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FINANCIAL AND INVESTMENT SUPPORT INDUSTRIAL INNOVATION AND SOCIAL
RESPONSIBILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті обгрунтовано особливості впровадження виробничих інновацій та соціальної відпо�
відальності аграрних підприємств як таких, що виробляють життєво необхідну продовольчу про�
дукцію найвищого соціального значення та у середовищі яких були започатковані витоки, тра�
диції й історія української доброчинності та меценатства. Визначено джерела, механізми, ре�
сурси та форми фінансово�інвестиційного забезпечення виробничих інновацій та соціальної
відповідальності. Виявлено проблеми і тенденції його здійснення. Обгрунтовано перспективи
удосконалення інноваційно�інвестиційної діяльності та соціальної відповідальності на основі
використання насамперед власних джерел шляхом раціонального розподілу прибутків.

In the article, particularly the introduction of industrial innovation and social responsibility of
agricultural enterprises such as producing vital food products of the highest social values and
environment in which they had started the origins, traditions and history of Ukrainian philanthropy
and charity. Identifies sources, mechanisms, resources, and forms of financial investment support
manufacturing innovation and social responsibility. Identified issues and trends of its implementation.
Justified: perspectives of development of innovative�investment activity and social responsibility
through the use of primarily private sources through the rational allocation of income.

Ключові слова: соціальна відповідальність, виробничі і соціальні інновації, аграрні підприємства, продо#

вольча продукція, фінансово#інвестиційне забезпечення, кредити, доброчинні фонди, прибуток, розподіл,

управління.

Key words: social responsibility, production and social innovation, agricultural companies, food products, financial

and investment support, loans, charities, profit, distribution, management.

дедалі більшим розумінням відносяться до важливості соці%

альної відповідальності за свою основну виробничо%еконо%

мічну діяльність. Вона не тільки повною мірою дозволяє зро%

зуміти винятковість останньої, але є дієвим способом про%

явити власну особистість якнайкраще, є значним кроком до
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формування громадянського суспільства, засобом зробити

цей світ кращим.

Прогресивні інноваційні стратегії розвитку підприємств

за кордоном загалом тісно пов'язані із поняттями соціаль%

них інвестицій та інновацій, направлені на збагачення людсь%

кого капіталу, розвиток місцевих громад, підтримку куль%

турних цінностей і збереження довкілля. Підприємства

здійснюють виробничо%економічну діяльність та модернізу%

ють її шляхом реалізації інноваційно%інвестиційних проектів.

Найбільш далекоглядні з них розробляють бізнес%проекти

у форматі соціальної відповідальності.

Сьогодні підготовка інноваційно%інвестиційних проектів

в агроформуваннях передбачає не тільки оцінку ефектив%

ності грошових вкладень і визначення терміну їх окупності,

а й визначення ролі суб'єкта господарювання у розвитку

країни чи регіону, міри її впливу на стейкхолдерів і можли%

вості покращення навколишнього світу. Адже вони насам%

перед пов'язані з впровадженням новітніх технологій у

сільськогосподарське виробництво, селекцією рослин і тва%

рин з метою збільшення їх продуктивності, обсягів вироб%

ництва, прискорення сільськогосподарських робіт та вироб%

ничих циклів. Безумовно, це призводить до збільшення їх

конкурентоспроможності та прибутковості, збільшення ка%

піталізації та фінансово%економічної стійкості.

Однак при цьому часто ігноруються умови праці безпо%

середніх працівників, якість та безпечність продукції, вимо%

ги ресурсозбереження, відтворення довкілля, організації

сільських територій у цілому. Тому вказані процеси повинні

супроводжуватися соціальною відповідальністю за впровад%

ження та фінансування інновацій принаймні у таких основ%

них напрямах: якість і безпечність сільськогосподарської

сировини і продукції; захист прав працівників; відтворення

природного середовища; підтримка місцевих громад і роз%

витку сільських територій, соціальних проектів, програм і

заходів.

Проте ці ідеї ще не досить поширені серед вітчизняних

підприємців. Тому реалізація основних цілей фінансово%інве%

стиційної діяльності вимагає оцінки та діагностики джерел

фінансово%інвестиційних ресурсів, складання таких іннова%

ційно%інвестиційних планів і проектів, у яких відображають%

ся особливості досягнення соціальної відповідальності та її

фінансово%економічної доцільності. Хоча, як свідчить істо%

рія України ХІХ—ХХ століть, доброчинна діяльність розпо%

чиналася і набула значних масштабів саме у середовищі

найбільших землевласників того часу — родин Терещенків,

Ханенків, Симиренків, Харитоненків, меценатські проекти

яких вражають та служать суспільству і в наш час.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній і зарубіжній науковій економічній літера%

турі приділена значна увага дослідженню проблем функці%

онування та розвитку аграрних підприємств, агрохолдингів,

агропромислових корпорацій, їх фінансово%інвестиційного

забезпечення такими науковцями, як І. Ансофф [1], О. Бо%

родіна [2], С. Кваша, Ю. Лупенко, М. Малік, П. Макаренко,

В. Месель%Веселяк, П. Саблук, М. Дем'яненко, О. Дацій, О.

Гудзь та ін. Меншою мірою вивчені питання фінансування їх

виробничих інновацій та соціальної відповідальності, за%

гальні положення формування та розвитку якої висвітлені у

працях З. Галушки [3], О. Грішнової [5], А. Колота [5], І. Ко%

марницького та інших авторів. Саме цим визначається акту%

альність окресленого кола проблем.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні джерел, методів та

механізмів фінансово%інвестиційного забезпечення вироб%

ничих інновацій та соціальної відповідальності харчових і

переробних підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Визначено, що фінансування та інвестування основної

виробничо%економічної діяльності, особливо у частині інно%

вацій у агроформуваннях країни здійснюється за рахунок

власних коштів. Однак ця частка поступово зменшується:

у 2006 р. вона складала 87,7%, у 2012 р. — 59,4%, у 2013 р.

— 52,9%. Це відбулося в результаті збільшення питомої

ваги фінансування інноваційної діяльності за рахунок

коштів іноземних інвесторів (або вітчизняних, але капіта%

ли яких виведені за кордон) у 2012 р. та за рахунок кре%

дитів — у 2013 р.

Що стосується частки власне агроформувань, то відбу%

вається суттєвий спад її величини у структурі фінансування

інноваційної діяльності підприємств. У 2006 р. вона стано%

вила 17,9%, у 2012 р. — 7,6%, у 2013 р. — 6,5%. Проте

значний інтерес до суб'єктів господарювання сільськогос%

подарської галузі виявили іноземні інвестори. У 2006 р. ос%

новна частка кредитних ресурсів та іноземних інвестицій у

вітчизняні підприємства припадала саме на аграрні та агро%

промислові і складала 50% і 62% відповідно. Це забезпе%

чило, значною мірою, відтворення техніки та технологій ви%

робництва на інноваційній основі, їх економічне зростання

на той період, підвищення ефективності діяльності та

конкурентоспроможності [9, с. 167].

Але у 2012 р. іноземні інвестори практично припинили

фінансувати інновації, а за рахунок кредитів як джерела

фінансування, цей показник склав 12%. У 2013 р. навпа%

ки, зросла частка фінансування за рахунок іноземних інве%

сторів до 16,5%, а за рахунок кредитів значно зменшилась

і склала 1%. Майже не змінюється частка власних коштів

аграрних підприємств у структурі фінансування інновацій%

ної діяльності порівняно з показниками підприємств інших

галузей національного господарства загалом. У 2006 р.

вона становила 14,2 %, у 2012 р. — 11,2 % та в 2013 р. —

11,4 %.

Необхідно зауважити, що у структурі фінансування інно%

ваційної діяльності за останній період (2012—2013 рр.) спо%

стерігається відсутність джерел прямого фінансування за

рахунок вітчизняних приватних інвесторів та держави у про%

цесі нарощення інноваційного потенціалу підприємств га%

лузі. Позитивним чинником є державна підтримка оптимі%

зації амортизаційної політики суб'єктів господарювання як

джерела фінансування простого відтворення інноваційно%

го характеру.

У 2012 та 2013 рр. також зменшується питома вага

фінансування за рахунок коштів іноземних інвесторів та

кредитів. Такі коливання частки кредитних ресурсів свідчать

про нестабільність кредитно%банківських механізмів, здат%

них послідовно підтримувати інноваційні процеси в аграр%

них підприємствах. Жорсткі умови та короткі терміни на%

дання кредитів, необхідність наявності застави, розмір

відсоткових ставок тощо стримують використання цього

джерела.

Постійно зростає питома вага фінансування інновацій

аграрних підприємств за рахунок власних джерел у їх абсо%

лютному вимірі. У 2006 р. вона становила 69,5 %, у 2012 р.

— 87,5 %, 2013 р. — 92,9 %. Це вказує на поступовий їх

перехід на самофінансування інновацій. Оскільки основу

власних коштів агроформувань становлять нерозподілений

прибуток та амортизаційні відрахування, можна зробити

загальний висновок про зростання ролі й значення прибут%

ку як потенційного ресурсу фінансування інноваційного роз%

витку суб'єктів господарювання.

Враховуючи поширену серед вітчизняних підприємств

практику приховування реального прибутку з метою знижен%

ня податкових виплат, необхідно вжити заходів щодо змен%

шення норм оподаткування його частки, яка спрямовується

на інноваційний розвиток. Це сприятиме збільшенню фінан%

сових ресурсів на інновації. Державна підтримка інвестуван%



9

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ня інновацій означає стимулювання збільшення обсягів влас%

них коштів підприємств, що витрачаються з метою іннова%

ційної діяльності.

Особливо це актуально для малих і середніх сіль%

ськогосподарських підприємств, домогосподарств населен%

ня. Це пов'язано з тим, що вони мають значно менші масш%

таби діяльності, прибутки, отже, змушені підтримувати ри%

нок вживаної техніки, використовувати дешевші та менш

ефективні мінеральні добрива або їх комбінації, засоби за%

хисту рослин, біодобавки для тварин тощо. Приклади впро%

вадження інновацій показують великі аграрні та агропро%

мислові формування, агрохолдинги, які використовують

передові зразки техніки і технологій, але переважно інозем%

ного виробництва.

Тому необхідним уявляється нарощування потенціалу

державного фінансування інновацій; стимулювання

збільшення обсягів кредитування інноваційних проектів;

створення умов для нарощування інвестицій на інноваційно

активних підприємствах у сільському господарстві та сумі%

жних галузях [8, с. 70]. Досвід США, Німеччини, Італії,

Франції, інших країн також показує, що ефективними дер%

жавними стимулами інноваційної діяльності є система

пільгового оподаткування; система пільгових кредитів, суб%

сидій і виплат сільськогосподарським підприємствам; при%

скорена амортизація машин та обладнання (основного кап%

італу).

Зазначимо також, що саме світові тенденції агробізне%

су відіграють домінантну роль при розробці та виборі про%

ектів для інвестування і виробничих, і соціальних інновацій

[4, с. 124]. Якщо перші охоплюють виробництво нових видів

продовольчої продукції, направлені на застосування нових

технологій для збільшення її обсягів та зменшення собівар%

тості при збереженні властивостей якості та безпечності

принаймні у загальному вимірі, то другі розуміються як соц%

іально відповідальні інвестиції або вкладення грошових

коштів, що враховує не тільки їх прибутковість, а й ко%

рисність чи шкідливість наслідків для всього суспільства.

Також це інвестиції, що здійснюють значний вплив на сусп%

ільство або вкладення інвестиційних ресурсів в об'єкти соц%

іальної інфраструктури. Нарешті, йдеться про соціальні

бізнес%інвестиції як вкладення коштів у суспільні (гро%

мадські) підприємства та організації, метою діяльності яких

є досягнення соціально%економічних цілей через ринкові

операції.

Слід зазначити, що останнім часом відбувається розми%

вання меж між цими формами і досить часто один інновац%

ійно%інвестиційний проект містить комбінацію кількох видів

виробничих, соціальних, соціально%виробничих інвестицій.

Такий підхід забезпечує сукупність конкурентних переваг

для агроформувань [6, с. 12]. Зокрема, це інтеграція цілей

основної виробничо%економічної діяльності та завдань соц%

іальних програм, стратегічний підхід до розробки програм

інвестицій на перспективу, врахування інтересів стейкхол%

дерів задля досягнення власних цілей, довгостроковий ха%

рактер результатів інвестування.

На рівні сільськогосподарських підприємств соціальні

інвестиції можна визначити як матеріальні, нематеріальні

(технологічні, управлінські та інші, — за видами ресурсів),

а також фінансові кошти, що спрямовуються за рішенням

керівництва на реалізацію стратегій соціальної відповідаль%

ності, соціальних програм і суспільно значущих соціально%

інвестиційних проектів. При розробці інвестиційної стратегії

найбільш успішні суб'єкти господарювання дотримуються

принципів соціальної відповідальності бізнесу. Паралельно

із фінансово%економічним аналізом виробничих інновацій%

них проектів оцінюється їх екологічний та соціальний вплив,

що досить часто носить вирішальний характер при по%

рівнянні кількох альтернативних проектів та прийнятті

рішень щодо їх реалізації.

Загалом інноваційно%інвестиційна діяльність аграрних

підприємств та корпорацій надає спонукальну енергію їх

розвитку. Вона охоплює досить широкий спектр діяль%

ності. Так, основні види інвестицій можна поділити на такі

групи:

— інвестиції, що безпосередньо впливають на підприє%

мство й опосередковано корисні для суспільства (інвестиції

у розвиток виробництва з відповідним створенням або вдос%

коналенням продукції, робочих місць, бізнес%процесів;

підвищенням якості продукції, інвестиції у розвиток доско%

налої ділової практики тощо);

— інвестиції, що ідентифікують сучасне підприємство

як таке, що дотримується принципів соціальної відпові%

дальності та прямо впливає на покращення життя сусп%

ільства (інвестиції у підвищення якості умов праці та жит%

тєдіяльності персоналу; екологічні інвестиції; інвестиції у

розвиток регіону або громади, вирішення соціальних зав%

дань та ін.).

Соціальне інвестування є вищою формою як соціальної

відповідальності, так і інвестиційної діяльності суб'єктів гос%

подарювання у цілому. Реалізація соціальних інвестицій

свідчить як про високий рівень їх економічного розвитку,

так і про прогресивність менеджменту, високу організацій%

ну культуру, конкурентні перспективи [7, с. 68]. Таким чи%

ном, суб'єкти господарювання можуть отримати значні дов%

гострокові преференції для бізнесу, залучитися підтримкою

влади і суспільства, значно покращити ділову репутацію,

інвестиційний імідж. Зростання лояльності споживачів,

підвищення конкурентоспроможності, поліпшення репутації

гарантують зростання рентабельності та прибутковості

діяльності загалом.

Оцінка практики українських та іноземних підприємств

у сфері соціального інвестування показує, що порівняно

незначна частка вітчизняних підприємств провадить інвес%

тиційну діяльність, дотримуючись принципів соціальної

відповідальності бізнесу. Потужні соціальні фонди сільсько%

господарських підприємств, успадковані з радянських часів,

переважно знищені, приватизовані й перепрофільовані, пе%

редані на баланс органам місцевого самоврядування або

вже занедбані та не відповідають сучасним стандартам. Їх

відродження могли б взяти на себе або великі прибуткові

агроформування, або спеціально створювані чи діючі доб%

рочинні соціальні фонди.

За кордоном, зокрема, у США та ЄС, значного поши%

рення набула практика діяльності доброчинних фондів. Так,

згідно з даними публічної звітності, у країнах ЄС функціо%

нує у межах 110 тис. таких фондів (приблизно 1 на 4 тис.

населення) із продуктивно зайнятими працівниками у

кількості 800 тис. — 1 млн осіб та бюджетом у 100 млрд

євро (2014 р.). В Україні утворено понад 15 тис. доброчин%

них фондів та організацій або 1 на 3,5 тис. жителів, що навіть

більше, ніж у Європі, але через недосконалість законодав%

ства вони не всі здійснюють соціально відповідальну

діяльність, надають відповідні звіти, то ж про ефективність

такої моделі фінансово%інвестиційної діяльності говорити

важко.

З позицій самих підприємців, основними соціально

відповідальними заходами бізнесу виступають: впроваджен%

ня соціальних програм поліпшення умов праці, навчання/

розвиток персоналу; застосування етичного ставлення до

споживачів; участь у регіональних програмах соціального

розвитку; разові соціальні заходи тощо. Найпопулярнішим

аспектом соціальної відповідальності виступає благодійна

діяльність і участь у реалізації регіональних соціальних про%

грам [10, с. 66]. Проте основна діяльність — виробництво

якісної екологобезпечної продовольчої продукції, доступ%

ної за споживчими цінами, як вищий прояв соціальної відпо%

відальності аграрних та агропромислових підприємств, ча%

сто ігнорується.
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Отже, доброчинне соціальне інвестування дозволяє аг%

робізнесу органічно поєднати прагматичні та непрагматичні

мотиви благодійної діяльності та є перспективною практич%

ною формою реалізації соціальної відповідальності. Основ%

ними напрямами його здійснення є:

— створення інфраструктури благодійної діяльності,

розвиток її організаційно%методичної та кадрової підтрим%

ки через забезпечення діяльності відповідних ресурсних та

інформаційних центрів;

— пошук найбільш інноваційних, креативних і перс%

пективних ідей, спрямованих на вирішення виробничо%

економічних, екологічних, духовно%моральних і соціаль%

них проблем, створення необхідних умов для їх реалі%

зації;

— залучення до благодійної діяльності значної кількості

стейкхолдерів, у першу чергу — органів влади, громадсь%

ких організацій і добровольчих рухів, підтримка їх соціаль%

но корисної діяльності;

— розвиток інтернет%простору доброчинності — фо%

румів, банків ідей і методичних розробок;

— підтримка самоорганізованої суспільно%корисної та

благодійної діяльності та ініціатив на національному, регіо%

нальному та місцеву рівнях.

Фінансування та інвестування соціальної відповідаль%

ності вважається базисом її здійснення. Вони можуть

здійснюватися у вигляді інноваційно%інвестиційних про%

ектів, бізнес%планів, товарного кредитування великими

підприємствами малих, інвестування національних, регіо%

нальних та місцевих програм, фінансування одиничних або

разових соціальних та екологічних заходів, франдрайзин%

гу, надання стипендій та грантів для науковців, розроб%

ників, студентів, спеціалістів [2, с. 28]. Відповідно, по вка%

заних напрямах складаються фінансові та нефінансові

звіти.

Однак на відміну від США, де суб'єкти господарювання

виявляють найбільшу соціальну відповідальність та мають

прозору фінансову звітність з її надання, у Європі, тим

більше в Україні, такі звіти не є традиційними та обов'язко%

вими. Це значно утруднює аналіз ефективності інвестицій

та здійснених інновацій або інших видів діяльності, їх пла%

нування та прогнозування на перспективу. Тим більше, що

існують різні моделі та механізми фінансування та інвесту%

вання інновацій, соціальної відповідальності, а кошти на неї

виділяються досить значні.

ВИСНОВКИ
Як свідчить проведене дослідження, фінансово%інве%

стиційне забезпечення інноваційної діяльності агрофор%

мувань повинне супроводжуватись їх соціальною відпо%

відальністю за напрями та характер освоєння виділених

коштів і, по можливості, супроводжуватись доброчинні%

стю та власне її фінансуванням. У перспективі це пов'я%

зане, насамперед, із удосконаленням розподілу їх при%

бутків та виділенням цільових коштів на здійснення соц%

іально відповідальних інноваційних заходів. У разі ство%

рення спеціальних фінансово%інвестиційних фондів в

умовах дефіциту фінансово%інвестиційних ресурсів до%

цільно орієнтуватися на виконання разових короткост%

рокових програм та проектів, відмовитися від ендаумен%

ту (якщо він був передбаченим статутом), оскільки його

отримання в умовах фінансово%економічного спаду є

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

Критичний знос основних фондів при гострому де%

фіциті інвестиційних ресурсів обмежує конкуренто%

спроможність українських товаровиробників, а відтак й

національного господарства в цілому, обмежує можли%

вості інноваційного розвитку та водночас активізує ком%

плекс загроз економічній та фінансовій безпеці суб'єктів

господарювання. Сьогодні необхідно приділяти значну

увагу питанням, пов'язаних із способами і методами ак%

тивізації інвестиційної діяльності, вивченням умов ство%

рення сприятливого інвестиційного клімату, залученням

інвестиційних ресурсів або їх ефективним використан%

ням на усіх рівнях державного управління [3, с. 30].

АНАЛІЗ 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

Фундаментальний аналіз розвитку інвестиційної

діяльності в ринкових умовах проведено в працях

В. Бодрова, О. Гаврилюк, П. Гайдуцького, А. Єріної,

Д. Єріна, В. Кириленко, Т. Кваші, С. Кожем'якіної, О. Ма%

карюк, Ю. Сколотяного, В. Федоренко та ін. У роботах

вказаних авторів дослідження обмежується в основно%

му економічними відносинами на макрорівні.
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Сьогодні більшість українських суб'єктів госпо%

дарювання, які працюють в нестабільному економі%

чному середовищі, переживають глибокий спад ви%

робництва і знаходяться в критичному стані чи в стані

банкрутства. Вищезазначене свідчить, що на фоні

загальної економічної нестабільності спостерігаєть%

ся висока імовірність виникнення і розвитку кризо%

вого стану в процесі діяльності будь%якого суб'єкта

господарювання, що зумовлює потребу здійснення

спеціалізованого антикризового управління [9, с.

48—49].

Коли мова йде про забезпечення інвестиційної без%

пеки суб'єктів економіки, то основні заходи антикризо%

вого управління повинні бути спрямовані на, по%перше,

забезпечення їх ліквідності та платоспроможності на

підставі оптимального поєднання власних або залуче%

них коштів та, по%друге, отримання прибутку та забез%

печення відповідного рівня рентабельності, достатньо%

го для задоволення всіх своїх потреб при здійсненні

інвестиційної діяльності.

При цьому не можна забувати, що розвиток інвес%

тиційної діяльності суб'єктів національного господар%

ства залежить від інвестиційного клімату, який пред%

ставляє собою сукупність політичних, правових або

економічних умов, які забезпечують і сприяють інвес%

тиційній діяльності вітчизняних та закордонних інвес%

торів. В свою чергу держава повинна сприяти форму%

ванню привабливого інвестиційного клімату і гаранту%

вати інвесторам недоторканність їх капіталу та мож%

ливість його повернення з відповідним прибутком [2,

с. 80—82].



Інвестиції: практика та досвід № 18/201512

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У зв'язку з тим, що інвестиційна діяльність значною

мірою визначається нестачею власних коштів, знижен%

ням частки довгострокових кредитів, високими процен%

тними ставками по кредитах і скороченням обсягів ка%

пітальних вкладень, то виникає необхідність в оцінки

рівня безпеки інвестиційної діяльності або формуванні

такої системи індикаторів, які змогли б охарактеризу%

вати ступінь впливу ризиків та загроз безпеці і враз%

ливість об'єктів інвестиційної безпеки при їх дії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В Україні інвестиційний клімат був доволі неспри%

ятливим, особливо для іноземних інвесторів. Аналізу%

ючи статистичні дані щодо напрямів вкладання інозем%

них інвестицій в економіку України потрібно зазначити,

що більша їх частка спрямовується у: промисловість або

фінансову діяльність (рис. 1). Дана тенденція сприяє

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних

підприємств, оскільки інвестиції спрямовуються на онов%

лення основних фондів та започаткування нових техно%

логій виробництва [4].

 Серед головних причин непривабливості українсь%

кого інвестиційного клімату називають: повільні темпи

реформування як економіки, так й законодавчої бази;

важкі умови входження іноземних інвесторів в націо%

нальну економіку, а також не раціональний розподіл

внутрішніх інвестицій — приватних і державних. Також

несприятливий інвестиційний клімат частково можна

пояснити нездатністю держави забезпечити фінансуван%

ня тих галузей національного господарства, які не мо%

жуть бути проінвестовані із приватних (внутрішніх або

зовнішніх) джерел. Причина в тому, що приватні інвес%

тори не можуть вкладати кошти в певні галузі національ%

ного господарства.

Уряду необхідно сформувати інвестиційну страте%

гію таким чином, щоб не було підміни приватного інвес%

тування бюджетними коштами, оскільки це знижує за%

гальний рівень інвестування в національну економіку та

відволікає державні кошти від життєво важливих зав%

дань країни, які не в змозі виконувати

приватний сектор. Державі необхідно

інвестувати ті галузі національного госпо%

дарства, які залишаються непривабливи%

ми для приватних (внутрішніх і іноземних)

інвесторів. Крім того, як вже сказано, го%

ловною причиною непривабливості украї%

нського інвестиційного клімату назива%

ють повільні темпи реформування націо%

нальної економіки і законодавчої бази

країни [7, с. 125—127].

Тому, Україні потрібні нові механізми

залучення іноземних інвестицій та істотне

поліпшення інвестиційного клімату. На%

томість в Україні дедалі більше даються

ознаки нечіткості інвестиційної стратегії,

а непрозорість обговорення та формуван%

ня інвестиційних пріоритетів національної

економіки перешкоджає виробленню об'єктивних цілей

та напрямків цієї політики, послаблює суспільну легі%

тимність урядової політики в інвестиційній сфері.

Для оцінки стану та рівня безпеки інвестиційної

діяльності, досліджуючи світову практику, використо%

вується система індикаторів, які й характеризують

ступінь впливу ризиків та загроз безпеці і вразливість

об'єктів безпеки при їх дії. Така система індикаторів

безпеки, особливо в кількісному вимірі, має визначити

рівень якості при прийнятті державних рішень та перед%

часно сигналізувати про небезпеку, передбачити захо%

ди щодо її уникнення або зниження негативних наслідків

її дії. Індикатори інвестиційної безпеки суб'єктів госпо%

дарювання повинні задовольняти наступним критеріям

[5, с. 110]:

— мати однозначну інтерпретацію для осіб, що

ухвалюють рішення та мають бути зрозумілі для су%

б'єктів господарювання;

— не вимагати значних витрат для збирання інфор%

мації або розрахунків та опиратися на національну сис%

тему статистики;

— мати можливість оцінки в часовій динаміці і бути

придатними для прогнозу;

— відображати зміни в політиці суб'єктів господа%

рювання.

Щодо визначення порогових (граничних) значень інди%

каторів, то норматив порогового значення показника інве%

стиційної безпеки це, поперед усім, інструмент сигналізації

(попередження) про майбутню загрозу безпеці. При цьо%

му потрібно зазначити, що чим раніше такі загрози або

потенційне наближення до них будуть визначені, тим ефек%

тивніше будуть визначені і реалізовані заходи щодо запо%

бігання їх негативного впливу. На сьогоднішній день ме%

тодологічні розробки визначення порогових (граничних)

значень показників інвестиційної безпеки є слабкими, а

практика оцінки не відзначається різноманітністю засобів.

Для визначення порогових значень інвестиційної безпеки

використовуються підходи [10]:

— аналоговий (полягає у виборі відповідних гранич%

них значень індикаторів безпеки на підставі порівняння

з країнами%аналогами);

— законодавчий (полягає у встановленні граничних

значень індикаторів на підставі їх прямого або непря%

мого визначення в законодавчих актах);

торгівля, ремонт 
на підприємствах 
промисловості 

12% 

торгівля, ремонт
автомобілів,
побутових 
виробів, 

предметів 
особистого вжитку

9% 

операції з 
нерухомим 

майном, оренда,
інжиніринг

36%

підприємства, 
що здійснюють 

фінансову 
діяльність

43%

Рис. 1. Напрями вкладання інвестицій в економіку України
у 2013 р.
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— експертний (полягає у використанні суб'єктивних

рівнів, встановлених експертами);

— порівняльний (полягає у визначені граничних зна%

чень індикаторів безпеки на підставі їх порівняння з по%

казниками окремих регіонів світу (інтегральних зна%

чень));

— розрахунки фахівців міжнародних організацій.

Найбільш поширеним засобом визначення гранич%

них значень є експертні оцінки фахівців. Українські ек%

сперти зазначають, що для кількісної або якісної оцін%

ки рівня інвестиційної безпеки дер%

жави потрібна система із наступних

індикаторів (рис. 2).

Щодо методології другого підхо%

ду оцінки рівня інвестиційної без%

пеки, то визначення ступеня ризику

означає об'єктивно існуючу мож%

ливість негативного впливу на об'єкти

інвестиційної діяльності, що може

завдати якого%небудь збитку та шко%

ди. Оцінення ступеня інвестиційного

ризику відбувається з урахуванням

умов, що супроводжують інвестицій%

ний процес та діяльність на фінансо%

вому ринку країни. Головною умо%

вою в процесі прийняття рішення про

інвестиційні вкладення є рентабель%

ність проекту.

Чим більше буде дохід на одини%

цю вкладеного капіталу, або чим мен%

ше буде термін його окупності, тим

вигідніше буде інвестиційний процес.

А супутніми критеріями рентабель%

ності інвестиційних вкладень є: дохід;

надійність отримання доходу або

рентабельності; капітал, що вкла%

дається; час вкладення капіталу та

отримання доходу (рис. 3). Отже,

інвестора передусім інтересує, що він

матиме, вклавши в діло власні гроші

[6, с. 181—194].

Величина капіталу і величина до%

ходу використовуються для безпосе%

реднього знаходження величини

рентабельності. Однак вони можуть

мати самостійне значення, необхід%

не для прийняття рішення про інвестиційні ресурси. На%

приклад, підвищену увагу до абсолютної величини до%

ходу (до його маси) інвестор виявляє тоді, коли він може

спокійно чекати цього доходу. Коли терміново необхідні

додаткові кошти через якісь кон'юнктурні міркування

або через несподівані внутрішні та зовнішні ускладнен%

ня, інвестор погоджується на нижчий рівень рентабель%

ності, аби швидше отримати потрібні гроші.

Показник надійності також має "подвійне дно". З

одного боку, ним можна користуватися для коригуван%

ня доходу певним способом, запо%

зиченим з арсеналу теорії ймовір%

ності, а з іншого — він може набу%

вати значення самодостатнього

чинника. Останнє буває, як прави%

ло, частіше з позаекономічних

міркувань, коли підвищена надій%

ність капіталовкладень позитив%

но позначатиметься на репутації

суб'єкта господарювання, підви%

щуватиме її  солідність [8, с.

108—110].

Часові показники відповіда%

ють на питання: коли саме по%

трібно інвестувати капітал і коли

можна розраховувати на отриман%

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   ІНДИКАТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ  

 

Річний обсяг загальних інвестицій в реальному сектору економіки 
– 20-25 % від ВВП країни 

 

Частка іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій країни, 
% 

Частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій 
країни, % 

Відношення обсягу іноземного інвестування до ВВП країни – не 
менше 6 % 

 

Обсяг іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, грн. 

 

Відношення обсягу прямих іноземних інвестицій до ВВП країни, % 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, 
грн. 

Відношення обсягу внутрішніх капітальних вкладень до ВВП 
країни, %  

Частка внутрішніх капітальних вкладень у загальному обсязі 
інвестицій країни, % 

Співвідношення прямих та портфельних інвестицій в реальному 
сектору національної економіки, % 

Частка бюджетних коштів у фінансуванні інвестиційних проектів – 
35-40 % 

Рис. 2. Система індикаторів та їх порогових значень
інвестиційної безпеки держави
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Рис. 3. Взаємозв'язок критеріїв оцінки ступеня інвестиційного
ризику
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ня доходу. Будь%який показник, узятий поза часом, поз%

бавлений сенсу. Особливо це стосується капіталу і до%

ходу від його вкладення. Наскільки капітал та дохід є

основними показниками для розрахунку рентабель%

ності, настільки показник часу є супутнім стосовно них.

Але іноді саме критерій часу висувається на перший

план: коли інвестору потрібні певні випереджальні дії

на ринку або коли невчасне отримання доходу може

призвести до завеликих втрат чи навіть банкрутства. Чим

пізніше буде отримано прибуток, то менше часу він буде

перебувати в господарському обороті і давати нові до%

ходи у вигляді дивідендів або відсотків. Ранній прибу%

ток має більшу цінність, а пізній — меншу.

Отже, необхідно пам'ятати, що інвестиційні критерії

є не конкретними показниками, а економічними катего%

ріями, кожна з яких виражається певною множиною

показників. Передусім це стосується вкладеного капі%

талу. Тут слід визначитися з величиною капіталу, об'єк%

том та умовами вкладення. Дохід також визначається

неоднозначно. Він може обчислюватися у валютах

різних країн, бути структурованим у просторі (в струк%

турі холдингу) або в часі. Показники критерію часу

фіксують або одноразове отримання доходу, або бага%

торазове — із зазначенням початку і закінчення періо%

ду, частоти виплат. Також застосовуються численні по%

казники критерію надійності отримання доходу, у т.ч.

надійність цінного паперу, підприємства%емітента, а та%

кож надійність загальної ситуації на фінансовому рин%

ку та в країні в цілому [4, с. 87—92].

Крім того, інвестором може бути не лише підприєм%

ство, у т.ч. приватне, а й держава з її непорівнянно шир%

шими інтересами. Тому поряд з розрахунком доходу

(прибутку) доцільно, а часто і потрібно, визначати інтег%

ральний економічний ефект, що з усіх показників еко%

номічного ефекту є найповнішим. Оскільки він охоплює

аналіз витрат та результатів не тільки в конкретній, а й у

суміжних сферах національного господарства, та є

найбільш релевантним (найповніше відображує реаль%

ну дійсність). Інтегральний економічний ефект визна%

чається вартісною оцінкою результатів інвестиційних

процесів за всі роки їх отримання та витратами на

здійснення заходів відносно їх реалізації.

Інтерес до реальної оцінки економічних результатів

суб'єктів інвестиційної діяльності зумовлений об'єктив%

ними причинами. Економічні явища не можуть бути по%

вністю передбачуваними. Навіть найточніші прог%нози

не виключають можливих відхилень від розрахункових

показників, оскільки в економіці діють надто сильні чин%

ники, якими важко або взагалі неможливо управляти.

Непередбачена зміна кон'юнктури на внутрішньому

й, тим більше, на зовнішньому ринках із слабо перед%

бачуваним ціноутворенням, важко прогнозований попит

та пропозиція, соціально%економічні зрушення в

суспільстві, невдалий для інвестиційного проекту збіг

обставин у багатогранному господарському житті краї%

ни разом із безліччю інших об'єктивних або суб'єктив%

них причин — усе це створює ситуацію, коли доводить%

ся говорити про ризик, ніж про надійність. Крім того,

невизначеність, яка властива економіці і особливо інве%

стиційній сфері, не знижує, а, навпаки, підвищує зна%

чення надійності одержання очікуваних результатів

рішень, що приймаються [1].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, враховуючи ці обставини і з огляду на

важливість поліпшення інвестиційного клімату для

зміцнення інвестиційної безпеки суб'єктів господарюван%

ня в Україні, головним завданням на короткострокову

перспективу є підготовка необхідної правової і організа%

ційної бази для підвищення дієздатності механізмів за%

безпечення інвестиційного клімату і формування основи

збереження і нарощування конкурентоспроможності

вітчизняної економіки. Для цього треба здійснити низку

першочергових заходів з послідовної деполітизації на%

ціональної економіки, формування єдиних стратегічних

цілей та послідовності економічних реформ, незмінних

за приходу до влади будь%яких політичних команд, за%

безпечення незмінності і гарантованості захисту ринко%

вих прав і свобод інвестора, зокрема:

— По%перше, кардинально змінити ідеологію прива%

тизації, що реалізовувалася останні 3—4 роки, коли май%

но розпродавали стратегічним інвесторам, як правило,

не прозоро і за цінами, значно нижчими за справедливі.

Необхідно застосувати інший підхід: реалізовувати акції,

привабливі для портфельних інвесторів, окремими паке%

тами — від 10—15 % до 49 %, шляхом продажу на

відкритому ринку, зберігаючи при цьому контрольний

пакет за державою (там, де він ще залишився).

