрямована на бороть
бу з проявами правопорушень серед дітей та юнацтва;
— встановлення державних процедур усиновлення,
піклування та контроль за їх виконанням;
— захист прав неповнолітніх в суді;
— попередження насильства та дискримінації в ди
тячому середовищі;
— створення проєктів та програм, спрямованих на
забезпечення всебічного розвитку неповнолітніх членів
суспільства;
— контроль за роботою представників влади, що
реалізовують забезпечення прав дітей [10, c. 17—18].
Головні вектори управлінського сприяння захисту
прав неповнолітніх варто розділяти за показником їх
направленості та виокремлювати об'єктивні та особливі.
До об'єктивних векторів організаційно правового захи
сту прав дітей відносяться заходи, спрямовані на реа
лізацію виховних цілей, боротьби з дискримінацією,
зміцнення родини, боротьбу з будь якими проявами
насильства тощо. До особливих векторів адміністратив
ної діяльності із забезпечення прав та свобод дитини,
можна віднести організацію заходів, спрямованих на
підвищення ефективності роботи правоохоронних
органів, безпеку дітей, що опинилися в зонах військо
вих сутичок, модернізації стану медичних послуг [17, c.
73].
На сучасному етапі розвитку держави ефективно
створюється ювенальна політика, трансформується
структура різноманітних органів влади, що мають відно
шення до забезпечення прав неповнолітніх, формуєть
ся нова методика співпраці держави з громадськими
організаціями, модернізується законодавча база. Вод
ночас модель забезпечення прав неповнолітніх в Україні
не є ідеальною та потребує удосконалення [15, c. 72].
Насамперед це стосується правових норм, зміст яких
необхідно вдосконалювати з огляду на європейські
правничі стандарти. Основним із них є Конвенція ООН
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про права дитини. Її основні положення були ратифіко
вані Верховною Радою України. Стратегія Ради Європи
з прав дитини вимагає повноцінного затвердження її ос
новних положень в національне законодавство Украї
ни, що є вимогою зближення з ЄС. Серйозним зрушен
ням в питанні вдосконалення державного забезпечен
ня прав неповнолітніх стало прийняття Державної со
ціальної програми "Національний план дій щодо реалі
зації Конвенції ООН про права дитини". До головних
завдань зазначеної програми відносяться активізація
впровадження положень Конвенції до українського за
конодавства, створення дієвих механізмів забезпечен
ня прав неповнолітніх на регіональному рівні, форму
вання безпечного середовища для повноцінного розвит
ку дітей та юнацтва [14].
Велика кількість правових норм щодо забезпечен
ня прав дитини не реалізовуються на практиці. Також у
нормативно правовій базі України відсутні деякі права,
що гарантуються дітям Конвенцією ООН. Деякі науковці
зазначають, що українська нормативно правова база
щодо захисту прав неповнолітніх практично не вдоско
налювалася з початку другого десятиліття ХХІ ст. (хоча
в 2011 році було запроваджено інституцію Уповнова
женого Президента України з прав дитини, створення
інституції якого відповідало Конвенції ООН про права
дитини та рекомендаціям Комітету ООН про права ди
тини). Проте їх модернізація почала активізуватися після
подій Революції Гідності. Це проявлялося в підвищенні
нагляду за неповнолітніми, що опинилися за кордоном.
Також підвищився контроль за діяльністю представників
установ, метою роботи яких є нагляд за дітьми із со
ціально незахищених родин [19, c. 148]. Протягом
2015 року було внесено зміни до базових нормативних
актів щодо пільг на навчання дітей; розпочато процес
внесення змін до нормативної бази щодо посилення
контролю за всиновленими дітьми та родинами, що їх
всиновили, виїздом їх за межі України; передбачена
система зберігання та обміну інформацією щодо дітей,
які можуть бути всиновлені, у разі зміни місця прожи
вання таких дітей; більше уваги приділено матеріально
му забезпеченню дітей [2, c. 88].
Крім того, простежується активізація діяльності
органів державної влади в питанні забезпечення захис
ту неповнолітніх. Це проявляється в створенні вдоско
налених норм, метою яких є профілактика сімейного
насильства, попередження трудової експлуатації непов
нолітніх та правопорушень, скоєних неповнолітніми.
Вказані норми доповнили такі законодавчі акти, як, на
приклад, Закон України "Про основи Національної без
пеки України" [4, c. 128]. Нові положення були додані
до Закону України "Про охорону дитинства". Вони сто
сувалися забезпечення захисту неповнолітніх, що опи
нилися на території військових конфліктів та постраж
дали внаслідок бойових дій, опинилися в статусі "внут
рішньопереміщених осіб".
Слід відзначити, що в останні роки ведеться актив
на державна політика в напрямі підготовки та прийнят
тя нормативно правових актів, норми яких забезпечу
ють саме захист дитини від протиправних посягань. Важ
ливим з точки зору захисту прав неповнолітніх стало
затвердження таких Законів України, як "Про внесення
змін до Кримінального кодексу України щодо захисту
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дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експ
луатації" [7], Закону України "Про запобігання та про
тидію домашньому насильству" [8] тощо. З метою про
тидії цькуванню дитини 18 грудня 2018 року було прий
нято ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо протидії булінгу". Цей законодавчий акт за
кріплює в правовому полі термін "булінг" та встановлює
відповідальність за вчинення протиправних дій, які мож
на кваліфікувати як цькування [5].
Варто вказати на той факт, що станом на сьогодні
модернізується нормативно правова база відомчого
рівня, що сприяє зближенню національного законодав
ства з європейськими правничими стандартами з питань
захисту прав і свобод неповнолітніх. Однак низку важ
ливих законодавчих актів так і не було прийнято на рівні
національного законодавства. Подібний стан речей
згубно відображається на створенні ефективної орга
нізаційно правової системи захисту прав дітей. Також
на забезпечення повноцінного захисту прав непов
нолітніх в Україні згубно впливають затяжні процедури
затвердження законодавчих актів у зазначеній прав
ничій сфері. Так, у 2017 році для підвищення рівня без
пеки соціально незахищених неповнолітніх, посилення
потужності забезпечення діяльності владних установ з
питань охорони дитинства, модернізації роботи упов
новажених органів влади, місцевого самоуправління з
питань захисту неповнолітніх, що вимагають окремої
уваги державної влади, було створено законопроєкт під
назвою "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення соціального захис
ту дітей". Однак у наступному році профільний комітет
ВРУ відправив вказаний проєкт закону на доопрацюван
ня [19, c. 149].
Існують проблеми і з реалізацією попередньо прий
нятих законодавчих актів в сфері захисту прав та інте
ресів дитини. Прийнятий в 2017 р. ЗУ "Про запобігання
та протидію домашньому насильству" не знаходить по
вноцінної реалізації, адже в Україні немає механізмів
застосування його змісту. В 2018 році було затвердже
но Порядок внесення уповноваженими підрозділами
органів Національної поліції України термінового забо
ронного припису стосовно кривдника. Однак реаліза
ція Порядку спочатку не була можливою, оскільки ще
не були створені письмові бланки та не розроблена ме
тодологія аналізу рівня небезпеки. Таким чином, не
відповідність термінів прийняття та впровадження нор
мативно правових актів є нагальною проблемою украї
нського законодавства в сфері захисту прав дітей. По
дібний стан речей зумовлює необхідність підвищення
нагляду з боку держави за відповідністю термінів впро
вадження основних положень законодавчих норм [9].
На сучасному етапі актуальною є проблема розбу
дови роботи органів влади в питаннях боротьби з цьку
ванням (булінгом), домашнім насильством, підлітковим
суїцидом. Для боротьби зі вказаними явищами варто
звертатися до органів опіки та піклування, органів пра
вопорядку, психологічних та медичних установ. Водно
час, на думку експертів, неодноразово робота, спрямо
вана на розбудову життєздатного механізму поперед
ження порушення прав неповнолітніх та їх захисту, на
дання допомоги жертвам жорстокого поводження на
тикається на:
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— бюрократію та міжвідомча дезінтеграцію;
— суб'єктивізм у виборі недержавних організацій
для співпраці;
— несформованість однакових принципів забезпе
чення пропедевтичної діяльності;
— відсутність теоретичної та практичної бази щодо
захисту жертв насильства та подальшої допомоги їм;
— низький рівень у відповідальних робітників на
виків роботи з жертвами насильства;
— відсутність дієвої та структурованої системи ре
абілітаційних центрів [17, c. 74].
Запровадження посади Уповноваженого Президен
та України з прав дитини також було однією з умов впро
вадження основних положень Конвенції ООН про пра
ва дитини [18, c. 219]. Варто визначити, що до основних
повноважень омбудсмена можна віднести право брати
участь у розробці нормативно правових актів щодо за
хисту прав неповнолітніх, контролювати установи со
ціального захисту неповнолітніх, виконання покарань,
психіатричні заклади; право надсилати звернення до
органів влади, отримувати необхідну інформацію; мож
ливість користуватися допомогою фахівців, експертів;
право фіксувати та надавати інформацію про факти по
рушень прав дітей; досліджувати діяльність спеціальних
установ, освітніх закладів; співпрацювати з міжнарод
ними установами з питань забезпечення прав непов
нолітніх. Для забезпечення діяльності Уповноважено
го створений відповідний структурний підрозділ Адмі
ністрації Президента України — Управління забезпечен
ня діяльності Уповноваженого Президента України з
прав дитини. Співробітники Управління є державними
службовцями. Для надання консультативної допомоги
Уповноваженому створена і діє Громадська консульта
тивна рада з питань захисту прав дитини на правах ро
бочої групи Адміністрації Президента України [18]. До
складу Громадської консультативної ради увійшли
40 міжнародних та всеукраїнських громадських орга
нізацій, що працюють в інтересах дітей. У роботі Ради
беруть активну участь представники всіх релігійних кон
фесій України [11, c. 95].
Однак у роботі Уповноваженого Президента Ук
раїни з прав дитини існують проблеми. Низка вче
них звертають увагу на відсутність правового закрі
плення взаємодії в роботі дитячого омбудсмена з
Уповноваженим Верховної Ради України з прав лю
дини. Подібна співпраця може позитивно позначи
тися на коренях порушень прав неповнолітніх. Сто
совно модернізації забезпечення захисту прав не
повнолітніх представники Ради Європи та Євро
пейської мережі дитячих омбудсменів пропонують
створити в нашій державі європейську модель Упов
новаженого з прав дитини, яка представлятиме со
бою окремий та суверенний інститут дитячого омбуд
смена, який повинен отримати юридичний імунітет.
На думку європейських експертів, саме за таких умов
Уповноважений зможе справді бути незалежним і
ефективно виконувати свої обов'язки із захисту прав
дітей у повній мірі [16].
Вказані труднощі зумовлюють забезпечення низки
організаційно правових заходів органами державної
влади, пошук нових форм та методів їх діяльності, на
лагодження конструктивної взаємодії державних

органів між собою, а також з представниками громадсь
кості в цій сфері. До числа ефективних організаційно
правових заходів у сфері захисту прав дитини варто
віднести створення сучасних форм роботи владних уста
нов, наприклад, правоохоронний проєкт "Шкільний
офіцер поліції", завданням якого є формування та за
хист безпечного освітнього середовища, в основі якого
знаходиться активна взаємодія Національної поліції
та освітніх закладів. Програма проєкту складається із
25 уроків. 6 із них передбачено для початкової школи,
19 — для старшої та середньої. "Школа і поліція" у інте
рактивній формі дозволяє розкрити такі важливі теми,
як безпечна поведінка на дорозі та в побуті, поведінка у
стресових або небезпечних ситуаціях, права дитини,
запобігання та протидія насильству у сім'ї, булінгу тощо.
Для участі у програмі в якості шкільних офіцерів було
направлено представників правоохоронних органів, що
пройшли попередні тренінгові заняття. Структура уроків
включає в себе теорію на початку заняття та практич
них перевірку певних тверджень. Для учнів молодшого
класу заняття проводять у формі гри — використову
ють спеціальні ігрові набори та ляльок. З середніми та
старшими класами під час групової роботи відпрацьо
вуються різні практичні ситуації. Оскільки заняття про
водять одночасно для груп максимум з тридцяти дітей,
кожен учень задіяний та долучається до гри або обго
ворення, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу.
Окремим напрямом роботи шкільних офіцерів є нала
годження взаємодії з батьками [20]. Також, досить
ефективно зарекомендував себе ще один поліцейський
проєкт — "Поліна", метою якого є контроль за випад
ками насильства в сім'ї та їх попередження. Він почав
впроваджуватися 12 червня 2017 року в формі мобіль
них груп у Дарницькому районі (Київ), Малиновському
районі (Одеса), в місті Сєвєродонецьк Луганської об
ласті. За інформацією заступника міністра внутрішніх
справ з питань європейської інтеграції, за перший місяць
від старту проєкту до поліції надійшло 376 звернень
щодо домашнього насильства, на виклики мобільні гру
пи здійснили 341 виїзд, було складено 116 протоколів
та винесено 55 офіційних попереджень, прийнято 43 за
яви від потерпілих, а також порушено 4 кримінальні про
вадження проти порушників. Одним із інноваційних
підходів у роботі мобільних груп також, стало інспекту
вання сімей, які стоять на обліку, разом з представни
ками управління у справах сім'ї, молоді та спорту і цен
тром соцслужб для сім'ї дітей та молоді у комплексі зі
спільним чергуванням [21].
Варто вказати на той факт, що виконання вказаних
проєктів продемонструвало їх ефективність. Подібна
ситуація зумовлює необхідність масштабної реалізації
цих проєктів в нашій державі. Також не можна оминути
увагою високий рівень ефективності роботи дитячої "га
рячої лінії", навчання дітей навичкам медіації та мирно
го подолання конфліктів в середовищі освітніх закладів
[19, c. 147].

ВИСНОВКИ
Формування організаційно правового механізму
захисту прав дитини в Україні відбувається досить ак
тивно. В останні роки було прийнято велику кількість
необхідних нормативно правових актів, що зумовлено
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поглибленням співпраці України з ЄС. Також важливим
елементом системи захисту прав дитини є Уповноваже
ний Президента з прав дитини, діяльність якого зако
нодавчо закріплена. Водночас державна система захи
сту прав неповнолітніх не є досконалою, а створення
дієвих механізмів у цій сфері натикається на склад
нощі. З огляду на зазначені факти, для ефективного
формування державного організаційно правового ме
ханізму захисту прав неповнолітніх в Україні необхід
но створити базові критерії безпеки та добробуту не
повнолітніх, сприяти формуванню громадських орга
нізацій дітей та юнацтва. Також необхідно змінити
підхід до розподілу повноважень між органами місце
вого самоврядування та органами виконавчої влади
різних рівнів у сфері охорони дитинства. Потрібно не
лише забезпечувати настання відповідальності по фак
ту здійснення цькування (булінгу), а й доповнити її ви
могою участі в корекційній роботі, спрямованій на по
передження шкільного насильства, самого "булера".
Забезпечення виконання законодавчих актів в сфері
захисту прав дитини потребує посилення діяльності
органів влади та контролю за своєчасністю проведен
ня необхідних заходів. Також модернізації потребує
співпраця органів центральної влади та місцевого са
моврядування в питаннях забезпечення захисту прав
дитини.
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MAIN DIRECTIONS OF ENSURING THE NATIONAL SECURITY OF THE STATE

У статті розглянуто теоретикометодологічні основи дослідження поняття "національна без
пека". Проблема національної безпеки на сучасному етапі не втрачає своєї актуальності. Су
часна наука, що формується на основі нового бачення світу, має достатньо розвинуту систему
знань з проблем забезпечення безпеки. Водночас кардинальні світоглядні зміни на фундамен
тальні виклики сучасності вимагають перегляду багатьох традиційних положень, формування
принципово нових концепцій. Визначено, що національна безпека — це один з основних чин
ників стабільного розвитку держави. Вона розглядається як складна система взаємозв'язку її
функціональних елементів: національних інтересів, загроз національній безпеці та захисту на
ціональної безпеки. Україна в рамках системи забезпечення національної безпеки зосеред
жує зусилля в економічній, соціальній, інформаційній, екологічній та міжнародній сферах за
безпечення національної безпеки.
Розкрито мету та сенс політики національної безпеки. Виявлено джерела загроз вітчизняній
безпеці в умовах глобалізаційних процесів. Серед основних загроз виділено: тероризм, орга
нізовану злочинність, сепаратизм, кожна з цих загроз має комплексний, системний характер,
джерела свого виникнення та розвитку. Методи захисту можуть бути різні, їх основна властивість
та спрямованість — це адекватність загрозам та зниження рівня небезпеки. Єдина, універсаль
на та внутрішньо погоджена нормативна основа національної безпеки держави, як джерело
права відносно незмінна величина, повинна бути правовим базисом для розробки поточних нор
мативних документів в залежності від внутрішніх та міжнародних обставин та стратегій і про
грам з окремих видів національної безпеки. Визначено основні напрями забезпечення націо
нальної безпеки. З метою гарантованого забезпечення національної безпеки необхідно ввес
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ти практику довгострокового стратегічного планування, що передбачає оцінку перспектив роз
витку геополітичного становища в світі, ролі та місця України у світовій спільноті, пріоритетні
національні інтереси та основні напрями діяльності держави та суспільства з їх реалізації та
забезпечення національної безпеки.
The article considers the theoretical and methodological foundations of the study of the concept
of "national security". The problem of national security at the present stage does not lose its
relevance. Modern science, formed on the basis of a new vision of the world, has a welldeveloped
system of knowledge on security issues. At the same time, cardinal worldview changes to the
fundamental challenges of modernity require a revision of many traditional provisions, the formation
of fundamentally new concepts. It is determined that national security is one of the main factors of
stable development of the state. It is seen as a complex system of interconnection of its functional
elements: national interests, threats to national security and protection of national security. Within
the framework of the national security system, Ukraine concentrates its efforts in the economic,
social, informational, environmental and international spheres of national security. The purpose and
meaning of the national security policy are revealed. The sources of threats to national security in
the context of globalization processes have been identified. Among the main threats are: terrorism,
organized crime, separatism, each of these threats has a complex, systemic nature, the sources of
its origin and development. Methods of protection can be different, their main property and focus is
the adequacy of threats and reducing the level of danger. A single, universal and internally agreed
regulatory framework for national security, as a relatively constant source of law, should be the legal
basis for the development of current regulations depending on domestic and international
circumstances and strategies and programs for certain types of national security. The main directions
of ensuring national security have been identified. In order to ensure national security, it is necessary
to introduce the practice of longterm strategic planning, which involves assessing the prospects of
geopolitical situation in the world, the role and place of Ukraine in the world community, priority
national interests and main activities of the state and society.

Ключові слова: безпека, національна безпека, зовнішні та внутрішні загрози, національні інтереси, стра
тегічні пріоритети.
Key words: security, national security, external and internal threats, national interests, strategic priorities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Завдання забезпечення національної безпеки на
даний момент для України є ключовим, як умова та мета
проведення реформування в усіх сферах державної та
суспільної діяльності. Зміст перетворень в цій сфері має
бути пов'язаний із забезпеченням та всебічним укріп
ленням суверенітету України, збереженням її територі
альної цілісності.
Ситуація, що складається в світі нині характери
зується наявністю "точок напруження", бажанням інших
держав реалізувати свої геополітичні плани та невирі
шеними соціальними проблемами. В Україні назріла не
обхідність визначити орієнтири системи безпеки, вив
чити міжнародний досвід та реалізувати його в процесі
удосконалення законодавства щодо національної без
пеки.
Функціонування системи забезпечення національної
безпеки держави залежить від її історичного розвитку,
національних традицій, а також географічного положен
ня. В більшості випадків ці відмінності закріплено в ос
новних нормативно правових актах.

Україна в рамках системи забезпечення національ
ної безпеки зосереджує зусилля в економічній, соціаль
ній, інформаційній, екологічній та міжнародній сферах
забезпечення національної безпеки.
Ефективність забезпечення національної безпеки
напряму залежить від стану економіки держави, оскіль
ки реалізація національних інтересів у більшості обу
мовлена наявністю відповідних економічних можливо
стей. В Україні в умовах реформування всіх сфер жит
тєдіяльності проблема національної безпеки та механізм
її забезпечення є одною з ключових. Складний вітчиз
няний політико економічний стан, розповсюдження
міжнародного тероризму, загострення загроз інтересам
громадян, суспільства та держави вимагають розробки
ефективних заходів, спрямованих на забезпечення на
ціональної безпеки.
Теоретичні та практичні аспекти, які пов'язані з за
безпеченням національної безпеки вимагають систем
ного та комплексного підходу, що включає в себе як
загальнотеоретичні дослідження, так і досягнення га
лузевих наук, а також потреби практики в інтересах без
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пеки особистості, суспільства та держави. Вони отри
Сучасне економічне життя України переконливо
мують додаткову актуальність у зв'язку зі збільшенням свідчить, що перспективи соціально економічного роз
та зміною видів безпеки загалом, появою нових загроз витку значною мірою залежать від стану сформованості
та викликів, динамічними змінами у світовому геополі національної безпеки держави.
тичному просторі.
В якості об'єкту національної безпеки виступає на
ція. Відповідно, під національною безпекою можна ро
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
зуміти параметр стану історично існуючої в межах ви
І ПУБЛІКАЦІЙ
значеної території соціальної системи (нації), що харак
Теоретичні та практичні питання розв'язання комп теризує її інтегративну властивість знаходитися в стані
лексної проблеми створення належних умов забез найменшої вразливості від негативного внутрішнього та
печення національної безпеки України висвітлено у зовнішнього впливу, зберігати свої системні взаємо
наукових працях вітчизняних учених: Ю.В. Бауліна, зв'язки та якості, цілісність, стабільність, стійкість, ра
Д.Д. Буркальцевої, З.С. Варналія, С.Б. Гавриш, М.М. Гон ціональний та еволюційний розвиток [1].
чар, В.П. Ємельянова, А.П. Закалюка, А.М. Колодія,
Згідно із Законом України "Про основи національ
О.М. Литвак, П.П. Михайленка, О.М. Підхомного, Ю.І. Ри ної безпеки" національна безпека — захищеність жит
маренко, Л.А. Савченко, В.Я. Тація, В.П. Тихого, О.Г. Фро тєво важливих інтересів людини і громадянина, суспіль
лової, В.І. Шакун, М.В. Чумак, О.Н. Ярмиша та інші. ства і держави, за якої забезпечуються сталий розви
Отже, враховуючи думки зазначених авторів, виникає ток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і ней
необхідність детальнішого розгляду основних напрямів тралізація реальних та потенційних загроз національ
забезпечення національної безпеки держави, без якої ним інтересам [11].
неможливо вирішити проблеми незалежності та фінан
Національна безпека — це здатність держави збе
сової стабільності держави, а також достатнього залу рігати цілісність, суверенно вирішувати політичні, еко
чення інвестицій.
номічні, соціальні та інші питання й виступати в якості
самостійного суб'єкта системи міжнародних відносин.
МЕТА СТАТТІ
Що стосується політики національної безпеки, то вона
Метою статті є обгрунтування ключових напрямів за допомогою сукупності дій повинна забезпечити реа
забезпечення національної безпеки держави в умовах лізацію цих національних інтересів за допомогою всьо
активізації сучасних викликів і загроз.
го арсеналу наявних засобів.
Г. Кіссінжер зазначав, що політика національної без
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
пеки охоплює всі дії за допомогою яких те чи інше су
МАТЕРІАЛУ
спільство намагається забезпечити свою життєздатність,
Протягом історії людства цінність безпеки та потре а також втілити свої завдання на міжнародній арені [4].
ба в ній були та залишаються важливими як для особи
Нормативно правові основи політики національної
стості, суспільства й держави, так і в цілому для цивілі безпеки в Україні досить чітко визначені на законодав
зації. Неоднозначний вплив на безпеку спричиняють чому та інституційному рівнях. Зокрема, в Конституції
процеси глобалізації, інформаційно технологічний про України [7], Законі України "Про основи національної
рив, посилення взаємозалежності держав, економічна безпеки України" [11], Стратегії національної безпеки
інтернаціоналізація, розвиток промисловості, науки, України [12] та низці інших законодавчих і норматив
медицини та ін. За прискоренням темпів глобалізації них документів щодо принципів формування та функ
дедалі помітніше проявляються її негативні наслідки: ціонування правоохоронних органів, діяльності органів
загострилась енерго екологічна проблема, проявилась державної влади і органів місцевого самоврядування за
інша сторона інформаційного суспільства, загострились напрямами, що стосуються питань безпеки.
міжетнічні конфлікти, гостро стоїть проблема терориз
Мета та сенс політики національної безпеки — це
му. У зв'язку з цим розширюється простір безпеки: в вільний розвиток та процвітання суспільства. На думку
нього включаються не тільки питання, пов'язані з багатьох вчених, найбільш відповідає потребам суспіль
військовою та державною безпекою, а й безпекою прак ства рівень безпеки особистості, суспільства та держа
тично в усіх галузях життєдіяльності людини. Необхід ви, який досягається шляхом реалізації комплексу за
ність у забезпеченні безпеки органічно пов'язана з ви ходів, що спрямовані на попередження та нейтраліза
никненням та розвитком держави, забезпеченням дер цію різних загроз її стабільному стану. Стійкий стан су
жавних інтересів та формуванням права шляхом ство спільства залежить від інтегруючої здатності влади, ха
рення нових норм, що сприятимуть захисту держави рактеристик політичної системи суспільства, що прояв
[13].
ляються в її адаптаційних можливостях в умовах ризи
Поняття "безпека", розуміється, насамперед, як ку та загроз [2].
стійкий стан суспільного організму, що зберігає свою
Серед основних принципів забезпечення національ
цілісність та здатність до саморозвитку, не дивлячись ної безпеки держави можна виділити: принцип закон
на несприятливий зовнішній та внутрішній вплив. Стій ності (дотримання всіма суб'єктами відносин законодав
кість суспільної системи пов'язана з її здатністю збер ства у сфері забезпечення всіх видів безпеки); принцип
ігати динамічну рівновагу, успішно адаптуватися шля системності та комплексності застосування політичних,
хом політичних та інших механізмів до умов існуван організаційних, соціально економічних, інформаційних,
ня, в тому числі ефективно долати кризові явища, еко правових та інших заходів забезпечення безпеки, обу
номічні труднощі та розв'язувати соціально політичні мовлених, передусім, положеннями Стратегії забезпе
конфлікти.
чення національної безпеки; принцип попередження (по
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Об’єкти безпеки