Це могли б бути акції державних підприємств, які й

за державної форми власності працюють досить ефек%

тивно. Можливо збільшити пропозицію акцій на фондо%

вому ринку за рахунок підприємств, частину акцій яких

уже продано, але значна частка яких ще перебуває у

власності держави (наприклад, компанії електроенер%

гетичного сектору). Це ж стосується компаній, привати%

зацію яких почали, але пакети стратегічним інвесторам

не пропонували [1, c. 65].

Також можливий продаж акцій об'єктів з числа дер%

жавних холдингів, які раніше не пропонували до прода%

жу (наприклад, НАК "Нафтогаз України"). Виручені

кошти держава могла б використати для інвестування.

Крім того, це сприятиме розвитку фондового ринку та

створить додатковий контроль з боку професійних пор%

тфельних інвесторів над підприємствами з переважною

часткою державної власності. Через 3—4 роки можна

буде робити наступні кроки: чи то продавати надалі па%

кети акцій (які за цей час суттєво зростуть у ціні), чи то

проводити додаткову емісію акцій цих емітентів. Отже,

важливим джерелом капітальних вкладень має бути

цілеспрямоване інвестиційне використання коштів від

приватизації державного майна.

— По%друге, сьогодні переважна частина заощад%

жень громадян знаходиться на депозитних рахунках

банківських структур. Однак ці кошти практично не ви%

користовуються банками на довгострокове кредитуван%

ня капітальних вкладень як через високі ризики непо%

вернення позик, так й внаслідок невідповідності ко%

роткострокової природи банківських вкладів довгост%

роковій природі вкладень. Справа в тому, що за знач%

них відмінностей в середніх термінах депозитних вкладів

або кредитів для банківських структур та фінансової

системи в цілому, виникають ризики через можливу

зміну відсоткових ставок або не подовження вкладни%
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ком терміну вкладу. Оскільки громадяни України не

довіряють системі, то терміни, як правило, нетривалі.

Тому збільшення обсягів залучення інвестиційних

ресурсів на першому етапі можливе за рахунок фондів

іноземних портфельних інвестицій. Це фонди ризико%

вих інвестицій, вкладники яких схильні до підвищених

ризиків. Подібні фонди готові купувати навіть невеликі

пакети акцій українських емітентів за обгрунтовано ви%

сокою ціною. Як наслідок, протягом 2—3 років в Ук%

раїні може бути створений висококапіталізований про%

зорий і ліквідний ринок акцій на основі реальної вар%

тості українських компаній.

Із входженням в український фондовий ринок іно%

земних портфельних інвесторів підвищиться рівень кор%

поративної культури, будуть створені умови для прозо%

рої або принципово іншої якості управління підприєм%

ствами, в т.ч. з державною формою власності. Стануть

кращими умови для отримання позик, розміщення кор%

поративних боргових паперів або додаткових випусків

акцій українськими підприємствами як усередині краї%

ни, так і на світових фінансових ринках [8, с. 105].

На другому етапі економіка може розраховувати на

приватні заощадження, принаймні частково переорієн%

тувавши такі накопичення з банківської системи в довго%

строкові інвестиційні інструменти — цінні папери та кор%

поративні права. Зробити це можна або безпосередньо,

або за участі спеціальних небанківських фінансових ус%

танов: пайових та корпоративних інвестиційних фондів,

недержавних пенсійних фондів, страхових компаній,

інституційних інвесторів, які залучають кошти громадян

з метою їх подальшого розміщення та управління.

— По%третє, взаємодія з фінансово%промисловими

групами України. Досі останні не мали особливої потреби

в залученні коштів із фондового ринку. Їх головним інвес%

тиційним джерелом була "мінімізація" оподаткування і

"повернення ПДВ". Але якщо змусити фінансово%промис%

лові групи працювати в умовах, контрольованих законом,

то необхідність подальшого розвитку поставить перед

ними питання ресурсів — і вони почнуть активно виходити

і на ринок запозичень, і на прозорий фондовий ринок.

Фінансово%промислові групи мають альтернативу — вони

можуть дістати кошти шляхом залучення кредитів, випус%

ку облігацій (розміщуваних як на світовому, так і на внутр%

ішньому ринках) або шляхом додаткової емісії акцій. Ви%

пуск цінних паперів (акцій та облігацій) створить додатко%

ву пропозицію для вітчизняних або закордонних інвесторів

та стимулюватиме розвиток фондового ринку [9].

Підсумовуючи, треба відзначити, що органами дер%

жавної влади останнім часом зроблені кроки в напрямі

законодавчого та нормативного забезпечення розвитку

фондового ринку України. Однак необхідно рухатися

далі. Важливо, щоб Парламент та Уряд країни з розумін%

ням й відповідальністю поставився до покращення нор%

мативного та організаційного забезпечення функціону%

вання ринку цінних паперів в Україні, що матиме резуль%

татом покращення її інвестиційного середовища.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процеси прийняття управлінських рішень мають місце,

як правило, в складних динамічних виробничо%економічних

системах. Кожне рішення стосується як техніко%економіч%

них, так і соціально%психологічних аспектів функціонуван%

ня виробничо%економічної сфери та її окремих елементів.

Спільний вплив і обумовленість перерахованих процесів

формує головну особливість сучасного виробництва. Зрос%

таючий рівень складності виробництва, різноманітні на%

слідки рішень, які приймаються керівниками, зумовлюють

зниження адекватності класичних моделей прийняття рішень

в сучасних умовах. У зв'язку з цим, виникає необхідність

створення імітаційних моделей і розробки відповідних сис%

тем підтримки прийняття управлінських рішень (СППР), які

можна використовувати у виробничо%технологічних, еконо%

мічних і соціально%психологічних процесах.

Тобто, виникає потреба у створенні єдиної системи мо%

делей, яка дозволяла б здійснювати синтез різних науко%

вих дисциплін, які забезпечать цілісне відображення про%
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блемних ситуацій в процесі прийняття рішень. Становлення

інноваційної економіки пов'язано з переходом на новий

рівень організації і розвитку підприємництва, що підпоряд%

ковується загальнонауковим законам розвитку економіки.

Одним з видимих проявів цих законів є ускладнення струк%

тури інформаційного середовища як невід'ємного елемен%

ту господарської системи. Ефективність управління розвит%

ком підприємництва суттєво залежить від інформаційного

забезпечення шляхом визначення внутрішніх і зовнішніх

інформаційних потоків, їхню подальшу оптимізацію, орган%

ізацію внутрішньо корпоративної системи інформаційного

забезпечення, що відповідає сучасним вимогам. Тому інфор%

мація, будучи ендогенним фактором людської діяльності,

формує як суспільство в цілому, так й інноваційну економі%

ку.

Обмін інформацією та інші види інформаційної актив%

ності, є основою реалізації інноваційних процесів. Подаль%

ше удосконалення інформаційного простору щодо забез%

печення розвитку підприємництва, дозволяє досягти зрос%
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тання ефективності виробництва на основі більш повного

використання людських, фінансових і матеріальних ре%

сурсів.

Крім того, розглядаючи життєдіяльність будь%якої фун%

кціональної системи, в том числі й інноваційної, можна ска%

зати, що її розвиток базується на внутрішньому єднанні

трьох складових: 1) мети; 2) системи управління; 3) інфор%

маційного забезпечення. Серед цих складових саме інфор%

мація дозволяє розробляти необхідну політику управління

в системі. А тому без налагодженої системи інформаційно%

го забезпечення інноваційних процесів неможливе нормаль%

не функціонування інноваційної системи. Саме ці аспекти і

зумовлюють актуальність дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останнім часом в економічній літературі, наукових дос%

лідженнях і публікаціях велику увагу приділяють питанням

значення інформації при активізації інноваційних процесів.

Цьому питанню присвячено багато праць таких вчених, як

Скидан О.В, Кане М.М., Іванов Б.В., Баззел Р. та інші. Од%

нак, незважаючи на достатню кількість теоретичного мате%

ріалу на цю тему, на практиці це питання розкрито недостат%

ньо та потребує подальшого дослідження.

МЕТА РОБОТИ
Метою дослідження є показати значимість інформацій%

ної складової як економічного ресурсу при активізації інно%

ваційних процесів, що дозволить досягти зростання ефек%

тивності виробництва на основі більш повного використан%

ня людських, фінансових і матеріальних ресурсів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оскільки виділення інформації як особливого вироб%

ничого фактора тісно пов'язано з підвищеною актуаль%

ністю широкого впровадження результатів наукових дос%

ліджень в умовах НТП, то апріорі динаміка процесів

інформатизації в основному визначається їх інновацій%

ністю, ендогенною наявністю фактора науки у розши%

реному відтворенні, всезростаючою наукоємністю еко%

номічного прогресу. Інноваційні процеси, з одного боку,

вимагають вихідної інформації, постійно її використо%

вують, а з іншого — безперервно генерують нову інфор%

мацію.

В умовах інноваційного розвитку економіки інформа%

ція, знання і інтелект стають основним виробничим ресур%

сом, витісняючи технічні засоби, підвищуючи продуктивність

за рахунок автоматизації основних виробничих процесів

тощо. З їх допомогою постійно збільшуються обсяги вироб%

ництва продуктів, товарів, послуг та їх різноманіття. При

цьому залог успішного і стабільного розвитку не стільки в

кількості новітніх розробок, скільки у можливостях отри%

мувати з них вигоду як для самих господарських суб'єктів,

так і для країни в цілому. Чим більш удосконалений ринко%

вий механізм передачі%залучення новітніх розробок, тим

більш ефективний розподіл цього фактора виробництва у

суспільстві й тим більша вигода.

Крім того, в інформаційному суспільстві ключове зна%

чення для великих підприємств має не просто розробка

принципово нового виробу, а створення такого продукту чи

послуги, які б дали початок формуванню нової галузі про%

мисловості. Тільки в цьому випадку підприємство може роз%

раховувати на оптимальний рівень виробничих витрат і зни%

ження ризику.

Таким чином, одним з основних аспектів загальнодер%

жавного значення інновацій є їх вирішальний вплив на мак%

роекономічні показники. Інновації стають стратегічним фак%

тором економічного росту, прогресивно впливають на струк%

туру суспільного виробництва, змінюють економічну орга%

нізацію суспільства, а рівень розвитку інноваційних процесів

детермінує конкурентоспроможність національної економ%

іки і національну безпеку. При цьому процеси динамічного

розвитку і швидкого оновлення наукового і технічного ба%

зису сучасного суспільства спричиняють зміну місця і ролі

інформації у суспільно%відтворюючому процесі, а саме: в

посиленні інформаційного фактора забезпечення конкурен%

тоспроможності і, відповідно, розвитку сучасної економіки.

У функціонуванні інформації як економічного ресур%

су особливе значення мають технічні і технологічні аспек%

ти її використання і обігу в економіці. Саме розвиток

інформаційно%комунікаційних технологій і комп'ютерної

техніки відкрив нові можливості цілеспрямованого вико%

ристання інформації і знань в економіці, виявили резер%

ви прогресивного розвитку. Як і будь%який інший ресурс,

інформація корисна тільки в тому випадку, якщо ми змо%

жемо доставити її туди, де вона необхідна [1]. Розвиток

технологій збору, обробки, накопичення і розповсюджен%

ня інформації, організації процесу комунікацій стимулю%

вали появу і широке розповсюдження нових форм орган%

ізації бізнесу в цілому і окремих бізнес%процесів. Вірту%

альні компанії, мережні організації, ТНК у своїй діяльності

базуються на ефективній організації  інформаційних

відносин, створенні і накопиченні знань, баз даних, обміні

знаннями, що дозволяють їм отримувати переваги в об%

ласті інновацій, і, відповідно, забезпечувати високий

рівень конкурентоспроможності.

Будь%які економічні процеси — це не тільки рух ресурсів

і продуктів, а в першу чергу, інформаційні потоки, без яких

неможливо суспільне відтворення. Інформаційна складова

відтворення впливає не тільки не тільки на структуру капіта%

лу, але і змінює виробничі і ринкові параметри продукції.

Вона інтегрується практично із всіма економічними ресур%

сами (сировиною, енергією, трудом, фінансами, технологі%

ями, управлінням тощо), корінним чином змінюючи їх влас%

тивості. Через це вона виступає не тільки як сукупність дея%

ких даних, але і як складова частина ВВП.

З точки зору дослідження участі інформації в інно%

ваційній діяльності та її впливу на інноваційні процеси,

найбільш доцільним можна виділити таке визначення інфор%

мації: інформація — це засіб зниження невизначеності і

ризику, що сприяє реалізації певних цілей суб'єкта. [2] В

даному визначенні враховується можливість інформації при%

носити ті чи інші вигоди шляхом зниження невизначеності

по відношенню до поточної ситуації та її зміни у майбутньо%

му.

Розглядаючи поняття інформація, важливо торкнутися

і таких понять, як знання і наука. Знання і наука як основні

складові накопиченого інтелектуального капіталу безпосе%

редньо пов'язані з інформацією. В даному випадку відібра%

на і професійна інформація — це і є знання і відомості, на%

копичені людством і, які використовуються в освітніх про%

цесах і наукових дослідженнях. Крім того, суттєву роль в

освітніх і наукових процесах відіграють інформаційні сис%

теми, що сприяють ефективному використанню накопиче%

них знань. По суті, в сучасному світі важко визначитися, що

є первинним: сама накопичена цінна інформація чи системи

і технології її доставки споживачу, технології її обробки і

зберігання.

Дифузія інформаційних технологій в усі сфери життєд%

іяльності людства викликала нову тенденцію — інтелектуа%

лізацію, що є якісно новим напрямом розвитку даного сек%

тора. Ця тенденція має найбільш підсилюючий ефект, оск%

ільки не тільки розширює сфери впровадження, але й

збільшує кількість користувачів. Цей напрям розвитку інфор%

маційного сектора мінімізує витрати, пов'язані з впровад%

женням розроблених в ньому технологій.

Безсумнівно знання та інформація є важливими еле%

ментами усіх способів виробництва, оскільки виробничий
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процес неможливий без певного рівня знань і обробки

інформації. Однак специфічним для інноваційного спосо%

бу виробництва є вплив інформації на саме знання як го%

ловне джерело продуктивності. Іноваційність економіки

здебільшого орієнтується на технологічний розвиток, тоб%

то передбачає нагромадження знань і більш високий рівень

складності в обробці інформації, бо найвищий рівень знань

зумовлює підвищений рівень випуску продукції на одини%

цю вкладень. Тому формування нового способу виробниц%

тва визначає значну роль інформації, яка стає пріоритет%

ним фактором виробництва і є підгрунтям для створення

інновацій.

Інформація, як і знання, є різновидами економічних

благ. Інформація як економічне благо обертається в еко%

номіці як товар (інформаційні продукти, послуги), задоволь%

няючи потреби індивідів, а також як ресурс, що використо%

вується у процесі господарської діяльності. Інформаційні

продукти і послуги обмінюються на інформаційному ринку

і мають велику кількість особливостей як на стадіях розроб%

ки, виробництва, так і на етапі обігу. До інформаційних то%

варів і послуг відносять програмне забезпечення, бази да%

них, освітні послуги, консультування, результати НДДКР

тощо.

У процесі створення інформаційних товарів основним

засобом виробництва виступає інтелект, який являє собою

здатність людини створювати нові знання. Отже, процес

інформаційного виробництва є суб'єктивним, характерним

проявом якого є відсутність суворої залежності між витра%

тами і результатом виробництва нової інформації та знань.

У цілому, результатом інтелектуальної діяльності є унікаль%

ний продукт, який приносить дохід його творцю у процесі

тиражування (розповсюдження матеріальних носіїв із ство%

реною інформацією) чи уречевлення в товарах, виробничих

засобах, технологіях. Такий продукт можна трактувати як

інноваційний.

Зрозуміло, що окремо взятий економічний суб'єкт впли%

нути на дію цих механізмів не може. Він може тільки врахо%

вувати їх дію у процесі свого функціонування, розробляти

стратегію і тактику своєї поведінки таким чином, щоб мак%

симально використовувати надані можливості, і згладжува%

ти їх деструктивний вплив. І в цьому йому допомагає інфор%

маційна система.

Система науково%технічної інформації, будучи складо%

вою науково%технічного потенціалу, виступає як акумулятор

знань, генератор НТП. За сучасних умов розвиток технологій

(особливо ІКТ) інформаційного забезпечення став не%

від'ємною складовою інноваційного процесу і, відповідно,

важливим об'єктом застосування інтелектуальних зусиль.

ІКТ, комп'ютерна техніка є специфічними машинами нового

етапу економічного розвитку — інноваційного, передбача%

ючи можливості і ефективність використання інформації.

На сьогодні інформаційні технології у бізнес%процесах

можуть виступати як інструмент створення документації, як

засіб візуалізації виробництва, як засіб спостереження (мо%

ніторингу) і контролю (протоколювання процесів виробниц%

тва і управління; як засіб підтримки користувачів при прий%

нятті управлінських рішень). Значна динаміка розвитку внут%

рішнього і зовнішнього середовища підприємства вимагає

зміни інформаційних технологій. На перший план висуває

нові цілі, методи і форми організації, що дозолять забезпе%

чити різке зниження витрат часу, числа працівників та інших

витрат на виконання виробничих функцій; роботу з клієнта%

ми і партнерами у будь%якій країні у будь%який час; мобіль%

ність персоналу; прискорення просунення нових технологій.

Використання нових інформаційних технологій, у свою

чергу, змушує підприємства перебудовувати свою тради%

ційну ієрархічну структуру, основану на функціональній

спеціалізації і централізованій системі вертикального підпо%

рядкування. Нові організаційні структури, як правило, ма%

ють меншу кількість рівнів управління, робочі групи склада%

ються з різних спеціалістів, а вище керівництво має мож%

ливість делегувати повноваження керівникам нижчого рівня

і рядовим співробітникам. Новими організаційним форма%

ми ведення бізнесу на основі нових інформаційних техно%

логій можна назвати мережні комунікації і "віртуальні офі%

си", які підвищили самостійність і творчість робітників, а

також розширили роботу з клієнтами.

Управління розробкою і впровадженням нововведень

на підприємствах пов'язано з постійним прийняттям відпов%

ідальних рішень і здійсненням контролю за їх реалізацією.

Обидва ці види діяльності передбачають отримання і пере%

робку певної інформації як про зовнішнє середовище, так і

про внутрішні процеси на підприємстві. Тому можна гово%

рити про існування інформаційного середовища — зовніш%

нього і внутрішнього, — в якому потенційно є інформація

для прийняття рішень про інновації і для контролю за їх ви%

конанням.

Інформаційне середовище є важливою частиною про%

цесів розробки і впровадження нововведень і вимагає для

свого формування і підтримки значних зусиль і ресурсів на

всіх стадіях інноваційної діяльності. Роль інформаційної

підтримки інноваційного процесу зростає вже на його по%

чатковій стадії. Якість прийнятого рішення, а значить і успіх

його реалізації, значно залежить від об'єктивності, достов%

ірності, точності, повноти та інших якостей інформації, що

використовується при прийнятті рішення. На цій стадії вели%

ке значення має зовнішня інформація, яка, у свою чергу,

повинна бути пов'язана із внутрішньою. Впровадження но%

вацій і на їх основі подальший розвиток підприємництва за%

лежить від можливостей підприємства, у тому числі і від

людського і виробничого потенціалу, готовності персоналу

до інновацій, загального фінансового стану і зовнішнього

оточення. Аналізуючи перелік інформаційних потреб

підприємства при реалізації інноваційного циклу можна ви%

явити необхідні види інформації (табл. 1).

На початковій стадії інноваційного циклу (фундамен%

тальні та прикладні дослідження) велике значення має зов%

нішня інформація. Джерелами такої інформації за радянсь%

ких часів були інформаційні листи, спеціалізовані журнали,

регулярні конференції і семінари.

Сьогодні ця система майже зруйнована. Більшість жур%

налів або зовсім не випускаються, або вони стали практич%

но недоступними багатьом підприємствам через їх дорож%

нечу. Галузеві науково%дослідні установи, що функціонують

в Україні стикаються з величезними труднощами стосовно

отримання актуальної наукової і статистичної інформації,

проте і самі ці установи розповсюджують власну інформа%

цію тільки на комерційній основі.

Такі джерела інформації про інновації, як зв'язки з іно%

земними фірмами, участь у виставках за кордоном, контак%

ти з іноземними спеціалістами, стажування у великих

фірмах, закордонні відрядження тощо не завжди є доступ%

ними для всіх підприємств і тому, через фінансову обме%

женість, більшість з них знаходяться у стані інформаційно%

го голоду.

Таке становище зумовлюється насамперед відсутністю

системи інформування підприємств про досягнення в конк%

ретних областях науки і техніки, не сформованим ринком

інформаційних послуг такого виду.

В умовах загального збільшення інформаційних по%

токів підприємства мають нестачу інформації стосовно

інновативних технологій і нової техніки. Основні шляхи от%

римання інформації про інновації у підприємств и органі%

зацій зараз через Інтернет, оголошення та рекламу, інші

засоби масової інформації, а від своїх знайомих, друзів,

партнерів по бізнесу. У деяких випадках інформація може

"сама приходити" на підприємство від замовників нової

продукції.
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У цілому нестача інформації зовнішнього характеру і

труднощі її отримання можуть призвести до прийняття не%

обгрунтованого рішення, наприклад, до відмови від інно%

вації. Також у зв'язку з неповною інформацією про ново%

введення у процесі розробки можуть бути виявлені побічні

ефекти, наслідком яких, як правило, є додаткові витрати або

небажані зміни в технологіях.

Існують також проблеми з отриманням і внутрішньої

інформації, яка в основному пов'язана з оцінкою власних

можливостей підприємств і також має велике значення на

стадії прийняття рішення про нововведення. Внутрішня

інформація використовується на підприємствах з метою

оцінки і оптимізації витрат, у тому числі і на інновації, пошу%

ку резервів і джерел фінансування нововведень, техніко%

економічних і планово%фінансових розрахунків щодо ефек%

тивності впровадження проектів розвитку. Підприємства, де

створені корпоративні інформаційні системи (КІС) на базі

сучасних системи управління мають більший потенціал для

впровадження інновацій і використання сучасних методів уп%

равління виробничими процесами. Застосування КІС дає

можливість у стислі терміни отримати достовірну і вичерпну

інформацію про стан виробництва, аналітичні оперативні

дані, про фінансовий стан, витрати, запаси і резерви, поста%

чальників, споживачів тощо. Однак на деяких підприємствах,

особливо в аграрній сфері, автоматизації підпадають тільки

окремі функції управління: бухгалтерський і податковий

облік, робота з персоналом, склад. Як правило, більшість з

цих функції інформаційно між собою майже не координу%

ють, і інформація, яка надходить з різних систем, потребує

доопрацювання і уточнення.

На стадії виробництва інноваційної продукції йде відбір,

аналіз, впровадження науково%технічної документації і оці%

нка технічних умов, що вимагає інформацію про світові,

регіональні, національні, галузеві показники класифікацій і

оцінок. Нестача інформації на цьому етапі є ключовою про%

блемою. Для впровадження технічних і технологічних інно%

вацій виникають додаткові проблеми підчас виконання пус%

коналагоджувальних робіт, що також може бути пов'язаним

з неякісним інформаційним забезпеченням. У деяких випад%

ках для вирішення цих проблем залучаються спеціалісти з

науково%дослідних інститутів на договірних засадах.

На наступних етапах реалізації інноваційних проектів

необхідна відповідна інформація щодо кон'юнктури ринку

і маркетингових досліджень. Підприємства зацікавлені у

розповсюдженні інформації про свою продукцію, можли%

вості її виробництва. Для цього використовуються різно%

манітні канали. Випускається рекламна продукція (буклети,

каталоги тощо), даються рекламні об'яви в газети, журнали

і на телебачення. Одним з найбільш поширених джерелом

інформації про інноваційну продукцію є Інтернет. Участь у

виставках, ярмарках, конкурсах, презентаціях та інших пуб%

лічних заходах також дозволяє поширювати інформацію

про своє підприємство. На деяких підприємствах організо%

вуються спеціальні конференції із залученням потенційних

споживачів продукції.

Одночасно з впровадженням інновацій на підприємстві

здійснюються організаційно%правові заходи щодо інформа%

ційного захисту інноваційного виробу. Можна виділити ос%

новних два блоки стосовно цих заходів, кожний з яких має

свою мету:

1 блок — правоохоронний, який здійснює правову охо%

рону промислової та інтелектуальної власності новатора.

Особливістю інформаційного забезпечення тут є аналіз па%

тентно%ліцензійної ситуації, стан експертизи; потрібна до%

даткова інформація яка б дозволила обгрунтувати

доцільність придбання ліцензій, "ноу%хау" тощо, або відмо%

витись від них; необхідна інша аналітична інформація щодо

комерційного використання інноваційного продуктів (патен%

ти, корисні моделі і зразки, макети виробів, принципові схе%

ми, конструкторська і технологічна документація);

Вид інф-ції Зміст Стадія 
Науково-технічна - про тенденції розвитку даного виду техніки (технології);

- опис техніки можливого виробництва; 
- характеристика періоду морального старіння об’єктів 
техніки; 
- про нові науково-техн. досягнення і про НДДКР; 
- свідчення з стандартизації, сертифікації 

НДР і ДКР
Інвестиційне проектування 

Патентна - про патенти; 
- про технічний рівень і тенденції розвитку об’єктів 
техніки; 
 про їх патентоспроможність і чистоту 

НДР і ДКР. Проведення 
маркет. досліджень (аналіз 
маркет. стратегії 
конкурентів), Вир-цтво 

Кон’юнктурно-
економічна 
 

- про структуру ринку;
- про сегмент підприємства на ринку; 
- про попит; 
- про пропозицію;  
- про конкурентів; конкуруючі товари. 
- про споживачів; 
- про постачальників; 
- про загальноекономічні тенденції; 
- про галузеві тенденції 

Маркетингові дослідження 
(дослідження ринку і 
зовнішнього середовища) 

Бізнес-інформація 
(про підприємства-
конкурентах або 
можливих 
партнерах) 

- загальна інформація, фін. рейтинг;
- фінансова (активи і пасиви фірми, оборот, вартість 
продаж, доходи і витрати, податки тощо); 
- кредитно-аналітична (інформація про ліквідність, 
коефіцієнти рентабельності); 
- платіжно-аналітична (строки виконання платежів тощо)

Маркетингові дослідження 
Пошук партнерів 

Обліково-
статистична 

- статистична інформація органів Держкомстату, 
галузевих і регіональних статистичних органів тощо; 
- про переписи населення; 
- у паспортах територій; 
- про економічний стан тощо  

Маркетингові дослідження 

Нормативно-
правова  

- про законодавчі та нормативні акти, їх практичне 
застосування 

На всіх 

Інфраструктурна - про організації, що займаються підтримкою 
інноваційної, технологічної діяльності, в т.ч. про джерела 
інвестицій  

На всіх

Таблиця 1. Види інформації на різних стадіях інноваційного циклу
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2 блок — захисний, який займається захистом інфор%

мації (організаційної, управлінської, економічної, науково%

технічної тощо) від її несанкціонованого використання. Для

цього необхідна інформація про засоби охорони і захисту

приміщень, комп'ютерів тощо.

Однією з основних проблем формування відносин у

сфері інноваційної діяльності є диспропорції у ланцюгу пе%

редачі інформації в усіх етапах інноваційного процесу, коли

з боку попиту відсутні дані про нові розробки і технології

задоволення потреб, а з боку пропозиції необхідні знання

якісних і кількісних характеристик попиту.

Інноваційна активність підприємств визначається рівнем

інформаційної насиченості їх зв'язків: чим більш активно

вони розвивають свої формальні та неформальні контакти,

тим більш схильні вони до участі в інноваційній діяльності.

На нашу думку, можна виділити три рівні зв'язків:

І рівень. Вертикальні зв'язки і норми, які визначають

відносини між суб'єктами у технологічному ланцюгу, а та%

кож відносини між постачальником і споживачем іннова%

ційної продукції.

ІІ рівень. Горизонтальні зв'язки в межах своєї галузі

(відносини в межах міністерства, асоціації, відносини з кон%

курентами).

ІІІ рівень. Макроекономічні зв'язки і норми (відносини

між господарськими суб'єктами і урядом, місцевими орга%

нами влади, ЗМІ, суспільними фондами, організаціями

тощо), в тому числі вплив макроекономічної ситуації і пра%

вового режиму.

Всі зв'язки можуть розглядатися з позицій їх вкладу

в інформаційну систему окремого суб'єкта і мережі взає%

модії в цілому. При цьому стан цих зв'язків для кожного

суб'єкта не є стаціонарним. З часом він може змінюва%

тися, і більш сильні зв'язки виникнути з тими суб'єкта%

ми, які раніше мали незначний вплив на його діяльність.

Одночасно можуть змінюватися і ролі учасників: вони

можуть бути постачальники однієї інформації (знань) і

споживачами іншої. Процес зміни характеру зв'язків між

учасниками системи вимагають координації і контролю,

що сприяє більш точному прогнозуванню напрямів інно%

ваційної діяльності.

Сьогодні, коли внутрішні джерела для отримання кон%

курентних переваг практично вичерпані, підприємства все

частіше звертаються до зовнішніх джерел інновацій. На

жаль, таке звертання переважно має однобічний, а не взає%

модіючий характер і виступає у формі промислового шпіо%

нажу або відкритого копіювання конкурентів. Однак, як

свідчить світовий досвід, стратегічна конкурентна перевага

як результат інноваційної діяльності може бути отримана не

стільки за рахунок імітації, скільки завдяки передбаченню

можливих напрямів попиту. У зв'язку з цим необхідно вико%

ристовувати коопераційні можливості для отримання цінної

інформації для інноваційної діяльності.

Інноваційний розвиток господарських систем вимагає

певного комунікаційного забезпечення, що дозволить вирі%

шити такі завдання:

— сприяти зміцненню взаємодії між учасниками інно%

ваційного процесу, використанню загальних технологічних

стандартів;

— забезпечити управління інформацією (знаннями), їх

придбання, обробку, збереження, розподіл, доступність для

потенційних споживачів і постачальників інноваційної про%

дукції;

— на основі акумульованих знань визначати пріорите%

ти інноваційного розвитку підприємства (регіону) і оціню%

вати можливість комерціалізації ноу%хау і технологій;

— надавати сигнали про диспропорції попиту і пропо%

зиції, що дозволить оперативно їх долати;

— забезпечувати трансфер ідей і технологій, а також

створення на їх основі конкурентоспроможної інноваційної

продукції;

— управляти конфліктами, вирівнювати інтереси різних

суб'єктів інноваційної системи і знімати невизначеність шля%

хом активного впливу на конфліктні ситуації.

Така комунікаційна модель може функціонувати на ос%

нові бенчмаркінгової взаємодії учасників інноваційного про%

цесу. Поняття бенчмаркінгу відносно недавно увійшло в

Пошук і дослідження 
- система пошуку інформації (в 
Інтернеті, створених базах даних, 
через партнерів у мережі); 
- анкетування та інтерв’ювання (в 
т.ч. і в Інтернеті); 
- створення робочих груп за 
різними напрямками досліджень 

Інформаційні ресурси 
- баз даних про результати інноваційної діяльності, про клієнтів; 
- інформаційне забезпечення інноваційної діяльності (законодавчі та 
інструктивні документи); 
- документообіг з конкретних інноваційних проектів, загальні свідчення про 
інноваційну діяльність в межах інноваційного центру і на окремих підприємствах;
- апаратно-програмні засоби серверів (застосувань, файл-серверів, 
комунікаційних); 
- телекомунікаційні засоби базового вузла і користувачів інформаційної системи

Комунікаційне забезпечення інноваційної діяльності

Консалтинг, навчання, обмін 
досвідом  

- інтерактивна взаємодія 
користувачів і експертів; 
- «круглі столи» з проблемних 
питань; 
- корпоративні та загальні 
дискусії, семінари 

Просунення і реклама 
- інформаційне висвітлення інноваційних проектів; 
- новини (поточні події про інноваційну діяльність); 
- електронні версії газет, журналів, що випускаються з інноваційної тематики; 
- випуск видання інноваційного центру (в т.ч. і електронна версія); 
- розповсюдження ділової інформації (рекламні буклети тощо, повідомлення);
- організація виставок, ярмарок, презентацій 

Рис. 1. Компоненти моделі комунікаційного забезпечення інноваційної діяльності
на основі бенчмаркінгової взаємодії
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словник українського бізнесу і одностайного його визначен%

ня немає. Найбільш повне, на нашу думку, дає визначення

цього поняття професор Б. Андерсен: "Бенчмаркінг — це

постійне вимірювання і порівняння окремо взятого бізнес%

процесу з еталонним процесом провідної організації для

збору інформації, яка допоможе підприємству, що розгля%

дається, визначити мету свого удосконалення і провести

заходи з покращення роботи" [2]. Іншими словами, бенч%

маркінг (бенчмаркетинг) — це технологія виявлення успіш%

них бізнес%рішень і стратегій, впровадження їх в роботу ком%

панії.

Виходячи з визначення бенчмаркингу і джерел от%

римання інформації про інновації господарськими суб'єкта%

ми, бенчмаркінгову взаємодію учасників інноваційного про%

цесу можна визначити як процес, орієнтований на регуляр%

ний обмін інформацією через проведення спільних дослід%

жень, організації виставок, семінарів, конкурсів, участі в

клубах тощо з метою пошуку кращих ресурсів, здобуття

нових знань та їх трансформація в конкурентоспроможні

інноваційні продукти. Бенчмаркінгова взаємодія дозволяє

скоротити часові та фінансові витрати, пов'язані з проце%

сом адаптації учасників інноваційної діяльності та форму%

вання інноваційних систем.

Пропонуємо модель комунікаційного забезпечення

інноваційної діяльності, яка включає чотири основних ком%

поненти, націлені на зміцнення інформаційної взаємодії між

потенційними її учасниками (рис. 1).

Способи реалізації бенчмаркінгової взаємодії оріє%

нтують організації на розвиток не тільки їх власного потен%

ціалу, але й потенціалу їх партнерів (постачальників, спожи%

вачів, посередників), сприяючи тим самим, спільному підви%

щенню конкурентоспроможності. Його використання доз%

воляє підприємствам досягти конкурентних переваг завдя%

ки кооперації всіх своїх ресурсів, і відповідно, ефективного

їх використання, і зниження витрат, пов'язаних з пошуком

інформації і партнерів.

Необхідно відмітити, що інформація для прийняття

рішень без непотрібних втрат часу, плутанини і ризику може

бути синтезована за умови дотримання таких вимог:

1) визначення напряму робіт (прийняття стратегічного

рішення визначає мету і напрямок діяльності, тактичні рішен%

ня визначають вибір найкращого шляху досягнення мети,

оперативні рішення управляють реалізацією інноваційного

процесу і спрямовані на вирішення конкретних проблем);

2) наявність інформаційних баз для прийняття стратегі%

чних, тактичних і оперативних рішень;

3) використання ефективної системи збору і обробки

інформації.

При цьому якість інформації повинна відповідати таким

вимогам [3]: своєчасність; достовірність (з певною вірогідн%

істю; надійність (з певним ступенем ризику); комплексність

системи інформації (за якістю і ресурсоємністю товару, за

умовами, за стадіями життєвого циклу товарів фірми і кон%

курентів тощо); адресність; правова коректність інформації;

висока швидкість збору, обробки і передачі; можливість

кодування; актуальність інформації.

ВИСНОВКИ
Результати дослідження показали тісний взаємо%

зв'язок і взаємозалежність між інноваціями й інформа%

цією, який зумовлюється такими обставинами. По%перше,

інновації та інформація мають єдине походження — вони

є результатом інтелектуальної діяльності людини. По%дру%

ге, в основі найбільш продуктивного і найціннішого виду

інновації (базисної інновації) лежать науково%технічні до%

сягнення, які, у свою чергу, є джерелом науково%техніч%

ної інформації. По%третє, майже всі інноваційні концепції

розглядають наукові знання, інформацію або інформа%

ційний ресурс як суттєву передумову або умову інно%

ваційної діяльності. По%четверте, усі стадії нелінійної мо%

делі інноваційного процесу включають елементи, які вис%

тупають як джерело інноваційних ідей. Усі ці елементи

включають також інформаційні ресурси, які також можуть

виступати і як результат проміжних стадій (дослідження і

розробки). По%п'яте, інформаційний ресурс є складовою

інноваційного потенціалу будь%якого суб'єкта, а інформа%

ційний продукт може виступати як результат інновацій%

ної діяльності.

Соціально%економічна значимість інформаційних техно%

логій у активізації інноваційних процесів зумовлюється та%

кими взаємопов'язаними моментами:

— вони пов'язують між собою не окремих робітників, а

цілі колективи, віддалені у просторі один від одного, які

працюють у самих різних сферах діяльності. Це означає

появу нових інформаційних систем (мереж), призначених

для обробки знань;

— мають змогу швидко з'єднувати суб'єктів (на відміну

від транспортних засобів), що сприяє різкому зниженню

витрат часу, енергії і матеріальних ресурсів;

— покращують такі важливі виробничі фактори, які

якість роботи, ефективність колективної праці та роботи в

команді, полегшують спілкування і зв'язок між різними

підрозділами підприємства, підвищують відповідальність

робітників за рішення, які вони приймають, що, у свою чер%

гу, прискорює інноваційні процеси.

Знання про самий процес прийняття рішень спожива%

чем, які при цьому отримуються, розуміння ще не%

реалізованих ним потреб і можливість впливу на споживчі

очікування стають потужною конкурентною перевагою

підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для сучасного світу є актуальними широке коло еко%

номічних, соціальних, екологічних та інших проблем,

пов'язаних із забрудненням навколишнього середови%

ща, кліматичними змінами, збройними конфліктами,

соціальною нерівністю, розповсюдженням важких за%

хворювань тощо. Складність поточної ситуації та не%

обхідність вирішення цих проблем впливає на політику

країн, діяльність корпорацій і соціально%економічний

розвиток, вимагаючи активної участі урядів, бізнесу та

громадян. У таких умовах виникає потреба у фінансо%

вих механізмах, які забезпечують розвиток економіки

в поєднанні із соціальною захищеністю населення та

мінімізацією негативного впливу на навколишнє сере%

довище. Одним із таких механізмів є соціально відпові%

дальне інвестування. Оперуючи традиційними фінансо%
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вими інструментами для отримання прибутку, відпові%

дальне інвестування спрямовується на підвищення еко%

номічної відповідальності компаній, удосконалення

практик корпоративного управління, вирішення соціаль%

них, екологічних та етичних проблем.

Питання соціальної відповідальності фінансових

інститутів привернуло до себе увагу в країнах з розви%

неною економікою після світової фінансової кризи

2008—2009 років, оскільки саме безвідповідальна

діяльність цих організацій була визнана однією із при%

чин нестабільності на фінансових ринках. Падіння дов%

іри до банків, інвестиційних компаній, емітентів, рейтин%

гових агенцій і аудиторських компаній обумовило по%

глиблення кризи та розповсюдження її по всьому світу.

Внаслідок цього у більшості країн з розвинутими фінан%

совими ринками отримали розвиток положення про не%
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обхідність зміни ділової поведінки та підвищення дові%

ри інвесторів шляхом інтеграції корпоративної соціаль%

ної відповідальності і соціально відповідального інвес%

тування у діяльність фінансових установ [1, с. 11].

В Україні відповідальне інвестування розвивається

досить повільно. Ринок соціально відповідальних інве%

стицій практично відсутній. Проте присутність інозем%

них фондів відповідальних інвестицій на вітчизняному

фондовому ринку дозволила б українському бізнесу,

по%перше, залучати додаткове фінансування за рахунок

включення облігацій та акцій українських компаній у

портфелі фондів соціально відповідальних інвестицій,

і, по%друге, суттєво здешевити вартість залучення інве%

стиційних ресурсів. Основною проблемою розвитку

відповідального інвестування на національному ринку

вбачається низька прозорість українського бізнесу.

Відсутність інформації про етичну та соціальну діяль%

ність підприємств фактично унеможливлює залучення

коштів соціально відповідальних інвесторів в українські

компанії. Інвестори здебільшого не мають можливості

оцінити їх діяльність в аспекті соціально відповідально%

го інвестування. В той же час, набирає обертів тенден%

ція до запровадження соціальної відповідальності

вітчизняного бізнесу. Отже, найближчим часом можли%

во очікувати зрушень і у напрямку відповідального інве%

стування.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження еволюції стратегій со%

ціально відповідального інвестування в контексті ево%

люції концепцій корпоративної соціальної відповідаль%

ності та соціально відповідального інвестування, а та%

кож компаративний аналіз існуючих наукових підходів

щодо видів та сутності інвестиційних стратегій, що зас%

тосовуються у світовій практиці соціально відповідаль%

ного інвестування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій з

проблем соціально відповідального інвестування, у яких

розкривались питання застосування стратегій відпові%

дального інвестування виявив, що незважаючи на пев%

ну розробленість проблеми, існують питання як теоре%

тико%методологічного так і прикладного характеру, які

потребують подальшого розвитку. У більшості науко%

вих праць фрагментарно висвітлюються питання теоре%

тичного характеру щодо стратегій відповідального інве%

стування та аналізується практичний досвід їх застосу%

вання у різних країнах та

частинах світу [1—6]. У

той же час, можливо за%

уважити, що у таких дос%

лідженнях не приділя%

лось значної уваги фор%

муванню чіткої теоретич%

ної концепції щодо пері%

одизації еволюції стра%

тегій відповідального

інвестування, порівняль%

ному аналізу інвестицій%

них стратегій, що засто%

совувались на різних етапах становлення та розвитку

соціально відповідального інвестування, обгрунтуван%

ню індивідуальних характеристик кожної окремої стра%

тегії. Наявний стан розробки питання може бути пояс%

нений новизною проблеми для вітчизняної науки та

відсутністю практичного досвіду її імплементації у прак%

тику вітчизняних фінансових установ. Таким чином, не%

завершеність формування цілісного уявлення про стра%

тегії відповідального інвестування обумовили акту%

альність дослідження, його мету та зміст.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціально відповідальне інвестування, як одна зі

світових тенденцій, отримало широке розповсюджен%

ня на розвинутих фінансових ринках та поступово роз%

вивається на ринках, що формуються. У розвинутих

країнах вже сформувалась спільнота інституціональних

та індивідуальних інвесторів, які дотримуються стра%

тегій, форм та методів соціально відповідального інве%

стування.

Стратегії соціально відповідального інвестування —

це методи, що застосовуються для відбору об'єктів інве%

стування з метою формування портфелю цінних паперів

у відповідності до нефінансових критеріїв відповідаль%

них інвесторів, які намагаються не тільки отримати при%

буток, але й сприяти вирішенню одної або декількох на%

гальних проблем сучасного суспільства.

Дослідження еволюції стратегій соціально відпові%

дального інвестування, на нашу думку, необхідно та до%

цільно розглядати в контексті еволюції концепцій соці%

ально відповідального інвестування, корпоративної со%

ціальної відповідальності і сталого розвитку. З огляду на

це, етапи еволюції стратегій соціально відповідального

інвестування, можливо умовно поділити на чотири пері%

оди, які відповідають етапам еволюції соціально відпо%

відального інвестування, представлені на рисунку 1.

Для даного дослідження обрані три періоди ево%

люції стратегій соціально відповідального інвестуван%

ня: становлення, розвитку та сучасний.

У наукових працях, присвячених дослідженню пе%

ріоду становлення соціально відповідального інвесту%

вання, вітчизняні та закордонні вчені виокремлюють три

основні стратегії, що застосовувались у світовій прак%

тиці: соціально%відповідальний відбір, захист прав ак%

ціонерів та інвестування в місцеві спільноти. У той же

час, А.І. Іващенко, виділяє окрім трьох перелічених, чет%

верту стратегію, а саме — вкладення в соціальні проек%

ти [3, с. 93]. Ю.В. Лазар та О.С. Завальна, досліджуючи

Стратегії  
періоду  
зародження 
СВІ 

Стратегії  
періоду 
становлення 
СВІ 

Стратегії  
періоду 
розвитку 
СВІ 

Стратегії  
сучасного 
періоду 
СВІ 

з 2008 року –  
по теперішній час 

з 1990 років – 
по 2008 рік 

з початку ХХ ст.  
по 1990 роки 

з V ст. – 
по кінець XIX ст. 

Рис. 1. Еволюція стратегій соціально відповідального інвестування
Джерело: складено автором за [2; 7].
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стратегії СВІ в США, виділяють по%перше, урахування

соціо%етико%екологічних факторів (ESG іncorporation),

по%друге, безпосередній вплив інвесторів на діяльність

компанії (shareholder resolutions), по%третє змішані стра%

тегії (overlapping strategies) [4, с. 192]. М.А. Мілевська

наступним чином характеризує три стратегії: пасивний

відбір цінних паперів з використанням якісного та

кількісного аналізу компаній; активна участь у розробці

та реалізації стратегії розвитку компанії; додаткове

вкладення коштів у малоприбуткові та ризикові операції

[5, с. 11]. В узагальненому вигляді стратегії становлен%

ня соціально відповідального інвестування наведено на

рисунку 2.

Розглянемо більш детально сутність кожної стра%

тегії.

Соціально відповідальний відбір, або скринінг, або

"просіювання", або "портфельна селекція". Це одна із

основних стратегій соціально відповідального інвесту%

вання, який передбачає ретельний аналіз усіх фінансо%

вих та нефінансових факторів (соціальних, етичних, еко%

логічних), що впливають на формування вартості ком%

панії, а також визначають можливість її сталого розвит%

ку у майбутньому: показники фінансово%господарської

діяльності, корпоративна політика, відносини з інвес%

торами, репутація, менеджмент, ставлення до навколиш%

нього середовища. Виокремлюють два підходи: пози%

тивний скринінг (включення в інвестиційний портфель

об'єктів інвестування, що відповідають встановленим

критеріям) і негативний (виключення з портфелю

об'єктів, що не відповідають встановленим критеріям)

[8, с. 6].

Захист інтересів акціонерів, або акціонерна адво%

катська діяльність. Така стратегія інвестування полягає

у використанні прав акціонерів для впливу на діяльність

емітентів у сфері захисту суспільних інтересів. Відмін%

ність даного методу від скринінгу полягає у тому, що

взаємодія впливає не на вибір цінних паперів, а на пове%

дінку емітентів при сформованому портфелі. Особливе

значення в цій стратегії має активність інституційних

інвесторів, які можуть істотно впливати на корпоратив%

ну політику і рішення компанії%емітента.

Громадське інвестування, або інвестування в місцеві

спільноти. Представляє собою невелику за обсягом, але

досить важливу стратегію. Передбачає використання

коштів інвесторів на фінансування певних проектів,

суб'єктів або регіонів, які мають недостатнє фінансуван%

ня або розташовані у екологічно несприятливих райо%

нах. Вона спрямована не на вдосконалення корпоратив%

ної політики і практики, а на соціальний і суспільний

розвиток та вирішення конкретних проблем. Фінансові

установи громадського інвестування надають позики і

кредити венчурним компаніям, підприємствам малого та

середнього бізнесу, фінансують освітні проекти, про%

грами охорони здоров'я і будівництво доступного жит%

ла. Інфраструктура інвестування в місцеві спільноти та%

кож включає різноманітні програми та центри підтрим%

ки вкладень у розвиток громад [6]. Невеликий фінансо%

вий результат громадського інвестування компенсуєть%

ся "соціальним прибутком" інвестора, який полягає у

створенні позитивної репутації серед членів громади та

приносить задоволення від усвідомлення того, що його

кошти працюють на благо людей.

Інвестування в соціальні проекти. Така стратегія роз%

глядається як частковий випадок соціально відповідаль%

них проектів з тією лише різницею, що вони перетво%

рюють суспільні й екологічні турботи в об'єкти інвесту%

вання професійно%керованих інституціональними інве%

сторами венчурних фондів [3, с. 93].

Досліджуючи розвиток соціально відповідального

інвестування на третьому етапі його еволюції, Євро%

пейський форум сталого інвестування (EUROSIF) опри%

люднив результати щорічного звіту "European SRI Study

2010", у якому представив нову класифікацію інвестиц%

ійних стратегій. П'ять видів стратегій були об'єднані у

дві групи: основні (Core SRI) та загальні (Broad SRI). При

цьому, основними визначено наступні дві стратегії та їх

комбінації: 1) виключення на основі дотримання норма%

тивів та етичних цінностей (з урахуванням трьох або

більше критеріїв); 2) позитивний відбір "кращий у своє%

му класі" та інвестування у тематичні фонди. До загаль%

них віднесено наступні три стратегії: 1) простий відбір

(з урахуванням одного або двох критеріїв або етичних

принципів); 2) взаємодія; 3) інтеграція [9].

Результати подальшого вдосконалення розробле%

ної EUROSIF класифікації було викладене у дослідженні

"Sustainablе & Responsible Investment. Basics and

Strategies", проведеному Zurcher Kantonalbank [10].

Згруповані у Core SRI та Broad SRI стратегії були більш

конкретизовані, що дозволило виокремити та охарак%

теризувати дев'ять стратегій, які, в аспекті еволюції,

можливо вважати стратегіями періоду розвитку соціаль%

но відповідального інвестування (рис. 3):

У 2012 році EUROSIF запропонував оновлену кла%

сифікацію стратегій соціально відповідального інвесту%

вання, яка відповідає четвертому, сучасному, етапу їх

еволюції. Необхідність подальшого вдосконалення кла%

сифікації була обумовлена стійкою тенденцією до

збільшення обсягу соціально відповідальних інвестицій,

що, у свою чергу, вимагало більш чіткої конкретизації

стратегій, які використовуються відповідальними інве%

сторами. Виокремленні сім інвестиційних стратегій

представляють інструментарій, який включає критерії

стійкості і відповідальності при прийнятті інвестиційних

рішень або враховує ESG%критерії в різних видах і фор%

мах: 1) інвестування сталого розвитку (sustainability

themed investment); 2) інвестиційний відбір найефектив%

Соціально-відповідальний відбір 
(Screening) 

Захист інтересів акціонерів 
(Shareholder advocacy) 

Інвестування в місцеві спільноти 
(Community investment) 

Інвестування в соціальні проекти 
(Social venture capital) 

СТРАТЕГІЇ ПЕРІОДУ СТАНОВЛЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 

Рис. 2. Стратегії періоду становлення
соціально відповідального інвестування
Джерело: [3, с. 93].
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ніших компаній (best%in%class investment selection); 3)

нормативний відбір (norms%based screening); 4) інвес%

тиції впливу (impact investment); 5) негативний відбір

(exclusion of holdings from investment universe); 6) інтег%

рація ESG%критеріїв у фінансовий аналіз (integration of

ESG factors in financial analysis); 7) взаємодія та голо%

сування (engagement and voting on sustainability matters)

[7, с. 193].

Стратегіям відповідального інвестування приділиле%

на увага у дослідженнях міжнародних організацій та

ініціатив у сфері соціально відповідального інвестуван%

ня. Порівняння підходів Європейської асоціації з управ%

ління фондами та активами (EFAMA), Принципів відпо%

відального інвестування ООН (PRI) та Глобального аль%

янсу інвестування сталого розвитку (GSIA) щодо кла%

сифікації інвестиційних стратегій наведено у таблиці 1.

Аналіз підходів міжнародних орган%

ізацій та ініціатив щодо стратегій відпо%

відального інвестування на сучасному

етапі їх еволюції демонструє загально%

визнану та сталу позицію щодо наступ%

них п'яти стратегій: негативний скринінг,

нормативний скринінг, позитивний

підхід, тематичне інвестування, взаємо%

дія. При цьому, має місце незначна тер%

мінологічна неоднорідність. Стратегію

"інвестиції впливу" не виокремлюють

EFAMA та PRI. У класифікації EFAMA

відсутня також стратегія "ESG%інтегра%

ція".

Узагальнення існуючих підходів до

визначення інвестиційних стратегій, що

відповідають сучасному періоду ево%

люції соціального відповідального інве%

стування, дозволяє виокремити дев'ять

видів стратегій (рис. 4).

Розглянемо сутність кожної із дев'%

яти сучасних стратегій відповідального

інвестування.

Негативний відбір, або виключення

з інвестиційного середовища. Вважаєть%

ся основною стратегією соціально

відповідального інвестування. Керую%

чись етичними принципами, відпові%

дальні інвестори виключають зі своїх

портфелів цінні папери компаній, які ма%

ють недобросовісну ділову практику та

допускають порушення законодавчих вимог, здійсню%

ють діяльність, пов'язану з виробництвом та розповсюд%

женням шкідливої для здоров'я продукції (алкогольна

та тютюнова промисловість), ведуть ігорний бізнес, зай%

маються сумнівною з моральної точки зору діяльністю

(співпраця з диктаторськими урядами, постачання зброї

у зони конфліктів, проведення дослідів на тваринах).

Вони також ігнорують цінні папери компаній, чий бізнес

завдає шкоди довкіллю (атомна енергетика, металург%

ійна та хімічна промисловість) або здійснюється на не%

бажаних територіях. Не можуть бути включені у порт%

фель відповідального інвестора цінні папери компаній,

які використовують дитячу працю, обмежують право на

декретну відпустку, порушують права на свободу укла%

дення колективних договорів [13, с. 5].

Нормативний скринінг. Цей підхід базується на дот%

риманні стандартів (норм) і, також, вва%

жається негативним. Він полягає у вик%

люченні компаній, що систематично не

відповідають принципам корпоратив%

ної соціальної відповідальності, викла%

деним в основних міжнародних доку%

ментах, зокрема у Глобальному дого%

ворі ООН, Основних конвенціях Міжна%

родної організації праці, Керівництві

ОЕСР для транснаціональних корпо%

рацій. Для інвестування відбираються

об'єкти, що точно відповідають міжна%

родним нормам і стандартам у соці%

альній та екологічній сферах, а також

у сфері корпоративного управління.

Класифікація сучасних стратегій відповідального інвестування 
за версією GSIA за версією PRI за версією EFAMA

ESG- негативний скринінг ESG-негативний 
скринінг/виключення 

Негативний скринінг або 
виключення  

Нормативний скринінг  Нормативний скринінг Нормативний підхід
ESG-позитивний підхід та 
«Кращий у своєму класі» 

ESG-позитивний підхід та 
«Кращий у своєму класі» «Кращий у своєму класі» 

Тематичне інвестування у 
сталий розвиток  

ESG –тематичне 
інвестування  Тематичне інвестування  

Корпоративна взаємодія та 
голосування акціонерів  Взаємодія  Взаємодія (голосування)  

ESG-інтеграція  Інтеграція ESG-критеріїв  - 
Інвестиції впливу  - -

Таблиця 1. Порівняння існуючих підходів щодо класифікації
сучасних стратегій відповідального інвестування

Джерело: [11, с. 8].

Рис. 3. Стратегії періоду розвитку соціально
відповідального інвестування

Джерело: складено автором за [10, с. 26].

СТРАТЕГІЇ ПЕРІОДУ РОЗВИТКУ 
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ  

Основні  
стратегії 
(Core SRI) 

Загальні  
стратегії 
(Broad SRI ) 

Нормативне виключення 
(Norm-based exclusions (3 or more) 

Ціннісне інвестування 
(Value-based exclusions (3 or more ) 

Позитивний відбір «найкращих у своєму класі”
(Positive screening Best-in-сlass) 

Тематичний позитивний відбір 
(Positive screening thematic) 

Простий відбір 
(Simple screening) 

Взаємодія участі та управління 
(Engagement management dialogue) 

Участь у голосуванні 
(Engagement proxy voting) 

Участь у поданні резолюцій  
(Engagement filing of resolutions) 

ESG-інтеграція 
(ESG integration) 
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Відбір найефективніших компаній. Ця страте%

гія вважається видом позитивного скринінгу. Вона

передбачає відбір компаній, які мінімально вплива%

ють на навколишнє середовище або проводять ак%

тивну соціальну політику. Відбираються компанії,

що мають найкращі результати у своєму секторі або

у певному напрямі. Для відбору компаній інвестори

використовують власні screening%бази та спеціалі%

зовані бази даних професійних дослідницьких

організацій (KLD Research&Analytics (Великобри%

танія), IRRC Environmental Profile Database,

TrustSimon, Dow Jone Interaktive (США), ETHIBEL

(Бельгія), Sustainable Asset Management (Швейца%

рія)), спеціалізованих некомерційних організацій

(Institutional shareholder services, Nuklear free

America). Окрім того, використовуються відомості

з інтернет%джерел, публікацій ЗМІ, річних фінансо%

вих та нефінансових звітів компаній, безпосередніх

запитів до компаній про надання інформації. Як пра%

вило, спочатку розглядаються фінансові показни%

ки емітента, після чого перевіряється, чи відповідає

компанія соціальним та екологічним критеріям, яких

дотримується інвестор [8, с. 8; 15].

Стійке тематичне інвестування, або інвестуван%

ня сталого розвитку. Такий підхід передбачає інвес%

тування в активи або тематичні інвестиційні фонди,

які приділяють увагу вирішенню проблем сталого

розвитку, зокрема таких, як запобігання глобальним

змінам клімату та нестачі питної води, розвитку еко%

технологій, охороні здоров'я, виробництву та вико%

ристанню відновлювальних джерел енергії, ефективному

використанню природніх ресурсів. Прикладом застосуван%

ня даної стратегії може бути інвестування у компанії, що

мають розвинену практику охорони навколишнього сере%

довища, яке здійснюється цільовими "зеленими фондами".

Інтеграція ESG%критеріїв, або інтеграція ESG%кри%

теріїв у фінансовий аналіз. Дана стратегія включає ре%

тельний аналіз ESG%критеріїв нарівні із фінансовими по%

казниками і спрямовується на виявлення потенційного

впливу (негативного або позитивного) соціальних, еко%

логічних та управлінських факторів на розвиток компанії.

Комбінований підхід. При застосуванні такої інвести%

ційної стратегії комбінуються декілька методів, наприклад:

1) поєднання негативного скринінгу на основі сукупності

10—20 критеріїв з метою обмеження обсягу інвестицій%

ного середовища та застосування комплексного ESG%ана%

лізу для відбору об'єктів інвестування; 2) поєднання відбо%

ру емітентів на основі нормативного скринінгу, з метою

виявлення можливих окремих порушень міжнародних

норм і принципів, та позитивного відбору "кращий у своє%

му класі" серед компаній певного напрямку діяльності; 3)

виключення тематичним фондом інвестицій з об'єктів інве%

стування компаній, що приймають участь у виробництві

шкідливої для здоров'я продукції, та використання для

відбору емітентів комплексного ESG%аналізу [12, с. 7].

Активне володіння — це інвестиційна стратегія, у

відповідності до якої інвестори використовують статус

акціонера як один із найвпливовіших інструментів впли%

ву на компанію%емітента. Діючи одноосібно або групою,

інвестори придбавають акції певного емітента у кількос%

ті, достатній для здійснення контролю та впливу на

діяльність компанії або, навіть, для радикальної зміни

характеру її діяльності у напрямку покращення соціаль%

ної, етичної чи екологічної політики. Якщо зусилля ак%

ціонерів не дають результатів, вони, в знак протесту про%

ти політики компанії, можуть продати належні їм акції.

Взаємодія. Цей метод передбачає конструктивний діа%

лог між менеджментом компанії%емітента і інвестором, що

виступає у ролі співвласника компанії як акціонер. При

спілкуванні з емітентами інвестори практикують індивіду%

альні (зустрічі та листування з керівництвом, акціонера%

ми, іншими інвесторами) та публічні (ініціювання загаль%

них зборів, спілкування зі ЗМІ) форми взаємодії [13, с. 7].

Голосування та прийняття рішень. Застосування такої

стратегії передбачає винесення інвесторами питань корпо%

ративного управління та корпоративної соціальної відпові%

дальності на розгляд загальних зборів акціонерів; ініцію%

вання позачергових загальних зборів; відвідування річних

загальних зборів; участь у голосуванні по питанням поряд%

ку денного, які стосуються соціальної відповідальності, кор%

поративного управління, соціальної та екологічної політи%

ки компанії; затвердження річної звітності; обрання керів%

ного, виконавчого та контролюючих органів компанії; підпи%

сання рішень загальних зборів і резолюцій акціонерів.

Підсумовуючи, необхідно зауважити, що розглянуті

стратегії соціально відповідального інвестування не є

взаємовиключними. Вони доповнюють одна одну, доз%

воляючи не тільки відбирати об'єкти інвестування та

емітентів, але і взаємодіяти з ними з позиції акціонера у

питаннях корпоративної соціальної відповідальності.

ВИСНОВКИ
Стратегії соціально відповідального інвестування —

це методи, що застосовуються для відбору об'єктів інвес%

СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ 
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ  

Активно-
пасивне 
інвестування 
(Active / Passive 
investments)

Нормативний відбір 
(Norms-based screening) 

Стійке тематичне інвестування 
(Sustainability themed investing) 

Інтеграція ESG-критеріїв  
(Integration of ESG issues) 

Комбінований підхід 
(Combined approaches) 

Активне володіння 
(Active ownership) 

Взаємодія 
(Engagement) 

Голосування та прийняття рішень 
(Proxy) voting and shareholder resolutions) 

Активне 
володіння  
та взаємодія 
(Active ownership 
and engagement) 

Негативний відбір / виключення 
(Negative screening / exclusion /) 

Відбір найефективніших компаній 
(Best-in-class investment selection) 

Рис. 4. Сучасні стратегії соціально відповідального
інвестування

Джерело: складено автором за [10; 11; 12].
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тування з метою формування портфелю цінних паперів у

відповідності до нефінансових критеріїв відповідальних

інвесторів, які намагаються не тільки отримати прибуток,

але й сприяти вирішенню одної або декількох нагальних

проблем сучасного суспільства. Періодизація еволюції

інвестиційних стратегій відповідає періодам еволюції кон%

цепцій соціально відповідального інвестування, корпора%

тивної соціальної відповідальності та сталого розвитку. На

етапі становлення соціально відповідального інвестуван%

ня основними інвестиційними стратегіями були: соціаль%

но%відповідальний відбір, захист інтересів акціонерів, інве%

стування у місцеві громади, інвестування у соціальні про%

екти. Стійка тенденція до збільшення обсягу соціально

відповідальних інвестицій сприяла розвитку та подальшо%

му вдосконаленню інвестиційних стратегій, які викорис%

товуються відповідальними інвесторами. Сучасному ета%

пу еволюції соціально відповідального інвестування відпо%

відають наступні інвестиційні стратегії: 1) негативний відбір;

2) нормативний відбір; 3) відбір найефективніших ком%

паній; 4) стійке тематичне інвестування; 5) інтеграція ESG%

критеріїв; 6) комбінований підхід, 7) активне володіння; 8)

взаємодія; 9) голосування і прийняття рішень.
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В умовах розвитку ринкової економіки, посилення

конкурентної боротьби, розвитку міжнародних інтегра%
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО>МАТЕМАТИЧНИХ
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THE USE OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS IN THE MANAGEMENT
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS

У статті досліджено теоретичні аспекти використання методів економіко�математичного
моделювання в управлінні інноваційним розвитком економічних систем з урахуванням необхі�
дності його інвестиційного забезпечення.

Моделювання є важливим компонентом процесу управління інноваційним розвитком еконо�
мічних систем. Розглянуто сутність і завдання математичного моделювання економічних про�
цесів. Узагальнено принципи і вимоги до економіко�математичних моделей. Визначено пере�
думови застосування економіко�математичних методів та моделей в управлінні інноваційним
розвитком економічних систем.

Проаналізовано методи і моделі, що можуть застосовуватися для моделювання процесу
управління інноваційним розвитком економічних систем, на різних його етапах.

Вказано, що застосування моделей визначення характеристик iнвестицiйного портфеля (мо�
дель Марковiца та модель Шарпа) в українських реаліях приводить до перекручувань, пов'яза�
них з нестабiльнiстю котирувань цiнних паперiв. В умовах постійної нестабільності вітчизняно�
го фондового ринку для оптимiзацiї iнвестицiйного портфеля доцiльно використати модель
Квазi�Шарпа. Охарактеризовано переваги розглянутих моделей та наведено перелік сфер її
можливого застосування.

In the article the theoretical aspects of the methods of economic�mathematical modeling in the
management of innovative development of economic systems with the need to ensure its investment
are investigated.

Simulation is an important component of the development of innovative economies. The essence
and tasks of mathematical modeling of economic processes are discovered. Overviewed are
principles and requirements of economic and mathematical models. Defined are preconditions of
economic use and mathematical methods and models in the management of innovative development
of economic systems.

Analyzed are the methods and models that can be used to simulate the process of development of
innovative economies at different stages.

It is indicated that characterization of models of the investment portfolio (Markovitsa model and
the model Sharp) in the Ukrainian situation leads to distortions associated with the instability of
quotations of securities. In terms of constant instability of the stock market for investment portfolio
optimization model expedient use Quasi�Sharpe. The characteristic advantages of these models are
given and provided a list of possible areas of application.

Ключові слова: економіко#математичні методи, економіко#математичне моделювання, модель, інно#

вація, розвиток, модель Квазi#Шарпа.

Key words: economic#mathematical methods, economic modeling, model, innovation, development, model Quasi#

Sharpe.

ційних відносин в Україні виникає потреба впроваджен%

ня в управління економічними процесами економіко%ма%

тематичних методів моделювання з використанням су%
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часних інформаційних технологій і комп'ютерних за%

собів.

Процес моделювання економічних явищ та процесів

представляє собою формалізацію складних економіч%

них відносин, що дозволяє виявити особливості функ%

ціонування економічного об'єкту, його найбільш суттєві

характеристики, та на цій основі передбачати його по%

ведінку при зміні будь%яких параметрів внутрішнього і

зовнішнього середовищ, зв'язок ресурсів та зовнішніх

умов із станом керованої соціально%економічної сис%

теми та результатами впровадження управлінських

рішень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні і практичні питання використання економі%

ко%математичних методів в управлінні економічними проце%

сами досліджувались такими вітчизняними і зарубіжними

вченими%економістами [1—9].

Проте функціонування в умовах нестабільності еконо%

мічного середовища, змін чинного законодавства потребує

подальшого дослідження методичних і прикладних основ

математичного моделювання для підтримки управління еко%

номічними процесами.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є дослідження теоретичних аспектів

використання методів економіко%математичного моделю%

вання в управлінні інноваційним розвитком економічних

систем з урахуванням необхідності його інвестиційного за%

безпечення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Математичне моделювання економічних процесів —

вираження мовою математики основних властивостей еко%

номічних явищ і процесів у їх взаємозв'язку і функціональній

залежності. Суттєвими у математичному моделюванні є

кількісні характеристики економічних процесів у їх по%

єднанні з якісними.

Моделювання — це основний специфічний метод

науки, що застосовується для аналізу та синтезу сис%

тем управління, а також особливий пізнавальний спосіб,

коли суб'єкт дослідження замість безпосереднього дос%

ліджуваного об'єкта пізнання обирає чи створює под%

ібний до нього допоміжний об'єкт — образ чи модель,

досліджує його, а отримані нові знання переносить на

об'єкт оригінал. Завдяки активній ролі суб'єкта сам

процес моделювання має творчий, активний характер

[5, с. 384].

Практичними завданнями моделювання є:

— аналіз економічних об'єктів і процесів;

— економічне прогнозування, передбачення розвитку

економічних процесів;

— розробка управлінських рішень на всіх рівнях господар%

ської ієрархії управління.

Математичне моделювання економічних процесів

здійснюється у формі графіків, формул, словесної мо%

делі. Найчастіше така модель є системою рівнянь і не%

рівностей, що складаються з певної сукупності змінних

величин та параметрів Змінні величини характеризують

обсяг інвестицій, виготовленої продукції тощо, а пара%

метри — кількісні зв'язки між окремими величинами

(витрати сталі для виготовлення автомобіля тощо). Ма%

тематична модель повинна відображати найбільш гли%

бинні, суттєві, причинно%наслідкові зв'язки і законо%

мірності розвитку економічних явищ та процесів [5, с.

384].

При економіко%математичному моделюванні часто

виникає ситуація, коли досліджувана економічна сис%

тема має занадто складну структуру, не розроблені ма%

тематичні методи, схеми, які б охоплювали всі основні

особливості та зв'язки цієї системи. Такою економіч%

ною системою, наприклад, є економіка підприємства в

цілому, у її динаміці, розвитку. Виникає необхідність

спрощення досліджуваного об'єкта, виключення та ана%

лізу деяких його другорядних особливостей для того,

щоб підвести цю спрощену систему під клас уже відо%

мих структур, які піддаються математичному опису та

аналізу. При цьому ступінь спрощення повинна бути

такою, щоб всі істотні для даного економічного об'єкта

риси відповідно до мети дослідження були включені в

модель.

Процес моделювання включає три системотвірні еле%

менти:

— суб'єкт дослідження (системний аналітик);

— об'єкт дослідження;

— модель, яка опосередковує відносини між об'єктом,

який вивчається, та суб'єктом, який пізнає (системним ана%

літиком).

Математичну модель можна розробляти стосовно

конкретного об'єкта в цілому або окремих його складо%

вих елементів. З її допомогою можна відображати або

існуючі властивості, функції певних явищ та процесів, або

їх розвиток на перспективу. Виділяють статичні (модель

прив'язується до певного проміжку часу) і динамічні (з'я%

совується зв'язок між показниками різних періодів) мо%

делі.

Модель — це умовне зображення об'єкта, що відоб%

ражає його найістотніші характеристики, які необхідні для

проведення дослідження. Економічна модель описує

взаємозв'язок окремих параметрів явищ і процесів еко%

номічного життя. Задача побудови економічних моделей

є не щось інше, як переклад з "мови економіки" на "мову

математики". Будь%яка модель виконує в першу чергу про%

гностичну функцію, без якої побудова її була б недо%

цільною для теорії і тим більше для практичного викори%

стання.

Економіко%математична модель не є дзеркальним

відображенням реальної дійсності. Модель повинна

відображати найбільш істотні, найбільш характерні риси,

основні властивості, відношення реального життя. Най%

важливіша вимога до економіко%математичної моделі

полягає в її можливості адекватного відображення еко%

номічних процесів. Проте потрібен компроміс між склад%

ністю моделі і можливістю її реалізації для практичного

застосування.

Економіко%математична модель має відповідати певним

вимогам:

— формується на основі положень економічної теорії;

— адекватно відображати реальну економічну дійсність;

— враховувати найбільш важливі фактори, які визна%

чають рівень досліджуваних показників;

— відповідати встановленим критеріям;

— дозволяти отримати такі знання, які до її реалізації

були невідомими;

— бути достатньо абстрактною, щоб допустити варію%

вання великим числом змінних, але не настільки, щоб ви%

никли сумніви в її надійності і практичній корисності отри%

маних результатів;

— задовольняти умови, які обмежують строк розв'язу%

вання задачі;

— дозволяти реалізувати її існуючими засобами [6].

Побудована математична модель певного об'єкта (сис%

теми) повинна задовольняти ряду принципів [7, с. 13—14]:

1. Наявність двох системоутворюючих елементів діа%

лектичної пари "модель — об'єкт".
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2. Визначення первинності об'єкта моделювання

(явища, процесу або системи) та похідної від нього —

моделі.

3. Необхідною умовою побудови моделі виступає на%

явність об'єкту.

4. Багатозначність взаємообумовленості моделі та

об'єкта, що означає можливість побудови множини

моделей для розглянутого об'єкта дослідження, а та%

кож відображення у моделі властивостей декількох

об'єктів.

5. Адекватність — встановлення відповідності побудо%

ваної моделі реальному об'єкту в розрізі досягнення цілі

дослідження, врахування прийнятої системи гіпотез, відоб%

раження структурних і функціональних взаємозв'язків

об'єкту.

6. Проведення спрощення реального об'єкту за допо%

могою відображення його у вигляді моделі, що не повинна

враховувати другорядні властивості, а відтворювати лише

головні.

7. Спрощення побудови моделей на основі використан%

ня готових блоків, що характерне в більшості випадків для

складних моделей [7, с. 13—14].