Типи безпеки
внутрішня
безпека
зовнішня
безпека

держава
Національна
безпека

суспільство
особистість

Мета – захист особистості, суспільства та держави від внутрішніх
та зовнішніх загроз з метою реалізації національних інтересів та
стратегічних національних пріоритетів
Складові безпеки
економічна

політична

військова

екологічна

інформаційна

соціальна

науково-технологічна

Рис. 1. Структура національної безпеки
Джерело: складено за [5].

передження суспільно небезпечних дій); принцип взає
модії (складена робота всіх ланок системи забезпечен
ня безпеки).
Діяльність органів національної безпеки грунтуєть
ся на сукупності принципів, від дотримання яких зале
жить безпека людини, суспільства та держави, їх по
дальший розвиток, а також захист від зовнішніх та
внутрішніх загроз. Від повноти реалізації основних
принципів спеціальними суб'єктами залежить ефек
тивність функціонування всього механізму забезпечен
ня безпеки людини, суспільства та держави [14].
Національна безпека повинна грунтуватися на на
ціональних інтересах та включати в себе такі основні
рівні:
— безпека особистості, її прав та свобод;
— безпека суспільства, його матеріальних та духов
них цінностей;
— внутрішня та зовнішня безпека держави.
Засобами забезпечення національної безпеки є тех
нології, а також технічні, програмні та організаційні
засоби, що включають телекомунікаційні канали, які ви
користовуються в системі забезпечення національної
безпеки з метою збирання, формування, обробки, пе
редачі або прийому інформації про стан національної
безпеки та заходи її укріплення.
Відповідно до ст. 8 Закону України "Про основи на
ціональної безпеки" пріоритетними напрямами держав
ної політики з питань національної безпеки України є
[11]:
— зовнішньополітична сфера;
— сфера державної безпеки;
— військова сфера та сфера безпеки державного
кордону;
— внутрішньополітична сфера;
— економічна сфера;
— науково технологічна сфера;
— соціальна та гуманітарна сфери;
— інформаційна сфера.
В Україні 14 вересня 2020 року на засіданні Ради
національної безпеки і оборони України було прийнято

Стратегію національної безпеки України [12]. Ця Стра
тегія визначає напрями державної політики в сфері на
ціональної безпеки, зокрема:
— пріоритети національних інтересів України та за
безпечення національної безпеки, цілі та основні напря
ми державної політики у сфері національної безпеки;
— поточні та прогнозовані загрози національній
безпеці та національним інтересам України з урахуван
ням зовнішньополітичних та внутрішніх умов;
— основні напрями зовнішньополітичної та внут
рішньополітичної діяльності держави для забезпечен
ня її національних інтересів і безпеки;
— напрями та завдання реформування й розвитку
сектору безпеки і оборони [12].
У зв'язку з цим, актуалізуються питання діяльності
всіх державних та недержавних структур, що беруть
участь у забезпеченні національної безпеки держави, в
частині виділення та реалізації в першочерговому по
рядку тих пріоритетних напрямів діяльності, що напря
му пов'язані з виконанням завдань у даній сфері. Отже,
конкретизація функцій елементів державного механіз
му управління системою забезпечення національної
безпеки стає важливим чинником вдосконалення всієї
політичної системи держави.
Отже, основними функціями суб'єктів забезпечен
ня безпеки є:
— оцінка поточного стану безпеки держави, про
гнозування можливих напрямів його розвитку;
— розробка та здійснення оперативних та довгост
рокових заходів з попередження, виявлення та прогно
зування внутрішніх та зовнішніх загроз, а також нейт
ралізацію джерел їх виникнення;
— створення та підтримка засобів забезпечення на
ціональної безпеки загалом та в конкретній сфері діяль
ності;
— контроль за ефективністю діяльності органів та
громадських об'єднань у сфері забезпечення національ
ної безпеки;
— виявлення суб'єктів, що представляють загрозу
конкретній сфері;
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— визначення об'єктів захисту на основі виявлення
механізмів реалізації загроз;
— визначення ознак, що свідчать про здійснення
дій, які завдають шкоду життєво важливим інтересам;
— прогнозування напрямів, сфер, методів та ме
ханізмів реалізації загрозливих дій;
— визначення та підготовка необхідних сил та за
собів, використання яких може забезпечити виявлення,
попередження та знешкодження загроз національній
безпеці;
— взаємне інформування органами влади та управ
ління, суб'єктами господарства один одного про виник
нення загрозливих чинників, процесах та діях, сприян
ня в реалізації планів розвитку;
— виявлення недоліків механізмів, що впливають на
забезпечення безпеки [9].
Джерелами загроз національній безпеці у напрямі
підвищення якості життя українських громадян можуть
стати кризи світової та регіональної фінансових систем,
посилення конкуренції за дефіцитні сировинні, енерге
тичні, водні та продовольчі ресурси, відставання в роз
витку передових технологічних укладів. Все це спричи
няє стратегічні ризики залежності від змін зовнішніх
чинників [1]. Серед основних загроз національним інте
ресам та безпеці можна виділити:
— нарощування військових об'єднань у кордонів
України;
— спроби проникнути на територію України членів
міжнародних терористичних організацій;
— наявність поблизу кордонів вогнищ соціально
політичного та військового напруження;
— діяльність, спрямована на розпалювання міжет
нічної, міжконфесійної, соціальної ворожнечі та нена
висті, передумови до дестабілізації суспільно політич
ного становища;
— інформаційно психологічна війна, фальсифіка
ція історичних фактів [10].
Визначення структури національної безпеки дозво
ляє визначити коло суспільних відносин та інтересів, що
мають бути взяті під захист від негативного впливу внут
рішніх та зовнішніх загроз (рис. 1).
Концепція забезпечення національної безпеки та
всіх її компонентів повинна включати в якості елементів
діяльність та механізми, що забезпечують:
— ідентифікацію загроз та суб'єктів загроз безпеці;
— визначення політичних, соціальних, економічних
та інформаційних інтересів;
— виявлення суб'єктів, чия діяльність завдає шко
ду життєво важливим інтересам особистості, суспільства
та держави;
— визначення основних чинників та умов, що скла
даються у сфері забезпечення національної безпеки;
— аналіз особливостей та механізмів нанесення
шкоди життєве важливим інтересам держави;
— визначення компетенції та взаємовідносин
органів, що здійснюють діяльність з забезпечення на
ціональної безпеки;
— формування системи заходів з реалізації життє
во важливих суспільних інтересів, діяльності з протидії
загрозам та локалізації їх наслідків [8].
Реалізація життєво важливих інтересів особистості,
суспільства та держави, їх захист від загроз, що мають
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внутрішній та зовнішній характер стає всі більш ак
туальною. Основу життєво важливих інтересів складає
сукупність матеріальних та духовних потреб, задоволен
ня яких надійно забезпечує існування та можливості
прогресивного розвитку громадян, суспільства та дер
жави [6].
Система забезпечення національної безпеки
включає в себе сукупність заходів та діяльність з їх
реалізації суб'єктів безпеки з метою надійного ста
більного функціонування суспільних відносин в дер
жаві.
Національна безпека поділяється на два види —
внутрішня та зовнішня, в основі поділу покладено те
риторіальні межі держави. Нині границі між цими дво
ма межами не є чіткими. В умовах глобалізації про
цесів світового розвитку формуються нові загрози
для функціонування особистості, суспільства та дер
жави, і Україна вимушена переходити до нової дер
жавної політики забезпечення національної безпеки.
Специфіка вітчизняної політики полягає в тому, що
вона спрямована передусім на підтримку внутрішньої
безпеки.
До основних напрямів забезпечення внутрішньої
безпеки відноситься:
— успішне здійснення економічних реформ;
— зниження гострих соціальних протиріч;
— захист духовних, інтелектуальних та культурних
цінностей;
— підтримка модернізації армії та потенціалу обо
рони загалом;
— захист життя, здоров'я, прав та свобод людини;
— збалансована регіональна політика.
Формування демократичної держави потребує від
України оптимального співвідношення та єдності цент
ру та регіонів, що знаходяться в різних соціально еко
номічних та етнополітичних умовах.
Забезпечення безпеки необхідно віднести до най
важливіших національних пріоритетів, що дозволять
подолати складнощі перехідного періоду та почати
відновлення економіки, забезпечать вхід до світогоспо
дарських зв'язків та, разом з тим, гарантуватимуть за
хист національних інтересів у сфері внутрішніх та
зовнішніх відносин. Забезпечення національної безпе
ки — це завдання довгострокове та стратегічне [3]. Його
вирішення передбачає розробку концепції забезпечен
ня держави та затвердження державної стратегії забез
печення безпеки, а також проведення політики, що спря
мована на їх реалізацію. Забезпечення національної
безпеки здійснюється на кожному її рівні відповідними
структурами та методами.
Діяльність із забезпечення національної безпеки
України неоднорідна, в ній можна виділити основні на
прями:
— своєчасне прогнозування та виявлення зовнішніх
та внутрішніх загроз безпеці України, реалізація опе
ративних та довгострокових заходів з їх попередження
та нейтралізації;
— створення та підтримка готовності сил та засобів
забезпечення безпеки;
— управління силами та засобами забезпечення
безпеки у повсякденних умовах та в надзвичайних си
туаціях;
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— здійснення системи заходів з відновлення нор
мального функціонування об'єктів безпеки в регіонах,
що постраждали від виникнення надзвичайної ситуації;
— участь в заходах із забезпечення безпеки за ме
жами України відповідно до міжнародних угод.
Відповідно до вказаних напрямів визначаються
основні завдання у забезпеченні національної безпеки
України:
— забезпечення суверенітету та цілісності вітчиз
няних територій;
— ефективне управління розвитком економічної
сфери, проведення незалежного та соціально орієнто
ваного економічного курсу;
— подолання науково технічної та технологічної
залежності України від зовнішніх джерел;
— забезпечення на території України особистої без
пеки людини та громадянина, його конституційних прав
та свобод;
— удосконалення системи державної влади, місце
вого самоврядування та вітчизняного законодавства,
формування гармонійних міжнаціональних відносин,
укріплення правового порядку та збереження соціаль
но політичної стабільності суспільства;
— забезпечення неухильного дотримання законо
давства всіма громадянами, посадовими особами, дер
жавними органами, політичними партіями, громадськи
ми та релігійними організаціями;
— забезпечення рівноправного співробітництва Ук
раїни, передусім з провідними державами світу;
— підйом та підтримка на достатньо високому рівні
військового потенціалу держави;
— укріплення режиму нерозповсюдження зброї
масового знищення;
— прийняття ефективних заходів з виявлення, по
передження та припинення розвідувальної діяльності
іноземних держав, спрямованих проти України;
— докорінне поліпшення екологічної ситуації в
країні.
Стратегічна мета забезпечення національної безпе
ки у сфері державної та суспільної безпеки обумовле
на національними інтересами України у внутрішньопо
літичній сфері, до яких відноситься збереження консти
туційного устрою, підтримка громадянської та націо
нальної злагоди, єдність правового простору.

ВИСНОВКИ
Інтерес світової спільноти до проблем забезпечен
ня безпеки держави постійно зростає, що пов'язано з
перманентними кризовими явищами кінця ХХ— почат
ку ХХІ ст., гострота яких напряму поставила питання про
подальшу долю людства. Динамічні зміни світової гео
політичної ситуації, міжнародне становище України та
умови її внутрішнього розвитку, активізація міжнарод
ного тероризму, негативні чинники соціально економі
чного розвитку країни, нові тенденції в загрозах грома
дянам, суспільству та державі ставлять перед всіма орга
нами державної влади актуальне завдання розробки
ефективних заходів, що спрямовані на практичне вирі
шення ключових проблем забезпечення національної
безпеки.
Отже, основними напрямами забезпечення націо
нальної безпеки держави є:

1. Реалізація конституційних прав та свобод грома
дян; достойний рівень життя населення (укріплення здо
ров'я нації, забезпечення стабільного демографічного
розвитку країни, розвиток людського потенціалу, задо
волення матеріальних, соціальних та духовних потреб
громадян, зниження рівня соціальної нерівності).
2. Суверенітет, державна цілісність (укріплення обо
ронної сфери держави, створення умов для динамічно
го соціально економічного розвитку, політична та со
ціальна стабільність, розвиток демократичних інсти
тутів, удосконалення механізмів взаємодії держави та
суспільства, захист населення та територій від надзви
чайних ситуацій природного та техногенного характе
ру, забезпечення військової безпеки).
3. Стійкий соціально економічний розвиток (підви
щення конкурентоспроможності національної еконо
міки, забезпечення економічної безпеки, перехід еко
номіки на новий технологічний рівень розвитку, успіш
не протистоянні внутрішнім та зовнішнім загрозам, стра
тегічна стабільність та партнерство).
4. Наука, технології та освіта (розвиток системи
наукових, проєктних, науково технологічних органі
зацій, здатних забезпечити модернізацію національної
економіки, реалізація вітчизняних конкурентних пере
ваг, підвищення соціальної мобільності, розвиток фун
даментальних наукових досліджень).
5. Екологія та раціональне природокористування
(збереження та відновлення природних систем, забез
печення якості навколишнього середовища, необхідно
го для життя людини та стійкого розвитку економіки;
ліквідація екологічних збитків від господарської діяль
ності в умовах зростаючої екологічної активності та гло
бальних кліматичних змін).
У сучасних умовах політичний спектр проблемати
ки національної безпеки обумовлено формуванням та
збереженням нової української ідентичності в процесі
модернізації сучасного українського суспільства в кон
тексті глобалізації, нових реалій ідентифікації, а саме
відродженні в суспільній свідомості довіри до влади як
верховного гаранта політичної стабільності.
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PREREQUISITES, SIGNS AND WAYS OF FORMATION OF THE RULE OF LAW
У статті аналізуються взаємозв'язок правової держави і громадянського суспільства, умови, пробле
ми та перспективи їх розвитку в сучасній Україні. В статті висвітлено зміст принципу правової держави як
принципу сучасного державного ладу України. Здійснено порівняльний аналіз як теорії, так і вітчизняного
й зарубіжного досвіду формування правової держави.
Проводиться аналіз формування уявлень щодо правової держави протягом історії, звертає увагу на
спроби визначити її основні ознаки авторами епохи Античності, Нової та Новітньої доби. Зазначається,
що теоретичне обгрунтування поняття "правова держава" було сформоване І. Кантом, у філософії якого
особлива увага звертається на особистість та її роль у розбудові суспільства, а теоретичне закріплення
самого поняття відбувається в 1813 році. Зазначається, що правова держава — це система органів та
інститутів, які гарантують і охороняють нормальне функціонування громадянського суспільства. До оз
нак правової держави автор відносить такі складові, як відмежування від громадянського суспільства,
правову основу функціонування органів державної влади, захист прав та свобод громадян як головне зав
дання діяльності органів державної влади, демократичність як фундамент побудови держави, гласність
та підконтрольність в основі роботи органів державної влади, здійснення повноважень держави з ураху
ванням суспільних думок, побудову демократичних та професійних органів судової влади і т. д.
Вказується на той факт, що формальне декларування правової держави в Конституції України не свідчить
про її сформованість. Зазначається, що побудова правової держави залежить від ефективної роботи влад
них установ, активізації громадянського суспільства. Стверджується, що правова держава є можливою
лише в разі визнання її побудови як одне з пріоритетних завдань як органів державної влади, так і сусп
ільства загалом.
Також визначаються шляхи формування правової держави в Україні. До яких відноситься забезпечен
ня вільного розвитку людини та соціуму, існування великої кількості незалежних політичних та громадсь
ких організацій, забезпечення захисту свободи слова, існування громадського контролю за діями влади,
самостійність судової гілки влади, підвищення рівня правової культури населення.
The article analyzes the relationship between the rule of law and civil society, conditions, problems and
prospects for their development in modern Ukraine. The article highlights the content of the principle of the rule
of law as a principle of the modern state system of Ukraine. A comparative analysis of both the theory and domestic
and foreign experience in the formation of the rule of law.
An analysis of the formation of ideas about the rule of law throughout history, draws attention to attempts to
identify its main features by the authors of Antiquity, New and Modern times. It is noted that the theoretical
justification of the concept of "rule of law" was formed by I. Kant, in whose philosophy special attention is paid to
the individual and his role in building society, and the theoretical consolidation of the concept takes place in
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1813. It is noted that the rule of law is a system of bodies and institutions that guarantee and protect the proper
functioning of civil society. The author includes such components as separation from civil society, the legal
basis for the functioning of public authorities, protection of the rights and freedoms of citizens as the main task
of public authorities, democracy as the foundation of state building, transparency and control in the work of
public authorities., exercising the powers of the state taking into account public opinion, building democratic
and professional bodies of the judiciary, etc.
It is pointed out that the formal declaration of the rule of law in the Constitution of Ukraine does not indicate its
formation. It is noted that the construction of the rule of law depends on the effective operation of government
agencies, the activation of civil society. It is argued that the rule of law is possible only if its construction is
recognized as one of the priorities of both public authorities and society as a whole.
Also, the ways of formation of the rule of law in Ukraine are determined. These include ensuring the free
development of man and society, the existence of a large number of independent political and public
organizations, ensuring the protection of freedom of speech, the existence of public control over government
actions, independence of the judiciary, raising the legal culture of the population.