У сучасній економічній теорії прийнято виділяти наступні

економіко%математичні методи, які можливо використову%

вати для аналітичних досліджень:

— методи елементарної математики використовують в

традиційних економічних розрахунках: потреб підприємства

в матеріальних ресурсах, при складанні балансу (матеріаль%

них ресурсів, готової продукції), при перевірці обгрунтова%

ності планів і ін.;

— методи вищої математики (диференційне та інтег%

ральне обчислення, теорія ймовірності, методи аналітичної

геометрії) використовуються для рішення багатьох аналітич%

них задач. Так, диференційне та інтегральне обчислення ви%

користовується для факторного аналізу впливу факторів на

результативний показник;

— методи математичної статистики (кореляційний

аналіз, регресія, варіаційний ряд, закони розподілу, вибір%

ковий метод, дисперсійній метод, компонентний аналіз) ви%

користовуються у тих випадках, коли зміни аналізованих по%

казників можна представити як випадковий процес, а зв'яз%

ки, що виникають між показниками, є не детермінованими,

а опосередкованими (непрямими), тобто має місце стохас%

тична залежність між факторами. Найбільш поширеним у

економічному аналізі із математико%статистичних методів є

кореляційний аналіз;

— економетричні методи (матричні балансові моделі,

метод аналізу "витрати — випуск") базуються на синтезі

трьох областей знань: економіки, математики і статисти%

ки. Найчастіше при використанні цього методу створю%

ються складні економічні моделі, що адекватно відобра%

жають залежності між досліджуваними явищами та про%

цесами;

— методи математичного програмування (лінійне, блоч%

не, нелінійне та динамічне програмування) використовують

в основному для вирішення задач оптимізації виробничо%

фінансової діяльності та оцінки напруженості планових зав%

дань;

— методи дослідження операцій (керування запасами;

розрахунки оптимальної заміни устаткування; теорія ігор;

теорія масового обслуговування; сіткове планування) вико%

ристовують в економічному аналізі для розробки методів

цілеспрямованих дій (операцій), кількісної оцінки прийня%

тих рішень та вибору ліпшого з них;

— евристичні методи ("мозковий штурм", метод експер%

тних оцінок, метод "колективного блокноту", ділові ігри та

ситуації) відносяться до неформалізованих методів аналі%

зу, заснованих на інтуїції та досвіді дослідників. Ці методи

використовують у ході системних аналітичних досліджень

для активізації творчості дослідників. З їх допомогою вирі%

шують комплексні аналітичні завдання: зниження собівар%

тості продукції, розробка нових організаційних форм вироб%

Рис. 1. Методи і моделі управління інноваційним розвитком
економічних систем
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аналіз часових рядів, методи експертних оцінок, 
імітаційні моделі, методи динамічного програмування 
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Розрахунок ефективності 
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економічних систем 

методи оцінки ефективності інвестиційних проектів, 
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чутливості проектів, аналіз сценаріїв розвитку проектів 
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ництва, впровадження нетрадиційних технологій виробниц%

тва продукції та ін. [9, с. 61—62].

Використання широкого кола економіко%математич%

них методів та моделей потребує управління інновацій%

ними процесами розвитку економічних систем, що зумов%

лено їх складністю, функціонуванням в умовах невизна%

ченості, впливу значної кількості факторів, необхідності

врахування багатьох умов та критеріїв ефективності уп%

равління.

У науковій літературі інноваційним вважається розви%

ток, що базується на безупинному пошуку і використанні

нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємства в

змінних умовах зовнішнього середовища у рамках обраної

місії і прийнятої мотивації діяльності, пов'язаний з модифі%

кацією існуючих і формуванням нових ринків збуту. Під інно%

ваційним типом розвитку розуміється спосіб економічного

зростання, заснований на постійних і систематичних ново%

введеннях, спрямованих на суттєве поліпшення усіх аспектів

діяльності господарської системи, періодичному "перегру%

пуванні" сил, обумовленому логікою НТП, цілями і завдан%

нями розвитку системи, можливістю використання певних

ресурсних чинників для створення інноваційних товарів і

формування конкурентних переваг [1].

Процес управління з використанням моделі можна роз%

глядати в цьому випадку як метод пошуку найкращих

рішень для аналізу поводження реальної виробничої сис%

теми без безпосереднього експериментування із самою

системою.

На рисунку 1 розглянуто методи і моделі, що можуть

застосовуватися для моделювання процесу управління інно%

ваційним розвитком економічних систем, на різних його ета%

пах [4, с. 127—129; 8, с. 151—153].

Для інноваційного розвитку підприємства, вiдновлення

наявної матерiально%технiчної бази, розвитку виробництва,

освоєння випуску нових видiв продукцiї необхідні інвестицiї.

В умовах ризику i зростаючої невизначеностi важливим пи%

танням при цьому є розробка i прийняття обгрунтованих

управлiнських рiшень щодо формування iнвестицiйного пор%

тфелю.

Пiд iнвестицiйним портфелем розумiють цiлеспря%

мовано сформовану вiдповiдно до певної iнвестицiйної

стратегiї сукупнiсть вкладень в iнвестицiйнi об'єкти. Ме%

тою формування iнвестицiйного портфеля є забезпечен%

ня реалiзацiї розробленої iнвестицiйної стратегії шля%

хом пiдбору найбiльш ефективних iнвестицiйних вкла%

день.

Вiдомi моделi визначення характеристик iнвестицiйного

портфеля: модель Марковiца та модель Шарпа успiшно пра%

цюють на вiдносно стабiльних захiдних фондових ринках

[3]. В Українi фондовий ринок перебуває в станi постiйної

реорганiзації. У такому випадку застосування моделей

Марковiца й Шарпа приводить до перекручувань, пов'яза%

них з нестабiльнiстю котирувань цiнних паперiв. В умовах

нестабільності вітчизняного фондового ринку, домінуючо%

го впливу сировинних галузей на загальну динаміку розвит%

ку економіки, недосконалості нормативно%правової бази для

оптимiзацiї iнвестицiйного портфеля доцiльно використати

модель Квазi%Шарпа.

Модель Квазі%Шарпа заснована на взаємозв'язку

прибутковостi кожного цiнного папера з деякого набору N

цiнних паперiв iз прибутковiстю одиничного портфеля iз цих

цiнних паперiв [2].

За моделлю Квазі%Шарпа прибутковiсть цiнного папе%

ра пов'язується iз прибутковiстю одиничного портфеля

функцiєю лiнiйної регресiї виду:

 ( )spspiii RRRR −⋅+= β ,

де iR  — прибутковiсть цiнного папера; spR  —

прибутковiсть одиничного портфеля; iβ  — коефiцiєнт

регресiї; iR  — середня прибутковiсть цiнного папера за

минулi перiоди; spR  — середня прибутковiсть одиничного

портфеля за минулi перiоди.

Коефiцiєнт β  характеризує ступiнь залежностi прибут%

ковостi цiнного папера вiд прибутковостi одиничного порт%

феля. Чим вище β  тим сильнiше залежить прибутковiсть

цiнного папера вiд змін прибутковостi одиничного портфе%

ля, тобто вiд змін прибутковостi iнших цiнних паперiв, які

входять до одиничного портфелю. Коефiцiєнт β  називають

β %ризиком, але його трактування вiдрiзняється вiд тракту%

вання однойменного показника в моделi Шарпа. Загальний

ризик вкладень у даний цiнний папiр складається з β %ризи%

ку, тобто ризику зниження прибутковостi при падiннi

прибутковостi одиничного портфеля, i залишкового ризику

σεi, тобто ризику зниження прибутковостi і невiдповiдностi

лiнiї регресії [2].

За моделлю Квазі%Шарпа прибутковiсть портфеля

цiнних паперiв — це середньозважена доходностей цiнних

паперiв, його складових:

( ) ( ) ( )∑ ⋅⋅∑ −+⋅=
==

N

i
ii

N

i
spspiip WRRWRR

11
β ,

де Rsp — очiкувана прибутковiсть одиничного портфе%

ля.

Ризик портфеля цiнних паперiв визначається по формулi:

( ) ( )∑ ∑ ⋅+⋅⋅=
= =

N

i

N

i
iispiip WW

1 1

2222
εσσβσ ,

де σ sp — показник ризику одиничного портфеля.

З використанням моделi Квазі%Шарпа для розра%

хунку характеристик портфеля пряма задача має виг%

ляд:

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

∑ =
≥

≤∑ ∑ ⋅+⋅⋅

∑ →⋅∑ ⋅−+⋅

= =

==

.1
;0

;

max;

1 1

2222

11

i

i

req
N

i

N

i
iispii

N

i
ii

N

i
spspii

W
W

WW

WRRWR

σσσβ

β

ε

Обернена задача записується аналогічно:
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При практичній реалізації моделi Квазі%Шарпа для

оптимiзацiї інвестиційного портфеля використовуються такі

формули [2]:

1) як прибутковiсть одиничного портфеля в перiод t

приймається середнє значення прибутковостi цiнних паперiв,

його складових, за цей же перiод:

N

R
R

N

i

t
i

t
sp

∑
= =1 ,

де Rsp
t
 — прибутковiсть одиничного портфеля в перiод

t; Ri
t  — прибутковiсть i%ой цiнного папера за перiод t;

2) середня прибутковiсть цiнного папера за минулi

перiоди:
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T

R
R

T

t

t
i

i

∑
= =1 ,

де Rit  — прибутковiсть цiнного папера за перiод t; T —

розглянута кiлькiсть перiодiв часу;

3) середня прибутковiсть одиничного портфеля за

минулi перiоди:

T

R
R

T

t

t
sp

sp

∑
= =1 ;

4) коефiцiєнтβ  цiнного папера розраховується по фор%

мулi:
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5) залишковий ризик цiнного папера:

( )( )
σ

β
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i
t

i i sp
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R R R R
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6) показник ризику одиничного портфеля:

( )
T
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T

t
sp

t
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∑ −
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2

σ .

На сучасному етапі розвитку фондового ринку України

для оптимізації інвестиційного портфеля можна використо%

вувати модель Квазi%Шарпа. Застосування комп'ютерної

техніки для обробки даних значно полегшує та прискорює

процес оптимiзацiї, дозволяє моделювати рiзнi сценарiї роз%

витку подiй.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Таким чином, спираючись на проведений аналіз, мож%

на зробити висновок, що моделювання є важливим компо%

нентом процесу управління інноваційним розвитком еконо%

мічних систем. Для більш ефективного моделювання еко%

номічних процесів, необхідно використовувати надійні та

достовірні джерела інформації, змістовно описувати об'єкт,

що моделюється та відтворювати дані сутність об'єкта, його

кількісні характеристики, характер взаємодії між складо%

вими елементами, місце та важливість даного явища у за%

гальному процесі функціонування системи. Поряд із змістов%

ним описом необхідно формувати певні схеми у вигляді сим%

волів, графіків, таблиць тощо для того, щоб якомога краще

відтворити властивості об'єкта дослідження.

Дослідження процесу управління інноваційним розвит%

ком економічних систем засобами математичного моде%

лювання дозволяє отримати інформацію про стан об'єкту

управління під впливом змін внутрішніх і зовнішніх діючих

факторів. Запропонований комплекс економіко%математич%

них моделей, забезпечить вирішення таких основних зав%

дань управління, як: аналіз наявного інноваційного потен%

ціалу, розрахунок ефективності і вибір перспективних

інноваційних проектів, визначення інноваційно%інвестицій%

ної привабливості підприємства, прогнозування результатів

інноваційної діяльності, розробку і прийняття необхідних

управлінських рішень.

Подальші дослідження повинні бути направлені на вдос%

коналення існуючих та розробку нових економіко%математич%

них моделей оцінки ризику інвестиційно%інноваційних проектів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід української економіки на інноваційний шлях

розвитку, виникнення перспектив європейської інтег%

рації країни в світове співтовариство, зміни масштабу,

форм та характеру діяльності суб'єктів господарюван%

ня зумовлює необхідність трансформації порядку гос%

подарювання вітчизняних підприємств. Одним із шляхів

досягнення цього є запровадження та використання

системи управлінського контролю як засобу покращен%

ня інформаційного забезпечення процесів управління.

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями вивчення теоретико%методологічних ос%

нов управлінського контролю та практичних аспектів їх

реалізації займалися ряд зарубіжних і вітчизняних вче%

них, а саме: Є. Аренс, А. Файоль, Ф. Бутинець, О. Се%

лезньов, Н. Виговська, Л. Дікань, М. Корінько, Дж. Лоб%

бек, Н. Малюга, Л. Нападовська, Х. Херманс, В. Шев%

чук, М. Штейнман, Ю. Цаль%Цалко, В. Каннунікова та

інші. В працях вчених тією чи іншою мірою розглядають%

ся різні підходи до виокремлення складових конотації уп%

равлінського контролю. Проте останні зміни, що відбу%

ваються в суспільно%політичному та економічному житті

держави не можуть не вплинути на функціонування будь%

якого суб'єкта господарювання, а отже, і на його систе%

му управлінського контролю та посилення його ролі в уп%

равлінні. В зв'язку з цим подальші дослідження щодо

розвитку організаційних аспектів функціонування систе%

ми управлінського контролю актуалізуються.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є встановлення економічної

природи конотації управлінського контролю, характе%
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CONNOTATOINS MANAGEMENT CONTROL

У статті розглянуто економічну суть конотації управлінського контролю та визначено основні
її складові. Виокремлено основні суб'єкти управлінського контролю в залежності від рівня
управління підприємством. Доведено необхідність використання специфічних принципів
управлінського контролю та встановлено основні вимоги до його організації.

In the article the economic essence connotation of management control and defined its main
components. Thesis there is determined the main subjects of management control depending on
the level of management. The necessity of the use of specific management control principles and
the main requirements for its organization.

Ключові слова: управління, контроль, конотація, управлінський контроль, принципи контролю, суб'єкти
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ристика основних її складових та формування автором

власних висновків і пропозицій.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Серед науковців інтерес до досліджень проблем

конотації постійно зростає. Тим не менш в межах сучас%

ної науки відсутня єдина думка, щодо суті категорії "ко%

нотація", методів її дослідження. Перш за все слід

відмітити, що поняття конотація виникає в межах лінг%

вістики та схоластичної логіки. У вузькому значення під

конотацією слід розуміти різновид пов'язаної зі словом

так званої прагматичної інформації, оскільки, відобра%

жаються в практичній діяльності не самі предмети і яви%

ща дійсного світу, а ставлення до них, певний погляд на

них. В зв'язку з цим важливим в сучасних умовах госпо%

дарювання вітчизняних підприємств розгляд основних

складових конотації управлінського контролю.

Управлінський контроль є процесом, при якому су%

б'єкти контролю впливають на інших членів підприєм%

ства з метою реалізації стратегії підприємства. Викори%

стання контрольних процедур в господарській діяль%

ності забезпечує впевненість внутрішніх та зовнішніх ко%

ристувачів його результатів в раціональності та ефек%

тивності управління суб'єктом господарювання.

Суб'єкти управлінського контролю прямо залежать

від рівня проведення контрольних процедур та сфери

їх повноважень (рис. 1).

Відповідно до рисунка 1, суб'єктів управлінського

контролю можна розглядати за ієрархічними рівня%

ми управління. До них відносять власників (засновників)

підприємства, вище керівництво та керівників структур%

них підрозділів або інших співробітників підприємства,

які в межах своїх повноважень мають забезпечувати до%

сягнення стратегії підприємства. Основою контролю є
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діяльність суб'єктів і управлінський контроль не може

бути успішно реалізований без певної взаємодії між су%

б'єктами. Отже, метою управлінського контролю є за%

безпечення реалізації стратегії підприємства та від%

повідних завдань для її досягнення шляхом виконання

суб'єктами управлінського контролю своїх функцій.

З точки зору контрольних функцій управління, ко%

нотацію управлінського контролю можна розглядати з

трьох точок зору: в широкому, звичайному та вузькому

значенні.

З широкої точки зору, управлінський контроль є

перманентним процесом у межах якого управління ре%

алізує виконання своїх функцій. Конотація контролю

управління на цьому рівні відноситься до контролю стра%

тегії та оперативного контролю діяльності. Основним

завданням є забезпечення досягнення організаційних

цілей та тісний взаємозв'язок з іншими функціями

управління. Управлінський контроль охоплює всі сфе%

ри управління і може включати як кількісні, так і якісні

показники, що мають рівні значення.

З точки зору широкого значення управлінський кон%

троль включає в себе корпоративний контроль або кон%

троль стратегії, що здійснюється головним чином ра%

дою директорів, або прирівняним до цього органом;

контроль управління, що в основному, здійснюється

керівниками структурних підрозділів; контроль завдань,

що здійснюється головним чином персоналом. Викори%

стання такої ієрархії дозволяє забезпечити досягнення

виконання стратегії підприємства.

У звичайному значенні, управлінський контроль

можна розглядати як набір нормативів чи стандартів,

корегування відхилень від заданого рівня та оцінка

ефективності його досягнення. Це процес, який реалі%

зується суб'єктами контролю, шляхом впливу на інший

персонал для досягнення стратегічних цілей підприєм%

ства. З цієї точки зору, управлінський контроль, голов%

ним чином, зводиться до контролю менеджера. Через

те, що ядром управлінського контролю є забезпечення

реалізації стратегії підприємства, то відповідно,

збільшується значення кількісних показників.

У вузькому сенсі, управлінський контроль можна

розглядати як контроль відповідальності, як діяльність,

яка реалізується менеджерами, за винятком

контролю управління та оперативного конт%

ролю. Характерною ознакою контролю є ви%

користання грошового виміру, тобто грошо%

вий вимір є ядром управлінського контролю.

Головне призначення управлінського кон%

тролю є допомога в реалізації стратегії

підприємства, зокрема, координації діяль%

ності для забезпечення досягнення цілей.

Підприємство може мати багато цілей, зокре%

ма, це задоволення потреб клієнтів і суспіль%

ства, власників, інвесторів, управлінського

персоналу, працівників. Цілі підприємства

можуть бути розділені на окремі складові і

бути різних рівнів як довгостроковими, так і

короткостроковими. А система управлінсько%

го контролю має забезпечити взаємозв'язок

між різними рівнями цілей, їх інтерактивність

та взаємодію, що стане ключем для досягнен%

ня мети підприємства, його ефективної та ре%

зультативної роботи.

Як правило, результатом діяльності підприємства є

створення доданої вартості та отримання прибутку. В

той же час, ефективність господарської операції мож%

на визначити безпосередньо по її закінченню. Для по%

треб контролю ефективності операцій такі показники,

як вартість, капітал, прибуток, додана вартість мають

бути чітко визначеними та взаємозв'язок між ними має

бути уточненим. Слід також зазначити, елементи ефек%

тивності можуть включати як економічну, так і технічну

складові. Так економічна складова — це співвідношен%

ня доходу і витрат в грошовому виразі, а технічна —

співвідношення доходів до витрат у натуральному ви%

раженні. Рівень економічної ефективності безпосеред%

ньо залежить від прибутку: збільшення прибутку озна%

чає збільшення ефективності господарювання, а його

зменшення — зниження ефективності. Саме рівень при%

бутку визначає існування економічної ефективності та

є тим індикатором, який характеризує господарську

діяльність. Рівень ефективності безпосередньо зале%

жить від прибутку підприємства і має бути під особли%

вим контролем. Таким чином, система управлінського

контролю охоплює кожну частину підприємства з точ%

ки зору управління. Межі системи контролю повинні

узгоджуватися з межами системи управління.

Враховуючи багатогранність системи управлінського

контролю, мета та зміст якого є більш складними і шир%

шими, ніж системи внутрішнього або технічного контро%

лю, виникає безліч невизначених факторів її функціону%

вання. А тому, реалізація управлінського контролю повин%

на бути у відповідності з певними принципами та вимога%

ми. Як показує практика використання управлінського

контролю суб'єктами господарювання, йому притаманне

використання багатьох принципів, що застосовується як

системою внутрішнього контролю, так і власних специфі%

чних принципів. Особливість принципів управлінського

контролю випливають з його іманентності. Можна виділи%

ти такі принципи управлінського контролю (табл. 1).

Отже, як свідчать дані таблиці 1, використання прин%

ципів внутрішнього контролю та власних специфічних

принципів носить об'єктивний характер і є обов'язко%

вим до використання будь%яким суб'єктом господарю%

Суб’єкти 
управлінського 

контролю 

І. Управлінський 
корпоративний 

контроль 

Рівні управління 

ІІ. Управлінський 
оперативний контроль ІІІ. Управлінський 

локальний контроль 
Власники 

підприємства Управлінський 
персонал 

підприємства 
Працівники 
підприємства 

Рис. 1. Суб'єкти управлінського контролю, залежно
від рівня управління підприємством
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вання. Виконання наведених принципів передбачає по%

стійний аналіз і забезпечення дотримання відповідних

вимог щодо системи контролю, реалізація яких дозво%

ляє досягнути основної мети контролю — виявити відхи%

лення в об'єктах контролю і своєчасно надати інфор%

мацію про них керуючій системі [1].

Розглянемо специфічні принципи управлінського

контролю більш детально.

Принцип планування означає що, контроль повинен

відображати взаємозв'язок планових даних з реальними. А

тому основною функцією контролю є планування конт%

рольних процедур та забезпечення досягнення запланова%

ного рівня діяльності. Так, для потреб контролю в плані по%

винна бути наведена повна, точна та систематизована інфор%

мація, що буде визначати якість управлінського контролю.

Принцип необхідності означає, управлінський кон%

троль має координувати середовище підприємства. Так

внутрішній контроль — це система закритого типу, а уп%

равлінський — система відкритого. І навколишнє, і

внутрішнє середовище є фактором впливу на систему

управлінського контролю. Тому він не може бути реа%

лізований ефективно без врахування контрольного се%

редовища і обов'язкового врахування специфіки діяль%

ності вітчизняних підприємств.

Принцип суттєвості означає, що управлінський кон%

троль має зосередитися на критичних точках. Можна

виділити декілька переваг принципу суттєвості у здійс%

ненні процесу управлінського контролю. По%перше, ви%

окремлення і реалізації цілей управлінського контролю

буде простіше. По%друге, можна уникнути або суттєво

зменшити ризики, що виникають в господарській діяль%

ності підприємства. По%третє, реалізація принципу сут%

тєвості може підвищити ефективність управлінського

контролю, тобто підприємства можуть здійснювати

більш масштабний контроль з меншою кількістю входів.

Принцип тенденційності показує, що управлінський

контроль має створити механізм для виправлення відхи%

лень, що виникають або встановлені тенденцією вико%

ристання історичних матеріалів. Управлінський конт%

роль має виявити потенційні проблеми та ризики в часі

залежно від ситуації, що виникає та гарантувати ефек%

тивність роботи підприємства у відповідності зі страте%

гічними цілями.

Принцип винятковості вказує, що управлінський

контроль має враховувати значення можливих форс

мажорних ситуацій. Можливі форс мажорні ситуації

мають бути визначені відповідно до умов діяльності

підприємства та його середовища. Так підприємства самі

визначають той рівень відхилень, який може бути прий%

нятний для нього. Цей показник, може коливається від

двох до десяти відсотків, в залежності від умов діяль%

ності підприємства.

Таблиця 1. Принципи управлінського контролю

Принципи внутрішнього контролю, що використовуються 
системою управлінського контролю Специфічні принципи управлінського контролю 

Назва принципу Характеристика принципу Назва принципу Характеристика принципу 

Надійності 

Належне використання процедур 
внутрішнього контролю забезпечить 
економічну безпеку суб’єктів 
господарювання, шляхом виявлення 
ризиків та загроз 

Планування 

Встановлення взаємозв’язку планових та 
фактичних показників  

Підконтрольності 

У межах підприємства має бути 
забезпечена чітка підконтрольність 
кожного суб’єкта внутрішнього 
контролю 

Необхідності 

У сучасних умовах розвитку вітчизняної 
економіки суб’єкт господарювання не може 
функціонувати без врахування даних 
контрольного середовища 

Своєчасності 
повідомлення 

Система внутрішнього контролю має 
оперативно повідомляти про виявлені 
відхилення у функціонуванні 
організаційної системи 

Суттєвості 

Акцент при здійсненні контрольних 
процедур має здійснюватися на 
пріоритетних видах діяльності, видах 
виробництв, видах операцій, видах об’єктів 
бухгалтерського обліку і т.д. 

Інтеграції 

Забезпечення комунікативних зв’язків 
між працівниками різних 
функціональних напрямів 

Тенденційності 

При здійсненні контрольних процедур 
суб’єкти управлінського контролю мають 
враховувати не лише поточну інформацію 
про діяльність підприємства з орієнтацією 
на майбутні звітні періоди, але і брати до 
уваги інформацію за минули періоди 

Заінтересованості 

Керівники різних рівнів управління 
мають бути заінтересовані у 
ефективності використання методів і 
процедур системою внутрішнього 
контролю 

Винятковості 

Управлінський контроль має враховувати 
можливу дію форсмажорних обставин в 
господарській діяльності вітчизняних 
підприємств 

Компетентності 

Суб’єкти внутрішнього контролю мають 
перманентно доводити високій рівень 
своїх знань через проходження курсів 
підвищення кваліфікації, семінари, 
тренінги, вивчення прогресивного 
досвіду при використанні контрольних 
процедур 

Прямого контролю 

Пов'язаний із суб’єктами контролю, які 
мають прямо контролювати обрані об’єкти 
в межах своїх повноважень із врахуванням 
своєї кваліфікації 

Перманентності 
Застосування процедур внутрішнього 
контролю має відбуватися на постійній 
основі 

Пріоритетності 

Абсолютний контроль над звичайними 
незначними операціями не має сенсу і 
буде тільки відволікати сили від більш 
важливих завдань 
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Принцип прямого контролю показує, що управлінсь%

кий контроль має перманентно забезпечувати покра%

щення якості роботи суб'єктів контролю, шляхом на%

вчання та підвищення кваліфікації. Даний принцип

підкреслює важливість саме суб'єктів контролю. Квалі%

фіковані контролери можуть не тільки передбачити ви%

никнення проблеми, але і вжити оперативних заходів по

їх корекції або усуненню. І тільки непрямий контроль

виправляє проблеми після того, як вони вже виникли.

Принцип прямого контролю може подолати проблеми,

що викликані непрямим контролем. У деяких випадках,

прямий і непрямий контроль повинні бути реалізовані

разом так, щоб проблеми, що не повністю виправлені

за допомогою непрямого контролю могли бути виправ%

лені за допомогою прямого контролю.

Управлінський контроль має відповідати певним

вимогам (рис. 2).

По%перше найважливішим елементом управлінсько%

го контролю є людина і в той же час, саме людина, яка

бере участь у процесі управління, може бути як суб'єк%

том, так і об'єктом контролю. Саме з позицій людини

управлінський контроль має розглядатись в аспектах

структури управління, організаційної структури, керів%

ництва та розподілу обов'язків.

По%друге, метою критеріїв управлінського контро%

лю є визначення стандартів, розробка яких є дуже важ%

ливою. Саме використання об'єктивних критеріїв є га%

рантією досягнення цілей підприємства, а при їх визна%

ченні слід враховувати безліч факторів, зокрема і ви%

робничі потужності, рівень технології, навколишнє та

внутрішнє середовище тощо.

 По%третє, всі види ресурсів, як правило, інвестують%

ся в підприємство з метою одержання прибутку або

досягнення певних цілей. Слід зазначити, що всі ці ре%

сурси повинні мати грошовий вимір, бо саме за таких

умов є можливим визначення рентабельності діяльності,

шляхом порівняння результатів на вході і на виході.

Управлінський контроль має запобігати ситуаціям, коли

результати на вході більше ніж на виході.

По%четверте, управлінський контроль має бути гнучким,

що означає узгодженість системи управління і контрольно%

го середовища. Ініціатива і креативність суб'єктів контро%

лю створює саме систему гнучкого контролю, що на відміну

від пасивного, може координувати та контролювати гос%

подарську діяльність підприємства відпові%

дно до змін навколишнього середовища та

забезпечувати досягнення цілей підприєм%

ства.

По%п'яте, система управлінського кон%

тролю має бути керованою. Тобто керо%

ваність контролю показує, що суб'єкт кон%

тролю має відповідати за об'єкт контро%

лю або за діяльність об'єкта контролю. В

межах підприємства саме така керована

система може працювати ефективно.

По%шосте, це глобальність складових

конотації управлінського контролю. Систе%

ма контролю є повністю інтегрованою, скла%

дові якої корелюють між собою. Так, роз%

робка ко, має узгоджуватись з системою уп%

равління, та відповідати цілям підприємства.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведений аналіз теоретичних аспектів управлінсь%

кого контролю дав змогу встановити, що його органі%

зація у вітчизняних суб'єктах господарювання не відпо%

відає потребам їх ефективного розвитку. Запропоновані

складові конотації управлінського контролю містять

нову схему пояснення механізмів управлінського конт%

ролю на основі визначених постулатів. Сформульовані

специфічні принципи управлінського контролю у взає%

модії з принципами внутрішнього контролю є основою

розробки стандартів управлінського контролю за для

досягнення стійкого розвитку підприємств.
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Рис. 2. Вимоги, що ставляться до системи управлінського
контролю
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На даний час розвиток туризму є найбільшим гене%

ратором валового світового продукту та рівня зайня%

тості населення, на туризм припадає майже десята час%

тина цих світових показників. Значення туризму для еко%

номік різних країн пов'язано насамперед з тими пере%

вагами, які він приносить за умови успішного розвитку.

Насамперед — це зростання робочих місць у готелях

та інших засобах розміщення, в ресторанах та інших

підприємствах індустрії харчування, на транспорті і в

суміжних обслуговуючих галузях. Іншою важливою пе%

ревагою є мультиплікативний ефект від туризму, тобто

його вплив на розвиток суміжних галузей економіки.

Третя перевага — зростання податкових надходжень

до бюджетів усіх рівнів. Крім цього, туризм здійснює

економічний вплив на місцеву економіку, стимулюючи

експорт місцевих продуктів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасна економічна наука розглядає туризм як

складну соціально%економічну систему, в якій багато%

галузевий виробничий комплекс туристичної індустрії є

лише одним із складових компонентів. Економічні про%

блеми аналізуються в контексті суспільного та екологі%

чного аспекту життєдіяльності туризму.

Особливостям розвитку туризму, його теоретичним

аспектам та ролі в економіці країни присвячені роботи

В. Євдокименко [1], О. Кальченко [2], В. Кифяк [3],

Р. Кожухівської [4], М. Шульгіної [5] та ін.

Проте існує потреба у поглибленому науковому дос%

лідженні теоретичних аспектів формування туристично%

го продукту, виявлення доцільних щодо розвитку вітчиз%

няного туристичного ринку маркетингових заходів, виз%

наченні пріоритетів та окресленні шляхів підвищення
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ефективності управління комплексним використанням

туристичного потенціалу України.

ЦІЛІ СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні пріоритетності

розвитку туристичної сфери в Україні як важливого

джерела соціально%економічного зростання та факто%

ру підвищення міжнародного іміджу країни в контексті

глобалізаційних тенденцій на світовому ринку туристич%

них послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Туризм виник у той період розвитку суспільства,

коли потреба людини в отриманні інформації про нові

місця та подорожі як засобу отримання цієї інфор%

мації стала об'єктивним законом розвитку людсько%

го суспільства. Подорож приносить людині задово%

лення і дає можливість відпочити. На певному етапі

розвитку економіки, коли потреба в подорожах різко

зросла, з'явилися і виробники цих послуг. Це призве%

ло до формування товару особливого типу — туриз%

му, який можна купити і продати на споживчому рин%

ку.

На даний час виділяють внутрішній і міжнародний

туризм, причому внутрішній туризм за ступенем охоп%

лення домінує над міжнародним. На частку внутріш%

нього туризму припадає 75—80% загальної кількості

туристів у світі, відповідно за фінансовими результа%

тами у багатьох країнах він значно перевищує інозем%

ний.

Дослідження науковців свідчать, що стан світової

індустрії туризму, незважаючи на об'єктивні труднощі

останніх років, в цілому демонструє стабільність і збе%

рігає позиції найбільшого і високоприбуткового секто%

ра світової економіки. Цим пояснюється підвищений

інтерес до сфери туризму з боку урядів більшості країн

світу, що мають структури виконавчої влади для забез%

печення ефективної державної політики його розвитку.

У найближчі роки туристські ринки розвинених країн

будуть стабільно зростати внаслідок збільшення дос%

тупності туризму для більш широких верств суспільства

і частоти туристських поїздок. Для нових туристських

ринків та тих, що розвиваються характерні тенденції

збереження динамічного зростання і відповідного

збільшення бюджетних надходжень на найближче де%

сятиліття. Очікується поступове зміщення акцентів у

розвитку туризму від традиційних ринків Західної Євро%

пи, США, Японії та Канади до альтернативних ринків

таких, як Центральна та Східна Європа, Китай, Півден%

на Корея, Мексика, а також деякі країни Близького Схо%

ду.

Однією з найбільш значущих тенденцій розвитку

світового туризму є різке посилення конкуренції на рин%

ку туристичної пропозиції, як наслідок поява все більшо%

го числа країн з амбітними планами залучення туристів,

а також перенасичення на ринку однотипних туристсь%

ких пропозицій. У результаті, країни, що прагнуть збе%

регти або зміцнити свої позиції на міжнародному рин%

ку, здійснюють планування туризму на основі принципів

сталого розвитку, передбачають довгострокові інвес%

тиції в дану сферу і мають чіткі державні стратегії роз%

витку туризму. Відповідно, підвищується роль держав%

ної політики розвитку туризму країни в цілому, а також

цільового просування окремих туристських продуктів на

вітчизняному та міжнародному ринках.

Туризм як галузь одна з перших піддалася негатив%

ному впливу кризи. В умовах нестабільності економіч%

 Усього 

У тому числі 

туроператори турагенти 

суб'єкти, 
що 

здійснюють 
екскурсійну 
діяльність 

юридичні особи  
Кількість суб'єктів туристичної діяльності, одиниць 2859 945 1799 115 
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 12517 6668 5337 512 
з них: мають вищу або середню  

 спеціальну освіту в галузі туризму 
5923 3071 2678 174 

 жінки 8430 4440 3790 200 
 особи до 30 років 4202 2553 1595 54 
Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, 
акцизного податку й аналогічних обов'язкових 
платежів), тис. грн. 

6199809,2 5815990,8 344080,5 39737,9 

у тому числі від екскурсійної діяльності 232845,6 188160,1 5184,9 39500,6 
Сума комісійних, агентських і інших винагород, 
тис. грн. 

530932,3 206052,1 324874,3 5,9 

фізичні особи-підприємці     
Кількість суб'єктів туристичної діяльності, одиниць 2833 х 2471 362 
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 2830 х 2374 456 
з них мають вищу або середню спеціальну освіту в 
галузі туризму 

1379 х 1176 203 

Середня кількість позаштатних працівників (працюючі 
за договорами та зовнішні сумісники), осіб 

154 х 77 77 

Кількість неоплачуваних працівників (власники, 
засновники підприємства та члени їх сімей), осіб 

1291 х 1131 160 

Дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, 
акцизного податку й аналогічних обов'язкових 
платежів), тис. грн. 

296876,6 х 251442,1 45434,5 

Таблиця 1. Загальна характеристика суб'єктів туристичної діяльності України у 2013 році

Джерело: [6].
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ної ситуації та скорочення доходів населення вважає

за краще знизити витрати в першу чергу на відпочинок

і подорожі. У результаті на міжнародному, національ%

ному та регіональних рівнях стали розроблятися стра%

тегії якісної зміни та вдосконалення туристичної галузі,

причому ефективність даних документів визначати%

меться ступенем їх узгодженості на різних рівнях пла%

нування.

На тлі все більшого зростання ролі туризму в

світі, сучасний розвиток вітчизняного туризму харак%

теризується наявністю глибоких протиріч. З одного

боку, країна володіє багатими природно%географіч%

ними та історико% культурними туристськими ресур%

сами, сформована і функціонує багатоукладна тури%

стично%рекреаційна галузь, зростає кількість турис%

тських організацій, розвиваються соціально%орієн%

товані види туризму і т.д. З іншого боку, туристські

ресурси нерівномірно розподілені і використовують%

ся на низькому рівні, раніше досягнуті обсяги в'їзних

туристичних потоків падають, темпи розвитку внут%

рішнього та виїзного туризму є незначними і не%

стійкими.

Згідно з останніми звітами випуску Барометра

міжнародного туризму ЮНВТО, доходи туристичних

центрів всього світу від вироблених міжнародними

відвідувачами витрат на розміщення і харчування, роз%

ваги, шопінг та інші послуги і товари досягли в 2013 році

приблизно 1159 млрд дол. США. З урахуванням змін

валютного курсу та інфляції зростання досягло приблиз%

но 5% [7].

Якщо провести ранжування регіонів за розподі%

лом доходів, то можна зробити висновки, що на

Європу припадає 42% всіх доходів від міжнародно%

го туризму, на Азіатсько%Тихоокеанський регіон

31%, Американський регіон займає третє місце,

йому відповідає частка у 20%, останні місця аналі%

тики віддають Близькому Сходу — 4% частки за%

гальних доходів і Африці з відповідними показни%

ками у 3%. Такі результати обгрунтовуються наступ%

ними показниками: найзначніше зростання у розмірі

35 мільярдів дол. США від надання туристичних по%

слуг в 2013 році припадало на Європу, доходи зрос%

ли до 489 млрд дол. США. Азіатсько%Тихоокеансь%

кий регіон збільшив свої показники на 30 мільярдів

дол. США до 359 млрд дол. США. Ріст доходів Аме%

рики склав 16 мільярдів дол. США (229 млрд дол.

США). В 47 мільярдів дол. США оцінюються доходи

від туристичної  діяльності Близького Сходу,

відповідні показники Африки значно менші і скла%

дають 34 мільярдів дол. США [7].

Вагому позитивну динаміку цих регіонів можна по%

яснити грамотним і професійним системним підходом
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Україна 2859 945 1799 115 2833 2471 362 6199809,2 296876,6 
АР Крим 213 91 89 33 316 99 217 520263,2 63759,7
Вінницька 32 9 22 1 40 40 - 7380,4 5862,3 
Волинська 27 15 10 2 58 54 4 8983,4 4132,4 
Дніпропетровська 161 32 129 - 325 318 7 24949,5 21134,3
Донецька 141 31 108 2 213 212 1 30638,4 19119,3
Житомирська 22 6 14 2 36 32 4 2128,5 2160,4 
Закарпатська 41 19 20 2 41 40 1 7984,1 2031,2 
Запорізька 88 13 74 1 162 157 5 18028,2 10692,9
Івано-Франківська 49 22 23 4 62 58 4 242350,5 1487,2 
Київська 38 9 28 1 96 94 2 8098,3 12131,4
Кіровоградська 21 4 17 - 49 45 4 10011,7 3896,2 
Луганська 47 2 45 - 176 171 5 6029,7 24766,1
Львівська 143 62 68 13 129 81 48 219003,8 9704,6 
Миколаївська 37 8 28 1 38 37 1 31557,9 2335,8 
Одеська 197 57 127 13 105 88 17 113959,5 12825,8
Полтавська 28 2 25 1 95 93 2 3833,5 6121,2 
Рівненська 36 8 26 2 41 41 - 3317,5 2875,7 
Сумська 23 5 18 - 36 36 - 3540,3 1406,5 
Тернопільська 27 10 13 4 43 42 1 2846,4 1874,0 
Харківська 114 13 100 1 244 233 11 28873,7 16088,8
Херсонська 23 7 11 5 45 41 4 5293,2 5895,1 
Хмельницька 31 4 23 4 69 62 7 5919,6 4283,1 
Черкаська 33 8 25 - 66 63 3 3967,9 4430,2 
Чернівецька 70 28 41 1 51 51 - 6975,2 3512,3 
Чернігівська 19 3 16 - 38 36 2 1408,7 1919,8 
м. Київ 1138 454 674 10 208 203 5 4665316,6 33078,1
м. Севастополь 60 23 25 12 51 44 7 217149,5 19352,2 

Таблиця 2. Суб'єкти туристичної діяльності у 2013 році за регіонами

Джерело: [6].
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до управління туристичною галуззю держави, науков%

ців%економістів і аналітиків, бізнес%еліти.

Так, швидкому розвитку туризму Азії сприяють

надзвичайно особливі етнографічні ресурси. Турис%

тична галузь у США належно фінансується, підтри%

мується спеціальними урядовими програмами. Цю

сферу діяльності визнано в США другим крупним пра%

цедавцем після медичного обслуговування, третім

сектором економіки із залучення іноземної валюти

після сільського господарства та хімічної промисло%

вості.

Щодо України, то мережа суб'єктів туристичної

діяльності України — юридичних осіб та фізичних осіб%

підприємців у 2013 році становила 5692 одиниці, що на

6,5% більше, ніж у 2012 році. Структура мережі за ви%

дами туристичної діяльності представлена найбільш чис%

ленною категорією — турагентами — 75% від загаль%

ної кількості суб'єктів, найменша категорія — суб'єкти,

що здійснюють екскурсійну діяльність — 8,4%. Су%

б'єкти, що здійснювали туристичну діяльність як туропе%

ратори, складали 33,1% від загальної кількості юридич%

них осіб, які надають туристичні послуги. Дохід від на%

Рис. 1. Структура туристичних потоків в Україні
Джерело: [6].

Країни Роки 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Австрія 17670 28522 40979 20650 13085 21138 7843 14081 
Болгарія 12681 16765 20672 30207 36381 13887 8374 8562 
Білорусь 59949 56855 50101 47606 17969 29823 96275 20239 
Китай 4023 11419 11675 5394 4648 5210 344 - 
Хорватія 3207 5541 11067 9700 12991 10660 351 - 
Кіпр 10024 11091 8348 9177 6260 7790 538 1773 
Чехія 25894 24835 112206 58303 27909 40418 32656 22541 
Фінляндія 2331 3855 6504 2253 2099 1778 - - 
Франція 22136 23236 29297 25359 15112 18718 48 - 
Грузія 4469 3850 4301 6138 5004 5694 3269 2934 
Німеччина 45525 59216 57295 48207 37418 45755 15063 5366 
Греція 22398 23790 17727 24374 34037 46065 11011 17650 
Угорщина 297694 231592 67858 17820 21775 28605 8307 - 
Індія 1121 2565 2154 1427 736 1255 - - 
Ізраїль 16904 24944 22610 17485 16980 42133 12159 17963 
Італія 25946 36794 41441 27229 24484 30915 4599 1202 
Молдова 57132 5689 11752 33783 14040 8073 419 3752 
Нідерланди 19451 31862 29087 12785 6363 7429 1 - 
Польща 62251 431816 265094 112259 85627 113590 69578 31905 
Португалія 5108 6031 7899 2320 1628 1181 - - 
Румунія 21328 13745 8831 5630 8262 66296 22389 9311 
Росія 223169 221171 229644 200990 147313 240295 187732 68500 
Словаччина 50673 16236 15456 13625 16864 18712 8256 - 
Іспанія 13407 14254 11914 7965 9313 23261 909 - 
Швейцарія 5281 7804 8852 6027 3498 2772 - 2 
Таїланд 4968 9209 8999 10213 11069 8480 - - 
ОАЕ 14087 17640 19366 27190 36177 53125 6575 10493 
Туніс 5974 9697 10006 8716 7880 1500 - - 
Туреччина 225376 290836 339716 346254 322984 427269 91462 62811 
Єгипет 122184 176724 235850 211217 270949 207434 37892 38669 
Вел. Британія 13819 20697 18774 17727 10675 14048 4258 963 
США 11923 19606 20614 8677 3152 2080 592 - 

Таблиця 3. Динаміка показників виїзного організованого туризму
громадян України, осіб

Джерело: [6].
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дання туристичних послуг зменшився порівняно з попе%

реднім роком на 2,4% і становив 6496,7 млн грн. (табл.

1).

Розподіл суб'єктів туристичної діяльності в регіо%

нальному розрізі представлений у таблиці (див. табл.

2).

Кількість туристів — громадян України, обслугова%

них суб'єктами туристичної діяльності, збільшилась по%

рівняно з 2012 роком на 18%, іноземців — зменшилась

на 14% і становила відповідно 3,2 млносіб та 232 тис.

осіб. Для переважної більшості туристів (86%) основ%

ною метою подорожі була організація дозвілля та відпо%

чинку [6].

В Україні туристичній галузі не надається особли%

вої уваги з боку держави, її пріоритет значно нижчий за

інші розвинуті країни%лідери у туристичному бізнесі. Але

вона має величезний природний, різноманітний етно%

графічний, багатий історичний потенціал. Тільки курортні

та рекреаційні території займають біля 17% території.

Дуже привабливими є археологічні пам'ятки, цікавими

численні заповідники.

Зі зміною економіко%соціальних аспектів у транс%

формаційний період існування України змінюються і

міграційні процеси. Якщо проаналізувати показники

міграційних процесів за 2000—2013 рр., то можна зро%

бити висновки, про позитивну динаміку кількості гро%

мадян України, які виїжджали за кордон. Спостерігав%

ся очікуваний спад у кризовий період 2008—2009 рр.,

але потім темпи росту все збільшувалися і досягли у

2013 р. значення 23,8 млн, що на 8 млн більше за по%

казники 2009 р. і на 10 млн — за показники 2000 р.

Дещо інша картина спостерігається із показниками

кількості іноземних громадян, які відвідують Україну

за різними намірами, наприклад з метою службової,

ділової, дипломатичної та приватної поїздки, сюди вхо%

дить туризм, навчання, працевлаштування, імміграція

(постійне місце проживання) та культурний і спортив%

ний обмін. Пік припадає на кризові роки, а саме: на

2008 р. 2013 рік теж характеризується збільшенням

відповідних значень.

Далі доцільно розглянути структуру туристичних

потоків, до яких входять внутрішні туристи, громадяни

України, які виїжджали із країни з метою туризму та іно%

земні туристи (рис. 1).

На початку досліджуваного періоду більшу частку

туристів займали іноземні громадяни, ця картина остан%

німи роками набула дзеркального відображення — ос%

новну масу туристичних потоків складає український ту%

рист, який обирає для відпочинку інші країни. Дійсно,

за 13 років стан розвитку туристичної індустрії змінив%

ся, а саме: змінилися економічні і політичні показники

стабільності країн, показники персонального доходу,

які в свою чергу вплинули на рівень туристичної актив%

ності.

На фоні зростання виїзного туризму, відповідно

змінювалася частка внутрішніх туристів, які частіше оби%

рають неорганізовану форму туризму.

Якщо розглянути уподобання українців щодо вибо%

ру місця туристичних мандрувань (табл. 3), то можна

зробити висновок, що найбільшим попитом користують%

ся Австрія, Білорусь, Болгарія, Чехія, Греція, Ізраїль,

Польща, Румунія, Російська Федерація, Об'єднані

Арабські Емірати, Туреччина і Єгипет. Починаючи з 2012 р.

кількість туристів, які виїжджають до інших країн знач%

но скоротилася, більших змін до спаду зазнали наступні

країни: Китай, Хорватія, Франція, Німеччина, Угорщи%

на і Італія. Практично не є цікавими країни Азії, Ближ%

нього сходу та СНГ.

Країни Роки
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Австрія 7526 7947 9014 9653 8849 9313 4978 3789 
Бельгія 3162 3587 4570 5064 4866 5359 2624 1206 
Білорусь 319506 328512 265695 172664 130730 104936 234022 18320 
Канада 7060 9261 9857 10768 8810 8196 5443 2834 
Чехія 11265 9953 6897 9816 9097 8848 5824 1253 
Данія 2998 3548 4052 6338 5058 5308 3728 991 
Естонія 4549 5222 5655 3846 3579 3822 2587 1180 
Фінляндія 1894 2443 2960 3926 3691 4443 2770 992 
Франція 17953 18168 20604 22506 24341 25790 12904 6087 
Німеччина 64947 60555 72446 71104 75320 70112 55804 30354 
Греція 3498 3748 4298 4381 3674 4145 2603 1230 
Угорщина 90241 12514 12367 10694 11402 9750 4342 325 
Ізраїль 18342 24595 23311 26852 25176 26831 9646 8950 
Італія 24490 31210 28025 28711 30473 30692 12973 5619 
Казахстан 7068 7472 6371 4645 5275 9336 9497 3734 
Латвія 6536 7664 9792 8179 6627 7479 5451 2546 
Литва 6748 6192 10203 7795 7232 5871 4198 1687 
Молдова 10972 16966 13617 8138 5184 4924 3866 3057 
Нідерланди 7181 7962 9892 13142 11492 11587 6083 1959 
Польща 133906 151079 310573 162097 143757 137445 56476 17908 
Росія 276704 549950 663147 559258 353961 488766 343435 270689 
Словаччина 35016 5616 9186 5134 8104 9972 1448 366 
Іспанія -  6045 6141 6353 6086 - 3720 785 
Швеція 5148 5555 6505 7065 6999 8167 10235 1695 
Швейцарія 5367 5632 5753 6324 7022 8022 3721 2532 
Туреччина 19196 23891 23391 17558 23665 30579 35282 24615 
Вел. Британія 26194 29371 34324 36330 31257 27360 18175 14271 
США 41420 50266 50698 49284 46415 44312 27452 14390 

Таблиця 4. В'їзд іноземних громадян в Україну з метою туризму

Джерело: [6].
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Якщо розглянути динаміку показників привабли%

вості України як туристичної держави для іноземних

громадян, то можна зробити висновки, що основними

споживачами туристського продукту є Білорусь,

Польща, Росія, США, Велика Британія і Туреччина (див.

табл. 4).

Не є цікавою Україна для пострадянських держав,

показники не представлені у таблиці 4, але проведе%

ний аналіз показував незначну різницю між ними. Азі%

атсько%Тихоокеанський регіон, Близький Схід і Афри%

ка зовсім не приваблює українська туристична індуст%

рія.

Аналіз показує, що у 2013 році Україна втрати%

ла біля 60% іноземних туристів. Тобто наповнення

бюджету від саме цієї ланки туристської діяльності

є низьким. Також ці зміни потягнуть за собою і зни%

ження рівня трудової зайнятості населення, яка у

курортних регіонах має стабільно сезонний харак%

тер.

За результатами експертно%статистичної оцінки

найпривабливішими для туризму областями є наступні

регіони: Одеська обл.: 0,788 — високий рівень; Запо%

різька обл.: 0,542 і Львівська обл.: 0,346 — задовіль%

ний рівень.

У період сучасної економічної кризи скоротилася

кількість туристських потоків на міжнародному, регі%

ональних і місцевих туристичних ринках. У результаті

державні стратегії країн , що активно розвивають

в'їзний туризм, в даний час направлені на збільшення

привабливості своїх турпродуктів за допомогою зни%

ження вартості послуг при збереженні і поліпшенні їх

якості.

Для створення конкурентоспроможного вітчизня%

ного турпродукту необхідна його модернізація: фор%

мування нових пропозицій, а також застосування інно%

ваційних методів управління та активне використан%

ня сучасних інформаційних технологій, які дозволять

знизити вартість послуг і підвищити їх якість. З ме%

тою формування сучасного високоефективного тури%

стичного комплексу країни необхідно привести у

відповідність якість пропонованих послуг з їх варті%

стю, а також сформувати сприятливий імідж регіону,

що підкреслює його природну та історико%культурну

унікальність.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Для забезпечення ефективного функціонування

механізму регулювання туристської діяльності, що

трансформується в результаті розвитку ринкових

відносин від прямого адміністративного впливу дер%

жави до активного використання непрямого регулю%

вання, виникає необхідність у зміні його ролі, пов'я%

заної з відмовою від частини функцій контролю та уп%

равління в економічній сфері. Прикладом цього може

бути перехід до добровільної сертифікації та забез%

печення прав споживачів на якісне обслуговування в

недержавній сфері за рахунок діяльності саморегу%

люючих організацій. Даний процес припускає рест%

руктуризацію державного апарату, зміну способів та

інструментів державного регулювання, підтримку

розвитку некомерційних і громадських організацій як

найважливіших інститутів сучасного громадянського

суспільства та координацію діяльності законодавчої

та виконавчої влади.

Доцільним є поглиблений аналіз функціонування

окремих видів туризму та їх роль в розвитку економіки

країни, що може стати об'єктом подальших наукових

досліджень.
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Реклама є постійним супутником людини, щоденно

і масово впливає на нього. Наслідком цього стала та най%

важливіша роль, яку грає реклама в житті постіндуст%

ріального інформаційного суспільства. Ця роль уже дав%

но не обмежується рамками ні комерційних комунікацій,

ні навіть усієї ринкової діяльності. Особливо велике зна%

чення реклами в галузях економіки і громадського жит%
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DEFINING FEATURES OF THE IMPACT OF ADVERTISING ON CONSUMER TRAVEL PRODUCT
BASED ON SEMANTIC DIFFERENTIAL METHOD

У статті показано, що ефективність рекламного звернення більш ефективно вимірюється фор�
малізованими методами. Доведено, що одним з найбільш ефективних методів оцінки впливу
реклами туристичного продукту на споживачів, враховуючи як соціологічний, так і психологіч�
ний аспекти ефективності, є метод семантичного диференціалу. Метод семантичного дифе�
ренціалу дає квантифіковану інформацію про малоструктуровані аспекти індивідуальної свідо�
мості.

У ході дослідження впливу різних видів реклами на споживачів туристичного продукту вияв�
лено, що найбільш ефективною виявилась реклама, яка відображає поведінковий компонент
соціально�психологічного впливу. Тобто, можна сказати, що реклама, в якій показуються люди
та їх різноманітна поведінка, є найбільш впливовішою на споживача.

The article shows that the effectiveness of advertising appeals more effectively measured
formalized methods. It is proved that one of the most effective methods to assess the impact of
advertising on consumers of tourist products, taking into account both sociological and psychological
aspects of performance, is a method of semantic differential. The method of semantic differential
provides information about malostrukturovani kvantyfikovanu aspects of individual consciousness.

In the study the effect of different types of advertising on consumers of the tourism product revealed
that proved most effective advertising that reflects behavioral component of social and psychological
impact. That is to say that the ads, which show people and their diverse behavior is most influential
on consumers.

Ключові слова: туристичний продукт, реклама, споживач туристичного продукту, семантичний ди#

ференціал, ефективність реклами.

Key words: tourism product advertising, consumer tourism product, semantic differential, the effectiveness of

advertising.

тя. Не можна також не відзначити її значну освітню та

естетичну роль. Сучасна реклама як логічний елемент

системи маркетингу не тільки формує попит, а й керує

попитом певної групи цільової аудиторії.

 Різні аспекти теоретичних і практичних основ мар%

кетингу в туризмі були і є предметом наукових дослі%

джень закордонних та вітчизняних вчених, а саме: Р. Бар%
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тона, Дж. Боуена, А. Булла, Дж. Вокера, Ф. Котлера,

О.П. Дуровича, Р. Ланкара, П.Х. Ліндерта, Дж. Мей%

кенза, М. Монтехано, Г.А. Папирян, В.І. Азар, В.Ф. Ки%

фяка, М. П. Мальської та ін. Та незважаючи на те, що

ряд вищезазначених авторів зайнятий у сфері дослі%

дження індустрії туризму, деяким маркетинговим ас%

пектам її аналізу практично не приділено належної

уваги.

Тому метою статті є визначення особливостей

впливу реклами на споживачів туристичного продук%

ту. Для цього було використано метод семантичного ди%

ференціалу.

Семантичний диференціал — метод кількісного та

якісного дослідження значень понять (об'єктів) за до%

помогою набору біполярних шкал з певною кількістю

поділок на кожній, що задаються парою антонімічних

прикметників або іншими аналогічними опозиціями [2,

с. 8].

На думку авторів методу, семантичний диференціал

дозволяє вимірювати конотативне значення, пов'язане

з емоціями, особистісним змістом і досвідом, соціаль%

ними установками, стереотипами та іншими емоційно на%

сиченими, слабо структурованими і мало% та несвідоми%

ми формами сприйняття і ставлення. Власне, методом

семантичного диференціалу досліджується саме емо%

ційне забарвлення значень.

Застосування семантичного диференціала в бага%

тьох випадках дає можливість уникнути спроби респон%

дента співвідносити оцінки зі своїм уявленням про соці%

ально схвалювані відповіді, тому що оцінюючи ті чи інші

об'єкти за допомогою шкал семантичного диференціа%

ла, респондент не має повного чіткого уявлення про

кінцеві результати цієї процедури [2, с. 17].

Для дослідження вибрано три види туристичної рек%

лами, що класифіковані за критерієм впливу на спожи%

вача.

У структурі соціально%психологічного впливу рек%

лами на споживача зазвичай виділяють три напрями:

1. Когнітивне (пізнавальне).

2. Емоційне (афективне).

3. Поведінкове (конативне).

Відбір реклами відносно критеріїв відбувався за

допомогою методу експертної оцінки. У якості експертів

виступили 5 спеціалістів в різних галузях (туристичного

бізнесу, реклами та психології) з різним стажем профе%

сійної діяльності.

Першою рекламою була обрана реклама Криму.

Реклама Криму, за думкою експертів, несе в собі емоцій%

ний аспект рекламного впливу. Афективний (емоційний)

компонент рекламного впливу визначає емоційне став%

лення до об'єкта рекламної інформації: чи до нього

суб'єкт з симпатією, антипатією, нейтрально або супе%

речливо. Емоціями називають такі психічні процеси, в

яких людина безпосередньо і особисто переживає своє

ставлення до тих чи інших явищ навколишньої дійсності

або в які отримують своє суб'єктивне відображення різні

стану організму людини.

Друга реклама — реклама Ісландії має поведінко%

вий компонент рекламного впливу. Дослідження дано%

го механізму передбачає аналіз вчинків людини, визна%

чених його купівельним поведінкою під впливом рекла%

ми. Поведінковий компонент включає в себе як усвідом%

лену поведінку, так і поведінку на несвідомому, неусві%

домлюваному рівні. На усвідомлюваному рівні в купі%

вельному, поведінці виявляються, відбиваються моти%

вації, потреби, воля людини. На неусвідомлюваному

рівні — установки та інтуїція людини. Такий підхід

змінює ставлення, видозмінюючи поведінку. Він впли%

ває на покупця з усіх боків — переконує, змушує, при%

ваблює, змушує, увивається, наказує виконувати поба%

жання продавця.

Третя реклама — реклама Мексики. Ця реклама має

когнітивний аспект рекламного впливу. Когнітивний ком%

понент пов'язаний з тим, як рекламна інформація сприй%

мається людиною. Вивчення когнітивного компонента

передбачає аналіз ряду процесів переробки інформації,

таких, як відчуття і сприйняття, пам'ять, уявлення та уяву,

мислення і мова та ін. Великий вплив на сприйняття

інформації та на купівельну поведінку має обсяг або

кількість інформації. Відомо, що надлишок інформації

в рекламі, так само як і її нестача, негативно впливає на

придбання товару. Активізація пізнавальної потреби

потужний психологічний фактор в рекламі. Реклама

прагне створити незавершений образ, викликати пізна%

вальну потребу.

Для дослідження впливу реклами на споживача ту%

ристичного продукту використовували методику "Се%

мантичний диференціал". Також запитувалось у групи,

що їх найбільше приваблює у рекламі та що їм наймень

сподобалося.

Використовуючи методику "Семантичний диферен%

ціал" досліджувались фактори Оцінки, Сили і Активності

туристичних реклам.

У таблиці 1 та рисунку 1 представлені середні зна%

чення по факторах Оцінки, Сили і Активності першої

реклами.

Як можна бачити з таблиці 1 фактори "оцінка"

та "сила" виражені на середньому рівні, а значення

 Оцінка Сила Активність 

∑
 

4,0625 4,9375 1,875 

Таблиця1. Середні значення показників реклами
№ 1 за методикою "Семантичний диференціал"

Таблиця складена автором самостійно.

4,0625

4,9375

1,875

0
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Оцінка Сила Активність

Рис. 1. Середні значення показників реклами
№ 1 за методикою "Семантичний

диференціал"

Складено автором самостійно.



45

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

фактору "активності" має тенденцію до низького

рівня.

Фактор оцінки (О) відображає характеристики став%

лення реципієнта до запропонованої рекламі, що ви%

значаються такими епітетами як "веселий — сумний",

"добрий — поганий", "повний — порожній", "світлий —

темний " і відображає думку реципієнта про соціальної

бажаності реклами, її відповідно соціальним нормам і

цінностям.

Середні показники за шкалою "оцінки" відбивають

смислове наповненість реклами, однак недостатню на%

сиченість пов'язаних з нею переживань, які носять ско%

ріше негативний характер.

Фактор сили враження (С) відображає переважно

афективні характеристики реклами, що визначаються

такими епітетами, як "довгий — короткий", "великий —

малий", "сильний — слабкий", "складний — простий".

Середні показники за шкалою "сили враження"

відбивають задоволеність рекламою, прийнятне бачен%

ня ідеї сюжету реклами. Ці переживання можуть мати

як ситуативний, так і відносно стабільний характер. В

останньому випадку мова може йти про нереалістичність

представленого в рекламному ролику, достатньої кри%

тичності.

Фактор активності (А) відображає переважно ди%

намічні характеристики реклами, що визначаються та%

кими епітетами як "новий — старий" , "теплий — холод%

ний", "швидкий — повільний", "активний — пасивний".

Низький рівень активності представленої реклами,

розглядається як непряме свідчення недостатньої ак%

тивності її впливу, тобто її нездатності спонукати до ак%

тивних дій.

Опитування показало, що у рекламі реципієнтів при%

ваблювала гарна картинка природи, якість зйомки, по%

дання регіону з незвичного боку. Найменш привабли%

вим в рекламі вважалася сумна музика, затягнутість

самої реклами, відсутність конкретних пам'яток регіо%

ну, монотонність відео.

Таким чином, реклама, що відображає

емоційний аспект соціально%психологічного

впливу на споживача, вважається реципієнта%

ми як досить соціально прийнятна та емоцій%

но приємна. Однак вона не спонукає до актив%

них дій.

У таблиці 2 та рисунку 2 представлені середні

значення по факторах Оцінки, Сили і Активності

другої реклами.

Як можна бачити з таблиці 2, оцінка та актив%

ності виражені на високому рівні, а значення сили

має тенденцію к низькому рівню.

Фактор оцінки (О) відображає характеристи%

ки ставлення реципієнта до запропонованої рек%

ламі, що визначаються такими епітетами, як "ве%

селий — сумний", "добрий — поганий", " повний

— порожній ", "світлий — темний " і відображає

думку реципієнта про соціальної бажаності рек%

лами, її відповідно соціальним нормам і ціннос%

тям.

Високі показники за шкалою "оцінки" відби%

вають значне смислове наповненість реклами, на%

сиченість пов'язаних з нею переживань, які но%

сять позитивний характер і співвідносяться з

відчуттям внутрішньої свободи, відсутності зовнішніх

факторів, здатних блокувати задоволення актуальних

потреб. Почуття "глибини" і "об'ємності" реклами по%

в'язане з високим мотиваційним потенціалом, відчуттям

"простору" для самореалізації, широкої життєвої перс%

пективи.

Фактор сили враження (С) відображає переважно

афективні характеристики реклами, що визначаються

такими епітетами як "довгий — короткий", "великий —

малий", "сильний — слабкий", "складний — простий".

Середні показники за шкалою "сили" свідчать про

те, що реклама не справляє належного емоційного вра%

ження, залишає байдужим.

Фактор активності (А) відображає переважно ди%

намічні характеристики реклами, що визначаються та%

кими епітетами як "новий — старий" , "теплий — холод%

ний", "швидкий — повільний", "активний — пасивний".

Висока активність (динамічність) даної реклами

вказує на наявність вираженої енергетичної наповне%

ності реклами, можливо, емоційної напруженості. Емо%

ційне напруження, характерне для реклами з високи%

ми показниками "активності", може виявлятися яскра%

вістю, насиченістю картинки, експресивністю, енергій%

ністю, відчуттям наповненості життя подіями і вражен%

нями.

Найбільш привабливим у групі у рекламі була на%

сиченість і різноманітність показаного в ролику, ве%

села музика, активна присутність людей у рекламі, од%

ночасний показ як культури країни, так і її пам'яток.

У цій рекламі майже відсутні недоліки, за думкою гру%

пи.

Таким чином, реклама Ісландії, що відповідає пове%

дінковому компоненту рекламного впливу, високо оці%

нюється та стимулює соціально%бажані дії, але не впли%

ває на емоційну сферу реципієнтів.

У таблиці 3 та рисунку 3 представлені середні зна%

чення по факторах Оцінки, Сили і Активності третьої

реклами.

 Оцінка Сила Активність 

∑
 

10,0625 1,625 7,6875 

Таблиця 2. Середні значення показників реклами
№ 2 за методикою "Семантичний диференціал"

Таблиця складена автором самостійно.

10,0625

1,625

7,6875

0

2

4

6

8

10

12

Оцінка Сила Активність
Рис. 2. Середні значення показників реклами

№ 2 за методикою "Семантичний диференціал"

Складено автором самостійно.
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Як можна бачити з таблиці 3 сила та активність ма%

ють тенденцію до низького рівня, а значення оцінки

має низький рівень.

Фактор оцінки (О) відображає характеристики

ставлення реципієнта до запропонованої рекламі, що

визначаються такими епітетами як "веселий — сум%

ний", "добрий — поганий", "повний — порожній",

"світлий — темний " і відображає думку реципієнта про

соціальної бажаності реклами, її відповідно соціаль%

ним нормам і цінностям.

Низькі показники за шкалою "оцінки" свідчать про

те, що дана реклама не відповідає тим соціальним нор%

мам, яким слідують реципієнти. Більш того, вірогідно,

реклама містить інформацію, яка сприймається як така,

що перешкоджає задоволенню їх актуальних потреб. Це

призводить до втрати смислової наповненості і значу%

щості реклами. Відчуття нестачі "простору" в рекламі

співвідноситься з почуттям скутості, що приводить до

блокування позитивних емоцій.

Фактор сили враження (С) відображає переважно

афективні характеристики реклами, що визначаються

такими епітетами, як "довгий — короткий", "великий —

малий", "сильний — слабкий", "складний — простий".

Середні показники за шкалою "сили" свідчать про

те, що реклама не справляє належного емоційного вра%

ження, залишає байдужим.

Фактор активності (А) відображає переважно ди%

намічні характеристики реклами, що визначаються та%

кими епітетами, як "новий — старий", "теплий — холод%

ний", "швидкий — повільний", "активний — пасивний".

Низький рівень активності представленої реклами

розглядається як непряме свідчення недостатньої ак%

тивності її впливу, тобто її нездатності спонукати до ак%

тивних дій.

Опитування показало, що у рекламі реципієнтам

сподобався акцент на яскравих кольорах. Не сподоба%

лася пасивність, відсутність уваги до природи країни, її

культурних особливостей.

Таким чином, реклама, яка спрямована на когнітив%

ну сферу особистості, не справляє на реципієнтів жод%

ного з можливих впливів.

Для дослідження особливостей сприйняття рекла%

ми був проведений порівняльний аналіз середніх показ%

ників за методикою "Семантичний диференціал" стосов%

но всіх видів реклами та визначенні значимі відмінності.

У таблиці 4 приведені середні значення показників

по методиці "Семантичний диференціал" та їх зна%

чущість відмінностей до усіх із запропонованих рек%

лам.

Як видно з таблиці 4, значущі відмінності показників

виявляються за фактором Оцінка між рекламою №1 і

№2 (0,007; р  0,01), та рекламою №2 і №3 (0,03; р 0,01).

Значущих відмінностей між рекламами №1 і №3 не ви%

явлено. Це свідчить про те, що реципієнти значно вище

оцінюють рекламу №2 порівняно з рекламою №1 та №3,

тобто саме ця реклама сприймається ними як носій соці%

ально бажаних норм та цінностей, як така, що відобра%

жає те, що має бути на думку випробуваних. Реклами

№1 та №3 недостатньо відображають уявлення ре%

ципієнтів про бажані соціальні норми. На рисунку 4 пред%

ставлений рівень вираженості середніх показників по

кожній рекламі за фактором оцінки.

 Оцінка Сила Активність 

∑
 

1,125 2,0625 2,125 

Таблиця 3. Середні значення показників
реклами № 3 за методикою "Семантичний

диференціал"

Таблиця складена автором самостійно.

1,125

2,0625 2,125

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Оцінка Сила Активність
Рис. 3. Середні значення показників реклами

№ 3 за методикою "Семантичний
диференціал"

Складено автором самостійно.
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 Рис. 5. Рівень вираженості середніх
показників по кожній рекламі за фактором
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Складено автором самостійно.
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Рис. 4. Рівень вираженості середніх

показників по кожній рекламі за фактором
оцінки

Складено автором самостійно.
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Таблиця 4. Середні значення показників всіх
видів реклами за методикою "Семантичний

диференціал"

Таблиця складена автором самостійно.

О С А
Реклама № 1 4,0625 4,9375 1,875
Реклама № 2 10,0625 1,625 7,6875 
Реклама № 3 1,125 2,0625 2,125
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Також виявлені значущі відмінності за фактором

Активність між рекламою №1 і №2 (0,037; р 0,05) та

рекламою №2 і №3 (0,042; р 0,05). Значущих відмінно%

стей за цим фактором між рекламами №1 і №3 не ви%

явлено. Це дозволяє говорити про те, що реклама №2

має значно вищу спонукаючу дію, ніж інші реклами.

Тобто вона стимулює активність особистості, викли%

кає бажання відтворювати дії, які представлені в рек%

ламі, або, як найменш, наблизити себе до того, що

відбувається в рекламі, тобто купити продукт, який рек%

ламується. На рисунку 5 представлений рівень вира%

женості середніх показників по кожній рекламі за фак%

тором активності.

За показниками фактору Сили значимих відміннос%

тей між рекламами не виявлено, тобто всі реклами не

справляють належного емоційного враження.

Проведений порівняльний аналіз показує, що най%

більш ефективною за показниками оцінювання та ак%

тивності є реклама № 2, яка відображає поведінковий

компонент психологічного впливу. На рисунку 6 пред%

ставлений рівень вираженості середніх показників по

кожній рекламі за фактором сили.

Таким чином, був проведений аналіз особливостей

різних видів реклами на споживача туристичного про%

дукту. Найбільш ефективною виявилась реклама, яка

відображає поведінковий компонент соціально%психо%

логічного впливу. Тобто, можна казати, що реклама, в

якій фігурують люди та показані різноманітні способи

їхньої поведінки, справляє найбільший вплив на спожи%

вача.

Однак оцінка ефективності реклами туристично%

го продукту повинна починатись на етапі її розробки

та враховувати етапи просування реклами на турис%

тичний ринок. На нашу думку, туристичні реклами, які

відображають когнітивний, емоційний та поведінко%

вий компоненти впливу (тобто розраховані на раціо%

нальне та емоційне осмислення інформації, що пред%

ставлена в рекламі, та стимулювання відповідної по%

ведінки), повинні використовуватись на різних етапах

просування туристичного продукту. Так, на начальних

етапах найбільш ефективною може бути реклама,

спрямована на емоційну сферу людини, яка здатна

викликати певні емоційні стани, подобатися. У подаль%

шому, на етапі осмислення, усвідомлення інформації

найбільш ефективною може бути реклама, що надає

споживачу певну інформацію, необхідну для прийнят%

тя рішення. І на фінальній стадії просування туристич%
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Рис. 6. Рівень вираженості середніх показників по кожній рекламі за фактором сили

Складено автором самостійно.

ного продукту, найефективнішою може бути рекла%

ма, що спонукає людину до придбання туристичного

продукту.