Ключові слова: правова держава, органи державної влади, законодавство, права і свободи людини,
громадянське суспільство, демократичні інститути.
Key words: rule of law, public authorities, legislation, human rights and freedoms, civil society, democratic
institutions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одне із пріоритетних завдань Української держави
на сучасному етапі розвитку полягає в успішній євро
пейській інтеграції. Вона включає в себе також культур
ну, економічну, політичну інтеграції. Водночас, від
сутність юридично закріпленого та фактичного забез
печення прав і свобод громадян знижує ефективність
інтеграційних процесів. Правове забезпечення громадян
мають гарантувати органи державної влади. Саме тому
аналіз передумов, визначення ознак та пошук ефектив
них шляхів побудови правової держави є актуальною
проблемою сучасної юридичної науки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичною основою праці стали дослідження
вітчизняних та зарубіжних науковців. Головні дискусії
сучасних науковців точаться навколо класифікації прин
ципів існування правової держави, виокремлення її го
ловних ознак. А. Заєць перераховує найвищу юридич
ну силу конституційних норм, їх пряму дію, принцип по
ділу влади. О. Скрипнюк вважає найбільш важливими з
них зв'язаність державної влади правом і його пануван
ня в усіх без винятку сферах життя. Пошук ефективних
шляхів формування правової держави в Україні був
предметом досліджень М. Козюбри, В. Тертишника,
В. Козака.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження об'єктивних передумов
та основних ознак правової держави, визначення ефек
тивних шляхів її формування в Україні на сучасному
етапі розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "правова держава" з'явився ще в позамину
лому столітті. Водночас основи цього поняття зароди
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лися в середовищі античних філософів. Той же Аристо
тель досліджував ефективні моделі взаємозв'язку дер
жавної влади та права. Якщо говорити про внесок філо
софів Давніх Греції та Риму, то варто зазначити, що вони
виробили ряд положень про правову державу. Так, Со
лон вбачав правову державу як синтез самого права та
силових методів управління; Платон виділяв вірні та
невірні форми державного устрою; Демокрит дослід
жував специфічні ознаки природного права; Цицерон
вбачав державу в об'єднанні громадян, відносини між
якими регулюються правовими нормами, що в свою чер
гу являються мірою справедливого суспільства; низка
римських правників, які досліджували особливості пуб
лічної та приватної галузей права [3, c. 85].
Теоретичне обгрунтування поняття "правова держа
ва" було сформоване І. Кантом. У філософії німецько
го дослідника особлива увага звертається на осо
бистість та її роль в розбудові суспільства. Варто за
значити, що прямого вживання терміну "правова дер
жава" Кант не використовував. Його визначення цього
явища трактувалося в контексті правового устрою дер
жави [13].
Лише в 1813 році термін "правова держава" вперше
з'являється в дослідженнях К. Велькера. Завершення
формування та включення цього терміну до правової
науки належить Р. Молю. Саме він зробив зазначене по
няття загальновживаним в юридичній науці. В своїй
практиці Р. Моль визначив в якості головної ознаки пра
вової держави її конституційність, яка базується на за
безпеченні конституційних прав людей та можливості
судового захисту громадянина [12, c. 367].
Попри довготривале дослідження теоретичних ос
нов правової держави, правова наука не має однієї виз
наченої точки зору на механізм реалізації її моделі на
практиці. Велика кількість сучасних науковців аналізу
ють ідеї середньовічних авторів щодо формування пра
вової держави, піддають критиці науковий доробок у
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зазначеному питанні Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж. Руссо,
однак не можуть створити єдиний визначений підхід до
творення правової держави на сучасному етапі розвит
ку людства [3, c. 86].
Ідея правової держави пов'язана з утвердженням
суверенності народу, підпорядкування держави суспіль
ству. Правова держава — це система органів та інсти
тутів, які гарантують і охороняють нормальне функціо
нування громадянського суспільства. Це держава, в якій
панує закон, стосовно якого в однаковому відношенні
перебувають влади всіх рівнів, партії, громадські орга
нізації, посадові особи і окремі громадяни [13].
Протягом тривалого періоду науковці визначали
правову державу як наслідок взаємозв'язку права і дер
жави. З огляду на це, правовою могла б називатися будь
яка держава, адже державні утворення не в змозі фун
кціонувати без правил та норм поведінки, визначених
повноважень державної влади. Принцип верховенства
закону також не може свідчити про існування правової
держави [3, c. 87].
Держави з антидемократичним політичним режимом
також можуть визначатися верховенством права, дія
якого буде спрямована проти забезпечення захисту прав
і свобод громадян. На думку Фіхте, для повноцінного
функціонування правової держави необхідним є гіпо
тетичний договір між громадянами та владою, за яким
громадяни погоджувались би на певне обмеження своїх
прав в обмін на безпеку. Державна влада повинна мати
повноваження для застосування сили та примусу до
членів соціуму, які порушують правові норми, що є обо
в'язковими для усіх громадян. Водночас Фіхте вказує
на обов'язковість правомірного характеру цього при
мусу. Іншими словами держава в своїй діяльності, спря
мована на покарання порушників законодавства, зобо
в'язана діяти виключно в правовому полі та законними
методами [7].
Творення правової держави зумовлене прагненням
людей до побудови вільного суспільства, спробою кон
тролювати діяльність органів центральної влади. За
значені фактори дуже актуальні для пострадянських
держав. Довготривале перебування України у складі Ра
дянського Союзу зумовило побудову соціуму, який ми
рився з насильством з боку державного апарату. Саме
тому формування правової української держави є дуже
важливим чинником для її повноцінного розвитку як
складової частини Європи [9].
На думку більшості вчених, правова держава в пер
шу чергу характеризується верховенством права в со
ціумі. Головний принцип права полягає в рівності всіх
членів суспільства перед законом, іншими словами за
гального балансу свободи, як для центральних органів
влади, так і для всіх громадян. Подібна ознака права
характеризує поняття справедливості в соціумі, яка га
рантується на законодавчому рівні. Саме право має су
спільну виваженість у вигляді нормативно правових
актів. Виходячи з цього, можна стверджувати, що
рівність громадян та їх об'єднань у державі може гаран
туватися лише за наявності законодавчої бази [3, c. 88].
Законодавство будь якої держави має бути якісним,
тобто характеризуватися гуманністю, рівністю, затвер
дженням основних прав і свобод особистості. Водно
час свобода особистості не може бути абсолютною і по

винна допускати визначені обмеження, які в свою чергу
повинні бути однаковими для всіх членів суспільних
відносин. Загалом, права громадянина повинні мати
своє вираження в культурних, політичних, особистих та
інших сферах життєдіяльності [13].
Таким чином, державна влада захищає свободу гро
мадянина, забезпечує її безпеку та захист, визнає пра
ва людини в якості основи формування правої держа
ви. Створена державними органами нормативно право
ва база має підкорятися принципу непорушності прав
людини та громадянина. Виходячи зі сказаного, можна
констатувати той факт, що непорушність прав людини,
її честі й гідності, її інтересів, їх охорона і гарантування —
один із принципів правової держави [16].
Станом на сьогодні концепції формування правової
держави відзначаються значною кількістю наукових
підходів. Наприклад, прихильники німецького консти
туціоналізму акцентують увагу на тому, що головною
ознакою такої держави є обмеження влади за допомо
гою конституції. Водночас з такою думкою не погод
жуються сучасні французькі теоретики. Що стосується
вітчизняних дослідників, то з критикою ідей конститу
ціоналістів виступав В. Копейчиков. Загалом в найбільш
поширених теоріях правової держави присутні такі прин
ципи, як суверенітет державної влади у межах держав
ного утворення, верховенства права, захист цілісності
кордонів. Зазначені принципи були закладені ще рішен
нями Вестфальського миру, який ознаменував завер
шення Тридцятилітньої війни 1618—1648 років, та по
дальшого функціонування Вестфальської системи [10].
Таким чином, можна вважати, що головною озна
кою правової держави, яку приймають більшість вче
них, є її конституційність. Її створення зумовлено істо
рично, а саме як відповідь на функціонування абсолю
тизму. В конституційній державі існують юридичні нор
ми, що обмежують повноваження державної влади [16].
У сучасних моделях державного ладу процес ста
новлення системи стандартів правової держави без
участі органів конституційного контролю практично не
можливий. Інтерпретаційний правовий акт як одне із
джерел права найповніше розкриває внутрішній дух
правової норми та оперативно впливає на процеси за
конотворчості в державі. Водночас ця колективна
інтелектуальна "творчість" повинна використовуватися
для розробки фундаментальних принципів подальшого
законотворчого процесу [10].
Значна кількість Основних законів сучасних держав
них утворень не забезпечують формування правової
держави, виконуючи лише декларативну роль. Попри
проголошення правових держав, багато сучасних кон
ституцій не дають повноцінного визначення цьому тер
міну, опираючись на, перспективу його пояснення на
ціональним законодавством. Певні континентальні ос
новні Закони не мають твердження про вже сформова
ну правову державу, однак декларують прагнення до її
формування. Це характерно для розвинених країн Зах
ідної та Північної Європи. Основний Закон України, ого
лосивши в статті 1 Україну правовою державою, визна
чив базу формування країни, основною метою якої є по
вноцінне та нормативно визначене забезпечення захи
сту прав і свобод громадян [4, c. 201]. Декларування по
будови правової держави має бути підкріплене практич
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ною діяльністю. До її складових
Таблиця 1. Принципи формування правової держави в Україні
та їх характеристика
можна віднести створення на
ціональної концепції правової
Принципи формування
Суть принципу
держави, її модернізація внас
правової держави
Жодна людина не є вище закону, ніхто не може бути покараним
лідок соціальних викликів. На Верховенства права
державою, крім як за порушення закону, ніхто не може бути
далі повинно формуватися за
засудженим за порушення закону іншим чином, ніж у порядку,
конодавче забезпечення реалі
встановленому законом
зації принципів правової держа Правова основа
Органи державної влади повинні функціонувати на основі
системи нормативних актів, що визначають функції, компетенцію,
ви. Важливою складовою побу функціонування органів
форми і методи їх діяльності
дови правової держави є реалі державної влади
прав та свобод
Захист прав та свобод громадян є не можливим без верховенства
зація нормативно правової Захист
громадян як головне завдання права, а також без законодавчого упорядкування життя
бази в сфері життя суспільства діяльності органів державної суспільства відповідно до моральних норм, традицій та
та держави [2].
влади
національних інтересів
Багатовікова традиція соц Демократичність як фундамент Демократичність дозволяє реалізувати принцип виборності влади,
що з одного боку залучає громадян до управління державою, а з
іально політичного єднання ук побудови держави
іншого – підвищує рівень відповідальності влади
раїнської нації являє собою ос Гласність та підконтрольність Гласність і підконтрольність діяльності органів влади передбачає
нову формування правової ук в основі роботи органів
громадський контроль їх функціонування, який обмежує кількість
зловживань владою
раїнської держави. Право являє державної влади
Врахування думок суспільства є критично важливим для
собою спосіб нормалізації сус Здійснення повноважень
з урахуванням
діяльності держави, адже ефективна комунікація з громадянським
пільних відносин. Правове за держави
суспільних думок
суспільством дозволяє досягнути спільної мети та забезпечити
безпечення, що має на меті за
добробут нації
хист прав громадян, його по Побудова демократичних та
Професіоналізм органів судової влади є визначальним в системі
вноцінна реалізація, зумовлює професійних органів судової дотримання верховенства права, адже нівелює можливості
виникнення подвійних стандартів
появу гармонійного та ефектив влади
Врахування багатовікових
Врахування багатовікових традицій дозволяє забезпечити
ного суспільного поступу. Воля традицій та досвіду суспільно- стабільність законодавства та усталеність правових норм
нації не може існувати без осо політичного розвитку під час
бистої свободи громадян, адже творення правової держави
забезпечення рівності всере
Джерело: побудовано авторами на основі [13].
дині держави сприяє форму
ванню почуття рівності на рівні міжнародних відносин
— неухильне виконання законів і підзаконних нор
[13].
мативних актів усіма учасниками суспільного життя,
Мета української держави на сучасному етапі роз насамперед, державними органами [1, c. 19].
витку полягає в ефективній європейській інтеграції. Вона
Стосовно такої ознаки, як закріплення в Конституції
включає в себе також, культурну, економічну, політич та інших законах України основних прав людини, то її
ну інтеграції. Відсутність юридично закріпленого та фак дослідження варто розпочати з аналізу основополож
тичного забезпечення прав і свобод громадян знижує них людських прав. Юридична наука трактує їх як виз
ефективність інтеграційних процесів [4, c. 202].
начені можливості особи, без яких її розвиток, задово
Правове забезпечення громадян мають гарантува лення власних потреб на певному етапі історії не є по
ти органи державної влади. Основа формування право вноцінним. Основні права людини повинні забезпечува
вої держави в Україні базується на певних принципах, тися на принципі рівності. На сучасному етапі розвитку
які згрупуємо в таблиці 1.
людства основні права особи визнаються та захищають
Існування правової держави можна визначити за ся більшістю розвинених країн. Ці процеси відбувають
рахунок наявності наступних ознак:
ся як на міжнародному, так і на державних рівнях [7].
— закріплення у конституції та інших законах основ
Іншими словами, рівень демократії в тій чи іншій
них прав людини [1, c. 19];
державі залежить від досконалості її нормативно пра
— панування у суспільному та державному житті вової основи, відповідності законодавства правам лю
законів, які виражають волю більшості або всього на дини і громадянина. Права і свободи громадян закріп
селення країни [1, c. 19];
люються в основних законах держав. Для України
— врегулювання відносин між особою та державою таким основним законом є Конституція, прийнята в
на підставі загального принципу: "особі дозволено ро 1996 році [5]. В цьому документі визначаються права та
бити все, що прямо не заборонено законом" [1, c. 19]; свободи населення держави в різних сферах життєді
— взаємовідповідальність особи та держави [1, яльності. Декларування ознак правової держави повин
c. 19];
но забезпечуватися ефективними правовими інструмен
— наявність у всіх громадян правової культури, зок тами. Для прикладу, в радянський період Конституція
рема життєво необхідних юридичних знань, а також Української РСР також визнавала права і свободи гро
умінь і навичок їх використання в практичному житті [1, мадян, однак необхідних нормативно законодавчих
c. 19];
норм не існувало [4, c. 203].
— розподіл державної влади між законодавчими,
Така ознака, як панування у суспільному та держав
виконавчими та судовими органами держави [1, c. 19]; ному житті законів, які виражають волю більшості або
— юридична захищеність особи [1, c. 19];
всього населення країни, зумовлює високий авторитет
— високе становище у суспільному та державному закону, повагу до нього в суспільстві. Регулювання всіх
житті суду [1, c. 19];
сфер життєдіяльності населення зумовлює появу знач
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ної кількості законодавчих норм та приписів. Закони
мають відповідати характерним ознакам, а саме: бути
санкціонованим вимогами та викликами суспільства [8].
Також рівень демократичності закону визначаєть
ся відповідністю його основним положенням підзакон
них нормативних актів, а також у тому, що державні орга
ни і службові особи свої рішення виносять на підставі
закону і з дотриманням усіх його вимог [11, c. 92].
Якщо говорити про принцип регулювання відносин
між особою та державою на підставі твердження про
те, що людині дозволяється робити те, що не заборо
нено законодавством, то ці відносини повинні грунту
ватися на основі загальних дозволів, тобто особа може
вчиняти будь які дії, якщо на них не поширені якісь за
борони з боку держави: продати авто, придбати дім,
здобути освіту, заповісти майно та ін. Загальні дозволи
не поширюються на службових осіб — працівників уста
нов, підприємств, організацій (у тому числі державних
органів), котрим дозволено робити лише те, що прямо
зазначено в законі або іншому нормативному акті [13].
Саме держава є відповідальною за прийняття зако
нодавчих актів. Закони є обов'язковими для виконання
як громадянами, так і для органів влади будь якого
рівня. За порушення закону людина повинна бути при
тягнутою до відповідальності. Ця функція покладена на
державу. Порушення прав людини державою також
повинно тягти за собою відповідальність. Саме рівність
перед законом на всіх рівнях виражається в принципі
взаємовідповідальності особи та держави [11, c. 93].
Наявність у громадян правової культури. Активна
участь громадян у суспільно політичному житті, побу
дові правової держави неможлива без їх юридичної
поінформованості, правової культури. Остання включає
в себе знання права, повагу до закону, готовність вико
нувати закон, уміння користуватися законодавством у
практичному житті, бажання та готовність боротися з
правопорушеннями. Це досягається шляхом правової
пропаганди та іншими засобами [1, c. 21].
Розподіл державної влади між її органами: законо
давчим, виконавчими та судовими. Суть цієї ознаки по
лягає в тому, що єдина державна влада поділяється на
три гілки: законодавчу, виконавчу, судову. Кожна з них
здійснюється державними органами певного виду (пар
ламент; уряд і виконавчі органи в центрі і на місцях; су
дові органи), що наділені певною самостійністю стосов
но один одного [14, c. 13].
Забезпечення юридичної захищеності особи гаран
тує захист членів суспільства від беззаконня. Терор про
ти населення Української РСР у 1930—1950 х роках був
можливим внаслідок нехтування основоположними пра
вами і свободами людини в Радянському Союзі. За
кріплення на законодавчому рівні механізмів забезпе
чення прав і свобод громадян, а не лише декларування
їх наявності, є запорукою формування правової держа
ви в Україні на сучасному етапі [15, c. 25].
Така ознака правової держави, як високе станови
ще в суспільному та державному житті суду, являє со
бою гарантування забезпечення захисту прав і свобод
громадян. До основних принципів роботи органів судо
вої влади варто віднести рівноправність, гласність,
відкритість, об'єктивність, неупередженість. Ще одним
важливим принципом діяльності демократичного суду

є визнання презумпції невинності. Варто зазначити, що
мірою високого рівня правової держави є доступність
та незалежність судів [2].
Ознака неухильного виконання законів і підзакон
них нормативних актів усіма учасниками суспільного
життя, насамперед державними органами, визначаєть
ся неможливістю порушення державою власних законів.
Державні органи влади не мають права порушувати за
конодавство, так само як і громадяни. В разі виникнен
ня ситуації, коли держава порушує права громадян, вони
мають право вимагати притягнення правопорушника до
юридичної відповідальності [8].
У правових дослідженнях правову державу визна
чають за реальними та дієвими правовими інструмента
ми забезпечення захисту прав і свобод людини та гро
мадянина. Подібне державне утворення є одним з най
вищих рівнів розвитку людського суспільства [13].
Зазначені ознаки правової держави зумовлюють
вектори її побудови. Фактори, що визначають правову
державу знаходяться не лише в законодавчій, а й в со
ціальних, культурних, економічних та політичних сфе
рах. Реалізація лише правових заходів, які не базують
ся на інших життєвих засадах, зумовлює появу нежит
тєздатної правової держави з формальним декларуван
ням забезпечення прав та свобод громадян [8].
Формування правової держави забезпечується внас
лідок створення відповідної нормативно правової бази.
Основний Закон України головним критерієм закріплен
ня основних прав та свобод громадян визнає міжнародні
стандарти, загальновизнані принципи й норми міжнарод
ного права, зафіксовані, зокрема в Статуті ООН, За
гальній декларації прав людини, Пакті про громадянські
та політичні права, Паризькій хартії для нової Європи [5].
Розвиток конституційних положень щодо прав лю
дини і громадянина здійснюється в законах України,
зокрема, про власність, підприємництво, свободу совісті
та релігійних організацій, про статус суддів, прокурату
ру, адвокатуру та інших [4, c. 203—204]. Верховенство
закону, зміцнення його авторитету досягається шляхом
поліпшення якості законів, удосконалення законодав
чого процесу [5].
У правовій державі повинні, також, бути забезпе
ченими етнічні права. Національні, етнічно культурні ви
моги забезпечуються Законом України "Про національні
меншини в Україні". Його створення має на меті забез
печення права етнічних меншин права на власний роз
виток та забезпечення прав та свобод національних груп
населення [4, c. 204].
Формування правової держави має включати в себе
поділ влади на різні гілки. Законодавчим органом вла
ди в Україні є Верховна Рада, виконавча належить уря
ду, органам державної влади, Президенту. Судова вла
да здійснюється Верховним Судом України, загальним
та спеціалізованим судам. Верховна Рада приймає за
кони та здійснює контроль за їх виконанням; виконавчі
органи займаються організацією проведення їх у життя;
суди здійснюють правосуддя (шляхом вирішення кримі
нальних, цивільних, господарських та інших справ) [9].
В Україні проводиться робота на законодавчому
рівні задля підвищення авторитету судової влади. Так,
Закон України "Про статус суддів" мав на меті підняти
престижність суду, закріплення його самостійності та
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законності. Основні положення зазначеного норматив
но правового акту визначають структуру вибору судді,
нормативні процедури, вимоги до кандидатів. Практич
на сфера демонструє значний рівень заангажованості
та політизованості української судової системи на су
часному етапі розвитку держави [15, c. 26].
Правова держава спроможна існувати лише на за
конних засадах, що виражається у відповідності со
ціальних взаємин Основному Закону держави, іншим
нормативно правовим актам. Законність забезпечуєть
ся завдяки дотриманню законодавства всіма учасника
ми правовідносин у країні. Законодавча база держави
повинна відповідати основним положенням Конституції
України [5]. За існування цієї відповідності відповідає
Конституційний Суд України. Правильну реалізацію за
конів органами виконавчої влади, Президентом Украї
ни, органами місцевого самоврядування, громадськи
ми об'єднаннями, політичними силами, чиновниками
контролює Генеральна прокуратура України [15, c. 27].
Незалежна Україна визнає повноваження євро
пейських інститутів захисту прав і свобод людини, мо
дернізує існуючі національні нормативно правові інсти
тутів, що займаються реалізацією принципів правової
держави в Україні, захищає свободи різноманітних
організацій та політичних сил [13].
Відбувається трансформація національної системи
законодавства. Переглянуто багато галузей законодав
ства на, проголошених Конституцією України, принци
пах. Особливих змін зазнало конституційне, цивільне,
сімейне, адміністративне, кримінальне, земельне зако
нодавство [15, c. 27].
На сучасному етапі в Україні існує лише фундамент
для побудови повноцінної правової держави. Її форму
вання натикається на значні практичні труднощі. Для
формування правової держави необхідно створити
ефективне громадянське суспільство, для якого харак
терні наступні ознаки:
— забезпечення вільного розвитку людини та со
ціуму. Державні органи та громадськість мають взає
модіяти на принципі рівності, та адекватних меж свобо
ди [6, c. 62];
— існування великої кількості самостійних політич
них сил, громадських та конфесійних об'єднань, про
фесійних спілок і т. д. [6, c. 62];
— захист свободи слова, різновекторність життє
діяльності громадян та залучення їх до різних сфер [13];
— існування нагляду з боку громадськості за робо
тою органів державної влади та чиновників завдяки
функціонуванню ефективних інститутів демократії [13];
— створення юридичних інструментів для ліквідації
відокремлення громадянина від засобів виробництва,
власності і державного управління [13];
— фактична самостійність судової гілки влади, ви
значена діяльність інших гілок влади [13];
— підвищення рівня правової обізнаності населен
ня, формування правової свідомості, усвідомлення важ
ливості взаємозв'язку особистих потреб із потребами
соціуму та країни [13].
Поняття правової держави у багатьох країнах є не
від'ємним від поняття соціальної держави, тому побудо
ва реальної правової держави значною мірою залежить
від рівня соціально економічного розвитку країни, нако
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пичення матеріальних благ, що давало б можливість
здійснення ефективної соціально економічної політики,
забезпечення соціально економічних прав громадян [13].
Нездатність держави надати ефективні соціальні
гарантії, створити умови для достатнього життєвого
рівня своїх громадян негативно впливає на підтримку
населенням державної політики, знижує рівень їх зако
нослухняності та поваги до закону [6, c. 65].
Побудова правової держави залежить від ефектив
ної роботи владних установ, активізації суспільства,
відмові від досвіду диктатури. Правова держава є мож
ливою лише в разі визнання її побудови як одне з пріо
ритетних завдань як органів державної влади, так і су
спільства загалом [2].