Ґрунтуючись на результатах дослідження, можна

стверджувати, що туристичні реклами, які відобража%

ють когнітивний, емоційний та поведінковий компонен%

ти впливу (тобто розраховані на раціональне та емоцій%

не осмислення інформації, що представлена в рекламі,

та стимулювання відповідної поведінки), повинні вико%

ристовуватись на різних етапах просування туристично%

го продукту. Так, на начальних етапах найбільш ефек%

тивною може бути реклама, спрямована на емоційну

сферу людини, яка здатна викликати певні емоційні ста%

ни, подобатися. У подальшому, на етапі осмислення,

усвідомлення інформації найбільш ефективною може

бути реклама, що надає споживачу певну інформацію,

необхідну для прийняття рішення. І на фінальній стадії

просування туристичного продукту найефективнішою

може бути реклама, що спонукає людину до придбання

туристичного продукту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основне призначення обліково%аналітичного забезпе%

чення проявляється в мінімізації ризиків пов'язаних з недо%

стовірною обліковою інформацією та вимірюванні оцінки

стану та рівня економічної безпеки підприємства водного

транспорту. Окреслення пріоритетних напрямів цілком

відповідає завданням, що вирішуються підрозділом еконо%

мічної безпеки підприємства. Керівники підприємств водно%

го транспорту надають перевагу тим напрямам підготовки

інформації, що допомагають вирішувати тактичні завдання

по забезпеченню економічної безпеки у підприємствах. Од%

ним з основних завдань в організації системи економічної

безпеки підприємств водного транспорту є визначення скла%
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STRUCTURE ACCOUNT AND ANALYTICAL SUPPORT ECONOMIC SECURITY OF WATER
TRANSPORT ENTERPRISES

Автоматизоване облікове та аналітичне забезпечення є складовою частиною економічної без�
пеки підприємств водного транспорту і утворює інтегровану інформаційну систему, яка поєднує
в собі методи і технології бухгалтерського обліку, аналізу та процесу прийняття управлінських
рішень щодо внутрішніх і зовнішніх загроз, безпечної діяльності та сталого розвитку підприєм�
ства. Основна мета автоматизації обліково�аналітичного забезпечення полягає в мінімізації ри�
зиків, пов'язаних з помилковою інформацією обліку, їх вимірювання та оцінювання рівня еконо�
мічної безпеки на підприємствах водного транспорту.

У статті розглядається склад та структура обліково�аналітичного забезпечення економічної
безпеки підприємств водного транспорту. Запропоновано класифікацію вказаного обліково�ана�
літичного забезпечення та виділено види його автоматизації.

Accounting and analytical software is a component of economic security of water transport and forms
an integrated information system, which combines the methods and technologies of accounting analysis
to management decisions against internal and external threats, safe operation and sustainable
development of the enterprise. The main purpose of accounting and analytical support shown to
minimize the risks associated with false accounting information and the measurement and assessment
of the level of economic security waterway.

The article examines the composition and structure of accounting and analytical support economic
security waterway companies. The classification specified accounting and analytical software and
selected types of its automation. With the center of the formation and processing of accounting and
analytical information singled out internal and external structural components. The degree of
automation of data collection and processing of accounting and analytical support for economic security
are three components: not automated, partially automated and fully automated. In the area of
automation of accounting and analytical support economic security enterprises of water transport
structured next types of software: automation monitoring and control, financial and management
accounting and the combined system of complex accounting and analytical support economic security.

Ключові слова: обліково#аналітичне забезпечення, економічна безпека, водний транспорт, структу#

ра, автоматизація.
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ду та структури обліково%аналітичного забезпечення, що

надаватиме своєчасну та достовірну інформацію для прий%

няття управлінських рішень

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика дослідження економічної безпеки

суб'єктів господарювання досить широко розглядається су%

часниками. Серед них варто відзначити праці Гнилицької

Л.В., Кириченко О.А., Крутова В.В., Ортинського В.Л., Фран%

чука В.І. та інших [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Однак питання обліково%

аналітичного забезпечення економічної безпеки майже не

піднімаються, виключення становить лише Гнилицька Л.В.
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[1], котра в своїх працях розглядає його в загальному уніф%

ікованому контексті без врахування специфіки галузевої

приналежності.

НЕ ВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

З огляду на дослідження останніх публікацій доцільно зау%

важити, що проблематика обліково%аналітичного забезпечен%

ня економічної безпеки підприємств водного транспорту не була

грунтовно досліджена. Враховуючи специфіку галузевої прина%

лежності доцільно виокремити дане дослідження в окреме пи%

тання. З метою грунтовного вивчення обліково%аналітичне за%

безпечення економічної безпеки підприємств дану категорію не%

обхідно структурувати та класифікувати.

МЕТА СТАТТІ
Дослідити склад та структуру обліково%аналітичного забез%

печення економічної безпеки підприємств водного транспорту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Обліково%аналітичне забезпечення є складовою системи

економічної безпеки підприємства водного транспорту і фор%

мує цілісну інформаційну систему, котра об'єднує методи та тех%

нології обліку, аналізу з метою прийняття управлінських рішень

щодо протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, безпечному

функціонуванню та сталому розвитку підприємства. Система

обліково%аналітичного забезпечення грунтується на даних опе%

ративного, статистичного, фінансового і управлінського обліку,

включаючи оперативні дані, і використовує для економічного

аналізу статистичну, виробничу, довідкову та інші види інфор%

мації. Тому така система виконує збір, опрацювання та оцінку

всіх видів інформації, що використовується для прийняття уп%

равлінських рішень на всіх рівнях. Вона є складовою загальної

системи управління і її суть полягає в об'єднанні об%

лікових та аналітичних операцій в один процес, ви%

конання оперативного мікроаналізу, забезпеченні

безперервності цього процесу і використанні його

результатів для формування рекомендацій для

прийняття управлінських рішень. З яких же струк%

турних компонентів складається система обліково%

аналітичного забезпечення економічної безпеки

підприємств водного транспорту? Узагальнене уяв%

лення про склад і структуру обліково%аналітичного

забезпечення та його види наочно представлено на

рисунку 1.

На рисунку 1 виокремлено три групи, за якими

доцільно структурувати обліково%аналітичне забез%

печення економічної безпеки підприємств водного

транспорту.

За осередком формування і обробки обліко%

во%аналітичної інформації доцільно виокремити

внутрішню і зовнішню структурні складові. Зовнішнє

обліково%аналітичне забезпечення економічної без%

пеки формується та має центр обробки поза межа%

ми конкретного суб'єкта господарювання і, як на%

слідок, впливає на загальний стан економічної без%

пеки галузі водного транспорту. В свою чергу до

складу зовнішнього обліково%аналітичного забез%

печення входять два структурні компоненти: норма%

тивно%правовий та консолідовано%інформаційний

(галузевий). Нормативно%правовий компонент ство%

рює загальні законодавчі умови діяльності галузі,

нормативи, показники та галузеві стандарти. В ньо%

му узагальнюється інформація про стан норматив%

но%правової економічної безпеки галузі водного

транспорту, реакція на галузеві зміни та своєчасна

підготовка до адекватної законотворчої реакції для

стимулювання і забезпечення економічної безпеки

на галузевому рівні. Також до його складу відно%

сяться організаційні структури, що контролюють та моніторять

стан відповідності і дотримання норм нормативно%правового за%

безпечення галузі.

Консолідовано%інформаційне зовнішнє обліково%аналітич%

не забезпечення економічної безпеки містить механізм узагаль%

нення і обробки загальної звітної та управлінської інформації

галузі водного транспорту, з метою аналізу її результатів діяль%

ності та прийняття управлінських рішень щодо перспектив її роз%

витку. Консолідація інформації та її обробка відбувається у за%

гальногалузевих логістично%інформаційних комплексах і базах

даних таких, як ІАЛС МРТ.

Внутрішнє обліково%аналітичне забезпечення економічної

безпеки підприємств водного транспорту формується та має центр

обробки інформації в середині суб'єкта господарювання. До його

складу входять наступні структурні компоненти: документарне,

кадрове, технологічне, програмне, управлінське та фінансове

обліково%аналітичне забезпечення економічної безпеки.

Документарне обліково%аналітичне забезпечення включає

в себе перелік задокументованих нормативів, інструкцій, поло%

жень, регламентація прав і порядку доступу до обліково%аналі%

тичної інформації, що формуються керівництвом та службою

безпеки підприємства водного транспорту.

Кадрове обліково%аналітичне забезпечення — це форму%

вання штату співробітників, що здійснюють збір та обробку об%

ліково%аналітичної інформації у підприємствах водного транс%

порту. Обов'язки даного штату співробітників можуть виноси%

тись як окремо у вигляді посади аналітика з економічної безпе%

ки, так і входити до посадових обов'язків інших працівників у

рамках відповідальності і обов'язків, які прописуються у поса%

дових інструкціях.

Технологічне обліково%аналітичне забезпечення економіч%

ної безпеки включає перелік універсальних та специфічних апа%

ратних засобів призначених для збору і обробки обліково%ана%

Рис. 1. Обліково@аналітичне забезпечення підприємств
водного транспорту

Розроблено автором.
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літичної інформації. Від банального комп'ютера, мережі або

відеоспостереження до специфічних засобів моніторингу суден

і контейнерів, автоматизованих систем обліку паливно%мастиль%

них матеріалів тощо.

Програмне обліково%аналітичне забезпечення містить пе%

релік універсальних та спеціальних програмних засобів, призна%

чених для збору і обробки інформації. Від забезпечення фор%

мування документів первинного обліку до систем підтримки

прийняття рішень та автоматизованих технологічних ліній.

Управлінське обліково%аналітичне забезпечення економіч%

ної безпеки — це сукупність методів і форм узагальнення по%

дачі інформації для прийняття управлінських рішень, яка реалі%

зується через розробку системи управлінського обліку підприє%

мства водного транспорту у вигляді вимог і завдань, які до неї

висуваються.

Фінансове обліково%аналітичне забезпечення економічної

безпеки — це сукупність форм і засобів обліку і узагальнення

фінансової інформації у вигляді даних фінансового та управлі%

нського обліку, а також фінансове забезпечення реалізації діяль%

ності інших структурних компонентів економічної безпеки.

За ступенем автоматизації збору і обробки інформації об%

ліково%аналітичне забезпечення економічної безпеки доцільно

структурувати на три складових: неавтоматизоване, частково

автоматизоване і комплексно автоматизоване.

До першого типу відносяться системи збору і обробки об%

ліково%аналітичної інформації, в яких відсутні засоби автомати%

зації. Для прикладу на малих підприємствах водного транспор%

ту, виключно, бортовий журнал, або паперові форми обліку в

невеликих портах чи доках. Такі системи є, в певному роді, зас%

тарілими і не підходять для сучасних підприємств водного транс%

порту.

Частково автоматизовані системи обробки і збору інфор%

мації передбачають автоматизацію на певних ділянках фінан%

сового, управлінського обліку або в напрямі моніторингу окре%

мих об'єктів у системі господарюючого суб'єкта. Так, найчасті%

ше підприємствами водного транспорту впроваджуються авто%

матизовані системи фінансового обліку, а в судноплавних ком%

паніях використовуються системи моніторингу і контролю су%

ден.

Комплексні автоматизовані системи збору і обробки обліко%

во%аналітичної інформації включають у себе замкнуті цикли про%

грам, які накопичують інформацію з мінімальним втручанням

людини. У поєднанні з автоматизованими системами фінансо%

вого і управлінського обліку використовуються системи моніто%

рингу і контролю. Комплексні автоматизовані системи розроб%

ляються для великих портів, транспортно%логістичних мульти%

модальних центрів і забезпечують високий рівень доступу до

обліково%аналітичної інформації та знижують ризики втрат від

дії людського фактора.

За напрямом автоматизації обліково%аналітичного забез%

печення, економічної безпеки підприємств водного транспорту

доцільно виокремити наступні види: забезпечення автоматизації

моніторингу і контролю, забезпечення фінансового і управлі%

нського обліку та комбіновані системи комплексного обліково%

аналітичного забезпечення економічної безпеки.

Обліково%аналітичне забезпечення моніторингу і контролю

складається з апаратного і програмного забезпечення яке доз%

воляє відслідковувати окремі внутрішні об'єкти суб'єкта госпо%

дарювання починаючи від документів і замовлень і закінчуючи

окремими суднами і їх позиціонуванням. До їх числа можна

віднести системи CRM, спрощені ERP, системи геопозиціонуван%

ня ГЛОНАСС, GPS та інші.

Обліково%аналітичне забезпечення фінансового і управлі%

нського обліку включає системи автоматизації облікової інфор%

мації і подачі звітності. Вони комплексно вирішують задачі фінан%

сового та управлінського обліку і включають до свого складу як

спеціалізоване програмне забезпечення пристосоване до галу%

зевих вимог (Арт.Порт), так і комплексні ERP системи, що по%

єднуються з бухгалтерською документацією.

Комбіновані системи комплексного обліково%аналітичного

забезпечення економічної безпеки поєднують в собі ознаки пер%

ших та других і дозволяють будувати комплексну систему об%

ліково%аналітичного забезпечення економічної безпеки

підприємств водного транспорту.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Враховуючи вищевикладене доцільно зробити наступні вис%

новки:

— структура обліково%аналітичного забезпечення економ%

ічної безпеки підприємств водного транспорту складна і розга%

лужена і не вичерпується лише тими структурними складника%

ми, що запропоновані автором;

— обліково%аналітичне забезпечення економічної безпеки

підприємств необхідно досліджувати з обов'язковим врахуван%

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

Світові тенденції в удосконалюванні технології переве%

зення вантажів на сьогоднішній день пов'язані з ростом кон%

тейнерних перевезень інтермодальними транспортними ко%

ридорами, які стають основою єдиної транспортної мережі

ХХІ століття. Формування подібної транспортної мережі —

головне завдання євроазіатської транспортної політики.

Якщо в Західній і Центральній Європі, де комунікації роз%

винені, базова система транспортних коридорів в основно%

му створена, то в Україні, при високих темпах економічного

росту, цей процес тільки почався й стрімко розвивається.

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

Комплекс транспортної логістики та її моделі, пред%

ставлені в працях таких відомих вчених, як: А.У. Альбеков,

Б.А. Анікін, Д. Бенсон, В.М. Бобровник, Н.В. Вохновський,

А.М. Гаджинський, І.В. Гуртовий, В.В. Демиденко, В.С. За%

горський, Н.В. Іванова, О.С. Ігнатенко, А. Г. Кальченко,

І.Г. Клімова, Є.В. Крикавський, Р.Р. Ларіна, В.А. Медведев,

Ю.М. Неруш, В.Е. Николайчук, М.А. Окландер, Т.В. Ревуць%

ка, та ін.

 Аналіз літературних джерел, присвячених цій темі, доз%

воляє виявити широкий спектр проблем, що залишаються

поза увагою вчених.
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COMPLEX STRUCTURE TRANSPORT LOGISTICS

У статті розглянуто транспортно�логістичну систему та комплекс транспортної логістики, що
характеризується високою пропускною здатністю, при низькій собівартості логістичних послуг.
Стратегічною метою України є інтегрування ТЛС країни у світову економічну систему, а це ви�
магає розробки наукових теоретико�методичних рекомендацій з розвитку логістичних техно�
логій у сфері транспортних послуг.

In the article the freight logistics system and a set of transport logistics, characterized by high
bandwidth at low cost logistics services. Ukraine's strategic goal is integration TLS country in the
world economic system, and that requires theoretical and scientific development of guidelines for
the development of logistics technologies in transport services.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування сутності комплексу

транспортної логістики та її оптимальної взаємодії з ланка%

ми ланцюга постачання, які базуються на принципах підви%

щення ефективності використання всіх наявних технічних

засобів (платформ, навантажувачів, автомобілів тощо) і шля%

хом раціонального завантаження терміналів контейнеропо%

токами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Створення мезологістичних систем у транспортно%логі%

стичному секторі країни передбачає підвищення ефектив%

ності функціонування ланцюгів поставок на всіх рівнях руху

товарів (рис. 1).

Комплекс (кластер) мезологістичної системи (МЛС) —

це група компаній і фірм об'єднаних за географічною озна%

кою між собою, пов'язаних специфікою діяльності (наприк%

лад, спеціалізованих постачальників товарів і послуг) у спо%

ріднених галузях, а також пов'язаних з їх діяльністю орган%

ізацій у певних областях, що конкурують, але при цьому ве%

дуть спільну роботу [1].

Забезпечуючи основу конкурентного успіху в окремих

областях бізнесу, мезологістичні системи виступають яск%

раво вираженою особливістю будь%якої національної, регі%

ональної й навіть столичної економіки (рис. 2), формують

нові системи стратегічного й тактичного управління, не%

обхідність у яких рідко усвідомлюється.

Комплекс транспортної логістики формує також нову

роль Міністерства інфраструктури України. Пріоритетним

напрямом повинне стати усунення перешкод для росту й
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удосконалювання існуючих і виникаючих кластерів. Комп%

лекс транспортної логістики (КТЛ) являє собою рушійну силу

в збільшенні експорту транспортних послуг і залученні іно%

земних інвестицій. Він утворить площадку, на якій може (і

навіть повинен) проходити діалог нового типу між фірмами,

урядовими структурами й іншими організаціями (науково%

дослідними інститутами, університетами й ін.). І в цьому діа%

лозі доцільна участь транснаціональних компаній (ТНК) [2].

Як інструмент оптимізації процесу виробництва в лан%

цюгу постачання нами запропонована дворівнева ієрархіч%

на структура (рис. 3). Нами пропонується послідовність ство%

рення КТЛ на основі базових законів організації, викорис%

товуваних при розробці структури й

функціональних процесів складних

систем.

Створення комплексу КТЛ скла%

дається з ряду етапів що включають:

— визначення потенційних

учасників%споживачів продукції

КТЛ;

— синтез моделі системи управ%

ління взаємодією учасників руху то%

варів;

— розробка принципів взає%

модії підсистем кластера (учасників

кластера) і логістичних партнерів

(зовнішніх фірм і т.д.);

— створення нормативно%пра%

вової бази взаємодії підсистем кла%

стера й зовнішніх партнерів;

— розробку організаційної

структури комплексу транспортної

логістики, що забезпечує механізм

раціональної взаємодії вантажовлас%

ників, експедиторів і різних видів

транспорту з урахуванням економіч%

них інтересів учасників руху товарів

на основі алгоритму представленого

на рисунку 4.

КТЛ включає широкий ряд спорі%

днених галузей, що забезпечують

підтримку, як по забезпеченню попи%

ту на логістичні послуги, так і збере%

ження стабільності в умовах нестаб%

ільності зовнішнього середовища. У

плані надання логістичних послуг у

КТЛ повинні мати тісні зв'язки з великими комплексами, що

сусідять (кластерами) [3]. У сфері логістичних послуг

найбільш важливими для кластера є зв'язки з індустрією не%

сировинного сектора економіки України. Визначення гра%

ниць КТЛ — складний поетапний процес і містить у собі ви%

явлення найбільш важливих зв'язків різних галузей і орган%

ізацій. Можливі критерії вибору при нанесенні границь ілю%

струються різними прикладами кластеру по виробництву тієї

або іншої послуги. Розташовані близько друг до друга га%

лузі є забезпечуючи ми ланками даного комплексу. Ці ж су%

путні галузі можуть одночасно входити й в інші комплекси

(кластери), оскільки обслуговують також інші галузі%замов%

ники, наприклад автомобі%

лебудування. Одним із чис%

ленних позитивних показ%

ників комплексу КТЛ є ви%

сока сприйнятливість до

інновацій. Ріст інновацій і

продуктивності характерні

саме для кластера, а не для

автономно функціонуючих

компаній.

Для застосування інно%

ваційних бізнес%технологій

необхідне застосування

досвіду логістичних корпо%

рацій (ЛК) як основних гос%

подарюючих суб'єктів КТЛ,

які можуть служити систе%

моформуючими елемента%

ми комплексу транспортної

логістики. Наявність у ньо%

му декількох корпорацій,

що ведуть здорову конку%

ренцію приведе до неодмі%
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Рис. 1. Мезологістична ініціатива Причорноморського регіону
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Рис. 3. Структура комплексу транспортної логістики
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нного підвищення якості транспортно%логістич%

них послуг.

Логістичні принципи організації виробничо%

го процесу передбачають комплексний підхід до

вирішення проблем організації вантажопотоків.

Тому для забезпечення зростаючих обсягів пе%

ревезень контейнерних вантажів нами дослідже%

но процес взаємодії залізничного й автомобіль%

ного транспорту на основі комплексного підхо%

ду.

Як правило, пунктом взаємодії залізничного

й автомобільного транспорту, під час перевезен%

ня контейнерів, є контейнерні термінали (КТ), до

яких підведені магістральні мережі. Якщо розг%

лядати кожний вид транспорту як окрему ланку

в ланцюгу постачання, то математична модель

взаємодії ланок, що працюють у рамках єдиного

логістичного ланцюга поставок товарів у контей%

нерах і мають структурно різні підсистеми уп%

равління й стратегічні пріоритети функціонуван%

ня, дозволяє вирішити завдання раціонального

розподілу ресурсів і контейнерних потоків з ме%

тою підвищення ефективності функціонування

ланцюга поставок.

При розробці критеріїв оптимальної взає%

модії різних видів транспорту Причорномор'я

варто враховувати наступні характеристики сис%

теми:

— технічні й технологічні можливості γ%х

видів транспорту, що беруть участь у ланцюгу

постачання (ЛП);

— технічні й технологічні можливості оброб%

ки вантажів на e %ій ланці ЛП.

— економічні показники логістичних витрат, що впли%

вають на надійність функціонування ЛП;

— оцінка виробничих потужностей КТ із погляду

мінімізації часу, затрачуваного на перевантажувальні про%

цеси;

— якісні показники роботи ланок ЛП, що характеризу%

ють їх з погляду вибору раціонального розподілу контей%

нерних потоків між ланками ЛП [4].

Розробка математичної моделі логістичної взаємодії

різних видів транспорту виконана на прикладі транспортно%

логістичного комплексу Причорноморського регіону.

Визначення необхідної кількості КТ у Причорноморсь%

кому регіоні, їх географічного місця розташування й госпо%

дарських функцій становить істотний елемент всієї діяль%

ності по формуванню (проектуванню) логістичної інфраст%

руктури. Незалежно від того, хто реально виконує цю робо%

ту, всі інфраструктурні підрозділи повинні розглядатися в

процесі управління як інтегровані елементи логістичної си%

стеми. Від рівня розвиненості логістичної інфраструктури

залежить ступінь стабільності підприємства на ринку транс%

портних послуг.

Структура транспортно%логістичного комплексу пред%

ставлена елементами складної транспортної системи, що

складаються з множини підсистем (ланок), кожну з яких

можна розбити на сукупність взаємодіючих елементів, що

забезпечують переробку й надходження контейнерних по%

токів для ЛП.

Транспортний компонент системи складається із заліз%

ничних і автомобільних шляхів сполучення між КТ і основ%

ними магістральними шляхами.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Для злагодженої взаємодії філій логістичних центрів,

що містять у собі контейнерні термінали й майданчики, не%

обхідно безупинно підвищувати ефективність роботи кон%

тейнерного термінала, тому що стрімко зростаючий ванта%

жообіг підштовхує великий транспортно%логістичний бізнес

до пошуку нових інноваційних рішень. Логістика в умовах

зростаючої капіталізації компаній здобуває особливе зна%

чення.

 Для виконання попиту на даний вид послуг необхідна

раціонально розподілена мережа логістичної інфраструк%

тури. У кожному конкретному випадку оптимальний варі%

ант розміщення термінальних комплексів по обслуговуван%

ню обирається на підставі аналізу стану ринків збуту, каналів

серед множини допустимих. Однак у різних ситуаціях найк%

ращими можуть бути зовсім різні рішення. Все залежить від

обраного або заданого критерію.
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1. Ідея необхідності створення органу управління вантажопотоками  
(опис вимог клієнтів до комплексу логістичних послуг) 

2. Обґрунтування логістичної стратегії КТЛ, що відповідає за позитивний 
синергетичний ефект. Логістична стратегія КТЛ спрямована на виробництво якісних 
комплексних логістичних послуг і дозволяє підвищувати конкурентоспроможність 

учасників або споживача продукції комплексу 

3. Розробка організаційної структури КТЛ, що забезпечує механізм ефективної 
взаємодії учасників 

4. Підготовка створення КТЛ 

4.1. Модернізація 
інфраструктурних 

об’єктів  

4.2. Будівництво 
необхідних терміналів 

4.3. Підготовка відповідної 
нормативно-правової бази для 

функціонування КТЛ 

5. Розробка методики оптимізації параметрів термінальної інфраструктури 

5.1. Оптимізація розподілу 
інвестицій між 

підсистемами КТЛ  

5.2. Визначення 
оптимальної схеми 
розміщення КТЛ 

5.3. Закріплення 
вантажовласників за 

терміналами 

Рис. 4. Етапи створення комплексу транспортної
логістики
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Низькі темпи та якість проведення робіт з рекуль%

тивації обумовлюють актуальність проблем з віднов%
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DIRECTIONS OF INCREASE EFFICIENCY AGRO RESOURCE POTENTIAL IN THE REGIONS
WITH TECHNOGENIC DISTURBED LAND TAKING INTO ACCOUNT THE WORLD EXPERIENCE

Обгрунтовано теоретико�методологічні засади відновлення агроресурсного потенціалу тех�
ногенно порушених земель на основі врахування закордонного досвіду. Розглянуто можливі
варіанти адаптації та імплементації організаційно�економічних інструментів відновлення при�
родоресурсного, а у тому числі і агроресурсного потенціалів на ділянках з порушеннями. Про�
ведено аналіз національного законодавчого поля та літературних джерел з проблем віднов�
лення техногенно порушених земель. На цій основі запропоновано варіант організації взає�
модії в системі еколого�економічних механізмів та інструментів управління процесом віднов�
лення агроресурсного потенціалу з врахуванням впливу організаційно�адміністративних за�
ходів. Також, це є підгрунтям для визначення напрямів удосконалення нормативно�правового
поля та опрацювання інструкцій з "кращої практики" впровадження робіт з рекультивації тех�
ногенно порушених земель. Розкрито потенціал та доведено ефективність залучення механізмів
суспільно�інформаційної підтримки. Визначено резерви фінансово�економічного стимулюван�
ня впровадження заходів з рекультивації на регіональному рівні.

Grounded theoretical and methodological bases restore agricultural resource potential of
technologically disturbed lands based on consideration of foreign experience. The possible options
for adaptation and implementation of organizational and economic tools of natural resource
restoration, and including agricultural resource potential in areas of infringements. The national legal
and literary sources of the problems recovery technologically disturbed lands have been analysed.
On this basis, the version of interaction in the system of ecological and economic mechanisms and
instruments for process control agricultural resource potential has been proposed, taking into
account the impact of organizational and administrative measures. Also, it is the basis for
determination of directions of improvement of the legal framework and working instructions as "best
practice" implementation of works on technogenic reclamation of disturbed land. Efficiency and
potential Involvement of the social mechanisms were uncovered. Determined reserves of financial
and economic encouraging the implementation of remediation measures at regional level.

Ключові слова: техногенно#екологічна безпека, техногенно порушені землі, агроресурсний потенціал,

заходи з рекультивації, еколого#економічні механізми.

Keywords: technogenic and ecological safety, technogenic disturbed land, agricultural resource potential,

measures for remediation, ecological and economic mechanisms.

лення агроресурсного потенціалу (АРП) на техноген%

но порушених землях (ТПЗ), що підсилюється ско%

роченням площ орних земель на тлі зниження рівнів
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їх родючості та збільшення темпів деградації. Зрос%

тання техногенного навантаження на навколишнє се%

редовище та агроекосистеми несуть загрозу продо%

вольчій безпеці України, адже втрата рівня родю%

чості земель призводить до скорочення обсягів збо%

ру врожаїв. Вирішення цих проблем можливо шля%

хом реформування способів взаємодії у системі

"довкілля%виробництво" з метою створення таких

економічно прийнятних умов виробничої діяльності,

що можуть забезпечити збалансоване використан%

ня природних ресурсів. Тобто, економічні ефекти

господарювання, у тому числі і землекористування,

мають бути поставлені у залежність від рівня збере%

ження природо ресурсного потенціалу і АРП.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми збалансованого використання земель%

но%ресурсного потенціалу як територіального базису

організації агровиробництва розглядаються в робо%

тах вітчизняних дослідників: Бистрякова [1], Д.С. Доб%

ряка [2]. Щодо необхідності забезпечення прийнят%

ного рівня техногенно%екологічної і агроекологічної

безпеки у тому числі наголошували О.В. Бутрим [3],

І.М. Підкамінний [4], О.І. Фурдичко [5]. Питання

адаптації міжнародного досвіду до національних

умов господарювання при вирішенні проблем віднов%

лення господарської цінності техногенно порушених

земель обгрунтовано в публікаціях О.П. Соловцової

[6], Є.В. Терехова [7], В.О. Мандрика [8]. Разом з

тим лишається невикористаним потенціал адаптації

до національних умов міжнародного досвіду з

відновлення ресурсного потенціалу ТПЗ. Крім того,

недостатньо опрацьовано систему взаємодії еколо%

го%економічних механізмів та інструментів управлі%

ння процесом відновлення агроресурсного потенці%

алу земель з техногенними порушеннями.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є запропонувати варіант взаємодії

еколого%економічних механізмів та організаційно%

інформаційних інструментів з врахуванням міжна%

родного науково%практичного досвіду, що спрямо%

ваний на досягнення прийнятного рівня агроеколог%

ічної безпеки регіонів з ТПЗ.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Підтвердженням незбалансованого способу зем%

лекористування в Україні є збільшення площ ТПЗ,

ключовою причиною чого є відсутність економічної

мотивації в проведенні робіт з рекультивації на на%

лежному рівні якості. В державі відсутня чітка стра%

тегія діяльності з відновлення та збереження АРП у

тому числі і для ТПЗ, що могла б підвищити вартість

рекультивованих земель та забезпечити попит на

них. За існуючих нормативно%правових і організа%

ційно%економічних умов України досягти прогресу в

діяльності з рекультивації ТПЗ для підприємців вкрай

важко. Стимулюючим заходом з боку держави є

лише послаблення в частині плати за земельні ділян%

ки, на яких виконуються роботи з рекультивації на

період їх впровадження [9] та бюджетне фінансуван%

ня впровадження заходів з рекультивації земель, що

зазнали порушень у період до 1990 року. Відпові%

дальність за решту проблем щодо рекультивації по%

кладено на підприємців. Відмітимо, що Постановою

Кабінету Міністрів України № 1098 від 17.12.2008 р.

"Про визначення розмірів збитків завданих унаслі%

док непроведення робіт з рекультивації порушених

земель" введено в дію розрахункову формулу, яка

грунтується на калькуляції витрат на комплекс робіт

з рекультивації порушених земель відповідно до ро%

бочого проекту землеустрою щодо рекультивації по%

рушених земель. Запропонований підхід не може на%

дати вичерпної інформації щодо обсягів втрат для

агроландшафтів і не враховує всього спектру техно%

генного навантаження від порушених земель на при%

леглі території. Крім того, лишається нечітко визна%

ченим механізм стягнення цих виплат.

Зазначимо, що вимоги до видів, технічних харак%

теристик та параметрів робіт регламентуються ба%

зою нормативно%технічної документації радянсько%

го періоду і не відповідають запитам сьогодення з

врахуванням технологічних та організаційних змін

суспільного розвитку. Ряд постанов уряду щодо ре%

формування вугільної галузі разом, з "Програмою

закриття неперспективних вугільних шахт і розрізів

торфодобувних підприємств", яку введено в дію на%

прикінці 90%х років минулого століття Постановою

№ 1098 від 17.12.2008 р., набули підчас декларатив%

ного статусу і принесли діяльності уряду негативні

результати.

Досвід країн, в яких досягнуто позитивних ре%

зультатів з відновлення ТПЗ, доводить, що для усп%

ішного впровадження діяльності підприємств з ре%

культивації ТПЗ необхідно створення умов не лише

примусового характеру та покарання, а і стимулю%

вання та підтримки з боку держави. Необхідним є

базування такої діяльність на відповідній норматив%

но%правовій базі з одночасним формуванням еколо%

го%економічних механізмів її регулювання.

Обсяг витрат на компенсацію збитків від антро%

погенної діяльності мають бути на рівні 5—6% ВВП

(у Німеччині — близько 10% і при цьому гро%

мадськість оцінює ці зусилля як недостатні), в Ук%

раїні донедавна цей показник був до 2—3% [8, с.

158]. На нашу думку, розв'язання проблем рекуль%

тивації ТПЗ потребує не лише комплексного підхо%

ду з позицій забезпечення балансу між вимогами

відновлення ландшафтів та збереження економічної

ефективності господарювання, а має бути складо%

вою системи більш високого рангу — системи зба%

лансованого землекористування. Успішність впро%

вадження заходів з рекультивації на ТПЗ вимагає

впровадження системи еколого%економічних ме%

ханізмів та інструментів управління на тлі збалансо%

ваних організаційно%адміністративних заходів, при%

клад взаємодії яких схематично подано на рисунку

1.

Назріла необхідність розробки Державної про%

грами землекористування, окремий блок якої був би

присвячений проблемам відновлення природо ресур%

сного потенціалу на ТПЗ з одночасною розбудовою

системою моніторингу земель. За таких умов з'яв%
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ляється можливість створення банку даних щодо

ділянок з техногенним порушенням. Банк даних має

включати не лише просторові характеристики діля%

нок з вказуванням їх прив'язки до місцевості та

інформацією щодо орендаря чи власника, а і нада%

вати повний спектр якісних характеристик як масш%

табу чи типу пошкоджень, так і складу порід.

Такий інформаційний пул буде підгрунтям необ%

хідного спектру науково%дослідних досліджень

щодо відновлення і збереження АРП на ТПЗ. Крім

формування бази даних, необхідно передбачити у

якості стимулюючих інструментів — можливість

пільгових закупівель матеріалів, що необхідні для

рекультивації ТПЗ (родючих грунтів, добрив, садив%

ного матеріалу, насіння тощо). Державна програма

передбачає фінансування з бюджету країни на ви%

конання зазначених завдань.

На рівні підприємств існує спектр організаційно%

економічних інструментів, запровадження яких може

суттєво прискорити вирішення проблеми відновлен%

ня ТПЗ. За прикладом досвіду Німеччини, підприєм%

ства, діяльність яких спричинює порушення земель,

створюють "кооперативи з питань подолання нега%

тивних наслідків гірничопромислового землекорис%

тування" [9, с. 210], а оплата праці в таких коопера%

тивних об'єднаннях поставлена в залежить від ефек%

тивності впровадження робіт. Така форма спільної

організації діяльності рекультивації ТПЗ відкриває

шлях оптимізації використання виробничих фондів

та трудових ресурсів, звільняє основні підприємства

видобувної галузі від непрофільних видів робіт. Крім

того, формування на регіональному рівні підприєм%

ствами видобувної галузі окремого фінансового

фонду забезпечить виконання дослідних робіт при%

кладного характеру щодо проведення рекультивації

ТПЗ. Результати таких робіт можуть лягти в основу

оновлення нормативної бази документів України та

розробки методичних рекомендацій з широко вжи%

ваними підходами та прийомами, які б стали інструк%

ціями з "кращої практики". Ресурси цих фондів по%

винні витрачатися тільки на задоволення потреб ре%

культивації ТПЗ пропорційно обсягам потреб за ре%

Рис. 1. Система еколого@економічних механізмів
оптимізації відновлення агроресурсного потенціалу

на техногенно порушених землях
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впровадження діяльності з рекультивації ТПЗ; 

• підготовка «Технічних умов» з рекультивації;

• розробка проектів впровадження робіт з 
рекультивації ТПЗ 
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додаткових 
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• податкові та кре-
дитні механізми; 

• робочих місць 
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гіонами, котрі є фінансовими донорами для цієї мети

та виконувати запити із переобладнання і модерні%

зацію кооперативів з рекультивації ТПЗ.

Дієвим фінансовим інструментом є щорічна пла%

та підприємства за площу порушеної ділянки. Ефек%

тивність інструменту криється у диференціації вип%

лат у залежності від площ, на яких впроваджуються

чи реалізовано заходи з рекультивації (за  які

підприємство вже не сплачує) та від площ, що ще

лишаються з ТПЗ чи тих, де ще проводиться видобу%

ток. Обсяг виплат у бюджет розраховується щоріч%

но на кінець року і нарахування відрізняються для

ділянок, де проводиться видобуток, ділянок з ТПЗ,

де видобуток завершено, а впровадження робіт з ре%

культивації ще не розпочато. Ділянки, на яких про%

водяться роботи з рекультивації від плати можуть

бути звільнені (за аналогією з вітчизняною практи%

кою звільнення таких земель від сплати податків).

Крім того, підприємство ще має компенсувати збит%

ки представникам сільського та/або лісового гос%

подарства (попереднім господарникам) з метою упе%

редження їх втрат та збереження рентабельності

виробництва. Для визначення обсягів таких виплат

проводиться оцінка якості продукції, що втрачаєть%

ся в результаті відводу ділянок та за інші втрати, об%

сяг яких визначається окремим договорами.

Потребують коригування механізми кредитуван%

ня та оподаткування, відсоткові ставки яких мають

знаходитись в залежності від площ, характеру,

якості та строків проведення робіт з метою стиму%

лювання діяльності з рекультивації ТПЗ.

Корисно вивчити досвід США у контексті наших

досліджень та адаптувати набутий досвід до націо%

нальних умов із застосування механізму внесення

застави. Перш за все, відмітимо, що з боку місцевих

органів влади здійснюється контроль протягом, що%

найменше, 10%річного періоду за станом ділянок те%

риторії, на яких проведено рекультивацію ТПЗ [10,

с. 128]. Підприємство, діяльність якого пов'язана з

порушенням земель, при отриманні ліцензії на про%

ведення видобутку корисних копалин, має внести

заставу за ділянку, яка згідно з проектною діяльні%

стю, підлягає порушенню. Обсяги застави не повинні

бути достатньо високими, щоб підприємець мав за%

цікавленість до їх повернення (у США обсяги заста%

ви є різними і сягають до 100 000 дол. США за акр

землі [8, с. 209]). Після завершення видобутку та

проведення комплексу робіт з усіх етапів рекульти%

вації ТПЗ, підприємству повертають частину цієї за%

стави (50% коштів). І лише після оцінки та схвален%

ня стану ділянки повертається решта застави. Згідно

з законодавчими вимогами, частина коштів цієї зас%

тави має лишатися в бюджеті штатів на різні терміни

(максимальний строк, як зазначалося — до 10

років). При цьому якісний стан рекультивованої

ділянки має зберігатися постійним упродовж декіль%

кох років. У разі невиконання цих вимог підприєм%

ство втрачає свою заставу і втрачає право на про%

ведення видобувних робіт та отримання ліцензій на

інший видобуток корисних копалин.

У Великобританії фінансування робіт з рекуль%

тивації проводиться підприємством, що здійснює ви%

добувну діяльність. Це підприємство змушене спла%

чувати кошти, які накопичуються, пропорційно об%

сягам видобутої сировини. Тобто, підприємство у

такий спосіб сплачує за техногенний вплив на навко%

лишнє середовище, це є компенсація за збиток, який

нанесений земний поверхні — за тону видобутої ко%

палини. По завершенні видобувної діяльності, ці

кошти спрямовуються на впровадження заходів з ре%

культивації ТПЗ.

На нашу думку, лишається недооціненим інстру%

мент соціально%інформаційної підтримки. Важливу

роль відіграють заходи з інформування населення

щодо рівня загроз та техногенного навантаження на

середовище регіону від ТПЗ, рекламні акції, розпов%

сюдження інформації через інтернерт, телевізійні та

друковані засоби масової інформації. Корисну роль

може відіграти засіб нанесення особливого марку%

вання продукції тих підприємств, які реалізовують

заходи з рекультивації. Це сприятиме підвищенню

попиту такої продукції, а значить, і принесе еко%

номічні зиски підприємству.

Цікавим є досвід з організації робіт з рекульти%

вації ТПЗ, який накопичено у Болгарії. До відновлен%

ня порушених земель залучують кошти приватних

осіб, спонсорів чи підприємств. Але потім ділянка

переходить у власність фінансовим донорам. Таким

чином, капітал викупає землі у держави (чи підприє%

мства%попереднього власника земель, які потребу%

ють впровадження заходів з рекультивації). У фінан%

систів з'являється легальний спосіб заощадити на по%

купці землі, якщо є прозорі способи здешевлення

процесу впровадження цих робіт. По завершенні

впровадження робіт з відновлення природоресурс%

ного потенціалу на ТПЗ, в тому числі і АРП, місцеві

органи влади займаються пошуком покупця для

ділянки на конкурсній основі у відкритий спосіб. У

той же час підприємство, діяльність якого спричи%

нила порушення земель, не може повністю відмови%

тись від державного контролю. Здійснюється пост%

ійний моніторинг якості відновлених грунтів та про%

водиться оцінка їх стану. Таким чином, забезпечуєть%

ся якість впровадження робіт з рекультивації на ТПЗ.

З метою економії затрат, визначено прибутковим

підхід, за яким ще на початку планування, всю ТПЗ

ділять на зони з різним рівнем техногенних порушень

і відповідно цих зон поділу одразу проводять пла%

нування та оцінку затрат на обсяги і спосіб реалізації

робіт з рекультивації. Це сприяє підвищити точність

прогнозованого строку повернення земельних діля%

нок у господарський обіг та визначити коло фінан%

сових донорів — потенційних власників ділянок.

ВИСНОВКИ
Способи і прийоми землекористування, що впро%

ваджуються в Україні є незбалансованими і не спри%

яють збереженню родючості земель, що несе заг%

розу продовольчій безпеці держави. Актуальність

проблеми загострюється розширенням площ техно%

генно порушених земель та втратою рівня родючості

на грунтах сільськогосподарського використання.

Запропонована методика визначення розміру

збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з
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рекультивації порушених земель грунтується на роз%

рахунковій формулі, яка не може надати вичерпної

інформації щодо обсягів втрат для агроландшафтів

і не враховує всього спектру техногенного наванта%

ження від порушених земель на прилеглі території.

Крім того, лишається нечітко визначеним механізм

стягнення цих виплат.

Адаптація до національних умов міжнародного

досвіду щодо впровадження адміністративно%фінан%

сових інструментів за умов суспільно%інформаційної

підтримки може бути корисною при реалізації за%

ходів з рекультивації земель. Це потребує реформу%

вання системи організаційно%економічних відносин

у системі землекористування та спрямування зусиль

у напрямку створення умов господарювання, за яких

ефективність підприємств стає залежною від рівня

збереження навколишнього природного середови%

ща.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У контексті необхідності соціально%економічного

реформування та децентралізації економічного управ%

ління, що постає нагальною задачею перед українською

державою, важливо виробити підходи до об'єктивної

оцінки економічного потенціалу та закономірностей

розвитку окремих територіально%адміністративних оди%

ниць у межах областей України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню різноманітних питань соціально%еко%

номічного розвитку регіонів України присвячені праці

Варналія З.С., Герасимчук З.В., Долішнього М.І., Доро%

гунцова С.І., Шаблія О.І., Злупка С.М., Кравціва В.С.,

УДК 332.1:519.2

С. В. Хомич,
к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ТЕРИТОРІАЛЬНО>АДМІНІСТРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНИХ
МОДЕЛЕЙ

S. Khomych,
Ph.D., associate professor of the department of economic cybernetics, Rivne State Humanitarian University, Rivne

ANALYSIS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE TERRITORIAL>ADMINISTRATIVE UNITS
OF RIVNE REGION BASED ON CLUSTER MODELS

У статті розглянуто нові підходи до аналізу економічного потенціалу територіально�адміністра�
тивних одиниць Рівненської області, що можуть використовуватися для подібної задачі на прикладі
інших областей України. Відмічено, що Рівненщина в економічному плані не є однорідною, її терито�
ріальні одиниці мають різний рівень та структуру соціально�економічного розвитку.

У роботі запропоновано використання кластеризації на основі карт Кохонена як засобу виявлення
спільних закономірностей розвитку районів та міст обласного підпорядкування Рівненщини. Для
аналізу відібрано 14 змінних, що характеризують соціально�економічних розвиток територіальних
одиниць. У результаті проведеного дослідження виділено 7 кластерів (груп), у кожному з яких об�
'єднані об'єкти з найбільш схожими закономірностями економічного розвитку. Дане дослідження
може слугувати початковим етапом, для більш глибшого розуміння специфіки економічного потенц�
іалу Рівненщини, що особливо актуально в умовах децентралізації економіки України.

The new approaches to the analysis of the economic potential of the territorial�administrative units of
the Rivne region, which can be used for the same tasks on the examples of other regions of Ukraine, are
analyzed in the article. It is noted that Rivne region in economic sense is not congeneric, its territorial units
have different levels and structure of socio�economic development.

The article presents the use of clustering based on Kohonen maps as a means to identify common patterns
of development of districts and cities of regional subordination of Rivne region. 14 variables that characterize
socio�economic development units are selected for the analysis. The study identified seven clusters
(groups), all of which combined the features of the similar patterns of economic development. This
investigation can serve as an initial stage for a deeper understanding of the economic potential of the Rivne
region, which is especially important in the conditions of decentralized economy of Ukraine.

Ключові слова: економічний потенціал, Рівненська область, кластеризація, кластерні моделі, карти

Кохонена.

Key words: economic potential, Rivne region, clustering, cluster model, Kohonen maps.

Павлова В.І., Тринько Р.І., Фіщука О.Л., Фурдичка О.І.,

Хвесика М.А. та інших. Виявлено, що роботи вказаних

науковців часто мають структуру міжрегіонального

співставлення, де українські регіони порівнюються між

собою за певними критеріям, і в незначній мірі розкри%

ваються особливості кожного регіону. Кількість науко%

вих дослідження, що окремо присвячені тому чи іншо%

му регіону, суттєво різняться.

Аналіз джерельної бази дозволив виявити, що існує

недостатня кількість наукових праць, в яких дослід%

жується соціально%економічний стан Рівненської об%

ласті як окремого регіону. В цьому контексті варто

відмітити роботи Коротуна С.І. [1], Чуприни А.І. [2], Гут%

кевич С.О. та Князевич А.О. [3], Постой%Волгіної К.С.

[4], Василькевич Л.О. [5], Галушкіної Т.П. та Мартиню%
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ка О.В. [6]. Однак не вдалося віднайти жодної наукової

праці, де аналізується Рівненщина в контексті економі%

чного потенціалу територіально%адміністративних оди%

ниць.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виходячи з цього, актуальним видається проведен%

ня аналізу соціально%економічних показників Рівненщи%

ни з використанням кластерних моделей, що в перспек%

тиві дозволить здійснити комплексну оцінку економіч%

ного потенціалу Рівненської області та виробити більш

точні механізми стимулювання економічного розвитку

Рівненщини в цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У багатьох наукових публікацій, що стосуються ти%

пології регіонів України, наприклад [7—8], Рівненщина

відноситься до економічно слаборозвинутих областей.

Підтвердженням цього є показники валового регіональ%

ного продукту на душу населення за 2012 р., що пока%

зані на рисунку 1. Як видно, ко%

жен житель Рівненщини в серед%

ньому згенерував доданої вар%

тості на 18860 грн., що становить

лише 67 % від середнього по%

казника по Україні та п'яте місця

з кінця в загальноукраїнському

рейтингу. Навіть невраховуючи

Київ як столицю та економічний

"викид", відношення зростає не

набагато — до 75% середньо%

українського показника.

Проте останні дослідження,

що присвячені конкурентоспро%

можності регіонів України, зок%

рема [11], показують, що Рівнен%

щина протягом 2011—2013 рр.

піднялась на 5 позицій в рейтин%

гу конкурентоспроможності, та%

ким чином в 2013 р. зайнявши

12 місце з індексом 4, що май%

же відповідає середньому по

Україні значенню (4,01).

Разом з тим, потрібно від%

мітити, що Рівненська область

не є однорідною в економічно%

му плані. Вона складається з

територіальних одиниць (рай%

онів та міст обласного підпо%

рядкування), що різняться по

рівню економічного розвитку

та економічній структурі (рис.

2).

Аналіз графіка на рисунку

2 показує, що територіальні

одиниці Рівненщини щодо їх

економічної потужності можна

об'єднати в 3 групи: по%перше,

це м. Рівне, що є абсолютним

домінантом і більше як в 2 рази

випереджає найближчого пе%

реслідувача (Рівненський р%н); по%друге, це група по%

рівняно промислово%розвинутих районів (Рівненський,

Дубенський, Здолбунівський, Костопільський, Млині%

вський, Сарненський, Радивилівський, Гощанський) і,

по%третє, група економічних аутсайдерів, що включає

Рокитнівський, м. Кузнецовськ, Березнівський, Ост%

розький, Дубровийцький, Володимирецький, Корець%

кий, Демидівський та Зарічненський райони. Проте та%

кий аналіз є досить спрощеним та поверхневим, таким,

що не враховує специфіку кожного з районів чи міст об%

ласного підпорядкування. Так, помилково ставити в

один ряд Здолбунівський та Млинівський райони, що є

абсолютними різними по структурі виробництва, рівнем

зайнятості тощо. Аналогічну несумісність можна вияви%

ти, для прикладу, між м. Кузнецовськом та Рокитнівсь%

ким районом, іншими територіальними одиницями

Рівненщини.

Більш точнішим групування можна отримати, за%

стосувавши кластерні моделі. Як відомо, кластеризація,

одна із задач Data Mining, являє собою групування

об'єктів на основі схожості їх властивостей, кожний

Рис. 1. Валовий регіональний продукт регіонів України,
тис. грн. на душу населення, 2012 р.

Джерело: складено автором за даними Державного комітету статистики України [9].

Рис. 2. Обсяг випущеної продукції по територіальним одиницям
Рівненської області, тис. грн. на осіб, 2012 р.

Джерело: побудовано автором за даними [10].
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кластер містить подібні між собою об'єкти, а об'єкти

різних кластерів суттєво відрізняються [12, с.308]. При

цьому, чим більше схожі об'єкти всередині кластера і

чим сильніше їх несхожість на об'єкти в інших класте%

рах, тим краще кластеризація.

Формальна постановка задачі кластеризації вигля%

дає наступним чином. Нехай задана множина об'єктів

 ( )nxxxX ...,,, 21=  і номерів (імен, міток) кластерів

 ( )nyyyY ...,,, 21= . Для X визначена деяка функція відстані

між об'єктами  ( )xxD ′= , . Крім цього, є кінцева вибірка

для навчання моделі  ( )mm xxxX ...,,, 21=  з множини X, яку

потрібно розбити на непересічні підмножини (класте%

ри) так, щоб кожен з них містив лише елементи близькі

за метрикою D. При цьому кожному об'єкту  ix  з безлічі

mX  присвоюється номер кластера jy . Таким чином, зав%

дання полягатиме в пошуку функції f, яка будь%якому

об'єкту x з множини X ставить у відповідність номер

кластера y з множин Y [13].

У контексті даного дослідження розбиття терито%

ріальних одиниць Рівненької області на кластери допо%

магає виявити внутрішні закономірності, висунути нові

гіпотези, зрозуміти, наскільки інформативні характери%

стики об'єктів дослідження. На основі кластеризації

можна спростити подальшу обробку даних та побудову

моделей: кожен кластер буде аналізуватися індиві%

дуально і модель для кожного кластера буде генерува%

тися індивідуально.

Процес кластеризації можна розділити на такі ета%

пи:

1) збір даних;

2) відбір вхідних факторів;

3) побудова кластерних моделей;

4) економічна інтерпретація отриманих резуль%

татів.

Перш за все, варто відмітити, що при проведенні

кластерного аналізу значна складність виявилася при

отриманні масиву вхідних даних. В електронному ви%

гляді вони відсутні на жодному сайті, доступним є лише

статистичний щорічник Рівненської області [10], проте

більшість показників представлені в агрегованій формі

(тобто в цілому по області), а не в розрізі територіаль%

них одиниць. А для аналізу даних, де постійно виника%

ють певні гіпотези, які потрібно перевіряти на даних, —

це критично важливо.

У статистичному щорічнику Рівненської області за

2012 р. відібрано 14 ключових з економічної точки зору

вхідних факторів в розрізі 17 районів та 2 міст обласно%

го підпорядкування. Деякі показники нормувалися на 1

тис. жителів.

Вхідними факторами для аналізу вибрано:

1) кількість населення, осіб;

2) кількість суб'єктів ЄДРПОУ на 1 тис. осіб;

3) вартість основних засобів (ОЗ) на 1 тис. осіб, млн

грн., 2010 р.;

4) обсяг введення ОЗ на 1 тис. осіб, млн грн., 2010

р.;

5) ступінь зносу ОЗ, %;

6) розмір середньої номінальної заробітної плата,

грн.;

7) рівень безробіття, %;

8) обсяг продукції, млн грн. на 1 тис. осіб;

9) кількість найманих працівників на підприємствах,

осіб на 1 тис. осіб;

10) кількість підприємств на 1 тис. осіб;

11) кількість підприємств роздрібної торгівлі на 1

тис. осіб;

12) обсяг роздрібного товарообороту, грн. на одну

особу;

13) обсяг капітальних інвестицій, грн. на одну осо%

бу;

14) обсяг продукції сільського господарства, мис%

ливства, лісового господарства, млн грн. на 1 тис. осіб.

Аналіз проводився за територіальними одиницями

Рівненської області: м. Рівне, м. Кузнецовськ, Березні%

вський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський,

Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Здолбуні%

вський, Корецький, Костопільський, Млинівський, Ост%

розький, Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський,

Сарненський райони. Варто відмітити, що міста Дубно

та Остріг об'єднані з відповідними районами, оскільки

окремий статус вказаних міст визначається в першу чер%

гу їх історичною вагою, на відміну від м. Рівне та м.

Кузнецьовськ, що відокремлюються по економічному

потенціалу.

Описова статистика вибірки показана на рисунку 3.

Кластерний аналіз було проведено в аналітичній

платформі Deductor, а робочим алгоритмом було вико%

ристано нейронні мережі Кохонена. На основі прове%

дено аналізу оптимальною кількістю кластерів є 7 кла%

Рис. 3. Описова статистика вибірки даних
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стерів. Загальні характеристики клас%

терів показано в таблиці 1.

Варто відмітити, що значущість

факторів не відображає величину кож%

ного з факторів для об'єктів в кластері,

а лише вказує на їх важливість (зна%

чущість) при побудові кожного з клас%

теру. Також потрібно відмітити, що на%

зви кластерів є авторськими.

Нижче наведемо найбільш харак%

терні особливості кожного з кластерів:

1. Кластер 0 "Динамічно%промис%

ловий" (Березнівський, Костопільсь%

кий, Сарненський райони) характери%

зується порівняно високим рівнем зно%

су та введенням в експлуатацію основ%

них засобів, середнім рівнем сільсько%

го господарства, низьким рівнем без%

робіття.

2. Кластер 1 "Сільськогосподарсь%

кий" (Гощанський, Млинівський, Дуб%

нівський райони) включає райони, де

домінуючим у випуску продукції є

сільське господарство, при цьому дані

райони характеризуються низьким сту%

пенем зносу основних засобів.

3. Кластер 2 "Лідер" (м.Рівне), це

кластер, де переважна більшість розг%

лянутих економічних показників ано%

мально відрізняється від аналогічних показників інших

територіально%адміністративних одиниць. м.Рівне є

найбільш економічно активним в області.

4. Кластер 3 "Монопромисловий" (м.Кузнецовськ)

включає в себе місто обласного підпорядкування, де

розміщена РАЕС. Це зумовило особливості цього кла%

стеру: найбільше кількість основних засобів на душу

населення, порівняно мала економічна активність насе%

лення (одна з найнижчих в області кількість суб'єктів

ЄДРПОУ на душу населення), найбільша середня заро%

бітна плата, один з найнижчих рівнів безробіття.

5. Кластер 4 "Пасивно%промисловий" (Здолбунівсь%

кий, Радивилівський райони). В цьому кластері об'єкти

мають вищий від середнього по області ступінь зносу

та нижче середнього рівень введення в експлуатацію

нових основних засобів, високий рівень безробіття.

6. Кластер 5 "Донор" (Рівненський район). Особ%

ливість цього кластеру є по%

рівняно висока ступінь зносу ос%

новних засобів, що пояснюється

наявністю в районі великих про%

мислових підприємств з ра%

дянської епохи. Район має по%

рівняно високий рівень розвит%

ку сільського господарства, зай%

нятості та економічної актив%

ності населення.

7. Кластер 6 "Аутсайдери"

(Володимирецький, Демидівсь%

кий, Дубровицький, Зарічненсь%

кий, Корецький, Острозький, Ро%

китнівський райони). Основі ха%

рактеристики цього кластеру:

дуже низькі показники кількості основних засобів, се%

редньої номінальної заробітної плати, кількості під%

приємств, недостатні інвестиції, проте на середньому по

області рівні знаходиться обсяг випуску продукції

сільського господарства.

Також варто відмітити, що між кластерами є певна

схожість, що показано в таблиці 2.

На основі наведених у таблиці 2 даних можна

стверджувати, що кластери 0, 1 та 6 (динамічно%про%

мисловий, сільськогосподарський, аутсайдери) схожі

між собою на відсоток, що перебуває в діапазоні 76—

80%. Також за своїми характеристиками схожі клас%

тери 1 та 4 (пасивно%промисловий та сільськогоспо%

дарський). Кластери 2 (лідер — м. Рівне), 3 (моно%

промисловий — м. Кузнецовськ) та 5 (донор —

Рівненський район) порівняно не схожі ні на один з

інших шести кластерів.

Кластер 0 1 2 3 4 5 6 

0 100,00% 76,17% 34,17% 56,86% 64,25% 64,32% 78,63% 

1 76,17% 100,00% 28,98% 49,13% 76,89% 67,22% 80,08% 

2 34,17% 28,98% 100,00% 20,56% 28,17% 35,96% 23,14% 

3 56,86% 49,13% 20,56% 100,00% 43,16% 42,20% 54,20% 

4 64,25% 76,89% 28,17% 43,16% 100,00% 65,10% 69,22% 

5 64,32% 67,22% 35,96% 42,20% 65,10% 100,00% 63,86% 

6 78,63% 80,08% 23,14% 54,20% 69,22% 63,86% 100,00% 

Таблиця 2. Матриця схожості кластерів

Таблиця 1. Загальна характеристика кластерів

Змістовна назва 
кластеру Об’єкти кластеру Фактори зі значимістю більше 90% 

Кластер 0. 
Динамічно-
промисловий 

Березнівський, 
Костопільський, 
Сарненський р-ни 

– введення ОЗ, (94,1%) 

Кластер 1. 
Сільськогосподар-
ський 

Гощанський, 
Млинівський, 
Дубнівський р-ни 

– сільське господарство, мисливство, 
лісове господарство, (94,5%); 
– ступінь зносу, (90,9%) 

Кластер 2. Лідер м. Рівне – кількість підприємств (всього), (99,9%);
– кількість підприємств роздрібної 
торгівлі, (99,8%); 
– роздрібний товарооборот, (99,8%); 
– суб’єкти ЄДРПОУ, (99,7%); 
– обсяг продукції (99,2%); 
– кількість найманих працівників 
(99,1%); 
– введення ОЗ, (94,9) 

Кластер 3. 
Монопромисловий 

м. Кузнецовськ – середня номінальна заробітна плата, 
(99,9%); 
– вартість основних засобів, (99,9%); 
– продукція сільського господарства, 
(91,5%) 

Кластер 4. Пасивно-
промисловий 

Здолбунівський, 
Радивилівський  
р-ни 

– капітальні інвестиції, (98,1%);
– безробіття, (98%) 

Кластер 5. Донор Рівненський р-н – ступінь зносу ОЗ, (97,5%)

Кластер 6. 
Аутсайдери 

Володимирецький, 
Демидівський, 
Дубровицький, 
Зарічненський, 
Корецький, 
Острозький, 
Рокитнівський р-ни 

– кількість найманих працівників 
(95,3%); 
– обсяг продукції, (95%); 
– капітальні інвестиції, (91,5%) 
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ВИСНОВКИ
Таким чином, проведена кластеризація територіаль%

них одиниць Рівненської області дозволила виявити

спільні риси в економічному розвитку районів та міст

обласного підпорядкування. Кластеризація є лише пер%

шим кроком для дослідження економічного потенціалу

територіальних одиниць Рівненської області. Виявлян%

ня спільних рис економічного розвитку різних районів

області є основою формування набору економічних

механізмів для прискорення розвитку цих територій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економіка України зараз переживає надзвичайно

складні часи. Проблеми обумовлені воєнними діями, не%

стабільною політичною ситуацією, втратою ринків збуту,

суттєвим здороженням виробничих ресурсів, згортанням

інвестицій та зовнішнього фінансування, реформаційними
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FEATURES OF THE CALCULATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF COKE ENTERPRISES

У статті виконано аналіз методології оцінки економічного потенціалу підприємств, відзначе�
но їх переваги та недоліки. Встановлено, що найбільш об'єктивні результати оцінки забезпечу�
ють вартісні методи — методи витратного, порівняльного та доходного підходів, за умови вра�
хування специфічних галузевих особливостей підприємств. Виявлено та узагальнено галузеві
особливості вартісної оцінки коксохімічних підприємств: вузьке коло аналогічних підприємств;
складність технологічного процесу, наявність одночасного отримання кількох видів продукції,
зворотних матеріальних потоків та зв'язків, незавершеного виробництва, відходів, труднощі з
приведенням продукції до одного умовного виду; устаткування коксохімії є агрегатом індиві�
дуального виробництва, значення вартості основних засобів та їх зносу у звітності підприємств
не відповідають дійсності; обмежений ринок сировини і ринок збуту готової продукції; недо�
статність інформації щодо ключових показників вартості підприємств тощо. Способи враху�
вання у практиці оцінки економічного потенціалу вказаних особливостей є об'єктом подальших
пошуків в напрямі удосконалення методології оцінки та управління потенціалом коксохімічних
підприємств.

This article gives an analysis of the methodology for assessing the economic potential of
companies, marked their advantages and disadvantages. It was found that the most objective results
provide a cost assessment methods — methods of cost, comparative and income approaches, subject
to consideration of the specific features of the industry enterprises. Identified and summarized
industry specific valuation coke enterprises: a narrow range of similar businesses; the complexity of
the process, the presence of simultaneous production of several types of products, reverse material
flows and relationships, work in process, waste; problems with bringing products to one conditional
mean; Equipment Coke is the individual production units; the value of fixed assets and depreciation
in the financial statements of companies are not true; limited market of raw materials and finished
products market; lack of information on key indicators of the value of enterprises.
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процесами, песимістичними настроями споживачів тощо.
Обсяги промислової продукції за січень — серпень 2015

року складають лише 82 % від аналогічного показника ми%

нулого року [1].

Відчутно постраждала в цьому плані й металургійна га%

лузь. У 2014 році обсяги металургійного виробництва ско%
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ротились на 15% у порівнянні з 2013 роком, а в січні —

серпні 2015 року вони склали лише 77,1% від цього по%

казника в минулому році [1].
У той же час, станом на кінець серпня 2015 р., мета%

лургії належить найбільша частка — 19% від всього обся%

гу реалізованої вітчизняної промислової продукції [1].

Невід'ємним супутником металургійного виробництва

є коксохімічне виробництво, в якому теж спостерігається

значний спад. У січні — серпні 2015 р обсяги виробництва

скоротилися на 33,9% у порівнянні з аналогічним періо%

дом 2014 р. Вітчизняні коксохімічні підприємства за пері%

од з 2009 р. по 2013 р. постійно балансують у межах нуль%

ової рентабельності. Так, з восьми підприємств, дослідже%

них в даній роботі, за результатами роботи у 2013 році

(табл. 3) три з них має від'ємний фінансовий результат, рен%
табельність виробництва чотирьох не досягає й п'яти

відсотків і лише одне досягло результату у шість відсотків.

Така ситуація пояснюється падінням обсягів виробниц%

тва в металургії, зниженням попиту на вітчизняний кокс,

відсутністю експортної орієнтації галузі, оскільки більша

частина коксу споживається металургійними підприємства%

ми всередині країни, низькою якістю вітчизняного коксів%

ного вугілля, високою вартістю імпортної сировини, знач%

ною матеріаломісткістю виробництва, технологічною

відсталістю та високим зносом основних засобів.

Такі обставини змушують вітчизняні коксохімічні за%

води шукати напрями виходу зі скрутного становища, що
вимагає від керівництва підприємств ретельного аналізу

всіх наявних у них ресурсів та можливостей їх використан%

ня, тобто оцінки їх економічного потенціалу. Величина ви%

робничого потенціалу необхідна для прогнозування об%

сягів виробництва та виявлення резервів підвищення його

ефективності, для оцінки вартості підприємства та обгрун%

тування його інвестиційної привабливості. Тому питання де%

тального дослідження категорії "економічний потенціал"

та достовірної його оцінки завжди є важливим та актуаль%

ним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню категорії "економічний потенціал під%

приємства" присвячено праці вітчизняних та закордонних

науковців О.І., Бачевського Б.Є., Решетняк О.О., Дол%

жанського І.З., Краснокутської Н.С., Лапіна Є.В., Сабади%

рьової А.Л., Федоніна О.С., Рєпіної І.М., Олексюк О.І.,

Чернікова Д.А. та інших [2; 3]. Ними грунтовно досліджено

різні аспекти цього питання — визначення економічного по%

тенціалу, його складові, структура та класифікація, методи

оцінки, ефективність використання та напрями розвитку.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Попри ретельну проробку поняття економічного потен%

ціалу, на сьогодні не існує загальноприйнятої, універсаль%

ної методики його оцінки та рекомендацій щодо її засто%

сування для підприємств різних галузей, зокрема для кок%

сохімічних. Тому цілями даної статті є дослідження підходів

та методів обчислення потенціалу підприємства з точки

зору можливості їх застосування для оцінки коксохіміч%

них підприємств з урахуванням їх специфічних особливо%

стей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день існує велика кількість методів

оцінки потенціалу підприємства, представлених в багать%

ох літературних джерелах та згрупованих за різними оз%

наками класифікації. Результати дослідження їх сутності,

переваг та недоліків сформовано в таблиці 1.

Враховуючи наведені в таблиці характеристики певних

груп методів, можна зробити висновок, що найбільш об%

'єктивними є вартісні методи, оскільки, попри вказані вади,
дають можливість отримати результат в конкретному і зро%

зумілому кількісному вимірнику — вартість підприємства.

У той же час застосування вартісних методів — загаль%

новідомих витратного (майнового), порівняльного та до%

ходного, для оцінки потенціалу коксохімічних підприємств

характеризується значними труднощами, обумовленими

внутрішньою та зовнішньою специфікою їх функціонуван%

ня.

Виконаний в роботі аналіз коксохімічних підприємств

як об'єктів оцінки їх потенціалу дозволяє виявити певний

ряд специфічних особливостей, котрі необхідно врахову%

вати при проведенні оцінки.
Перше, що треба виділити, це обмеженість застосуван%

ня методів порівняльного підходу, адже кількість аналогі%

чних підприємств є незначною. Основні коксохімічні вироб%

ництва діють на наступних підприємствах:

— ПАТ "Євраз — ДМЗ ім. Петровського";

— ПАТ "Алчевськкокс";

— ПАТ "Донецьккокс";

— ПАТ "Запорожкокс";

— ПАТ "Макіївський коксохімічний завод";

— ПАТ "Авдіївській коксохімічний завод";

— ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний

завод";
— ПАТ "Ясинівський коксохімічний завод".

Купівля%продаж таких підприємств або цілісних май%

нових комплексів з виробництва коксохімічної продукції

відбувається доволі рідко, а реальна ринкова вартість, за

якою відбулася оборудка, є величиною недоступною для

стороннього користувача.

Труднощі викликає також безпосередньо сам процес

підбору підприємств, які можна вважати аналогами об'єкта

оцінки. Адже, враховуючи складність технологічного про%

цесу, різноманітність видів продукції — кокс, коксовий газ,
хімічні продукти — бензол, толуол, етилен, смоли, масла

тощо, підприємства складно порівнювати за обсягами ви%
пуску та виробничою потужністю. Принципово різна за

фізичними характеристиками продукція робить достатньо

складним процес її приведення до одного умовного виду,

як це можливо, наприклад, у металургії.

У таблиці 2 наведено основні види продукції, що ви%

робляються коксохімічними підприємствами України.

Крім того, існує обмеженість інформації щодо ключо%

вих фінансових показників та вартості аналогічних

підприємств. Загальнодоступна інформація щодо резуль%

татів роботи коксохімічних виробництв обмежується тільки

даними офіційних сайтів компаній та обов'язкової публіч%

ної звітності акціонерних товариств, розміщеними у засо%
бах масової інформації (інтернет, періодичні видання

тощо).

Існують певні труднощі і при визначенні зносу основ%

них фондів коксохімічних підприємств. Основні фонди в

даній галузі за офіційними даними зношені на 70—80%.

Результати розрахунків рівня зносу основних засобів кок%

сохімічних заводів, виконаних в роботі на основі публіч%

ної звітності акціонерних товариств, наведено в таблиці 3.

Як видно, знос на деяких підприємствах перевищує 80—

90%.

Однак зрозуміло, що за такого рівня зносу підприєм%

ство не могло б хоча б якось функціонувати та виробляти
продукцію, вже не кажучи про досягнення певного рівня

рентабельності виробництва.

Така ситуація пояснюється недосконалістю самої ме%

тодики визначення зносу активів на основі даних, наведе%

них в публічній звітності, способом зіставлення зносу в гро%

шовому вимірі і первинної вартості основних засобів. По%
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перше, знос у грошовому вимірі є сумою накопиченої амор%

тизації, величина якої залежить від обраного підприєм%

ством методу нарахування амортизації. Часто, для спро%

щення процедури нарахування амортизації, підприємства

використовують прямолінійний метод, який не враховує

темпів прискорення накопичення зносу зі збільшенням
термінів функціонування активів, інтенсивності їх викори%

стання, результатів їх відновлення при проведенні ремонтів

і, таким чином не відображає реальної картини фізичного

та морального зносу. Окрім того, вартість основних за%

собів, що використовується в розрахунках, може певною

мірою не відповідати дійсності, оскільки їх переоцінка

могла не проводитись на підприємстві, або проводитись за

недосконалими методиками. Проблеми, пов'язані з визна%

ченням зносу активів, ускладнюють застосування витрат%

ного, порівняльного і певною мірою доходного підходів.

Варто ще раз звернути увагу на значну складність тех%

нологічного процесу коксохімічних підприємств, який, як
правило, включає підготовку вугільної шихти, виробницт%

во коксу, вловлювання хімічних продуктів коксування,

переробку сирого бензолу з отриманням чистих продуктів

ректифікації, переробку кам'яновугільної смоли з отриман%

ням кам'яновугільного пеку і кам'яновугільних олій тощо.

Відповідно й устаткування в коксохімії є агрегатами індив%

Таблиця 1. Методи оцінки потенціалу підприємства

Джерело: складено на основі [2, 3].

Ознака 
класифікації 

Група 
методів Сутність групи методів Переваги Недоліки 

За
 с
по
со
бо
м 
фо
рм
ув
ан
ня

 
ін
фо

рм
ац
ій
но
ї б
аз
и 

Крите-
ріальні 
методи 

За інформаційну базу беруть 
абсолютні (натуральні або 
вартісні) значення ключових 
показників 

За належного 
інформаційного 
забезпечення ці методи 
вважаються найточнішими 

Відсутні рекомендації щодо кількості та 
способів визначення ключових показників 
потенціалу підприємства  

Експерт-
ні методи 

Базуються на думці досвідчених 
фахівців 

Прості у використанні, не 
потребують збирання повної 
інформації про конкурентів 

Потребують підбору достатньої кількості 
кваліфікованих експертів з різних напрямів 
роботи підприємства. 
Можливий суб’єктивізм експертів може 
спотворювати результати оцінки.  
Потребують розрахунку узгодженості 
думок експертів 

За
 с
по
со
бо
м 
ві
до
бр
аж
ен
ня

 
кі
нц
ев
их

 р
ез
ул
ьт
ат
ів

 

Графічні 
методи 

Результати оцінки, 
інтерпретуються у графічні 
об’єкти (рисунки, графіки, 
діаграми та ін.) 