ВИСНОВКИ
Дослідження передумов, ознак та шляхів формуван
ня правової держави дає змогу стверджувати, що її про
голошення Основним Законом України не свідчить про
її сформованість. До складових правової держави мож
на віднести створення національної концепції правової
держави, її модернізація внаслідок соціальних викликів.
Надалі повинно формуватися законодавче забезпечен
ня реалізації принципів правової держави. Важливою
складовою побудови правової держави є реалізації нор
мативно правової бази в усіх сферах життя суспільства
та держави, закріплення у конституції та інших законах
основних прав людини, панування у суспільному та дер
жавному житті законів, які виражають волю більшості
або всього населення країни, врегулювання відносин
між особою та державою на підставі загального прин
ципу: "особі дозволено робити все, що прямо не забо
ронено законом", взаємовідповідальність особи та дер
жави, наявність у всіх громадян правової культури, зок
рема життєво необхідних юридичних знань, а також
умінь і навичок їх використання в практичному житті,
розподіл державної влади між законодавчими, виконав
чими та судовими органами держави і т. д.
Не можна не вказати на певні здобутки в справі по
будови правової держави в Україні. Відбувається транс
формація національної системи законодавства. Пере
глянуто багато галузей законодавства на проголошених
Конституцією України принципах. Особливих змін заз
нало конституційне, цивільне, сімейне, адміністративне,
кримінальне, земельне законодавство.
На сучасному етапі в Україні існує фундамент для
побудови повноцінної правової держави. Однак її фор
мування натикаються на значні практичні труднощі, а
рівень стандартів суспільного, правового та політично
го життя, який дасть їй змогу почувати себе рівною се
ред інших правових держав.
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STATE REGULATION IN THE FIELD OF TRANSPORT

Статтю присвячено дослідженню державного регулювання у сфері транспорту України. Дер
жавне регулювання у сфері транспорту — це процес створення комплексу умов для формуван
ня адекватних соціальноекономічних відносин для забезпечення цілеспрямованого розвитку
транспортної системи, яка має високу соціальну значущість. Створення таких умов досягаєть
ся через застосування різних форм і методів державного регулювання у сфері транспорту. У
статті визначено сутність державного регулювання, проведено аналіз наукової літератури, що
визначає основні аспекти державного регулювання у сфері транспорту. Стаття містить уточ
нення поняття транспортної сфери та транспортної інфраструктури та визначає основні суб'єк
ти, які формують її. В ході дослідження систематизовано інформацію про державне регулю
вання транспортної галузі, виділено політичні, економічні, інформаційні та екологічні аспекти
державного регулювання.
За останні 20 років більшість країн світу намагаються удосконалювати свою транспортну
інфраструктуру шляхом удосконалення рівня державного регулювання, яке дозволяє не тільки
організувати, але й вести постійний і дієвий контроль за діяльністю транспортного сектору. Що
стосується України, то останніми роками практично у всьому транспортному комплексі відчу
вається погіршення ситуації у всіх галузях транспорту, окрім авіатранспорту. Це підтверджує
актуальність дослідження державного регулювання у сфері транспорту, що дозволить знайти
напрями вирішення ситуації, що склалася.
Визначено основні органи, які здійснюють державне регулювання у сфері автотранспорту,
для цього запропоновану трирівневу ієрархічну структуру, яка формується на національному,
регіональному та місцевому рівні. Визначені основні завдання Міністерства інфраструктури
України та відображено його роль у діяльності транспортної галузі. Розглянуто сфери впливу
кожного із органів регулювання на різні види транспорту.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Окрім систематизації інформації про інституційне регулювання транспортної сфери, здійсне
но аналіз нормативноправової бази у цій області. Визначено основні проблемні моменти дер
жавного регулювання транспортної сфери і вперше запропоновано заходи, які дозволять вирі
шити зазначені питання відповідно до сучасного стану галузі.
This article is devoted to the study of state regulation in the field of transport in Ukraine. State
regulation in the field of transport is a process of creating a set of conditions for the formation of
adequate socioeconomic relations to ensure the purposeful development of the transport system,
which has a high social significance. The creation of such conditions is achieved through the use of
various forms and methods of state regulation in the field of transport. The article defines the essence
of state regulation, analyzes the scientific literature, which determines the main aspects of state
regulation in the field of transport. The article clarifies the concept of transport and transport
infrastructure and identifies the main actors that form it. The study systematizes information on state
regulation of the transport sector, highlights the political, economic, informational and environmental
aspects of state regulation.
Over the past 20 years, most countries around the world have been trying to improve their transport
infrastructure by improving the level of government regulation, which allows not only to organize but
also to maintain constant and effective control over the activities of the transport sector. As for
Ukraine, in recent years the situation in almost all transport sectors has deteriorated in all sectors of
transport, except air transport. This confirms the relevance of the study of state regulation in the
field of transport, which will find ways to address the situation.
The main bodies that carry out state regulation in the field of motor transport are identified, for
this purpose a threelevel hierarchical structure is proposed, which is formed at the national, regional
and local levels. The main tasks of the Ministry of Infrastructure of Ukraine are defined and its role in
the activity of the transport branch is reflected. The spheres of influence of each of the regulatory
bodies on different types of transport are considered.
In addition to systematizing information on the institutional regulation of the transport sector, an
analysis of the regulatory framework in this area. The main problematic aspects of the state regulation
of the transport sphere are identified and for the first time measures are proposed that will allow
solving these issues in accordance with the current state of the industry.

Ключові слова: державне регулювання, транспорт, інфраструктура.
Key words: state regulation, transport, infrastructure.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним із стратегічних напрямів розвитку держави є
ефективне регулювання у сфері транспорту, транспор
тною системою та її інфраструктурою, тобто діяльністю
всіх видів транспорту, які виступають основними чин
никами створення сприятливих умов для повноцінного
функціонування економіки. На сьогодні рівень ефектив
ності державного регулювання та діяльності транспор
тного сектору не повною мірою відповідає вимогам рин
кової економіки та тенденціями економічного розвит
ку. Поєднуючи державне регулювання із функціональ
ною діяльністю транспорту, виникає ряд проблем, які
стають стримуючими чинниками на шляху до вдоскона
лення ринкових відносин, і перешкоджає формуванню
сучасного ринкового середовища. Особливо гостро
стоїть питання взаємодії держави та приватного секто
ру транспортного комплексу.
За останні 20 років більшість країн світу намагають
ся удосконалювати свою транспортну інфраструктуру
шляхом удосконалення рівня державного регулювання,

яке дозволяє не тільки організувати, але й вести по
стійний і дієвий контроль за діяльністю транспортного
сектору. Що стосується України, то останніми роками
практично у всьому транспортному комплексі відчу
вається погіршення ситуації у всіх галузях транспорту,
окрім авіатранспорту. Це підтверджує актуальність до
слідження державного регулювання у сфері транспор
ту, що дозволить знайти напрями вирішення ситуації, що
склалася.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні, якщо основні організаційні моменти
державного регулювання досліджуються науковцями на
високому рівні, то питання державного регулювання у
сфері транспорту досліджується недостатньо. Питання
розвитку транспортної сфери досліджували автори: Гур
нак В.М. [1], Ковалев Д.І. [2], Максимова С.Ю. [3], Руд
ченко О.Ю., Поліщук О.М. [4], Богомолова Н.І. [6] та
інші.
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Рис.1. Види сфер державного регулювання
транспортної галузі

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення ключових проблем у
транспортній сфері та розроблення напрямів щодо їх
вирішення шляхом оцінювання та систематизації ме
ханізмів державного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш ніж досліджувати питання державного регу
лювання у сфері транспорту, слід визначити поле дер
жавного регулювання, його суть та функції. Процеси
державного регулювання є широко досліджуваними у
науковій літературі [1—3]. Зокрема, частина авторів
розглядає державне регулювання як системне поєднан
ня інструментів, методів, форм та важелів, які викорис
товуються державою відповідно до чинного законодав
ства та інформаційного забезпечення на мікро та мак
рорівнях [1].
Державне регулювання є складовою системи управ
ління, на яку впливають внутрішні та зовнішні чинники,
від яких залежить результативність державного регу
лювання. Процес державного регулювання формує ме
ханізм, до складу якого входять цілі, методи впливу,
інструменти, що використовуються для здійснення ре
гулювання, ресурси управління, що дозволяють побу
дувати організаційний та соціальний потенціал, спрямо
ваний на досягнення основної мети — покращення
транспортної сфери. Регулювання здійснюється дер
жавною владою в особі певних інститутів.
В Україні, як і в багатьох розвинених країнах світу,
транспорт є однією із ключових галузей народного гос
подарства, яка формує виробничу та соціальну струк
туру. Розвиток транспорту визначає рівень конкурентос
проможності держави та дозволяє зміцнити фінансову
стійкість економічних суб'єктів та держави загалом. У
зв'язку із цим державне регулювання підтримки та роз
витку транспорту є одним із пріоритетних на шляху до
побудови стратегічних напрямів розвитку країни [2].
Питання транспортної сфери, інфраструктури
транспорту та системи транспорту розглядалося багать
ма вітчизняними вченими. Зокрема, в обіг введене по
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няття "транспортної інфраструктури" як сукупності сфер
діяльності транспортних компаній та регулюючих ком
паній, основна мета яких — переміщувати товари від
виробника до споживача, та задовільняти потреби на
селення у вільному пересуванні [3]. Транспортна інфра
структура поєднує процеси виробництва, розподілу,
обміну та споживання.
Отже, можна дійти висновку про те, що транспорт
ну сферу формують транспортні підприємства та орга
ни, що регулюють їх діяльність. Розглянемо більш де
тально складові фінансової сфери.
Основною метою діяльності підприємств транспор
тної галузі є прискорення оборотності матеріальних,
фінансових, інформаційних, трудових потоків у межах
просторової структури із врахуванням, що всі елемен
ти структури пов'язуються на всіх рівнях функціонуван
ня. Транспортні підприємства виступають основними
вузлами, що дозволяють об'єднати всі ці потоки. У свою
чергу державне регулювання транспортом визначаєть
ся як планомірна та безперервна діяльність органів дер
жавної влади, яка спрямовується на створення та забез
печення своєчасності надання транспортних послуг та
їх якості. Державне регулювання транспорту є обов'яз
ковою передумовою ефективного використання потен
ціалу транспорту з метою стабілізації умов здійснення
економічної діяльності. Державне регулювання транс
портної галузі здійснюється у різних сферах: політичній,
економічній, соціальній, інформаційній, екологічній [4]
(рис. 1).
Розглянемо більш детально, як впливає кожна із
зазначених сфер на транспортну галузь.
1. Політична сфера має дуже важливий вплив на
державне регулювання. В основному вона зумовлює
формування нормативно правової бази у сфері транс
порту, а також формування стратегії розвитку транспор
тної галузі, здійснення її фінансування тощо.
2. Економічна сфера є рушійною силою, яка дозво
ляє транспортній галузі розвиватися шляхом фінансу
вання, а також розроблення цільових програм та роз
витку міжнародного, державного та державно приват
ного партнерства. Необхідно зазначити, що на еконо
мічну сферу регулювання додатково впливають інші
чинники, які можна класифікувати як внутрішній та
зовнішній. Внутрішніми чинниками є добробут населен
ня, сплата ним податків, а також громадська ініціатива
з розвитку транспортної системи. Зовнішніми чинника
ми є міжнародні відносини та вплив інших країн на
фінансування транспортної галузі [5].
3. Інформаційна сфера дозволяє впроваджувати
сучасні технології в управління транспортною сферою.
На сьогодні використання таких технологій дозволяє
швидше розвиватися усьому транспортному сектору, а
населенню отримувати зручні та доступні послуги.
4. Екологічна сфера зумовлюється дотриманням
безпеки дорожнього руху, а також застосуванням еко
логічних програм, правил та заходів щодо безпеки та
якості транспорту та транспортної інфраструктури [4].
Загалом можна стверджувати, що державне регу
лювання у сфері транспорту — це система взаємодії між
суб'єктами управління, яка містить економічну, мотива
цію, організаційну та політичну складові. Діяльність
органів влади організовується на принципах та завдан
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нях із врахуванням функцій планування, орга
нізування, стимулювання розвитку та контролю,
що дозволяє здійснювати цільовий вплив на
об'єкти управління з метою розвитку сфери
транспорту [4].
Державне регулювання полягає у грамотно
му підборі інструментів та методів управління,
які дозволяють підвищити ефективність діяль
ності об'єктів транспортної інфраструктури
держави.
Державне регулювання відбувається шля
хом здійснення функцій органами регулюван
ня. Основними функціями державного регулю
вання транспортної системи є надання послуг
господарюючим суб'єктам та створення спри
ятливих умов щодо розвитку транспортної га
лузі. Для того щоб реалізувати функцію управ
ління, використовують різні методи державно
го регулювання. Розглянемо основні методи
державного регулювання, які використовують
ся у транспортній сфері:
1) механізми встановлення взаємних відно
син між об'єктами та суб'єктами державного
регулювання транспортної сфери;
2) реалізація компетенцій суб'єктів держав
ного регулювання відповідно до їх повнова
жень;
3) практична реалізація державної влади
Рис. 2. Ієрархічна структура державного
шляхом впливу на об'єкти державного управ
регулювання у сфері транспорту
ління відповідно до інтересів та цілей розвитку
держави;
Джерело: систематизовано та згруповано авторами.
4) реалізація цілей та функцій державного
управління [6].
На місцевих рівнях державне регулювання здійс
У залежності від здійснення певних функцій виби нюють обласні державні адміністрації, районні дер
рається той чи інший метод державного управління. жавні адміністрації та органи місцевого самовряду
Серед методів державного регулювання транспортної вання.
сферою виділяють:
Розглянемо роль кожного із державних регуляторів
— прямі методи, до яких відноситься використання сфери транспорту більш детально. Головну роль у реа
державних інвестицій, використання закордонних інве лізації державної політики у сфері транспортування
стицій, застосування податкових пільг, створення відіграє Міністерство Інфраструктури України,
фондів фінансування та підтримки;
діяльність якого грунтується на:
— непрямі методи, до яких відноситься: розроблен
— демократичних принципах, формуванні прозорих
ня програм економічного зростання, створення умов для відносин із громадськістю, а також створенні стратегіч
формування заохочувальної цінової політики, викори них напрямів діяльності, яка спрямовується на впровад
стання системи державних замовлень та закупівель, ження європейського законодавства у сфері сталого
визначення норм охорони навколишнього середовища, розвитку транспортної сфери України до вітчизняного
постанова правил та інструкцій, становлення податків з метою забезпечення високого рівня якості та міжна
та штрафних станцій, нормативів, стандартів тощо [4; родної кооперації;
5].
— активізації процесів децентралізації функцій
Державні органи за допомогою різних інструментів Міністерства та делегування повноважень на місця
посилюють свою роль регуляторів ринкових взаємо здійснення діяльності;
відносин та зберігають відповідальність за створення
— пришвидшенні демонополізації у сфері транспор
безпечних умов для здійснення транспортного проце тних послуг;
су.
— формуванні нормативно правової бази для
Система державного регулювання у сфері транспор здійснення діяльності транспортних компаній, що фінан
ту має трирівневу ієрархічну структуру (рис. 2).
суються з бюджету;
Необхідно зазначити, що державне регулювання
— залученні громадського сектору до вирішення
здійснюється на трьох рівнях: місцевому, регіонально питань розвитку транспортної сфери.
му та національному рівні. Основними органами держав
Основними завданнями Міністерства інфраструкту
ного регулювання є Верховна Рада України, Кабінет ри України є:
Міністрів України, Міністерство інфраструктури Украї
— реалізація державної політики у сфері транспор
ни.
ту та дорожнього господарства, що спрямовується на
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— впровадження заходів щодо
покращення рівня безпеки переве
зення пасажирів та вантажів відпов
ідно до наданих компетенцій;
— розвиток стандартизації у
сфері будівництва, реструктуризації
та утримання автомобільних доріг
загального користування різного
рівня значення;
— реалізація повноважень єди
ної фінансової та бюджетної політи
ки у сфері транспорту.
Міністерство інфраструктури
України у процесі здійснення регу
ляторних функцій повинно викону
вати наступні дії:
— забезпечувати демократичну
та інноваційну політику, направлену
на удосконалення державного регу
лювання транспортної сфери, визна
чаючи її пріоритетні напрями розвит
ку за всіма видами транспорту;
— розробляти та затверджува
ти нормативні та законодавчі акти,
а також будувати архітектуру зако
нодавчого та нормативного регулю
вання для забезпечення ефектив
ності регулювання транспортної
сфери;
— впроваджувати затверджені
плани розвитку транспортної сфери
та розробляти стратегічні плани та
програми, забезпечуючи ефективну
комунікаційну політику на всіх
рівнях державного регулювання;
— реалізувати принципи дер
жавного та приватного партнерства
в області транспортної інфраструк
тури та модернізувати механізми
його здійснення, що максимально
наближені до поточних умов сфери
транспортування;
— забезпечити передумови для
ефективних
комунікацій зацікавле
Рис. 3. Структура державного регулювання Міністерства
них
сторін
у
розвитку транспортної
інфраструктури України у сфері транспорту
сфери.
Джерело: згруповано авторами.
Міністерство інфраструктури
створення безпечних умов надання транспортних по України здійснює регулювання автомобільної, морсь
слуг;
кої, авіаційної галузі та підприємств прямого підпоряд
— забезпечення регулярних перевезень та утри кування [7] (рис. 3).
мання транспортної інфраструктури загального кори
Основними регуляторами автомобільної галузі є
стування, регіонального та місцевого значення для регіональні служби автомобільних доріг, обласні служ
забезпечення вільного пересування населення та ван би автомобільних доріг, районні служби автомобільних
доріг.
тажу;
Що стосується державного регулювання автомо
— формування єдиного економічного простору, а
більної галузі, то основним органом є Державне Агент
також транспортної та екологічної безпеки;
— розроблення та впровадження національних, ре ство автомобільних доріг України, Державне підприєм
гіональних та місцевих планів щодо розвитку транспор ство "Державний автотранспортний науково дослідний
тної сфери, а також програм розвитку дорожнього гос і проєктний інститут", Державне підприємство "Украї
подарства, використання повітряного простору Украї нське державне підприємство по обслуговуванню іно
ни, розвитку туризму, діяльності курортів, надання по земних та вітчизняних автотранспортних засобів "Укр
слуг поштового зв'язку;
ІнтерАвтоСервіс".
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Таблиця 1. Законодавча нормативно'правова база з питань державного регулювання
у транспортній сфері
Сфера
застосування
Загальні
положення

Законодавчий акт

Номер та дата прийняття

Конституція України
Про Кабінет Міністрів України
Про центральні органи виконавчої влади
Галузеві
Про автомобільні дороги
Про транспорт
Про дорожній рух
ТехнікоПро джерела фінансування дорожнього
технологічна
господарства України
модернізація
Про ратифікацію Фінансової угоди між
Україною та Європейським інвестиційним
банком
Про ратифікацію Кредитної угоди між
Україною та Європейським банком
реконструкції та розвитку
Про реконструкцію та експлуатацію
на платній основі автомобільної дороги
Київ – Одеса
Перевезення
Про перевезення небезпечних вантажів
Фінансування Бюджетний кодекс України
Про державний бюджет України на
відповідний рік
Про джерела фінансування дорожнього
господарства України
Стратегічні цілі Про схвалення Національної транспортної
стратегії України на період до 2030 року

№ 254к/96-ВР від 28.06.1996 р.
№ 794-VII від 27.02.2014 р.
№ 3166-VI від 17.03.2011 р.
№ 2862-IV від 08.09.2005 р.
№ 232/94-ВР від 10.11.1994 р.
№ 3353-XII від 30.06.1993 р.
№ 1562-XII від 18.09.1991 р.
№ 4042-VI від 16.11.2011 р.
№ 928-V від 13.04.2007 р.
№ 855-IV від 22.05.2003 р.
№ 1644-III від 06.04.2000 р.
№ 2456-VI від 08.07.2010 р.
№ 1562-XII від 18.09.1991 р.
№ 430-р від 30.05.2018 р.

Джерело: згруповано автором.

Що стосується морського транспорту, то основни
ми органами державного регулювання є Державна
служба морського та річкового транспорту та Держав
не підприємство "Адміністрація морських портів Украї
ни".
У авіаційній галузі основними регулятивними орга
нами є: Державне підприємство обслуговування повітря
ного руху України, Державне підприємство "Міжнарод
ний аеропорт "Львів ім. Данила Галицького", Державне
підприємство "Міжнародний аеропорт Бориспіль", Дер
жавне підприємство "Український центр з науково ме
тодичного забезпечення, експлуатації авіаційної техні
ки", Державне підприємство "Дирекція з будівництва
міжнародного аеропорту "Одеса", Український держав
ний проєктно технологічний науково дослідний інсти
тут цивільної авіації "УкрАеропроєкт".
Центральним органом виконавчої ради виступає
Державне агентство автомобільних доріг України "Ук
равтодор"[8]. Компанія підпорядковуються Міністер
ству інфраструктури України. Основною функцією Ук
равтодору є реалізація державної політики в області
державного господарства та управління автодорогами
на всіх рівнях шляхом забезпечення управління автомо
більними дорогами загального, загальнонаціонально
го та місцевого користування. Укравтодор активізує та
підтримує розвиток транспортної сфери, забезпечує
високий рівень безпеки дорожнього руху, здійснює
створення та підтримування стандартів якості надання
послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомоб
ільним транспортом. До функцій цього органу також
входить впровадження інноваційних проєктів, підвищен
ня рівня експлуатаційного стану автодорожніх доріг,
сприяння розвитку транспортної інфраструктури на
принципах інклюзії, тобто збільшуючи рівень покриття
доріг у сільській місцевості, а також забезпечуючи рівні
права щодо безперешкодного пересування міським та

сільським населенням, розвиток конкурентних переваг
вітчизняних автомобільних доріг з метою активізації
туристичного сектору у різних напрямах. Окрім цього,
Укравтодор здійснює свою діяльність у складі ПрАТ
"Автомобільні дороги України", яка вважаються моно
полістом на вітчизняному ринку будівництва доріг.
Транспортна компанія виступає однією із важливих ком
паній, що впливають на розвиток економіки, вона зай
мається забезпеченням сталого розвитку та ефектив
ності державного управління.
Отже, державне регулювання здійснюється у різних
сферах і є особливо потрібним для реалізації публіч
них інтересів. Так, відповідно до Закону України "Про
транспорт" основною метою державного регулювання
транспортної сфери є своєчасне, повне та якісне задо
волення потреб населення та економіки у перевезеннях
та забезпечення потреб оборони держави, захисту прав
споживачів.
Окрім зазначеного закону, транспортні відносини
регулюються й іншими нормативними та законодавчи
ми документами. Зокрема, основою нормативно право
вого забезпечення у сфері транспортної інфраструкту
ри є Закон України "Про автомобільні дороги", "Про
транспорт", "Про дорожній рух" тощо. Розглянемо
більш детально Закони України, які діють у сфері транс
портування та регулюють її.
Органи виконавчої влади та органи місцевого само
врядування забезпечують реалізацію державної політи
ки у сфері транспорту та розробляють місцеві та регіо
нальні програми з його розвитку, встановлюючи тари
фи за проїзд, інформуючи населення про прийняття
рішень і здійснюючи контроль за процесом перевезен
ня.
Окрім законодавчих актів, існують і підзаконні нор
мативно правові акти, до яких відносяться постанови
Кабінету Міністрів із розвитку та регулювання транспор
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тної сфери. Ці постанови приймаються щороку з питань
здійснення реконструкції об'єктів транспортної сфери,
використання коштів, затвердження проєктів робіт та
робочих проєктів.
З удосконаленням нормативно правової бази з'яв
ляється можливість вирішення багатьох проблем транс
портної сфери, що у результаті стає пріоритетом дер
жавного регулювання у сфері транспорту. Однак, щоб
охопити процес удосконалення комплексно, необхідно
впровадити ряд поправок на всіх рівнях транспортного
регулювання. Зокрема, правове забезпечення еконо
мічних процесів, що відбуваються у державі, є похідни
ми від конституційного правопорядку, а тому для того,
щоб удосконалити фінансову частину регулювання, слід
удосконалювати законодавчу базу на всіх рівнях регу
лювання, починаючи від Конституції і Кодексів [9].
Насамперед основні напрями удосконалення дер
жавного регулювання повинні здійснюватися в бік фор
мування партнерських взаємовідносин між державою
та приватним транспортним сектором [10]. Враховую
чи те, що суб'єкти господарювання, які надають транс
портні послуги, несуть публічні зобов'язання, необхід
но удосконалювати модель партнерства між приватни
ми та державними інтересами учасників транспортних
відносин. Основним правовим підгрунтям для цього є
Господарський кодекс України, Цивільний кодекс Ук
раїни, а також зазначене у таблиці 1 транспортне зако
нодавство, яке регулює правила перевезення пасажирів
та вантажів.
Важливим напрямом розвитку правового регу
лювання стало прийняття Верховною Радою України в
2020 році Закону України "Про внутрішній водний транс
порт". Цей закон сприяє створенню річкового шляху від
Чорного до Балтійського моря у рамках міжнародного
проєкту між Польщею, Білоруссю та Україною, а також
дозволяє оновити стратегію розвитку морських портів
до 2038 року.
У сфері залізничного транспорту започатковано
експериментальний проєкт, який дозволяє допускати
приватні локомотиви на залізничні колії загального ко
ристування. У рамках цього проєкту укладено перший
договір про допуск приватних локомотивів на деякі із
залізничних дільниць ТОВ "Українська локомотивна
будівельна компанія" [11]. Першим кроком до створен
ня конкурентного ринку залізничних перевезень є за
безпечення рівноправного доступу приватних органі
зацій до залізничної інфраструктури та впровадження
нової моделі співпраці на ринку. Це потребує удоско
налення нормативного законодавства у сфері залізнич
ного транспортування.
На сьогодні залишається досить гострою пробле
ма залучення інвестицій у транспортну сферу, тому важ
ливим напрямом розвитку державного регулювання є
створення та реалізація проєктів, які орієнтуються на
державно приватне партнерство. Зокрема, у 2020 році
укладені перші договори, відповідно до яких сформо
вана велика кількість масштабних проєктів у галузі
інфраструктури та транспорту. Ці інвестиційні проєкти
охоплюють практично всі галузі транспорту, а особли
во морський та залізничний [12].
З метою покращення інформаційного забезпечен
ня та поширення систем диджиталізації, у транспортну
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сферу впроваджується поняття електронних товарно
транспортних накладних для здійснення міжнародних
перевезень вантажів автомобільним транспортом у рам
ках експериментального проєкту [13]. Також важливим
є розвиток транспортного коридору Європа Кавказ
Азія у галузі залізничного сполучення та інфраструк
тури за програмою міжнародного співробітництва
ТРАСЕКА. Сюди відноситься розвиток мультимодаль
них перевезень та створення цифрових коридорів, які
полегшують здійснення міжнародних транспортних пе
ревезень [14].
Окрім того, важливою складовою розвитку транс
портної системи стає залучення у великих масштабах
нових видів транспорту — дронів (квадрокоптерів), які
будуть використовуватися для перевезення вантажів, а
також для доставки продуктів населенню та можуть за
стосовуватися у інших логістичних операціях. Однак на
сьогодні зазначене питання взагалі не має нормативно
правового регулювання, а тому потребує належної ува
ги зі сторони регуляторів [15].

ВИСНОВКИ
На сьогодні державне регулювання транспортного
сектору має високо організовану інституційну структу
ру, яка створює передумови для розвитку транспорт
ної галузі, здійснює її організацію та контролює на всіх
рівнях державного управління. Попри достатньо склад
ну систему державного регулювання, на сьогодні у
транспортній галузі виникає чимало питань, які стосу
ються фінансування, інвестицій та розвитку. По факту
ж транспортна інфраструктура щороку погіршується і
вже протягом багатьох років знаходиться у кризовому
стані. Для того щоб подолати проблеми кризового ста
ну у транспортній сфері, необхідно підвищити дієвість
державного регулювання шляхом формування сприят
ливого інституційного середовища, впровадження по
правок до діючих законодавчих актів та розроблення
нових. Підвищивши якість управління у сфері транспор
тування, державі вдасться залучити більше інвестицій,
що дозволить галузі розвиватися стрімкішими темпами.
Залучення інвестицій і подальший розвиток транспорт
ної галузі повинні відбуватися на основі державно при
ватного партнерства. Рекомендується розробити та
імплементувати такі умови для приватного транспорт
ного та інших секторів економіки, які стануть економіч
но вигідними для здійснення інвестицій. Це в подаль
шому дозволить вирішити проблемні питання у сфері
постачання продукції або перевезення пасажирів і в
результаті зумовить розвиток транспортної галузі в
країні.
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FUNDAMENTAL DISADVANTAGE OF INSURANCE COMPANIES IN COMPLEMENTARY
PENSION PROVISIONS IN UKRAINE
Стале погіршення структури населення в Україні та ігнорування інвестиційних процесів у системі
чинного солідарного пенсійного забезпечення зумовлює підвищення попиту на комплементарне
пенсійне страхування. Така можливість теоретично могла би базуватися на сукупності діючих у країні
страхових компаніях, які вже почали пропонувати різноманітні накопичувальні пенсійні програми. В
статті розглянуто фундаментальний недолік страхових компаній в комплементарному пенсійному
забезпеченні в Україні. Цей недолік визначений в структурі їхніх активів, яка відповідає потребам
основного виду діяльності — страхування та діючій нормативній базі щодо забезпечення резервів.
Уточнено, що в структурі активів страхових компаній більше 50 % становлять депозити, гроші на
рахунках та облігації. Такі види активів не дозволять клієнтам відповідних суб'єктів господарюван
ня мати ефективне комплементарне пенсійне забезпечення. Конкретизовано структуру активів та
пасивів суб'єкта господарювання, що здатна забезпечувати ефективність комплементарного пен
сійного забезпечення, однак така структура відповідає інвестиційним фондам. Визначено, що фор
мування комплементарного пенсійного забезпечення в країні має базуватися саме на інвестицій
них фондах з довгостроковою диверсифікованою структурою активів в акціях провідних корпорацій
США та пасивів, що передбачає емісію власних облігацій на національній фондовій біржі.
For many years, the need for the introduction of complementary pension provision has matured in
Ukraine. The stable deterioration of the population structure in Ukraine and the disregard of investment
processes in the system of existing solidarity pension coverage predetermines the increase in demand
for complementary pension insurance. Such an complementary could theoretically be based on insurance
companies operating in the country, which have already begun to offer a variety of funded pension
programs. However, the such basis should have fundamental prerequisites for ensuring effectiveness in
complementary pension provision in the country. The purpose of the work is to clarify the fundamental
prerequisites of complementary pension provision for citizens by insurance companies in Ukraine. The
fundamental disadvantage of insurance companies in complementary pension provision in Ukraine was
considered. This disadvantage is defined in the structure of their assets, which corresponds to the needs
of the main activity — insurance and the of current regulatory framework for the provision of reserves in
these activities. It is specified that in the structure of assets of insurance companies, more than 50% are
deposits, money on accounts and bonds. Such types of assets will not allow clients of the relevant
economic entities to have an effective complementary pension provision. The structure of assets and
liabilities of the business entity is specified, which is able to ensure the effectiveness of complementary
pension provision, but such a structure corresponds to investment funds. It is determined that the
formation of complementary pensions in the country should be based on investment funds with a long
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term diversified asset structure in the shares of leading US corporations and on longterm liability, which
provides for the issuance of own bonds on the national stock exchange. The differences between
investment funds and insurance companies defined in the article are the reason for the losing of the latter
in the struggle for complementary pensions for citizens of the country.

Ключові слова: комплементарне пенсійне страхування, страхові компанії, структура активів, інвес
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вже багато років в Україні назріла необхідність впро
вадження комплементарного пенсійного забезпечення.
Така необхідність зумовлена об'єктивними причинами,
що поступово нівелюють можливості солідарної пенсій
ної системи в країні. Погіршення структури населення —
є проблемою не тільки України. В багатьох європейсь
ких та, навіть, азійських країнах така проблема змушує
уряди збільшувати вік виходу на пенсію або зменшувати
пенсійні виплати. Основні принципи солідарної пенсійної
системи в цих країнах не можуть нейтралізувати пробле
му погіршення структури населення, коли питома вага
пенсіонерів стало зростає, а працюючих громадян —
зменшується. Однак у багатьох країнах додатково діє
накопичувальна пенсійна система в різних формах. На
приклад, близько 30 % громадян США мають власний
брокерський рахунок та є інвесторами на фондовому
ринку.
В Україні ситуація значно гірше. По перше, комп
лементарне пенсійне забезпечення тільки зароджуєть
ся. По друге, крім природного старіння населення до
дається відтік з країни працездатної її частини на заро
бітки внаслідок стрімкого зменшення робочих місць. По
третє, стрімко зростає вага самозайнятого населення,
що не сплачує ніяких податків та внесків. По четверте,
діюча солідарна пенсійна система не передбачає інвес
тиційних процесів: все, що отримано від працюючих —
повністю сплачується пенсіонерам.
Ми виходимо з того, що солідарна пенсійна сис
тема є необхідною та важливою, тому її неможна по
вністю ліквідувати. Однак для нейтралізації сучасних
проблем у країні необхідним стає доповнення її ме
ханізмами, що передбачають інвестиційні накопичу
вальні процеси. Сукупність таких механізмів і явля
ють собою комплементарне пенсійне забезпечення,
що зовсім не є альтернативою, однак доповнюють
існуючу систему.
За таких умов у країні попит на комплементарне
пенсійне забезпечення є та має тенденцію до зростан
ня. Попит породжує пропозицію. Зокрема страхові
компанії скористалися таким попитом і пропонують
різноманітні програми пенсійного страхування. До того
ж, такі пропозиції є досить активними і іноді дещо на
в'язливими: представники страхових компаній навіда
лися майже в кожну організацію, де працює більше 100
працівників. Також підключили й так зване "сарафан
не радіо", використовуючи знайомства та особисті кон
такти.

Слід зауважити, що пенсійне забезпечення не є основ
ним видом діяльності страхових компаній. В такому ви
падку виникає питання фундаментальних передумов та
можливостей ефективного комплементарного пенсійно
го забезпечення страховими компаніями і, зокрема, в
Україні враховуючи специфіку національного законо
давства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень та публікацій за тема
тикою статті [3—8] свідчить про зацікавленість вчени
ми страховими компаніями взагалі, та напрямами їх
інвестицій в Україні зокрема. Наразі Н.О. Шишпанова,
Н.В. Мілошевич, Л.В. Діденко, К.І. Павленко, С.М. Ус
тимчук [3—5] досліджували структуру активів украї
нських страхових компаній, що дуже полегшило нам
розробку власних висновків. Саме структура активів
досліджуваних суб'єктів господарювання і є ключо
вим питанням у альтернативному пенсійному забез
печенні.
Зокрема, Н.О.Шишпанова та В.М. Зюбін відмічали
суттєвий потенціал страхових компаній як постачальни
ка інвестиційних ресурсів у національному господарстві
[3; 8]. Однак Н.В. Мілошевич все ж вказував на низький
рівень капіталізації страхового ринку України. М.П. Де
нисенко та А.В. Токачева у [7] відмічали ігнорування
вітчизняними страховими компаніями довгострокових
інвестицій на фондовому ринку.
Розгляд відповідних наукових робіт дозволяє виз
нати також і таке:
1) доволі суттєвий рівень регулювання страхової
діяльності в країні, оскільки майже всі дослідники по
силаються на правила та вимоги, що в тому числі викла
дені в нормативній базі [1; 2];
2) наявність у країні сукупності страхових орга
нізацій, що є вагомим фінансовим інститутом, який діє
вже довгий час успішно, однак з погляду своєї основ
ної діяльності — страхування, при цьому цей фінансо
вий інститут як має суттєві інвестиційні ресурси для роз
витку національного господарства, так і комплекс
суб'єктивних та об'єктивних проблем розвитку.
На перший погляд, наявність діючої сукупності стра
хових компаній в Україні можна використати як базис
комплементарного пенсійного забезпечення. Однак та
кий базис має мати фундаментальні передумови ефек
тивності саме для громадян, а не для страховиків. До
слідження таких передумов є резервом логічного про

115

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1)

грошові кошти
на поточних
рахунках – 7 %;

банківські вклади (депозити) — 34
%; нерухоме майно — 7,5 %;
акції — 14 %; корпоративні об
лігації — 2 %; цінні папери, що
2) банківські
вклади (депозити) – емітуються державою (облігації
внутрішнього державного займу)
34 %;
6) цінні папери,
— 19 %; права вимоги до пере
що емітуються
страховиків — 13 %; інше — 3,5
державою (облігації
%.
внутрішнього
державного займу) –
З наведених елементів лише
19 %;
14 % активів інвестовані в акції.
До того ж, скоріше за все украї
5) корпоративні
нських емітентів, що також важ
облігації – 2 %;
ливо з погляду розгляду ефек
3) нерухоме майно
тивності інвестиційної діяльності.
4) акції – 14 %;
– 7,5 %;
Наведена структура активів
Рис. 1. Усереднена структура активів страхових компаній в Україні
відповідає високому рівню
довження вже здійснених досліджень щодо страхових ліквідності та низькому рівню фінансового ризику, що
компаній в країні.
важливо саме у страховій діяльності для формування
страхових резервів. Для успішної інвестиційної діяль
МЕТА СТАТТІ
ності така структура не є підходящою.
Метою роботи є уточнення фундаментальних пере
Як бачимо з рисунка 1, більше 50 % активів — це
думов комплементарного пенсійного забезпечення гро грошові кошти на рахунках, депозити, облігації. Такі
мадян страховими компаніями в Україні.
види активів не тільки не зможуть забезпечити стале
зростання капіталу для громадян — клієнтів страхових
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
компаній за договорами саме пенсійного забезпечен
ДОСЛІДЖЕННЯ
ня, але й навіть не вбережуть їх капітал від інфляції. До
Принциповим положенням ефективного комплемен того ж страхова компанія має бути прибутковою та по
тарного пенсійного забезпечення громадян є успішна кривати власні накладні витрати. В свою чергу прибу
інвестиційна діяльність, що передбачає довгострокові ток та накладні витрати страхової компанії ляжуть на
інвестиції в активи, дохідність яких на тривалому плечі її клієнтів.
відрізку часу переважає дохідність інших видів активів
Розгляд усередненої структури активів страхових
з прийнятним рівнем ризику. Тобто відповідь на питан компаній в Україні дозволяє також зробити такі виснов
ня щодо доцільності участі страхових компаній у комп ки:
лементарному пенсійному забезпеченні криється у
1) таку структуру активів (рис.1) може повторити
структурі їхніх активів.
громадянин самостійно, окрім купівлі облігацій. Однак
Проведені дослідження, в тому числі й аналіз робіт за рівнем дохідності облігації майже не перевершують
[3—5], дозволили виявити, що з роками структура ак депозитні вклади, тому громадянином облігації можуть
тивів страхових компаній в Україні змінювалася, однак бути замінені на депозити. В такому разі (якщо розгля
в цілому вона була відносно сталою. Частки окремих дати саме комплементарне пенсійне забезпечення) стра
елементів структури активів досліджуваних суб'єктів хова компанія перетворюється на посередника, якого
господарювання були близькими до таких значень громадянин може безболісно виключити зі своєї влас
(рис.1): грошові кошти на поточних рахунках — 7 %; ної схеми накопичення капіталу;
2) таку структуру активів знецінює інфляція, оскіль
ки більше 50% з них це — депозити або близькі до них
за рівнем дохідності та ризику. Отже, у довгостроковій
перспективі вона принесе збитки громадянину, який до
того ж має сплатити накладні витрати та прибуток для
страхової компанії — посередника;
3) наведена структура активів суттєво відрізняєть
ся від принципів формування структури активів (та зок
рема й пасивів) успішного інвестиційного фонду, де пе
редбачено використання фінансового важеля. Наразі
принципи формування структури балансу успішного
інвестиційного фонду розглянуто нами у [9; 10].
Відповідні принципи передбачають, що левова частка
активів такого суб'єкта господарювання має базувати
ся на диверсифікованому портфелі акцій провідних ком
паній США, що формується тривалий час (рис. 2).
Для отримання ефекту фінансового важеля об
Рис. 2. Піраміда формування балансу
лігації в суттєвій частці не можуть бути в активах, а лише
успішного інвестиційного фонду
у пасивах (рис. 3).
Джерело: [9].
7) права вимоги до
перестраховиків –
13 %;
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інше - 3,5 %
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активи саме в облігаціях та депози
тах тому, що це відповідає діючий
Гроші на рахунках
нормативній базі [1; 2] та базисним
принципам страхування. Отже, стра
хові компанії та інвестиційні фонди
Власний капітал
— це зовсім інша річ, вони суттєво
різняться за принципами формуван
ня структури балансу. При цьому
ефективне комплементарне забезпе
Акції провідних світових компаній
чення громадян гармонізує саме з
принципами формування структури
балансу успішних інвестиційних
Облігації
фондів, а не страхових компаній. Для
формування комплементарного пен
сійного забезпечення в країні слід
Будинки, споруди, обладнання,
базуватися саме на інвестиційних
інветар
Інші поточні зобов'язання
фондах, що довгий час формують
диверсифіковану структуру активів в
Рис. 3. Структура балансу інвестиційного фонду,
акціях провідних корпорацій США
що забезпечує можливість використання фінансового важелю при цьому здійснюючи емісію влас
та відповідає принципам фінансової стійкості
них облігацій на національній фон
інвестиційних фондів
довій біржі.
Джерело: [10].
Визначені відмінності між інвес
У такому разі суб'єкт господарювання перестає бути тиційними фондами та страховими компаніями зумовлять
безглуздим посередником, оскільки ефект фінансово програвання останніх в боротьбі за комплементарне пен
го важеля громадянину як індивідуальному інвестору сійне забезпечення громадян країни.
Як аргумент на захист страхових компаній може
отримати проблематично, оскільки він не має можли
вості емісії власних облігацій. Всі інші кредитні ресурси бути той, що наведена структура активів на рисунку 1
дуже добре відповідає основному виду діяльності та
є більш коштовними.
Для отримання ефекту фінансового важеля та за існуючим пасивам досліджуваних суб'єктів, а вже у ви
безпечення сталого зростання активів важливим є купі падку започаткування накопичувальних програм з ком
вля акцій саме провідних корпорацій США, оскільки про плементарного пенсійного страхування (тобто коли
тягом тривалого часу саме фондовий ринок цієї країни є зміниться структура пасивів) структура активів змінить
ся у бік зростання питомої ваги акцій. Але ж все рівно
стало зростаючим, на відміну від інших країн (рис. 4).
Як бачимо з рисунка 4, фондовий індекс S & P — згідно з діючоюї нормативною базою маємо обмежен
500, що відслідковує капіталізацію понад 500 та про ня на акції в структурі активів страхових компаній, що
відних корпорацій США стало зростав протягом 40 років зумовлює відповідні обмеження на контракти з комп
у середньому на 8,74 % у рік. При цьому дохідність кор лементарного пенсійного страхування або робить необ
поративних облігацій становить лише 3—4 % річних у хідним зняття таких обмежень шляхом редакції зако
нодавства. У випадку впровадження обмежень у кон
дол. США.
На відміну від розглянутих принципів формування трактах їх обсяг у грошовому вимірюванні не може пе
структури балансу успішних інвестиційних фондів ревищувати 20 % у загальній структурі пасивних кон
вітчизняні страхові компанії полюбляють розміщувати трактів суб'єкта господарювання.
Активи

Пасиви

Рис. 4. Динаміка фондового індексу S & P — 500
Джерело: зроблено самостійно.
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діяльності компаній — страхування. Комплементарне
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WORLD PRACTICE OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN HEALTHCARE

Статтю присвячено дослідженню світової практики трансформаційних змін у сфері охорони
здоров'я в контексті боротьби з пандемією COVID19 у провідних зарубіжних країнах з метою
визначення можливості їх застосування в Україні. Досліджено сучасні технологічні трансфор
мації у сфері охорони здоров'я Данії, Естонії, Німеччини. Встановлено, що Головною складо
вою Датської системи є універсальний реєстрпортал Sundhed.dk, де міститься уся інформа
ційна база для роботи лікарів та користування пацієнтів. Зазначена платформа постійно онов
люється та удосконалюється з метою розширення функціоналу для лікарів та можливостей для
користувачів. Важливою складовою трансформаційних змін здоровоохоронної сфери Данії є
прецизійна медицина на основі геноміки, у яку країна інвестує значні кошти. Національна стра
тегія персоналізованої медицини 2021—2022 роки встановлює принцип індивідуальної меди
цини для кожного пацієнта з особливим акцентом на секвенуванні генома людини. Основними
принципами, за якими працює естонська система електронної охорони здоров'я є: ідентифі
кація всіх користувачів через IDкартку чи Mobile ID; цифровий підпис усіх медичних документів;
надійність у збереженні інформації завдяки технології блокчейн; кодифікація персональних
даних (розмежування особистих даних та медичних матеріалів); конфіденційність інформації;
високий рівень кібернетичної захищеності. Головний акцент у розбудові системи eHealth Німеч
чини ставиться на проблемах збереження здоров'я літніх людей, зменшення рівня хронічних
захворювань та розвиток програм реабілітації. У Німеччині створена можливість здійснювати
міжвідомчу взаємодію у вигляді електронних медичних записів. Кожен пацієнт має власну Елек
тронну карту здоров'я. Обгрунтовано, що розвинуті країни світу по різному здійснюють пере
будову галузей економіки з урахуванням власного рівня технологічного розвитку. Водночас кож
на з них головною метою визначає досягнення успіху у реформуванні та підвищення конкурен
тоспроможності. Зокрема, модернізація сфери охорони здоров'я з використанням цифрових
технологій є необхідною умовою для повноправної участі країн у єдиному цифровому просторі.
The article is devoted to the study of the world practice of transformational changes in the field of
health care in the context of combating the COVID19 pandemic in leading foreign countries in order
to determine the possibility of their application in Ukraine. Modern technological transformations in
the field of healthcare in Denmark, Estonia and Germany have been studied. It has been established
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that the main component of the Danish system is the universal registry portal Sundhed.dk, which
contains all the information base for the work of doctors and the use of patients. This platform is
constantly updated and improved in order to expand the functionality for doctors and opportunities
for users. An important component of the transformational changes in Denmark's healthcare sector
is precision genomic medicine, in which the country invests heavily. The National Strategy for
Personalized Medicine 2021—2022 establishes the principle of individual medicine for each patient
with a special emphasis on the sequencing of the human genome. The main principles of the Estonian
eHealth system are: identification of all users by IDcard or Mobile ID; digital signature of all medical
documents; reliability in information storage thanks to blockchain technology; codification of personal
data (separation of personal data and medical materials); confidentiality of information; high level of
cyber security. The main focus in the development of the eHealth system in Germany is on the
problems of maintaining the health of the elderly, reducing the level of chronic diseases and the
development of rehabilitation programs. In Germany, it is possible to carry out interagency
cooperation in the form of electronic medical records. Each patient has their own Electronic Health
Card. It is substantiated that the developed countries of the world carry out restructuring of branches
of economy in different ways taking into account own level of technological development. At the
same time, each of them determines the main goal of success in reforming and increasing
competitiveness. In particular, the modernization of health care with the use of digital technologies
is a necessary condition for the full participation of countries in the single digital space.
Ключові слова: публічне управління, сфера охорони здоров'я, медична галузь, трансформаційні зміни у
сфері охорони здоров'я.
Key words: public administration, health care, medical industry, transformational changes in healthcare.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Новітні технології відкривають безліч можливостей
для розвитку усіх сфер життєдіяльності людини та су
спільства. Аграрне виробництво, освіта, будівельна га
лузь, наука, мистецтво, сфера охорони здоров'я — пе
релік галузей можна продовжувати, однак висновок
один — інноваційний технологічний розвиток покращує
життя громадян, спрощує їх спілкування з державними
органами, пришвидшує отримання послуг, тим самим
піднімаючи рівень довіри громадян до публічної влади.
Розвинуті країни світу по різному здійснюють пере
будову галузей економіки з урахуванням власного рівня
технологічного розвитку. Але кожна з них головною
метою вбачає досягнення успіху у реформуванні та
підвищення конкурентоспроможності на світовій арені.
Зокрема, модернізація сфери охорони здоров'я з ви
користанням цифрових технологій є необхідною умо
вою для повноправної участі країни у єдиному цифро
вому просторі.

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

свідчать численні наукові праці З. Гладуна, Н. Васюк,
В. Москаленка, В. Пономаренка, Я. Радиша, І. Рожко
вої, І. Солоненка та інших вітчизняних вчених. Водно
час потребують подальших наукових досліджень питан
ня, пов'язані із трансформаційними змінами у сфері охо
рони здоров'я, що актуалізується з огляду на пандемію
COVID 19, поширення якої поки що не вдається повністю
локалізувати. У цьому зв'язку актуальним вбачається
вивчення зарубіжного досвіду публічного управління у
питаннях технологічної перебудови сфери охорони здо
ров'я.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження світової практики транс
формаційних змін у сфері охорони здоров'я в контексті
боротьби з пандемією COVID 19 у провідних зарубіж
них країнах з метою визначення можливості їх застосу
вання в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Стратегія єдиного цифрового ринку ЄС була прий
нята у травні 2015 року. Цей документ встановлює три
стратегічних цілі:
— створення цифрового простору з можливістю
удосконалення надання послуг: розвиток цифрових
мереж та безпечних та надійних цифрових інфраструк
Про важливість наукового пошуку у сфері публіч тур; підвищення кібербезпеки інформаційних систем,
ного управління охороною здоров'я як системою електронну конфіденційність;
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— покращення доступу до цифрових товарів і по
слуг: спрощення електронного доступу споживачів
та бізнесу до товарів та послуг; усунення технологі
чних бар'єрів до онлайн торгівлі та контенту з одно
часним підвищенням безпеки та захисту користува
ча;
— розвиток цифрових технологій як рушійної сили
зростання: збільшення потенціалу цифрової економіки;
підвищення цифрових навичок громадян [1].
Цифрові технології дають можливість віддзеркали
ти фізичний світ у віртуальному просторі, де кожен
фізичний об'єкт при підключенні до всесвітньої мережі,
набуває віртуальних ознак. Клаус Мартин Шваб, відо
мий німецький економіст і дослідник, засновник Все
світнього економічного форуму у Давосі, у своїх пра
цях "The Forth Industrial Revolution" (Четверта промис
лова революція) та "Shaping the Fourth Industrial
Revolution" (Технології четвертої промислової рево
люції) у співаторстві з Ніколасом Девісом, колегою та
експертом з економіки, зазначають, що сучасні новітні
технології наближають нас до наступного витка цивілі
заційного розвитку — четвертої промислової революції,
або Індустрії 4.0. На їх переконання, за масштабом, об
сягом та складністю четверта промислова революція не
має аналогів в усьому попередньому досвіді людства.
Це будуть технологічні прориви в найширшому спектрі
сфер, включаючи, штучний інтелект, роботизацію, на
нотехнології, біотехнології та багато іншого [2].
У цьому зв'язку варто зазначити, що новітні техно
логії є конвергентними, тобто поєднуються, посилюю
чи один одного та набуваючи нових характеристик, по
ширюються швидше й масштабніше, аніж за часів попе
редніх промислових революцій. Відтак потужні техно
логічні зміни в усіх галузях світової економіки експерти
прогнозуються на 2025 рік.
Прикладом сучасних технологічних трансформацій
у сфері охорони здоров'я можна вважати Данію, оскіль
ки ця країна має чи не найдосконалішу систему елект
ронної охорони здоров'я (eHealth). Головною складо
вою Датської системи є універсальний реєстр портал
Sundhed.dk, де міститься уся інформаційна база для
роботи лікарів та користування пацієнтів. Зазначена
платформа постійно оновлюється та удосконалюється
з метою розширення функціоналу для лікарів та мож
ливостей для користувачів.
Реєстр портал Sundhed.dk функціонує з 2003 року.
Лікарі та медичний персонал мають доступ до клінічних
баз даних, лабораторій. Кожен мешканець Данії має
можливість бачити контактні дані лікарів, вартість ліку
вання, стан своїх розрахунків тощо. Портал містить "До
відник пацієнта" — цифрову енциклопедію хвороб, яка
підготовлена лікарями та медичними працівниками. У
ньому наведено опис та рекомендації щодо захворю
вань, симптомів та методів лікування. Тут також є знан
ня про здоровий спосіб життя.
Ще однією складовою трансформаційних змін
здоровоохоронної сфери Данії є прецизійна медици
на на основі геноміки, у яку країна інвестує значні
кошти. Національна стратегія персоналізованої меди
цини розрахована на 2021—2022 роки та встановлює
принцип індивідуальної медицини для блага пацієнтів.
Лікування майбутнього має підбиратися окремо для

кожного пацієнта. Це називається персональною або
точної медициною. У Національному центрі генома
проводиться робота щодо вивчення знань про гени
пацієнтів та причини захворювань, що дозволятиме
встановлювати індивідуальне лікування. Задля цього
здійснюється розробка, впровадження та експлуата
ція національної інфраструктури особистої медици
ни з особливим акцентом на секвенуванні генома
людини [3].
Окрім того, у серпні 2021 року Датський дослід
ний інститут (Statens Serum Institut) розпочав загаль
нонаціональне анкетне опитування серед більш ніж
600 000 громадян Данії, які проходять тестування або
були перевірені на коронавірус. Мета дослідження —
формування карти стану здоров'я населення країни
під час та після пандемії COVID 19. Зазначені дані
стануть основою для вироблення публічної політики
у сфері охорони здоров'я у постпандемічний період
[4].
Однією з перших країн, де здійснено загальнонаці
ональне впровадження електронної медичної картки, є
Естонія. Починаючи з 2008 року, тут функціонує систе
ма обміну медичною інформацією, документування
діяльності проводиться виключно в електронному фор
маті. На сьогодні система містить більше 20 млн доку
ментів медичного характеру, за цей період надано
близько 250 млн медичних послуг, майже 100 відсотків
населення має власні кабінети користувача медичних
послуг. Довідки та рецепти видаються у електронній
формі. Цьому сприяла виважена публічна політика, по
рівняно невелика кількість населення (близько півтора
мільйона осіб) та територія у 45,2 км2. Електронна охо
рона здоров'я Естонії не є окремо розробленою медич
ною системою. Ця медична платформа вбудована у за
гальнонаціональну систему eEstonia, в рамках якої фун
кціонують ціла низка підсистем: е Вибори, е Резидент
ство, е Податки, е Школа тощо.
У Естонії технічними питаннями функціонування
системи eHealth опікується Центр інформаційних си
стем здоров'я та соціального забезпечення. Зазначе
не підприємство виконує головне завдання: виступає
посередником між державою та громадянами, обслу
говуючи потреби уряду та надаючи послуги населен
ню.
Основними принципами, за якими працює естонсь
ка система електронної охорони здоров'я є: ідентифі
кація всіх користувачів через ID картку чи Mobile ID;
цифровий підпис усіх медичних документів; надійність
у збереженні інформації завдяки технології блокчейн;
кодифікація персональних даних (розмежування осо
бистих даних та медичних матеріалів); конфіденцій
ність інформації; високий рівень кібернетичної захи
щеності.
Власник особистого кабінету має можливість отри
мувати дані щодо того, які саме лікарі мають доступ до
особистих та медичних даних, а також може припинити
зберігати інформацію про себе у системі. Окрім того,
проводиться робота щодо надання можливості лікарям
бачити зміни у історії хвороби пацієнта у режимі реаль
ного часу.
Зазначене свідчить, що Естонією докладено знач
них зусиль щодо модернізації сфери охорони здоро
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в'я. І хоча Україна відрізняється за рівнем технологіч
ного розвитку, територією та кількістю населення, Ес
тонія є гарним прикладом для розбудови національної
системи охорони здоров'я, про що свідчить тісна спів
праця з естонськими фахівцями [5].
У Німеччині шлях до цифрової медицини розпо
чався у 2015 році з прийняттям закону про eHealth,
яким було затверджено відповідні програми та захо
ди із впровадження цифрових технологій у систему
національної охорони здоров'я. Зазначений документ
став точкою відліку модернізаційних змін у дослід
жуваній сфері та визначив галузь охорони здоров'я
Німеччини як одну із пріоритетних у публічному уп
равлінні минулого десятиліття. Головний акцент у
розбудові системи eHealth ставився на проблемах
збереження здоров'я літніх людей, зменшення рівня
хронічних захворювань та розвиток програм реабілі
тації.
У Німеччині створена можливість здійснювати
міжвідомчу взаємодію у вигляді електронних медичних
записів. Кожен пацієнт має власну Електронну карту
здоров'я, за його згодою у екстрених випадках лікарі
можуть мати доступ до усієї наявної інформації, що
міститься у ній. Власник Електронної картки здоров'я
має можливість роздрукувати власні медичні матеріа
ли, знищити їх або надати їх будь кому за власним ба
жанням. В обов'язковому порядку зберігаються лише
особисті дані застрахованої особи.
За 6 років існування eHealth у Німеччині до систе
ми приєдналось більше 80 відсотків населення;
підключено майже половину практикуючих лікарів
загальної практики; до електронної системи асоціації
лікарів долучилось 45% відділень лікарень; 32%
лікарень пов'язані з іншими лікувальними закладами,
дозволяючи системно надавати допомогу на різних
рівнях. Це дозволяє лікарям загальної практики ви
конувати вимоги національних протоколів та спрямо
вувати зусилля на попередження і контроль хроніч
них захворювань. Медичні працівники первинної ме
дичної допомоги приділяють особливу увагу консуль
туванню пацієнтів, наданню невідкладної допомоги,
за необхідності надають направлення до вузьких
спеціалістів, ведуть відповідну електронну докумен
тацію [6].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Таким чином, перебудова національних систем
eHealth в зарубіжних країнах значно покращило
рівень якості медичної допомоги завдяки оператив
ності прийняття клінічних та управлінських рішень. Це
знайшло відображення у швидкості реагування на
епідемічні загрози, які спостерігались із початком
поширення пандемії, починаючи з 2019 року. Сучасні
цифрові технології відіграють надважливу роль у про
цесі комунікативної взаємодії між лікарем та пацієн
том, змінюючи підходи та методи лікування. Транс
формаційні зміни у сфері охорони здоров'я покликані
покращити прийняття ефективних управлінських
рішень шляхом використання електронних систем у
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наданні медичних послуг та обробку великих масивів
інформації, обсяги яких постійно збільшуються.
Аналіз зарубіжної практики модернізації національ
них систем охорони здоров'я та сучасний стан роз
витку медичної галузі в Україні свідчить: впроваджен
ня вітчизняної електронної системи охорони здоро
в'я перебуває на початковому етапі й потребує роз
робки детальної покрокової стратегії та системного
реінжинірингу, що актуалізується у зв'язку з необ
хідністю вжиття заходів щодо протиепідемічного ре
гулювання.
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THE ROLE OF COMPULSORY STATE SOCIAL INSURANCE IN PUBLIC ADMINISTRATION
У статті висвітлено наукові підходи щодо визначення сутності поняття "загальнообов'язкове
державне соціальне страхування". Здійснено аналіз завдань, функцій та видів загальнообо
в'язкового державного соціального страхування. Акцентовано увагу на законодавчих аспектах
функціонування системи соціального страхування в Україні. Досліджено етапи розвитку та ре
формування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, виокрем
лено позитивні та негативні аспекти проведеної реформи. Проаналізовано діяльність фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування, здійснено детальний аналіз діяль
ності Фонду соціального страхування з використанням статистичних даних щодо діяльності Фон
ду у 2018—2020 роках. Досліджено аналітичні дані стосовно використання коштів Фонду со
ціального страхування на фінансування матеріальної допомоги для застрахованих осіб за вида
ми страхування, визначено структуру витрат Фонду та сучасні тенденції подальшого розвитку
соціального страхування в Україні, пов'язані з пандемією COVID19. Виділено ряд проблем щодо
функціонування вітчизняної системи соціального страхування, з'ясовано їх причини і можливі
наслідки у разі несвоєчасного вирішення. На основі аналізу законодавства та результатів діяль
ності Фонду соціального страхування розкрито роль та місце загальнообов'язкового держав
ного соціального страхування у державному управлінні соціальними і економічними процеса
ми в державі. Виділено актуальні питання державного регулювання у сфері загальнообов'язко
вого державного соціального страхування, а також проаналізовано обсяг повноважень Пенсій
ного фонду України, Державної фіскальної служби України та Державного податкової служби
України в сфері управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Окрес
лено основні напрями удосконалення системи загальнообов'язкового державного соціально
го страхування та механізмів наповнення Фонду страховими внесками задля сприяння покра
щенню соціального захисту населення та розвитку економіки держави.
The article highlights the scientific approaches to defining the essence of the concept of
"compulsory state social insurance". An analysis of the tasks, functions and types of compulsory
state social insurance. Emphasis is placed on the legislative aspects of the functioning of the social
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insurance system in Ukraine. The stages of development and reform of the system of compulsory
state social insurance are studied, the positive and negative aspects of the reform are singled out.
The activity of the funds of the obligatory state social insurance is analyzed, the detailed analysis of
the activity of the Social Insurance Fund is carried out with the use of statistical data on the activity of
the Fund in 2018—2020. Analytical data on the use of the Social Insurance Fund to finance material
assistance for insured persons by type of insurance, the structure of the Fund's costs and current
trends in the further development of social insurance in Ukraine related to the COVID19 pandemic.
A number of problems concerning the functioning of the domestic social insurance system have been
identified, their causes and possible consequences in case of untimely solution have been clarified.
Based on the analysis of the legislation and the results of the Social Insurance Fund, the role and
place of compulsory state social insurance in the state management of social and economic processes
in the state are revealed.Topical issues of state regulation in the field of compulsory state social
insurance are highlighted, as well as the scope of powers of the Pension Fund of Ukraine, the State
Fiscal Service of Ukraine and the State Tax Service of Ukraine in the field of compulsory state social
insurance. The main directions of improving the system of compulsory state social insurance and
the mechanisms of filling the Fund with insurance premiums to help improve the social protection of
the population and the development of the state economy are outlined.
Ключові слова: соціальний захист, соціальне страхування, загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, Фонд соціального страхування, державне управління, механізми державного управління.
Key words: social protection, social insurance, compulsory state social insurance, Social Insurance Fund, public
administration, public administration mechanisms.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток спроможної демократичної, соціальної,
правової держави неможливий без створення ефектив
ної системи соціального захисту її громадян, основною
складовою якої виступає загальнообов'язкове держав
не соціальне страхування. Слід констатувати, що нині в
Україні ще триває процес реформації у сфері соціаль
ного страхування, кінцевою ціллю якого є забезпечен
ня необхідних умов для досягнення європейських стан
дартів у сфері соціального страхування та надання по
тужного імпульсу економічному і соціальному розвит
ку держави.
В Україні вже не один рік діє система загальнообо
в'язкового державного соціального страхування, що
впливає не лише на рівень соціального захисту населен
ня, але й на ефективність діяльності підприємств через
матеріальне забезпечення й охорону здоров'я пра
цюючих. Загальнообов'язкове державне соціальне
страхування забезпечує необхідні економічні умови для
збереження працездатності економічно активної части
ни населення, надаючи у визначених законодавством
випадках матеріальну підтримку та соціальні послуги
тим, хто їх потребує. Відтак система соціального стра
хування, вочевидь, виступає дієвим механізмом держав
ного управління соціальними і економічними процеса
ми в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико методологічні та прикладні аспекти су
часного стану і розвитку загальнообов'язкового дер
жавного соціального страхування вивчали ряд українсь
ких учених, а саме: В. Андріїв, О. Белінська, М. Бодна
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рук, Н. Болотіна, М. Бровенко, О. Коваль, М. Крекотень,
Є. Мачульська, О. Москаленко, В. Надрага, С. Прилип
ко, Б. Сташків, А. Скотаренко, С. Юрій, О. Ярошенко та
ін. Актуальним проблемам функціонування та розвитку
системи соціального страхування в Україні присвятили
свої дисертаційні дослідження А. Вольська, І. Гуменюк,
С. Жадан, Н. Мартиненко, Ю. Юрченко та ряд інших.
Аналіз публікацій вітчизняних науковців, присвяче
них дослідженню проблем функціонування і розвитку
системи соціального страхування, свідчить про на
явність різних підходів до оцінки місця й ролі загально
обов'язкового державного соціального страхування в
державному управління. Важливість і актуальність фун
даментального дослідження даної проблеми визна
чається потребою сучасного осмислення функціональ
ного призначення загальнообов'язкового державного
соціального страхування та його місця в системі дер
жавного управління України.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є теоретичний аналіз поняття, видів
та функцій загальнообов'язкового державного соціаль
ного страхування, а також обгрунтування його провідної
ролі у державному управлінні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Українська держава, обравши курс на євроінтегра
цію, тим самим прийняла зобов'язання адаптувати сис
тему державного управління до принципів, загально
прийнятих в європейських державах. Це в свою чергу
потребувало здійснення відповідних реформ та транс
формацій у різних сферах державної управлінської
діяльності. Особливо важливими стали зміни у со
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ціальній сфері, де назріла потреба у вирішенні пробле
ми щодо зміни акценту з соціальної відповідальності
держави на соціальну відповідальність суспільства [4].
Проте час показав, що швидко забезпечити зростання
рівня соціального захисту в складних умовах вітчизня
ного суспільства, може тільки держава. А це означає,
що реалізація основних цілей державного управління у
соціальній сфері неможлива без дієвого механізму дер
жавного соціального загальнообов'язкового страхуван
ня.
Законодавцем визначено, що загальнообов'язкове
державне соціальне страхування є системою прав, обо
в'язків та гарантій, яка передбачає вжиття заходів із со
ціального забезпечення громадян відповідно до умов
та за видами, встановленими законодавством, за раху
нок страхових внесків, які сплачуються роботодавцями
та громадянами, а також бюджетних та інших джерел,
передбачених законом [6]. Основні завдання соціаль
ного страхування пов'язані із забезпеченням належно
го рівня соціального захисту населення України, покра
щенням його добробуту і створенням належних умов
для ефективного функціонування соціальної сфери. Ці
завдання визначають наступні функції загальнообо
в'язкового державного соціального страхування: фор
мування грошових фондів, з яких покриваються витра
ти, пов'язані з утриманням непрацездатних осіб, та осіб,
які не беруть участі в трудовому процесі; забезпечення
чисельності та структури трудових ресурсів; сприяння
вирівнюванню життєвого рівня різних соціальних груп
населення не залучених до трудового процесу. Прин
ципи загальнообов'язкового державного соціального
страхування [6].
У ст. 4 Основ законодавства про загальнообов'яз
кове державне соціальне страхування визначено такі
види загальнообов'язкового державного соціального
страхування: пенсійне страхування; страхування у зв'яз
ку з тимчасовою втратою працездатності; страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності;
страхування на випадок безробіття; медичне страхуван
ня; інші види страхування, передбачені законом [6].
Кожен з наведених видів соціального страхування
(окрім медичного, поки не запроваджене в Україні як
обов'язкове) до 1 січня 2015 року мав свій фонд і за
кон, що регулює його діяльність. Проте з 2015 року
згідно із Законом України "Про внесення змін до дея
ких законодавчих актів України щодо реформування за
гальнообов'язкового державного соціального страху
вання та легалізації фонду оплати праці" [9] в Україні
офіційно функціонують лише два фонди — Фонд за
гальнообов'язкового державного соціального страху
вання України на випадок безробіття та Фонд соціаль
ного страхування, утворений шляхом злиття Фонду со
ціального страхування з тимчасової втрати працездат
ності і Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань,
які існували раніше та були реорганізовані.
До повноважень нового Фонду соціального страху
вання належать наступні види соціального страхуван
ня: у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; від
нещасного випадку на виробництві та професійного зах
ворювання, які спричинили втрату працездатності; ме

дичне. А тому відповідно до змін, внесених до законо
давства України про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, з 2015 року в Україні страхови
ками визначені цільові страхові фонди з: пенсійного
страхування; страхування у зв'язку з тимчасовою втра
тою працездатності, від нещасних випадків на вироб
ництві та професійних захворювань, медичного страху
вання; страхування на випадок безробіття [9].
Також для оптимізації витрат на управління загаль
нообов'язкового державного соціального страхування
на початку 2020 року у Міністерстві соціальної політики
України розглядалось питання про об'єднання Фонду
соціального страхування та Пенсійного фонду України
на базі останнього. У законопроєкті зазначалось, що
це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи
загальнообов'язкового державного соціального стра
хування та покращенню надання страхових виплат. Але
поки що ця ідея не реалізована, хоча за Пенсійним фон
дом України залишається пріоритетне право управлін
ня страховими внесками [3].
Реалізація функцій соціального страхування потре
бує відповідного фінансового забезпечення. Серед
суб'єктів загальнообов'язкового державного соціаль
ного страхування, якими є застраховані особи, страху
вальники і страховики [6], важливу роль у наповненні
Фонду відіграють саме страхувальники. Внески страху
вальників — роботодавців і застрахованих осіб — є
основними джерелами коштів загальнообов'язкового
державного соціального страхування. Динаміка показ
ників доходів Фонду соціального страхування об'єктив
но залежить від кількості платників страхових внесків.
Так, за статистичними даними Фонду соціального стра
хування України з 1 січня 2018 р. по 1 січня 2021 р. відбу
лося зростання кількості страхувальників на 11,3%, при
цьому кількість юридичних осіб зросла на 6,8%, тоді
як кількість страхувальників з числа фізичних осіб зрос
ла на 17,6% [7] (рис. 1).
Водночас доходи Фонду за вказаний період зрос
ли на 43,6% [7] (рис. 2).
Привертають увагу й дані щодо витрат Фонду со
ціального страхування, адже після злиття у 2015 році
двох фондів бажаних результатів щодо скорочення
фінансових витрат, на жаль, не було отримано. За да
ними аналізу діяльності Фонду соціального страхуван
ня, проведеного Офісом з фінансового та економічно
го аналізу у Верховній Раді України, обсяг організацій
но управлінських видатків Фонду зріс (у порівнянні з
2016 роком): у 2017 році — на 45,2%, а у 2018 році —
на 32,9% відповідно. Отже, скорочення витрат на утри
мання управлінського штату, як планувалось при рефор
муванні, не відбулось [1, с.12].
Якщо до проведення реформи системи загальноо
бов'язкового державного страхування кожен з фондів
страхування реалізовував свою функцію самостійно,
незалежно від інших, то починаючи з 2011 року за ініціа
тиви Пенсійного фонду України всі внески були об'єд
нані в єдиний соціальний внесок. Нині єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(далі — єдиний внесок) є важливим елементом соціаль
ного страхування. Законодавцем визначено, що єдиний
внесок є консолідованим страховим внеском на пенсій
не страхування, страхування у зв'язку з тимчасовою
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1,88
втратою працездатності та витратами на поховання, ме
2021
дичне страхування, страхування від нещасного випад
1,47
ку на виробництві та професійного захворювання, які
1,88
Фізичні особи
спричинили втрату працездатності, страхування на ви 2020
Юридичні особи
1,42
падок безробіття, який сплачується страхувальниками
1,86
в обов'язковому порядку для забезпечення реалізації
2019
1,36
прав застрахованих осіб на отримання страхових вип
1,76
лат (послуг) за соціальним страхуванням [6].
2018
Саме єдиний внесок відіграє ключову роль у системі
1,25
загальнообов'язкового державного соціального стра
хування, адже він є головним джерелом наповнення
0
0,5
1
1,5
2
фондів соціального страхування і засобом фінансово
Рис. 1. Кількість страхувальників в Україні,
го контролю діяльності фізичних та юридичних осіб.
млн од.
Розмір єдиного внеску встановлюється Верховною Ра
дою України в залежності від категорії платника, який безпечення на суму понад 43,3 млрд грн. Структура вит
бажає брати участь в одному або кількох видах страху рат, які здійснювались Фондом на виплату різних видів
вання, передбачених законодавством [9].
допомоги протягом вказаного періоду (без урахування
Варто зазначити, що Законом України від допомоги на поховання), представлена на рис. 3 [7].
08.07.2010 № 2464 VI "Про збір та облік єдиного вне
Щодо витрат Фонду на виплату допомоги на по
ску на загальнообов'язкове державне соціальне стра ховання, то вони сплачувались практично в однаково
хування" [14] визначена можливість добровільної участі му обсязі за весь цей період: 43,2 млнгрн у 2018 році,
у системі загальнообов'язкового державного соціаль 44,2 млн грн у 2019 році та 48,3 млн грн у 2020 році [7].
ного страхування для тих осіб, які не змогли працевлаш
Зростання витрат на допомогу по тимчасовій не
туватися офіційно, проте бажають отримати страховий працездатності у 2020 році порівняно з 2019 роком (на
стаж. Тож, коли особа бере добровільну участь у сис 2 635,5 млн грн, або на 26,9 %) пояснюється пандемією
темі загальнообов'язкового державного соціального COVID 19. Адже в умовах поширення короновірусної
страхування протягом строку, який визначений у дого інфекції значно збільшилась чисельність отримувачів
ворі про добровільну участь (але не менше 1 року), це цього виду допомоги — на 224,9 тис., або 9,9%, а за
вважається страхуванням на поточний період. У цьому гальна кількість днів тимчасової непрацездатності зрос
разі розмір єдиного внеску складатиме 22 % від ла на 4,8% до 36 512 317 днів. З метою запобігання ви
мінімальної заробітної плати на дату укладання дого никненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID
вору [14].
19) були внесені відповідні зміни до Податкового ко
З метою ефективного вирішення різних проблем дексу України та інших законів України щодо підтрим
соціального захисту населення єдиний внесок пропор ки платників податків на період карантину, завдяки чому
ційно розподіляється між фондами за видами загаль було доповнено перелік страхових випадків, за якими
нообов'язкового державного соціального страхування надається матеріальне забезпечення з коштів Фонду.
(згідно з рішенням Кабінету Міністрів України). Оскіль Тому, починаючи з травня 2020 року, робочими органа
ки, починаючи з вересня 2018 року, обсяги надходжен ми виконавчої дирекції Фонду здійснюються розрахун
ня сум єдиного внеску до фондів соціального страху ки для фінансування допомоги по тимчасовій непрацез
вання та Пенсійного фонду почали зменшуватися, і під датності на період перебування застрахованої особи у
загрозою опинилися своєчасність і повнота страхових закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під
виплат усіх видів, тому з 1 січня 2019 року було прийня медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів,
то рішення про перерозподіл єдиного внеску за видами спрямованих на запобігання виникненню та поширен
соціального страхування, а саме: збільшення частки ню коронавірусної хвороби (COVID 19) [7].
єдиного внеску для Фонду соціального страхування
Наведені вище дані засвідчують важливу роль за
України (з 9,1472% до 9,3759%) за рахунок зменшен гальнообов'язкового державного соціального страху
ня частки єдиного внеску для Фонду соціального стра вання у регулюванні багатьох питань, що стосуються
хування на випадок безробіття (з 5,2313% до 30000
28247 26167
5,0026%), при цьому частка Пенсійного фонду
25069 24950
була залишена без змін (85,6215%) [10].
25000
Страхові внески, які надходять до Фонду
19673 19593
соціального страхування України, направля 20000
ються на матеріальну підтримку громадян, які
Доходи Фонду
15000
відповідно до законодавства мають право її
У тому числі
отримати. Структура розподілу виплат, як пра 10000
страхові внески
вило, характеризується перевагою страхових
виплат на допомогу по тимчасовій непрацездат 5000
ності (понад 70% усіх витрат) та решта — вип
0
лати по вагітності та пологам, а також на похо
2018
2019
2020
вання. Так, протягом 2018—2020 рр. на випла
Рис. 2. Доходи Фонду соціального страхування
ту більш ніж 8 млн застрахованим особам Фон
дом було профінансовано матеріального за
України, млн грн
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обсяги надходжень до фондів та підви
щити рівень соціального захисту насе
12439,4
лення України. Крім того, ефективному
Допомога по
функціонуванню системи загальнообо
вагітності та
в'язкового соціального страхування
4555,2
пологах
2019
може сприяти: зростання доходів фізич
9803,9
Допомога по
них і юридичних осіб, з яких вони мо
тимчасовій
жуть сплачувати всі витрати на соціаль
непрацездатності
3774,8
ного страхування; забезпечення органа
2018
7747,2
ми державної влади реалізації ефектив
ної соціальної політики, яка впливатиме
на досягнення успіхів в економічному
0
2000
4000
6000
8000 10000 12000 14000
розвитку країни; регулярне оновлення
Рис. 3. Витрати Фонду на виплату матеріального
правової бази, яка забезпечить умови
забезпечення застрахованим особам (без урахування
для реалізації своїх прав всіма суб'єктами
допомоги на поховання) за 2018—2020 рр., млн грн
системи соціального страхування [3; 4].
державного управління соціальними та економічними
Існуючі проблеми в управлінні системою загально
процесами. Зокрема, завдяки здійсненню державної обов'язкового державного соціального страхування
політики у сфері адміністрування єдиного внеску на за можна пояснити об'єктивними причинами, зокрема:
гальнообов'язкове державне соціальне страхування значною соціальною диференціацією населення і вели
здійснюється облік платників єдиного внеску, а також ким розривом у рівнях доходів мешканців різних регіонів;
контролюється своєчасність та правильність нарахуван відсутністю повноцінного й ефективного захисту най
ня і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове дер менш захищених верств населення; недостатнім рівнем
жавне соціальне страхування його платниками.
бюджетної допомоги, яка б мала спрямовуватися на роз
У свою чергу державне регулювання є важливим виток системи соціального страхування України; низьким
елементом управління соціальним страхуванням, зокре рівнем добробуту населення на фоні високого рівня без
ма процесом формування та використання коштів дер робіття; недостатньою інформованістю населення щодо
жавних соціальних фондів. Державне регулювання со діяльності страхових фондів та використання страхових
ціального страхування здійснюється через:
внесків; браком відкритості у діяльності страхових
— розробку та прийняття низки законодавчих і нор фондів тощо [2; 5]. Крім того, в Україні досі законодав
мативно правових актів, що регламентують відносини чо не врегульоване питання загальнообов'язкового дер
у цій сфері;
жавного соціального медичного страхування. І хоча про
— щорічний перегляд та затвердження розмірів понувалося декілька проєктів такого закону, однак до
страхових внесків, норм і нормативів з урахуванням логічного завершення вони так і не дійшли [3].
поточної економічної та соціальної ситуації;
З метою вирішення актуальних проблем у зазначеній
— встановлення обов'язкової вимоги щодо створен сфері, а також для більш ефективного функціонування
ня страхових резервів з метою забезпечення своєчас системи загальнообов'язкового державного соціально
ності та повноти соціальних виплат;
го страхування, яка б забезпечувала сталий розвиток
— державний фінансовий контроль за дотриманням соціальної сфери та економіки держави, доцільно вжити
законодавства щодо формування доходів соціальних комплекс заходів як правового, так і організаційного ха
страхових фондів і цільового використання їх коштів; рактеру. Зокрема, на нашу думку, необхідно:
— контроль та нагляд за діяльністю центральних і
— забезпечити створення потужної економічної
територіальних органів державних фондів, а також їх основи для відшкодування основних фінансових ри
взаємодією з іншими суб'єктами [2].
зиків, встановлення відповідного, обгрунтованого роз
Державне управління соціальною та економічною міру тарифів страхових внесків та поступове перетво
сферами в Україні здійснюється із застосуванням фінан рення існуючих страхових фондів у фінансово кредитні
сового механізму, яким слугує єдиний внесок як еле страхові компанії;
— активізувати роз'яснювальну роботу по залучен
мент загальнообов'язкового державного соціального
страхування. Ця теза підтверджується переліком зако ню власних коштів населення, стимулюючи розвиток
нодавчо визначених повноважень Центральних органів обов'язкового та добровільного страхування;
виконавчої влади (далі — ЦОВВ) у сфері управління за
— реформувати систему розподілу страхового вне
гальнообов'язковим державним соціальним страхуван ску між роботодавцем та найманим працівником у на
ням (табл. 1).
прямі скорочення частки роботодавця;
— удосконалити структуру управління фондами
Кожна з наведених у таблиці 1 державних структур
має свій обсяг повноважень та важелі впливу на плат соціального страхування, що дозволить забезпечити їх
ників єдиного внеску, а через них — на процес напов більш ефективне функціонування;
нення Фонду соціального страхування та Фонду загаль
— сприяти трансформації системи загальнообов'яз
нообов'язкового державного соціального страхування кового державного соціального страхування за рахунок
України на випадок безробіття, які надають фінансову використання інформаційних технологій (цифровізації,
підтримку застрахованим особам. Консолідація зусиль електронних послуг тощо), продовжуючи напрацьовану
усіх органів державної влади у здійсненні вказаними практику створення електронного кабінету платника по
ЦОВВ їхніх повноважень дозволить значно збільшити датків, запровадження електронних лікарняних та ін.;
2020
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— вжити дієвих заходів з
детінізації заробітної плати та
підвищення рівня середньої за
робітної плати, внески з якої
мали б спрямовувалися на фі
нансування діяльності фондів
соціального страхування та
сприяли б удосконаленню дея
ких видів соціального страху
вання.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи, можемо
зробити висновок, що в умо
вах реформування соціальної
системи та впровадження но
вих методів і механізмів дер
жавного управління загально
обов'язкове державне соц
іальне страхування сьогодні
набуває нового функціональ
ного змісту, що вимагає пев
них змін та удосконалення як
його організаційної структури,
так і методів діяльності. Ці
зміни дозволять не лише при
скорити процес розвитку сис
теми соціального страхування
і підняття рівня соціальних по
слуг, але й сприяти соціально
економічному розвитку краї
ни, забезпечити соціальний
захист її громадянам та зрос
тання рівня добробуту насе
лення країни в цілому.
І хоча існуюча система за
гальнообов'язкового держав
ного соціального страхування
має певні недоліки, проте
важко переоцінити її важливу
роль для державного управл
іння в сучасній Україні. Завдя
ки єдиному внеску як дієвому
механізму управління відбу
вається регулювання фінансо
во правових відносин у різних
сферах державної управлі
нської діяльності. Через це
загальнообов'язкове держав
не с оціальне страхув ання
містить в собі значний потен
ціал соціально економічного
розвитку держави та покра
щення добробуту українських
громадян.

Таблиця 1. Повноваження ЦОВВ у сфері загальнообов'язкового
державного соціального страхування
№
Назва
Повноваження ЦОВВ
з/ч
ЦОВВ
1. Пенсійний - Формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного
фонд
реєстру загальнообов’язкового державного соціального
України
страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) та у складі
зазначеного реєстру - реєстр платників страхових внесків до
солідарної системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування;
- організовує, координує та контролює роботу
територіальних органів щодо:
- внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб та їх
використання;
- здійснення контролю за … правильністю нарахування,
обчислення, повнотою і своєчасністю сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування;
- стягнення у передбаченому законодавством порядку
своєчасно не нарахованих та/або не сплачених сум
страхових внесків;
- застосування фінансових санкцій, передбачених законом;
- аналізує та прогнозує надходження коштів від сплати
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування (далі – єдиний внесок), організовує взаємодію
та обмін інформацією з питань нарахування та сплати
єдиного внеску, персоніфікованого обліку надходжень від
його сплати, розрахунку показників середньої заробітної
плати працівників для призначення пенсії;
- подає Мінсоцполітики пропозиції щодо:
- зміни розміру єдиного внеску та розподілу коштів від його
сплати, що спрямовуються на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування;
- застосування законодавства про ведення обліку
застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового
соціального страхування та разом з Міністерством надає
роз’яснення з питань призначення, перерахунку та виплати
пенсій;
‐ вносить пропозиції Мінсоцполітики та іншим центральним
органам виконавчої влади щодо розроблення прогнозних
показників економічного і соціального розвитку України та
проекту Державного бюджету України, ведення обліку
сплати єдиного внеску, формування та подання звітності в
частині ведення обліку застрахованих осіб у системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування
2. Державна - Реалізує державну політику з адміністрування єдиного
фіскальна внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
служба
страхування (далі - єдиний внесок), державну політику у
сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування
законодавства з питань сплати єдиного внеску
3. Державна - Реалізує державну податкову політику, державну політику
податкова з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування;
служба
- здійснює контроль за надходженням до бюджетів та
державних цільових фондів податків, зборів, платежів;
- здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства
щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з
інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на
ДПС;
- здійснює реєстрацію та веде облік платників податків,
платників єдиного внеску, об’єктів оподаткування та
об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проводить
диференціацію платників податків;
- здійснює адміністрування податків, зборів, платежів,
єдиного внеску, у тому числі проводить відповідно до
законодавства перевірки та звірки платників податків
(платників єдиного внеску)
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IMMEDIATE THREATS AND RISKS TO THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE
AND THE ROLE OF THE STATE IN ENSURING IT

Метою статті є виокремлення актуальних загроз та ризиків фінансовій безпеці України та
дослідження компетенції держави щодо забезпечення фінансової безпеки України від реаль
них та потенційних загроз.
Розглянуто підходи до визначення понять "фінансова безпека держави" та "забезпечення
фінансової безпеки держави". Запропоновано авторське визначення цих понять. Актуалізова
но та охарактеризовано основні загрози та ризики фінансовій безпеці України. Проведено аналіз
наукових підходів до їх класифікації. Розроблено пропозиції щодо заходів подолання наслідків
загроз та ризиків у сфері фінансової безпеки України шляхом удосконалення організаційних і
правових механізмів її забезпечення. Узагальнено заходи, що покладаються на державні струк
тури в контексті забезпечення фінансової безпеки України.
Акцентовано увагу на необхідності посилення на державному рівні функції регулювання за
процесом моніторингу основних ризиків та загроз фінансовій безпеці; здійсненні превентив
ної політики з метою недопущення їх впливу на фінансову сферу; проведення дієвих заходів,
спрямованих на мінімізацію негативних наслідків та їх подолання; затвердження на законодав
чому рівні органу державної влади, який буде здійснювати функції контролю за діяльністю
суб'єктів державної та публічної політики, задіяних у системі забезпечення фінансової безпе
ки.
Обгрунтовано доцільність систематизації наявних у державі, проте розрізнених за суб'єкта
ми та об'єктами публічного управління та адміністрування способів та засобів виявлення і бо
ротьби із наслідками загроз національній економіці загалом та фінансовій безпеці зокрема,
шляхом підвищення ефективності організаційного та правового механізмів державного управ
ління, що є актуальним у вирішенні питання забезпечення фінансової безпеки, у контексті по
тенційних та реальних ризиків і загроз.
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Визначено, що компетентне втілення організаційного та правового механізмів забезпечен
ня фінансової безпеки дозволить досягти ряду важливих для держави результатів: підвищити
рівень довіри до державних органів, забезпечити фінансові умови для соціальної стабільності,
мінімізувати вплив світових фінансових криз на національну економіку.
The article deals with the highlighting the current threats and risks to the financial security of
Ukraine and studying the competence of the state to ensure the financial security of Ukraine from
real and potential threats.
The approaches to the definition of the concepts of "financial security of the state" and "ensuring
the financial security of the state" are considered. The author's definition of these concepts is
proposed. The main threats and risks to the financial security of Ukraine have been updated and
characterized. The analysis of scientific approaches to their classification is carried out. Proposals
have been developed on measures to overcome the consequences of threats and risks in the field of
financial security of Ukraine by improving the organizational and legal mechanisms for ensuring it.
An overview of the event is entrusted to government agencies in the context of ensuring the financial
security of Ukraine.
Attention has been paid on the necessity of strengthen the regulatory function at the state level in
the process of monitoring the main risks and threats to financial security; making a preventive policy
in order to prevent their impact on the financial sector; realization of effective measures aimed at
minimizing of negative consequences and their overcoming; approval at the legislative level a state
authority body that will exercise control functions over the activities of subjects of state and public
policy involved in the system of provision of financial security.
Arguments have been presented for the expediency of systematization of the ways and means of
identifying and combating the consequences of threats to the national economy in general and
financial security in particular, existing in the state, but differentiated by subjects and objects of
public management and administration, through the way of increasing the effectiveness of
organizational and legal mechanisms of state administration, which is actual in resolving the issue of
financial security provision, in the context of potential and real risks and threats.
It has been determined that the competent implementation of the organizational and legal
arrangements for ensuring financial security will make it possible to achieve a number of important
results for the state: increase the level of trust in government bodies, provide financial conditions
for social stability, and minimize the impact of global financial crises on the national economy.

Ключові слова: фінансова безпека держави, забезпечення фінансової безпеки держави, фінансова
стабільність, загрози фінансовій безпеці, ризики у сфері фінансової безпеки, державне управління, меха
нізми забезпечення фінансової безпеки України.
Key words: fіnancial security of the state, ensuring the financial security of the state, financial sustainability,
threats to financial security, risks in the field of financial security, public administration, mechanisms for ensuring the
financial security of Ukraine.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Відповідно до Конституції України, людина, її жит
тя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека
— найвища соціальна цінність в Україні. Тому основна
мета державної політики — реалізація даної норми Кон
ституції. Захищеність життєво важливих інтересів лю
дини, суспільства і держави, за якої забезпечуються їх
сталий розвиток, а також своєчасне виявлення, запобі
гання і нейтралізація реальних та потенційних загроз на
ціональним інтересам об'єднано такою категорією, як
"національна безпека".

На фоні посилення міжнародних коливань та кри
зових явищ (фінансово економічний спад, світові
пандемії, збройні конфлікти, зміна політичних сил
тощо), активної глобалізації та стрімкого розширен
ня економічних кордонів питання захисту національ
них інтересів держави, а особливо її безпекової
складової привертає увагу усіх країн. Не стала вик
люченням і Україна. Саме тому важливо мати узгод
жене бачення щодо стратегічного курсу економіч
ної політики України, що враховуватиме глобальні
тренди та внутрішні можливості держави [1]. Адже
проведення послідовної державної політики, направ
леної на розвиток усіх сфер життєдіяльності шляхом
задіяння дієвих механізмів дадуть змогу посилити
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позицію країни та стануть чинниками зростання еко
номіки.
При цьому економічне зростання будь якої країни
неможливе без забезпечення його безпеки, як на рівні
національної економіки, так і у фінансовому секторі.
Зокрема, неможливо не звернути увагу на високу актив
ність розвинених країн при адаптації державної політи
ки до зростаючих ризиків і загроз з метою утримання
економічної стабільності. Адже "нагромадження ри
зиків, пов'язаних насамперед з борговими проблемами
провідних держав світу, а також відносна обмеженість
фінансових можливостей долати кризові процеси у сег
менті суверенних боргів як на національному, так і на
глобальному рівнях, суттєво знизила довіру ринків щодо
стійкості державних фінансів майже всіх країн світу" [2,
с. 139].
У зв'язку із цим виникає необхідність: по перше, у
посиленні на державному рівні через організаційний та
правовий механізми функції регулювання за процесом
моніторингу основних ризиків та загроз фінансовій без
пеці, по друге, за результатами аналізу потенційних за
гроз — у проведенні превентивної політики з метою не
допущення їх впливу на фінансову сферу, по третє, при
виявлені реальних загроз — у проведенні дієвих за
ходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків
та їх подолання, по четверте, затверджені на законо
давчому рівні органу державної влади, що буде здійсню
вати функції контролю за діяльністю суб'єктів держав
ної та публічної політики, задіяні у системі забезпечен
ня фінансової безпеки.
Тобто актуальним у вирішенні питання забезпечен
ня фінансової безпеки, у контексті потенційних та реаль
них ризиків і загроз є систематизація наявних у державі,
проте розрізнених за суб'єктами та об'єктами публіч
ного управління та адміністрування способів та засобів
виявлення і боротьби із наслідками загроз національній
економіці загалом та фінансовій безпеці зокрема, шля
хом підвищення ефективності організаційного та пра
вового механізмів державного управління.

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
Наукова спільнота України приділяє істотну увагу
дослідженню проблеми забезпечення фінансової без
пеки держави. Чималу роль у вивченні цього питання
відіграють ризики та загрози фінансовій системі дер
жави та її складовій — безпеці, їх класифікація та захо
ди направлені на мінімізацію їх наслідків для національ
ної економіки загалом.
Даній проблемі присвятили свої праці такі науковці:
Акімова Л.М., яка визначила основні методи забезпе
чення фінансової безпеки держави, Наконечна Н.В.,
якою проведено аналіз основних загроз фінансовій без
пеці України, Бригінцем О.О., який визначив особливості
вітчизняного законодавчого забезпечення фінансової
безпеки держави, Носань Н.С. виявила фактори, які чи
нять результуючий вплив на рівень фінансової безпеки
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України. Рекуненко І.І. у своїх працях висвітлив важ
ливість оцінювання поточного стану фінансової безпе
ки країни задля підтримки високого рівня соціально
економічного розвитку та цілісності фінансової систе
ми країни.
Однак, попри велику кількість наукових публікацій,
наразі залишаються невирішеними проблеми неузгод
женості між суб'єктами публічної політики забезпечен
ня фінансової безпеки України при виконанні заходів з
мінімізації впливу та усунення загроз фінансовій без
пеці. Недостатньо досліджено питання компетенції дер
жави щодо забезпечення фінансової безпеки України у
контексті організаційно правових механізмів її забез
печення та загалом на сьогодні не існує єдиної класиф
ікації ризиків та загроз фінансовій безпеці, що усклад
нює затвердження на законодавчому рівні дієвих за
ходів, з урахуванням існуючих ризиків та загроз.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є виокремлення актуальних загроз та
ризиків фінансовій безпеці України та дослідження ком
петенції держави щодо забезпечення фінансової без
пеки України від реальних та потенційних загроз.
Для досягнення окресленої мети необхідно викона
ти низку завдань, зокрема:
— актуалізувати основні загрози та ризики фінан
совій безпеці України;
— розробити пропозиції щодо заходів подолання
негативних наслідків від загроз та ризиків у сфері фінан
сової безпеки України шляхом вдосконалення органі
заційних і правових механізмів її забезпечення;
— узагальнити завдання, що покладаються на дер
жавні структури в контексті забезпечення фінансової
безпеки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Поняття загроз та ризиків невід'ємно пов'язані із
поняттям "фінансової безпеки держави". Власюк О.С.
вважає, що фінансова безпека — захищеність інтересів
держави у фінансовій сфері, зокрема такий стан бюд
жетної, податкової, грошово кредитної, валютної сис
тем, фондового ринку, фінансів банківського та реаль
ного секторів, детінізації економіки, який гарантує спро
можність держави ефективно формувати і використо
вувати фінансові ресурси для забезпечення стійкого
соціально економічного розвитку [2, с. 34].
У загальному визначені, згідно з думкою Чеберя
ко, О.В., Кривовяз М.А. "фінансова безпека може бути
охарактеризована за допомогою комплексу кількісних
і якісних параметрів фінансового стану, що відобража
ють рівень його захищеності від зовнішніх і внутрішніх
загроз" [3].
Водночас у Методичних рекомендаціях щодо роз
рахунку рівня економічної безпеки України, фінансову
безпеку визначено, як стан фінансової системи країни,
за якого створюються необхідні фінансові умови для
стабільного соціально економічного розвитку країни,
забезпечується її стійкість до фінансових шоків та дис
балансів, створюються умови для збереження цілісності
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та єдності фінансової системи країни [4].
Таблиця 1. Чинники внутрішніх та зовнішніх загроз
фінансовій безпеці України
Паралельно із цим слід розмежовувати
поняття "фінансова безпека держави" та
Чинники внутрішніх загроз
Чинники зовнішніх загроз
"забезпечення фінансової безпеки держа Нестабільність та недосконалість правового Обмеженість доступу до
міжнародних фінансових ринків
ви". Так, Носань Н.С. визначає поняття "за регулювання у фінансовій сфері
Відплив капіталу за кордон внаслідок
Значна залежність від експортнобезпечення фінансової безпеки" як погіршення інвестиційного клімату
імпортної діяльності
діяльність держави, спрямовану на захист Нерівномірний розподіл податкового
Погіршення стану зовнішньої
національних фінансових інтересів та цінно навантаження на суб’єктів господарювання, торгівлі, зростання дефіциту
стей за допомогою підтримки високого що зумовлює ухилення від сплати податків платіжного балансу, зокрема рахунка
поточних операцій
рівня фінансової стабільності, наслідками та відплив капіталу за кордон
Низький рівень бюджетної дисципліни і
Значна залежність від зовнішніх
якого є стан збалансованості фінансів, на незбалансованість бюджетної системи
кредиторів
явність значних грошових, золотих ре Істотні коливання обмінного курсу
Вплив світових фінансових криз на
фінансову систему держави
зервів, цілісність яких гарантована держав національної валюти, не обумовлені дією
ними органами та не може бути досягнута макроекономічних факторів
обсягу державного боргу
без розуміння актуальних загроз і ризиків Збільшення
Тінізація економіки
для ефективного функціонування фінансо Недостатній рівень золотовалютних
вої системи країни [5, с. 36].
резервів
Черевко О.В. у своїй монографії трак Значний рівень доларизації економіки
тує "забезпечення фінансової безпеки Слабкий розвиток фондового ринку,
в частині застосування механізмів
України" як діяльність держави і всього су зокрема
обліку та переходу прав власності на цінні
спільства, спрямовану на: 1) стабільне фун папери, а також забезпечення захисту прав
кціонування фінансової сфери, на захист на інвесторів на фондовому ринку
ціональних цінностей та інтересів у цій спе Недостатній рівень капіталізації фінансової
цифічній сфері; 2) запобігання та протидію системи
Джерело: згруповано за даними [10].
загрози правам і свободам людини, матері
альним і духовним цінностям суспільства, конституцій
— розробка і здійснення конкретних заходів щодо
ному ладу, суверенітету і територіальної цілісності краї підтримання фінансової безпеки на належному рівні.
ни; 3) всебічне сприяння соціально економічному роз
Як бачимо, важливу роль серед цих методів займає
витку України, в першу чергу в плані підвищення якості саме здійснення моніторингу та визначення основних
життя громадян [6, с. 194].
загроз фінансової безпеки, що беззаперечно є необ
Узагальнюючи вищевикладене, слід зазначити, що хідною підтримкою фінансової стійкості держави.
фінансова безпека держави — це стан фінансової сис Адже, як зазначає у своєму дослідженні Акімова Л.М.,
теми держави та її складових, що характеризується на "загрози фінансовій безпеці доцільно розглядати як
явністю необхідних умов для забезпечення стабільно наявні та потенційно можливі явища і чинники, що ство
го соціально економічного розвитку країни.
рюють небезпеку життєво важливим національним інте
Фінансова безпека держави характеризується таки ресам України у фінансовій та економічній сферах" [8,
ми ознаками:
с. 229].
— збалансованістю управлінських та правових ме
Власюк О.С. у своїй монографії визначає "загрози
ханізмів регулювання;
фінансовій безпеці України" як сукупність наявних і по
— стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз;
тенційно можливих явищ і чинників, що дестабілізують
— здатністю забезпечувати ефективне функціону фінансову сферу, проявами чого є різке падіння ВВП,
вання національної економіки;
порушення процесу формування та розподілу центра
— здатністю підтримання стабільності національної лізованих фондів держави, дестабілізація банківської
економіки та забезпечувати економічне зростання дер системи, знецінення національної валюти й дефолт за
суверенними боргами; зростання рівня тінізації еконо
жави.
У свою чергу забезпечення фінансової безпеки дер міки [2, с. 34].
Усі проаналізовані визначення науковців є, на наш
жави — це діяльність держави, направлена на забезпе
чення фінансової стабільності країни шляхом викорис погляд, зосередженими лише на фінансах та економіці
тання механізмів публічного управління з метою вчас (роблять акцент на фінансових проявах). Однак це не
ного виявлення загроз і мінімізації ризиків фінансовій дає повної картини бачення проблеми, оскільки загро
безпеці та забезпечення заходів, направлених на змен зи фінансовій стабільності та безпеки держави — це
шення або ліквідацію наслідків від їх настання.
передусім стабільність та безпека громадян держави,
Проаналізувавши різні методи та підходи щодо за забезпечення безперебійності роботи усіх складових
безпечення фінансової безпеки держави науковці най цієї безпеки, що звичайно включає в себе фінансову без
пеку, як одну із базових при побудові соціально стаб
частіше виділяють такі [7, с. 92]:
— збирання і аналітична обробка інформації про ільної та незалежної держави.
При цьому необхідно враховувати, що "проблеми
досвід і заходи із забезпечення безпеки фінансово кре
дитної сфери в інших країнах;
фінансової безпеки стають актуальними у часи фінан
— постійний моніторинг і аналіз умов, чинників, за сових криз, як в окремо взятій державі так і в контексті
гроз та індикаторів фінансової безпеки;
глобальних змін, коли відбувається "стиснення" фінан
— прогнозування умов, дії чинників та значень інди сових ринків і посилюється конкуренція за обмежені об
каторів у перспективі;
сяги ресурсів, доступ до яких отримують лише ті краї
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виділяють схожі загрози фінансовій безпеці
держави [11; 12, с. 55; 13, с. 291]:
— незавершеність та недосконалість за
конодавства у фінансовій сфері;
— недосконалість бюджетної політики
та нецільове використання бюджетних
коштів;
— неефективність податкової системи,
ухилення від сплати податків та зростання
"тіньової економіки";
— значні обсяги державного боргу та
проблеми з його обслуговуванням;
— недостатність фінансових ресурсів у
суб'єктів господарювання для забезпечення
відтворювального процесу та інвестиційної
діяльності;
— невисока конкурентоспроможність
національної банківської системи, низький
рівень сумарного банківського капіталу;
— недосконалість фондової інфра
структури, недостатність фондових інстру
ментів, низька капіталізація фондового та
страхового ринків;
— зростання впливу транснаціонально
го капіталу на економіку країни тощо.
При цьому зазначені науковці не розріз
няють поняття внутрішніх та зовнішніх за
гроз.
На нашу думку, у часи всеосяжної гло
балізації та інтеграційних процесів на міжна
родній економічній арені неможливо відділи
ти внутрішні та зовнішні чинники ризиків і
загроз фінансовій безпеці. Тому немає необ
хідності у диференціації заходів забезпечен
ня фінансової безпеки України, а навпаки є
актуальним пошук єдиного підходу держав
ної політики щодо забезпечення фінансової
безпеки України для подолання внутрішніх і
зовнішніх загроз, які зазвичай є взаємопов'
язаними.
Тому лише злагоджена робота усіх
Рис. 1. Ризики у забезпеченні фінансової безпеки
суб'єктів забезпечення фінансової безпеки
України
держави та безперебійне функціонування
об'єктів фінансової системи України дозво
Джерело: згруповано за даними [10].
лить досягти ефективності та конкуренто
ни, платоспроможність яких не викликає сумнівів" [9, спроможності національної економіки та підтримання
с. 5].
високого фінансового статусу країни у міжнародному
Узагальнюючи різні позиції з приводу існуючих про просторі.
блем при забезпечені фінансової безпеки держави, а
Водночас під час вивчення питання забезпечення
також аналізуючи норми вітчизняного законодавства у фінансової безпеки неможливо не враховувати індиві
цій сфері, стає зрозуміло, що загалом для України ха дуальну особливість структурних елементів фінансової
рактерним є передбачувальні ризики і пов'язано це пе безпеки України, які одночасно із цим повинні бути зба
реважно зі слабкістю фінансової системи держави та лансованими між собою. Зважаючи на цей факт, ризи
недостатньо ефективним її регулюванням та контролем, ки фінансовій безпеці України можна розглядати у
а також розвитком міжнародних фінансів, що супровод розрізі її основних складових (рис. 1).
жуються істотним підвищенням зовнішніх ризиків. Це
А вже в залежності від напрямку фінансової безпеки
призводить до формування явищ і чинників, що ство повинні вживатись заходи державної політики забезпе
рюють передумови до внутрішніх та зовнішніх загроз чення фінансової безпеки держави, як у рамках території
фінансовій безпеці [10]:
держави, так і за межами нашої країни, що дозволить
При цьому вітчизняні науковці розглядають загро посилити фінансову безпеку України. Адже негативні
зи та ризики у різних варіаціях. Так, Загарій В.П., Бара наслідки ризиків та загроз фінансової безпеки України
новський О.І. та Нечипорук Л.В. у своїх дослідженнях можуть бути мінімізовані за умови проведення зваженої
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та дієвої фінансової політики за усіма напрямками. Своє
часне визначення загроз фінансової безпеки дозволяє
ефективно вживати практичні заходи щодо забезпечен
ня фінансової стійкості держави, що може зменшити не
гативні наслідки від потенційних чи можливих загроз.
Не можна не зазначити, що багато науковців, ото
тожнюють у своїх напрацюваннях поняття загроз та
ризиків. Адже загальні поняття є дійсно схожими,
оскільки під ризиками розуміються можливі небезпечні
події, які можуть мати місце та спричинити збитки, май
нову втрату. Під загрозами — можливу небезпеку. Про
те ці визначення є досить формальними та не розкрива
ють повної суті понять.
Подекуди під ризиком розуміють загрозу, що іден
тифікується в бюджетній, податковій, митній, грошово
кредитній або інвестиційній сфері, вплив якої призво
дить до тінізації економіки та послаблення економічної
безпеки держави [14].
Проте дослідивши це питання, не можемо не пого
дитись, що більш доречними є висновки Талавіри Є.В.,
яка у своєму дослідженні ризиків визначила їх як кате
горію загальну, неконкретну, це те, що ще не виявлено.
Загроза це те, що виявлено, тобто категорія конкретна
і виникає тільки за наявності певних умов [15].
Попри це, ризики та загрози фінансовій безпеці
можна об'єднати такими спільними чинниками:
— неспроможністю держави виконувати фіскальну
функцію;
— зростанням державних витрат, які не контролю
ються з боку суспільства;
— неможливістю покрити дефіцит за рахунок запо
зичень на прийнятних умовах.
Проаналізувавши дані чинники слід зазначити, що
без належного публічного управління забезпечення
фінансової безпеки держави буде неможливе. Адже це
є необхідною умовою мінімізації зростаючих ризиків та
загроз фінансовій безпеці України. Оскільки, чим ниж
чий рівень ризику та загроз, тим вищим є рівень фінан
сової безпеки і навпаки.
З метою недопущення дестабілізації національної
економіки і порушення стабільності та стійкості всієї
фінансової системи необхідним є посилення фінансо
вої політики держави через удосконалення механізмів
забезпечення фінансової безпеки.
Адже ефективне функціонування механізмів забез
печення фінансової безпеки держави дає можливість
вчасно виявляти загрози та ризики фінансовій безпеці,
мінімізувати або запобігати заподіянню збитків соціаль
но економічній системі в цілому.
Акімова Л.М. визначає механізм державного управ
ління як сукупність важелів, засобів, стимулів, які вико
ристовує країна для досягнення певних економічних
результатів у суспільно важливих сферах розвитку сус
пільства [16, с. 77].
Тому порядок формування державної політики у
сфері фінансової безпеки повинен базуватись на таких
основних принципах як:
1) верховенство права, законність, прозорість та
дотримання засад дієвого контролю за функціонуван
ням сектору безпеки у фінансовій сфері;
2) розвиток національного законодавчого підгрун
тя у сфері запобігання фінансовій безпеці;

3) дотримання норм міжнародного права та адапта
ція українського законодавства до міжнародних норм
та актів;
4) розвиток сектору безпеки фінансової безпеки як
основного інструменту реалізації державної політики у
фінансовій сфері;
5) ефективне функціонування сектору фінансової
безпеки.
Ураховуючи обрану нами за основу класифікацію
загроз, що систематизується відповідно до структури
фінансової безпеки (безпека у бюджетній сфері, бор
гова безпека, банківська безпека, безпека валютного
ринку тощо) доцільно структурувати заходи щодо за
безпечення фінансової безпеки України в контексті
організаційного і правового механізмів її забезпечен
ня, які повинні розглядатися як два паралельні проце
си, неможливі один без одного.
Доречно розглянути ці механізми у розрізі.
Науковці наголошують на великому значенні для
державного управління організаційного механізму. Так,
Н.Р. Нижник, Машков О.А. визначають організаційний
механізм як "сукупність різних за своєю природою кон
кретних організаційних елементів у механізмі, що по
винні організовувати регулювання, управління в інтере
сах державної влади, ефективну діяльність державно
управлінської системи" [17, с. 39].
Дмитренко Ю.С. у свою чергу розглядає його як "по
слідовність етапів проєктування структур, детального
аналізу і визначення системи цілей, продуманого виді
лення організаційних підрозділів і форм їх координації
для забезпечення функціонування деякого комплексу
(організаційної системи)" [18].
Для забезпечення фінансової безпеки України не
обхідно комплексно вирішити такі завдання:
— удосконалити механізми нагляду та регулювання
роботи суб'єктів та об'єктів фінансової системи держави;
— розробити єдину класифікацію ризиків та загроз
на затвердити її на законодавчому рівні;
— розробити та впровадити систему моніторингу
ризиків та загроз фінансовій безпеці держави з метою
вчасного їх виявлення та ідентифікації;
— розробити заходи, спрямовані на забезпечення
фінансової безпеки держави та мінімізації ризиків (як у
короткостроковому, так і в довгостроковому періоді);
— проводити аналіз виконання заходів, їх оціню
вання, коректування;
— на постійній основі здійснювати контроль за ви
конанням заходів, що відбуваються.
Одним із прикладів такого підходу є створення Бюро
економічної безпеки — правоохоронного органу на який
покладаються завдання щодо протидії правопорушен
ням, що посягають на функціонування економіки держа
ви, у рамках якого будуть до речі проводитись оцінюван
ня ризиків і загроз економічній безпеці держави, напра
цювання способів їх мінімізації та усунення.
Проте з метою ефективного оцінювання стійкості
фінансової системи України до можливих ризиків та
загроз необхідно розробити єдиний підхід до оцінюван
ня стану фінансової системи держави в контексті забез
печення її фінансової безпеки у рамках якого будуть
досліджуватися економічні процеси, здійснюватися зав
часна діагностика ризиків та розроблятись рекомендації
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щодо їх зниження та контроль дотримання рекомен
дацій. Наразі ж навіть створення Бюро економічної без
пеки не вирішує цього питання вдосталь.
А оскільки "загрози фінансової національної без
пеки тривалий час можуть не проявлятися у відкритій
формі, тому моніторинг ризиків, які є джерелом їх по
яви, має відбуватися постійно на всіх рівнях національ
ної економічної системи" [5, с. 39].
До того ж прояв одразу багатьох загроз може спро
вокувати черговий кризовий період для фінансової сфе
ри держави, вихід із якого буде можливим лише за умо
ви прийняття швидких та ефективних управлінських
рішень щодо усунення фінансових проблем, а також
компенсації негативних наслідків дії загроз на держав
ному рівні [5, с. 39].
З огляду на зазначене державна політика повинна
бути спрямована на удосконалення таких організацій
них заходів для забезпечення фінансової безпеки:
— забезпечення розвитку та функціонування скла
дових фінансової системи (банківської системи та її
безпеки);
— зміцнення інституційної спроможності органів,
що здійснюють державне регулювання національної
економіки, посилення прозорості та відкритості у їх
діяльності;
— забезпечення ефективного регулювання у фінан
совій сфері (відповідність цілей фінансової політики
фінансовим можливостям держави, аналіз внутрішньо
го фінансового ринку та нерезидентів, що здійснюють
свою діяльність у секторі фінансового ринку, мініміза
ція використання готівкової іноземної валюти на тери
торії України тощо);
— посилення контролю (за цільовим і ефективним
використанням бюджетних коштів, дотриманням інди
кативних прогнозних показників державного бюджету,
умов і правил функціонування на фондовому ринку
тощо);
— удосконалення нормативно правової бази у
фінансовій сфері та приведення її до міжнародних стан
дартів;
— запровадження системи здійснення постійного
моніторингу ключових показників сектору фінансової
безпеки (ринку фінансових послуг, бюджетних та подат
кових показників тощо);
— підвищення рівня фінансової грамотності та обіз
наності населення, які забезпечуватимуть соціальну та
фінансову стабільність у суспільстві, сприятимуть поси
ленню довіри населення до фінансової системи країни.
Усі ці заходи можна вважати дієвими як під час ре
альної загрози, коли їх впровадження з регулювання
фінансових процесів відбувається після виникнення заг
роз, так і розглядати як превентивні, коли вони дозво
ляють мінімізувати або загалом знівелювати негативний
вплив загроз на фінансову безпеку держави.
Правовий механізм у свою чергу передбачатиме саме
удосконалення законодавства України у фінансовій
сфері, у тому числі з питань забезпечення фінансової
безпеки та його гармонізацію з міжнародними актами.
На думку Дмитренка Ю.С., "правові механізми —
комплекси взаємопов'язаних юридичних засобів, які
об'єктивовані на нормативному рівні, необхідні та до
статні для досягнення певної мети" [18].
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Тому удосконалення законодавчої бази це загалом
є одним із пріоритетів у розвитку України як правової
держави і потребує особливо уважного ставлення з боку
держави. Зважаючи на цей факт досить вдалим кроком
було затвердження Національної економічної стратегії
України на період до 2030 року — документу, що ви
значає актуальні загрози національній безпеці України
та відповідні цілі, завдання, механізми захисту націо
нальних інтересів України та є основою для планування
і реалізації державної політики у сфері національної
безпеки.
Зокрема, цей нормативний акт містить стратегічний
курс макроекономічної політики, направлений на ство
рення необхідних передумов та забезпечення довго
строкового економічного зростання та включає в себе
такі цілі: забезпечення стійкості публічних фінансів та
покращення суверенних рейтингів; збереження
макроекономічної стабільності; створення ефективно
го фінансового сектору.
На жаль, згаданий документ не містить заходів щодо
забезпечення фінансової безпеки, в ньому не зазначе
но реальні та потенційні ризики та загрози безпеці, не
визначено механізми саме її регулювання та контролю.
І хоча Стратегія економічного розвитку — це про стій
кість та розвиток національної економіки, але ж без
поняття "безпеки" та її забезпечення неможливе повноцін
не функціонування ні фінансово кредитної системи, ні
економіки загалом.
Оскільки фінансова система не є сталою категорією,
а виклики та загрози її стабільності втрачають акту
альність та швидко змінюються на фоні глобальних про
цесів, навіть діюча Концепція забезпечення національ
ної безпеки у фінансовій сфері, затверджена Кабінетом
міністрів України у 2012 році, не рятує ситуацію. До того
ж основними завданнями державної політики відпо
відно до зазначеної Концепції повинні були виконува
тись у рамках Програми економічних реформ на 2010—
2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспромож
на економіка, ефективна держава", яка так і не була ре
алізована, у силу політичних змін у державі. А відповід
но ці питання залишаються відкритим та потребують по
дальшого удосконалення та нових напрацювань.
Наразі є важливим актуалізувати діючу норматив
но правову базу, що регулює питання забезпечення
фінансової безпеки. Не знижаючи обертів та врахову
ючи підтримку діючої влади щодо реформування усіх
сфер, у тому числі національної безпеки, фінансової
системи та її складових. У контексті цих реформ є мож
ливим вносити зміни та нове бачення на роботу не лише
об'єктів, їх структури та підходів до здійснення регулю
вання у фінансовій сфері, а й зміни формату суб'єктів,
що здійснюють свою діяльність, спрямовану на забез
печення фінансової безпеки країни (вдалий приклад —
створення Бюро економічної безпеки).
При цьому у часи, коли глобалізація заполонила усі
сфери діяльності, зміни відбуваються дуже швидко, не
обхідно не зволікати із проведенням заходів та впровад
женням дієвих механізмів державної політики, які будуть
встигати реалізовуватись на фоні швидкоплинних змін як
у межах країни так і у міжнародному просторі.
Саме тому компетентне втілення цих механізмів у
діяльність суб'єктів та об'єктів забезпечення фінансо
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вої безпеки держави дозволить досягти таких резуль
татів:
— підвищити рівень довіри до державних органів,
що забезпечують функціонування національної еконо
міки та її складових;
— здійснити профілактику фінансових злочинів,
тіньової економіки та адміністративних правопорушень
у процесі перерозподілу фінансових активів;
— забезпечити фінансові умови для соціальної ста
більності у державі;
— мінімізувати вплив світових фінансових криз на
національну економіку;
— залучити закордонних інвесторів у національну
економіку з її зміцнення й розвитку тощо.
Тому формування ефективного та дієвого механізму
державного управління ризиками у фінансовій сфері, спря
мованого на запобігання кризовим явищам та мінімізацію
їх наслідків, забезпечить ефективне функціонування на
ціональної економіки та економічне зростання держави.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Отже дослідивши тему актуальних загроз та ризиків
фінансовій безпеці України можна дійти висновку, що
основною метою державного управління при здійсненні
заходів із запобігання ризиків та загроз фінансовій без
пеці України є проведення насамперед превентивних дій,
що дозволить зменшити негативні результати ризиків
та загроз, а подекуди взагалі запобігти їх виникненню і
таким чином зупинити незворотній процес, який може
нанести державі збитки та шкоду фінансовій безпеці та
національній економіці загалом.
З метою уникнення цих негативних процесів вважає
мо за необхідне:
— посилити на державному рівні через організа
ційний та правовий механізми функції регулювання за
процесом моніторингу основних ризиків та загроз
фінансовій безпеці;
— за результатами даного аналізу потенційних за
гроз — провести превентивну політику з метою недо
пущення їх впливу на фінансову сферу;
— у разі виявленя реальних загроз — провести дієві
заходи, спрямовані на мінімізацію негативних наслідків
та їх подолання;
— затвердити на законодавчому рівні орган держав
ної влади, що буде здійснювати функції контролю за
діяльністю суб'єктів державної та публічної політики,
задіяні у системі забезпечення фінансової безпеки.
Тобто основна мета, систематизувати наявні у дер
жаві, проте розрізненні за суб'єктами та об'єктами пуб
лічного управління та адміністрування способи та засо
би виявлення і боротьби з наслідками загроз націо
нальній економіці та фінансовій безпеці зокрема. Адже
багатьох проблем і колізій можна уникнути шляхом
більш чіткого законодавчого та державного регулюван
ня питань забезпечення фінансової безпеки держави.
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