Забезпечують найвищий 
рівень сприйняття кінцевих 
результатів оцінки 

Потребують попередніх розрахунків 
потенціалу підприємства, або його частин 
за певними методиками, які потім 
подаються графічно 

Матема-
тичні 
методи 

Базуються на факторних моделях 
оцінки, які полягають у 
розрахунку одного (інтегрального) 
показника або кількох цифрових 
значень показників, за якими 
формується остаточна оцінка 

Ці методи вважають 
найточнішими 

Потребують обтяжливих математичних 
обчислень, спеціальної підготовки 
працівників 

За
 м
ож

ли
ві
ст
ю

 р
оз
ро
бк
и 

уп
ра
вл
ін
сь
ки
х 
рі
ш
ен
ь 

Одномо-
ментні 
методи 

Величина потенціалу 
підприємства передбачає 
розрахунок декількох показників 
на певний момент часу 

Простота розрахунків Оцінюють тільки фактичний стан справ, не 
забезпечуючи можливості розробки заходів 
на перспективу 

Страте-
гічні 
методи 

Базуються на прогнозуванні 
майбутніх фінансових результатів 
підприємства 

Уможливлюють не тільки 
оцінку потенціалу 
підприємства на конкретну 
дату, а й розробку 
стратегічних заходів на 
перспективу. 

Достатньо трудомісткі, носять 
вірогіднісний характер, характеризуються 
певним суб’єктивізмом при побудуванні 
прогнозів, результати залежать від рівня 
кваліфікації аналітика 

В
ар
ті
сн
і м

ет
од
и 

Методи 
доход-
ного 
підходу 

Ґрунтуються на прогнозуванні 
майбутніх доходів підприємства з 
наступним переведенням їх у 
вартість  

Враховуються перспективи 
діяльності підприємства. 
Враховується досягнутий 
техніко-економічний рівень 
та фінансовий стан 
підприємства. 
Чинники вартості 
підприємства збігаються з 
чинниками потенціалу 
підприємства. 
Вартість підприємства є 
ключовим показником 
ефективності його діяльності 

Залежать від тривалості періоду 
прогнозування. 
Трудомісткі, носять вірогіднісний характер, 
характеризуються суб’єктивізмом при 
побудуванні прогнозів, результати залежать 
від рівня кваліфікації аналітика та 
доступності вихідної інформації. 
Не можуть застосовуватись сторонніми 
експертами  

Методи 
витрат-
ного 
підходу 

Основані на розрахунку витрат, 
необхідних для створення або 
придбання об’єкту 

Єдиний можливий метод при 
оцінюванні потенціалу 
унікальних об’єктів або 
підприємств. 
Дозволяє оцінити недавно 
створене підприємство, за 
яким відсутня 
ретроінформація, а також 
збиткове підприємство 

Є трудомістким при оцінці великих 
підприємств. 
Неврахування перспектив розвитку 
підприємства та ринкового середовища. 
Не враховується ефективність роботи 
підприємства 

Методи 
порівня-
льного 
підходу 

Потенціал підприємства 
формується на основі середньої 
вартості аналогічних підприємств 

Орієнтується на поточні 
фактичні ринкові ціни, що 
склалися на ринку. 
Враховуються фактично 
досягнуті фінансово-
економічні результати 
 

Трудомісткість процедур. 
Потребує розвинутого, та прозорого ринку 
об’єктів-аналогів; 
неможливість оцінки унікальних чи 
специфічних об’єктів та підприємств. 
Ігнорування перспектив розвитку 
підприємств у майбутньому 
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ідуального виробництва, що не ма%

ють достатньої кількості аналогів,

вартість яких відома, щоб скорис%
татися деякими методами по%

рівняльного та витратного під%

ходів. Також слід враховувати, що

вітчизняні коксохімічні підприєм%

ства мають надлишкові потужності

у своєму складі.

Складність, багатоетапність

виробничого процесу супровод%

жується одночасним отриманням

декількох окремих принципово

різних видів продукції, коли не%

просто визначити основний про%
дукт, та наявністю зворотних

зв'язків, великої кількості основ%

них і допоміжних підрозділів. На%

приклад [5]:

— одночасне отримання

кількох видів продукції: при пер%

винному охолоджені коксового

газу одночасно відбувається про%

цес конденсації смоли та надлиш%

кової вологи; при очищенні коксо%

вого газу від аміаку отримується

сульфат амонію тощо;
— наявність зворотних зв'яз%

ків: сірчана кислота, що отри%

мується на кінцевій стадії очищен%

ня коксового газу, використо%

вується на першій стадії його очи%

щення — при виробництві сульфа%

ту амонію; коксовий газ, що отримується при коксуванні

шихти, після очищення використовується як технологічне

паливо для коксування; пара, що виробляється за допо%

могою спалювання коксового газу, використовується при
очищенні коксового газу тощо;

— наявність відходів, які утворюються не в результаті
реалізації мети виробництва, а внаслідок наявності балас%

ту у сировині (волога вугілля) та недосконалості окремих

технологічних процесів (фуси кам'яновугільні) [5].

Наведені обставини ускладнюють розрахунок і прогно%

зування загального обсягу виробництва підприємства у на%

туральних вимірниках, прогнозування собівартості і, відпо%

відно, ціни продукції та її рентабельності. А це, в свою чер%

гу, викликає труднощі і при застосуванні до%

ходного підходу.

Ринок збуту продукції обмежений

більшою мірою металургійними підприєм%

ствами. Тобто, при прогнозуванні обсягів ви%
робництва і реалізації продукції, спочатку

треба дослідити результати роботи в мета%

лургії та виявити тенденції її розвитку на про%

гнозний період. Металургійна галузь — це ек%

портоорієнтована галузь економіки.

Найбільші 27,3% в товарній структурі зов%

нішньої торгівлі України за січень — квітень

2015 р. належать саме металургійним

підприємствам [1]. Зрозуміло, що умови фун%

кціонування металургії продиктовані світо%

вим ринком металопродукції та політичними

мотивами. Тому прогнозувати її розвиток на
кілька періодів в майбутньому доволі склад%

но.

Крім того, вітчизняні коксохімічні

підприємства є дочірніми підприємствами

вертикально інтегрованих холдингових ком%

паній. Цим пояснюється те, що напрями збу%

ту і ціна найбільш масового продукту підприємств — до%

менного коксу встановлюється виходячи з необхідності за%

доволення внутрішніх інтересів холдингів. Тобто коксохі%

мічне підприємство обмежене у своєму праві встановлю%
вати ціни на цей продукт виходячи з кон'юнктури відповід%

них ринків [5], що також ускладнює прогнозування цін при
використанні доходного підходу до оцінки потенціалу

підприємства.

Також виникають проблеми і при прогнозуванні цін на

основну сировину — коксівне вугілля, вартість якого і

склад корисних компонентів постійно коливається. Як відо%

мо, видобуток коксівного вугілля в Україні не задоволь%

няє обсяги його споживання, крім того, якість сировини,

Джерело: складено за даними сайту http://www.smida.gov.ua [4].

Підприємство 
Рентабельність 
виробництва, 

% 

Знос, 
% 

ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. Петровського» -3,5 54 

ПАТ «Алчевськкокс» 4,22 55 

ПАТ «Донецьккокс» -0,001 81 

ПАТ «Запоріжкокс» 4,74 43 

ПАТ «Макіївський коксохімічний завод» 6,37 98 

ПАТ «Авдіївській коксохімічний завод» 4,56 16 

ПАТ «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» -6,00 83 

ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод» 4,86 92 

Таблиця 3. Знос основних засобів коксохімічних
підприємств України станом на кінець 2013 р.

Джерело:  складено за даними офіційних сайтів підприємств та сайту http://

www.smida.gov.ua [4].

Таблиця 2. Основні види продукції коксохімічних підприємств
України станом на кінець 2013 р.

Підприємство Вид продукції 
ПАТ «Євраз - ДМЗ ім. 
Петровського» 

кокс доменний; 
коксовий горішок;  
коксовий дріб’язок  

смола; 
сульфат амонію 
 

сірка газова;
газ коксовий 

ПАТ «Алчевськкокс» кокс доменний;
смола 

вугільна шихта; 
бензол 

сульфат амонію

ПАТ «Донецьккокс»
 

кокс доменний;
кокс ливарний; 
коксовий горіх; 
коксовий дріб'язок; 
газ коксовий 

смола 
кам'яновугільна; 
сирий бензол; 
сульфат амонію; 
аміачна вода 

сульфід амонію; 
феноляти натрію 

ПАТ «Запоріжкокс» доменний кокс;
пековий кокс  

синтетичний 
бензин 

сульфат амонію;
бензол 

ПАТ «Макіївський 
коксохімічний завод» 

кокс доменний; концентрат  добрива; 
азотні сполуки 

ПАТ «Авдіївській 
коксохімічний завод» 
 

кокс доменний;
горішок коксовий; 
коксовий дріб'язок; 
кокс пековий ефект-
родний 

сульфат амонію; 
смолка кисла для 
дорожнього 
будівництва 
 

масло фенольне; 
смола кам'яновугільна; 
газ коксовий очищений 

ПАТ «ЄВРАЗ 
Дніпродзержинський 
коксохімічний завод» 

кокс доменний;
горішок коксовий; 
коксовий дріб'язок; 
смола 
кам'яновугільна 

сульфат амонію; 
бензол сирий; 
феноляти «Б»; 
феноляти «А» 

пек кам’яновугільний;
пек кам’яновугільний 
високотемпературний; 
масла кам’яновугільні 

ПАТ «Ясинівський 
коксохімічний завод» 
 

кокс металургійний;  
кокс ливарний; 
кокс 
кам’яновугільний  
 

коксовий 
горішок; 
коксовий 
дріб’язок; 
смола 
кам’яновугільна  

сульфат амонію; 
бензол чистий; 
толуол; 
сольвент;  
сольвент-нафта 
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яку видобувають на українських шахтах, є невисокою —

значний вміст сірки та окису заліза позначається потім на

якості металу в металургії. Тому коксохімічним підприєм%

ствам доводиться імпортувати сировину за світовими ціна%

ми, які постійно змінюються.

Виявлені в роботі особливості коксохімічних

підприємств, що впливають на вибір підходу до вартісної
оцінки їх економічного потенціалу, методів та оціночних

процедур, зведено в таблиці 4.

ВИСНОВКИ З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ПОШУКІВ У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Виконаний в роботі аналіз методології оцінки економі%

чного потенціалу підприємств дозволяє стверджувати про

наявність достатньо великої кількості методів та підходів —

критеріальні, експертні, графічні, математичні, вартісні

тощо. В результаті дослідження переваг та недоліків кож%

ної з груп методів було зроблено висновок, що найбільш

об'єктивні результати оцінки потенціалу підприємств забез%

печують вартісні методи — методи витратного, порівняль%
ного та доходного підходів, але за умови врахування спе%

цифічних галузевих особливостей підприємств.

Розгляд коксохімічних підприємств з точки зору ме%

тодології оцінки їх економічного потенціалу дозволив ви%

явити особливості, котрі необхідно враховувати при зас%

тосуванні вартісної оцінки: вузьке коло аналогічних

підприємств; складність технологічного процесу, наявність

одночасного отримання кількох видів продукції, зворот%

них матеріальних потоків та зв'язків, незавершеного ви%

робництва, відходів, труднощі з приведенням продукції до

одного умовного виду; устаткування коксохімії являє со%

бою агрегати індивідуального виробництва, значення вар%
тості основних засобів та їх зносу у звітності підприємств

не відповідають дійсності; обмежений ринок сировини і

ринок збуту готової продукції; недостатність інформації

щодо ключових показників вартості підприємств тощо.

Способи врахування у практиці оцінки економічного по%

тенціалу вказаних особливостей є об'єктом подальших по%

шуків у напрямі удосконалення методології оцінки та уп%

равління потенціалом коксохімічних підприємств.
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Особливість коксохімічних підприємств Вплив особливостей на оцінку потенціалу підприємств
Незначна кількість аналогічних підприємств Ускладнюється підбір адекватного аналогу при використанні 

порівняльного підходу Складність технологічного процесу, труднощі з 
приведенням продукції до одного умовного виду 
Купівля-продаж аналогічних підприємств відбувається 
рідко. 
Невідома реальна вартість підприємства 

Звужується коло методів при використанні порівняльного 
підходу 

Обмеженість інформації щодо ключових показників 
вартості підприємств 

Звужується коло методів при використанні порівняльного 
підходу 
Ускладнюється прогнозування значень чинників вартості 
потенціалу підприємства при використанні доходного 
підходу 

Недостовірність значень вартості основних засобів та їх 
зносу у звітності підприємств 

Зростає трудомісткість оцінки при використанні витратного, 
порівняльного і, певною мірою, доходного підходів 

Устаткування коксохімії являє собою агрегати 
індивідуального виробництва, невід’ємні від підприємства 

Відсутність достатньої кількості аналогів, вартість яких 
відома, щоб скористатися методами порівняльного та 
витратного підходів 

Наявність в технологічному процесі одночасного 
отримання кількох видів продукції, зворотних матеріальних 
потоків та зв’язків, незавершеного виробництва, відходів 

Підвищується складність прогнозування чинників доходного 
підходу – загального обсягу виробництва підприємства у 
натуральних вимірниках, собівартості, ціни продукції та її 
рентабельності 

Ринок збуту коксохімічної продукції більшою мірою 
обмежений металургійними підприємствами Ускладнюється прогнозування цін на продукцію при 

використанні доходного підходу Належність до холдингових компаній обмежує процес 
ціноутворення на коксохімічних підприємствах 
Тісний взаємозв’язок з підприємствами вугільної галузі. 
Недостатність і низька якість вітчизняного коксівного 
вугілля, необхідність імпорту сировини 

Потрібно прогнозувати світові ціни на сировину при 
застосуванні доходного підходу 

Високий рівень забруднення довкілля в результаті 
виробництва 

Необхідність визначення і прогнозування екологічних 
витрат підприємства 

Таблиця 4. Особливості коксохімічних підприємств як об'єктів оцінки
їх економічного потенціалу
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування стійких відносин з приводу купівлі%про%

дажу товарів у рамках зовнішньоекономічної діяльності

сприяє не тільки надходженню валюти на підприємства,

а й підвищенню конкурентоспроможності підприємства

на світових ринках.

Зміни в управлінській орієнтації зумовили необхід%

ність розробки нової концепції управління матеріаль%

ними потоками, що дістала назву "логістика". Сутність

цієї концепції полягає в інтеграції всіх функціональних

сфер, що пов'язані з переміщенням матеріального по%

току від виробника до споживча, в єдиний комплекс.
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ENTERPRISES

Досліджено методологію і особливості формування та управління потоками зовнішньоеко�
номічної діяльності підприємства, дано визначення понять "логістика зовнішньоекономічної
діяльності", "логістична система зовнішньоекономічної діяльності", запропоновано структури�
зацію стадій експортних операцій та відповідних потоків, обгрунтовано вимоги щодо транс�
портного забезпечення потоків зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Studied the methodology and peculiarities of formation and control flows of international business
activity, given the definition of "logistics, foreign trade activities", "logistics system of foreign trade
activities", proposed structuring stages of export operations and related flows, reasonable
requirements to ensure transport flows of international business activity.
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Сучасні методи підвищення ефективності управління

матеріальними потоками становлять практичний інтерес

для української економіки. Використання цих методів

надасть можливість вітчизняним підприємствам ефек%

тивно діяти як на внутрішньому, так і на зовнішньому

ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблеми логістики на підприємствах

АПК присвячені праці відомих вітчизняних учених%еко%

номістів: М.І. Андрушка, Г.О. Андрусенка, А.Г. Буцик,
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А.В. Войчака, А.С. Воронової, С.С. Гаркавенка, В.Г. Ге%

расимчука, О.О. Гетьман, О.П. Гогулі, К.Я. Єрохіна, М.П. Ка%

нівського, М.Ю. Коденської, М.Ф. Кропивка, В.П. Косі%

юка, В.В. Липчука, Я.С.Ларіної, А. Лисенка, П.М. Мака%

ренка, В.П. Оніщенка, А.В. Романова, М.П. Сахацько%

го, С.І.Чеботаря та інших.

Проте, незважаючи на вагомість їхніх розробок,

ефективна система чинників забезпечення збутової

діяльності сільськогосподарських підприємств ще не

сформована, надто мало практичних розробок щодо

її проектування, організації і раціонального функціо%

нування, внаслідок чого вона досить повільно прони%

кає в господарський менеджмент аграрних підпри%

ємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження особливостей викори%

стання методологіі логістики у зовнішньоекономічній

діяльності аграрних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Однією з найбільш важливих і разом з тим склад%

них форм зовнішньоекономічної діяльності, (ЗЕД) є

експортні операції, що виникають при укладанні зовні%

шньо%торговельної угоди і являють собою особливий

вид економічних відносин. У більшості випадків взаєм%

ний обмін результатами господарської діяльності та

пов'язані з цим експортні операції здійснюються у формі

зовнішньоторговельного контракту.

Логістика зовнішньоекономічної діяльності має

свою специфіку стосовно експортно%імпортних опе%

рацій, наприклад, у проходженні митних формальнос%

тей, регулюванні умов доставки товарів за договора%

ми купівлі%продажу на основі Інкотермс та міжнарод%

них правил перевезення, в оформленні транспортних,

товаросупроводжувальних документів, страхуванні і

т.д.

Вплив логістики зовнішньоекономічної діяльності на

відтворення в умовах глобальної фінансово%економіч%

ної кризи стає все більш відчутним. Значною мірою це є

результатом подальшої інтернаціоналізації господарчої

діяльності, поглиблення інтеграційних тенденцій в

різних регіонах земної кулі, істотного підвищення ролі

зовнішніх факторів у національному відтворювальному

процесі, зміні структури та обсягів світової торгівлі,

появі та швидкому розповсюдженні нових фінансових

інструментів.

Дослідження логістики в контексті зовнішньоеконо%

мічної діяльності припускає, що в основі логістичної

діяльності повинна бути притаманна їй методологія ана%

лізу і синтезу потокових процесів, що оптимізуються, а

також оцінка ефективності рішень, які приймаються.

Оптимізація спрямована на оперативну мобілізацію ре%

зервів і, насамперед, організаційних чинників як най%

менш витратних. Вона націлена на кращу адаптацію

суб'єктів економіки до постійно мінливого ринкового

середовища. Аналізу і синтезу повинні піддаватися в

комплексі всі взаємопов'язані потокові процеси (мате%

ріальні, інформаційні, транспортні, складські та інші),

що утворюють логістичну систему причому в їх єдності

та взаємозалежності.

Основа сучасної логістики — це управління мате%

ріальними потоками по всьому ланцюгу поставок у на%

прямі та в інтересах кінцевого споживача з метою до%

сягнення максимальної ефективності.

Логістичний процес повинен протікати з дотриман%

ням основного правила логістики — правила "7R": по%

трібний товар; необхідної якості; в необхідній кількості;

в потрібний час; в потрібне місце; потрібному спожива%

чеві; з необхідним рівнем витрат. Виходячи з цих пра%

вил, реалізація спільних цілей функція логістики стосов%

но до зовнішньоекономічної діяльності повинна забез%

печити споживачеві в країнах ближнього та далекого

зарубіжжя необхідні за якістю та кількістю товари, в

потрібний час, в потрібному місці, від надійного поста%

чальника, з хорошим рівнем обслуговування (як до

здійснення продажу продукції, так і після неї) і при за%

даному рівні загальних витрат.

Багато усталені поняття і принципи реалізації ЗЕД,

які були цілком прийнятними і влаштовували керівницт%

во підприємств в недалекому минулому, починають

відчутно гальмувати динаміку розвитку бізнесу і вимага%

ють детального аналізу та перегляду з метою їх вдоско%

налення. Для збереження своїх позицій на світових рин%

ках підприємствам необхідно робити певні зусилля в на%

прямку підвищення рівня технологічності та ефективності

бізнес%процесів. З'являється нагальна необхідність

відшукування додаткових можливостей подальшого зни%

ження рівня витрат на експортно%імпортні операції, підви%

щення рівня якості обслуговування споживачів, вдоско%

налення процесів регулювання та координації управлін%

ня потоками, що потребує логістичного підходу. При цьо%

му зачіпаються різні (економічні, соціальні, технічні, тех%

нологічні, організаційні, правові, наукові, психологічні,

екологічні) аспекти діяльності людей.

Узагальнюючи наведені в наукових публікаціях з

логістики визначення поняття "логістика", приймає%

мо, що логістика зовнішньоекономічної діяльності —

це універсальний практичний інструментарій між%

дисциплінарного вивчення закономірностей в орган%

ізації та протіканні економічних потоків ЗЕД у про%

цесі виробництва, розподілу, обміну та споживання

товарів і послуг, а також нова наукова методологія

глобального організаційно%аналітичного вдоскона%

лення складних цілеспрямованих, у тому числі транс%

портно%вантажних, систем на основі реалізації сис%

темного підходу, застосування якого дозволяє в ком%

плексі забезпечити: наскрізну, багаторівневу та ба%

гатокритеріальну оптимізацію; логістичну координа%

цію та інтеграцію; облік в якості найважливіших кри%

теріїв оптимальності таких показників, як якість

транспортного обслуговування та надійність роботи;

узгодження результатів стратегічного і тактичного

управління на основі застосування теорії компромісів

і використання експертних автоматизованих систем

прийняття оптимальних рішень.

Підвищення ефективності експортно%імпортних опе%

рацій підприємства вимагає постановки завдання ра%

ціонального розподілу товарів (що включає в себе як

підвіз виробничих ресурсів, так і розподіл готової про%

дукції) та оптимального керування цими процесами.

Одним із шляхів вирішення цієї задачі необхідно вва%

жати дослідження логістичної системи (ЛС) і матеріаль%
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них потоків зовнішньоекономічної діяльності підприє%

мства.

Введення поняття "логістична система" у зовніш%

ньоекономічну діяльність має конструктивне значення,

оскільки дозволяє впровадити логістику на основі сис%

темного підходу та системного аналізу. Системний

підхід передбачає розгляд всіх елементів логістичної

системи ЗЕД як взаємопов'язаних і взаємодіючих для

досягнення єдиної мети управління. Відмінною особли%

вістю системного підходу є оптимізація функціонуван%

ня не окремих елементів, а всієї логістичної системи в

цілому, в результаті чого виявляється так званий синер%

гетичний ефект. З позицій системного підходу до орган%

ізації бізнесу можна дати наступне визначення логістич%

ної системи стосовно зовнішньоекономічної діяльності

виробничого підприємства.

Логістична система зовнішньоекономічної діяль%

ності виробничого підприємства — це відносно стійка

сукупність ланок (структурних чи функціональних

підрозділів підприємства, а також постачальників, спо%

живачів і логістичних посередників), взаємозалежних і

об'єднаних єдиним управлінням логістичним процесом

для реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяль%

ності.

Метою логістичної системи ЗЕД підприємства є

реалізація матеріальних і супутніх потоків при виконанні

експортно%імпортних операцій на основі вимог логісти%

ки.

Далі необхідно розглянемо матеріальні потоки ЗЕД

на підприємстві.

Матеріальний потік ЗЕД на підприємствах характе%

ризується певним набором параметрів, які класифіку%

ються за різними ознаками.

Параметрами матеріальних потоків ЗЕД можуть

бути:

— Номенклатура, асортимент і кількість продукції.

— Габаритні характеристики (об'єм, площа, лінійні

розміри).

— Вагові характеристики (загальна маса, вага брут%

то, вага нетто).

— Фізико%хімічні характеристики вантажу.

— Характеристики тари (упаковки), товароносія,

транспортного засобу (вантажо%підйомність, ванта%

жомісткість).

— Умови договорів купівлі%продажу.

— Умови транспортування та страхування.

— Фінансові (вартісні) характеристики.

Дослідження параметрів, складу і структури матер%

іальних потоків ЗЕД має практичне значення, оскільки

слугує основою для вирішення наступних завдань: за%

безпечення раціонального підходу до управління зов%

нішньоекономічної діяльністю та вдосконалення систе%

ми координації потоків ЗЕД.

Для раціоналізації зовнішньоекономічної діяльності

підприємства в умовах глобальної фінансово%економі%

чної кризи необхідно сформувати логістичну стратегію

і виконати наступні основні антикризові заходи (на мак%

ро% і мікрорівні):

— створити відносно відкриту систему діяльності;

— здійснювати економічне прогнозування з вико%

ристанням знань про основи зовнішньоекономічної

діяльності;

— удосконалювати методи регулювання потоків

зовнішньоекономічної діяльності;

— зменшувати тарифні та нетарифні обмеження;

— знижувати податки для стимулювання зовніш%

ньоекономічної діяльності;

— спрощувати митні, експортно%імпортні процеду%

ри з одночасною їх комп'ютеризацією;

— створювати ясне, чітко сформульоване законо%

давство, що виключає взаємо суперечливі законодавчі

акти.

При розробці логістичної стратегії необхідно вра%

хувати той факт, що логістичні структури (фірми, асоці%

ації тощо) відіграють незамінну роль в якості основних

носіїв товарів та інформації у зовнішньоекономічній

діяльності та у світовому економічному просторі.

Діяльність підприємства на зовнішньому ринку обу%

мовлюється його основною метою — місією, що визна%

чає ділову активність, поведінку на ринку та веде до

фінансового благополуччя і стабільності.

Жорстка конкуренція на сучасних світових ринках,

поява нових, більш дешевих і досить ефективних роз%

робок, змушують переглянути існуючі принципи функ%

ціонування підприємства. Йдеться про перебудову

бізнесу на основі логістичного підходу. Для керівників

більшості компаній логістичні методи управління досить

добре відомі. У той же час у зовнішньоекономічній

діяльності вони використовуються лише в окремих ви%

падках, фрагментарно і на рівні окремих підрозділів, що

відбивається на якості прийнятих рішень щодо управ%

ління по всьому ланцюгу зовнішньоторговельної постав%

ки.

Проведемо структуризацію основних стадій експор%

ту і відповідних їм потоків підприємства з метою вдос%

коналення управління логістичними операціями при

реалізації експортних угод.

Під експортом розуміється вивіз товарів за межі

митної території без зобов'язання про їх ввезенні на цю

територію. Експорт можна розділити на наступні основні

стадії і визначити відповідні цим стадіям потоки:

— реєстрація фірми%експортера як учасника зовні%

шньоекономічної діяльності (якщо фірма не була рані%

ше зареєстрована) (інформаційний потік);

— переговори щодо узгодження комерційних, тех%

нічних та інших умов контракту (інформаційний потік);

— передконтрольна підготовка і підписання кон%

тракту (інформаційний потік);

— отримання необхідних ліцензій, сертифікатів,

дозволів (інформаційний потік, фінансовий потік);

— підготовка товару до постачання: упаковка, мар%

кування, підготовка відвантажувальних документів (ма%

теріальний потік, інформаційний потік);

— оформлення паспорта угоди (інформаційний

потік);

— експортне митне очищення (інформаційний

потік);

— постачання товару на умовах, визначених у кон%

тракті відповідно до вимог Інкотермс (матеріальний

потік, транспортний потік, інформаційний потік);

— розрахунки за поставлений товар відповідно до

умов платежу (фінансовий потік, інформаційний потік).

Таким чином, з представлених у даному випадку

стадій експорту та відповідних їм потоків випливає, що
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основна складова при експортних операціях — це

інформаційний потік, який отримує особливе значення

в забезпеченні умов зовнішньоторговельного контрак%

ту. Зокрема у складі інформаційного потоку містяться

дані про сертифікат походження (сертифікат форми

"А"), відвантажувальні документи (для кожної відван%

таженої партії).

Важливе значення в експортно%імпортних операціях

має транспортна складова. Відбуваються зміни у сфері

транспортних послуг, що виражаються головним чином

у переорієнтації ринку на споживача, зумовили не%

обхідність застосування нових управлінських рішень при

організації роботи громадського транспорту, створен%

ня якісно нових систем управління, здатних гнучко реа%

гувати на швидко змінюватися відповідно до умов ото%

чуючого середовища та пріоритетів споживачів.

Організація перевезень зовнішньоторговельних

вантажів — це складний логістичний процес, що зачі%

пає безліч ключових аспектів діяльності не тільки самих

перевізників, але й інших суб'єктів, що забезпечують їх

організацію та контроль виконання. Реалізація кожно%

го функціонального етапу цього процесу призводить до

виникнення матеріальних, інформаційних і фінансових

потоків і, як наслідок, до витрат, що визначають, у

підсумку, і рівень цін на експортні товари. За оцінками

спеціалістів, транспортні витрати складають від 40 до

60% від загальної ціни продукції. Зниження рівня цих

витрат є одним з найважливіших завдань транспортної

логістики, що займається рішенням оптимізаційних за%

дач переміщення за межі країни необхідної кількості

продукції в потрібне місце, кращим маршрутом за не%

обхідний час і з найменшими витратами.

Однією з основних умов підвищення частки ринку

транспортних послуг, що надаються вітчизняними пере%

візниками та експедиторами, у тому числі, і для реалі%

зації зовнішньоекономічної діяльності підприємств, є

досягнення високого рівня якості транспортно%логістич%

ного обслуговування, що відповідає міжнародним стан%

дартам. Необхідна розробка системних галузевих і

міжгалузевих стандартів, що регламентують експеди%

торську діяльність при реалізації мультимодальних

транспортних проектів.

З погляду експортерів%вантажовідправників, по%

трібно, щоб транспортні компанії могли надати логі%

стичні послуги, що враховують:

— знижки на свої тарифи;

— невеликі терміни доставки;

— забезпечення інформації про доставку;

— можливість складувати товар для подальшої до%

ставки;

— переадресування замовлення;

— можливість організувати систему стеження за

проходженням замовлення.

При здійсненні транспортно%складських операцій

перед фахівцями служби логістики підприємства постає

завдання мінімізації запасів продукції, що зберігається

на складі. Головним принципом системи складського

контролю є принцип Just in time. Вся продукція повинна

замовлятися строго під конкретного споживача і після

підтвердження факту оплати, що часто практикується у

зовнішньоекономічній діяльності при формуванні

фінансового потоку. Служба логістики повинна органі%

зувати роботу таким чином, щоб продукція доставля%

лася з митного складу або від постачальника безпосе%

редньо на склад одержувача. Тим самим, досягається

скорочення витрат на вантажно%розвантажувальні опе%

рації, складування, зберігання, транспортування і усу%

нення небезпеки появи неліквідів.

ВИСНОВКИ
Ефективне використання принципів і методів логі%

стики дозволить керівництву підприємства вивільнити

фінансові кошти на додаткові інвестиції. Впроваджен%

ня логістичного управління ЗЕД дозволить також зни%

зити рівень запасів продукції в постачанні, виробництві

та збуті, прискорити оборотність вкладеного капіталу,

знизити собівартість виробництва, забезпечити задово%

лення потреб споживачів. У центрі уваги системи логі%

стичного управління повинен знаходитися процес вико%

нання замовлень споживачів. В останні роки спостері%

гається тенденція підвищення рівня вимог, що пред'яв%

ляються споживачами до якості логістичного сервісу. З

розвитком ринкових відносин споживачі отримують все

більше можливостей для порівняння і вибору кращого

обслуговування.

Якість логістичного обслуговування ЗЕД — це за%

доволення потреб зарубіжних споживачів, виражене в

належному виконанні поставок, відсутності помилок,

ефективному наданні послуг та постійному прагненні до

підвищення рівня обслуговування, відповідності рівня

обслуговування стандартам споживача, умовам зовні%

шньоторговельного контракту, які зазвичай ставляться

до якості обслуговування.

Для реалізації перерахованих вимог на підприємстві

доцільним є створення служби логістики, завдання якої

— пов'язати в єдину систему завдання логістичного

управління внутрішніми бізнес%процесами компанії з

бізнес%процесами зарубіжних партнерів і споживачів.

Розуміння вигод ефективної взаємодії функціональних

підрозділів та служби логістики, наявність сучасної си%

стеми комунікації між підрозділами, підтримка вищого

менеджменту здатні внести значний внесок у реаліза%

цію стратегічної мети підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Функціонування внутрішнього ринку України

відбувається під впливом глобалізаційних та інтег%

раційних процесів, зростання циклічності фінансо%

вих криз національної економіки. Це призвело до

того, що внутрішній ринок України є надзвичайно за%

лежним від зміни кон'юнктури світового ринку, який

приносить нові ризики і загрози національній еко%

номіці України.

Багато науковців у своїх дослідженнях критич%

но відносяться до процесів глобалізації, які вплива%

ють на розвиток внутрішнього ринку. Так, Лауреат

нобелівської премії Дж. Стігліц наголошує, що роз%

виток глобалізації "не лише не сприяє розвитку, але
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й продовжуватиме породжувати бідність і нестабіль%

ність" [1].

У своєму дослідженні Пахомов описує так: гло%

бальні процеси "діють вони не тільки ззовні, але й

зсередини, оскільки взаємодіють із внутрішніми

факторами розвитку: з потенціалом країни, струк%

турними зрушеннями, економічною політикою".

Саме через такі взаємодії глобального регулюван%

ня кожен отримує "по заслугах": хтось піднімаєть%

ся, а хтось опускається" [2].

Глобалізація — це багатогранне і масштабне яви%

ще, суть якої полягає у тому, що внаслідок широко%

го обміну товарами, послугами, фінансовими ресур%

сами, технологіями, інформацією світ стає більш
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взаємозв'язаним [3]. Глобалізаційні процеси мають

дві крайності, з одного боку, вона об'єднує націо%

нальні економіки в одне ціле, і тим самим збільшує

їхні можливості розвитку [4; 5], з іншого — стира%

ються національні кордони, відбувається великий

вплив транснаціональних організацій на законодав%

чу базу країн, приймаються закони, які загрожують

суверенітету країни, її національному виробнику

тощо [6].

У різних регіонах світу виникають об'єднання і

союзи економічні, фінансові, митні, зони вільної тор%

гівлі. По суті формуються нові регіональні інтег%

раційні об'єднання навколо таких центрів, як США,

ЄС, Російська Федерація і Японія. При цьому Украї%

на знаходиться в центрі тяжіння відразу двох центрів

— ЄС і РФ [3]. Основна мета інтеграційних процесів

розвитку внутрішнього ринку України полягає в роз%

ширенні торгівельно%економічних процесів. Тому

дуже важливо проаналізувати проблеми та перспек%

тиви розвитку внутрішнього ринку України в умовах

глобалізаційних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у розвиток теоретичних основ досл%

ідження внутрішнього ринку України зробили такі вчені,

як В.В. Апопій [3;13], В.Г. Бодров [7], Н.І. Балдич

[7], В.О. Гусєв [7], І.М. Копич [13], В.Д. Лагутін [10],

П.М. Макаренко[9] , Н.М. Попадинець [12], О. Пус%

товойт [11] та інші. Проте, зважаючи на швидкий роз%

виток сучасних економічних систем, питання розвит%

ку внутрішнього ринку в умовах глобалізації націо%

нальної економіки потребують додаткового вивчен%

ня.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою наукової роботи є дослідження теорети%

ко%методичних засад внутрішнього ринку України в

умовах глобалізації національної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Передумовою розвитку внутрішнього ринку ста%

ли товарообмінні процеси на ранніх стадіях розвит%

ку суспільства, коли одні товари обмінювалися на

інші. Подальшим розвитком внутрішнього ринку ста%

ло виробництво, яке було спрямоване не на задово%

лення власних потреб, а з метою обміну, почали дія%

ти механізми конкуренції [7].

Саме розвиток товарно%грошових відносин

привів до виникнення обміну, обмін спричинив по%

яву обігу, а останній ринку як конкретної форми то%

варного обігу. Ринок передбачає наявність грошей,

він здійснюється за формулою Товари — Гроші —

Товари [7].

Ринок (market) належить до особливого класу

соціально%економічних систем, які мають тенденцію

до "спонтанного порядку". Ринок переважно визна%

чають як сферу обміну, в якій існує купівля та про%

даж товарів або послуг або як сукупність соціально%

економічних відносин у сфері обміну, за допомогою

яких здійснюється реалізація товарів і послуг [7]. Як

зазначав Адам Сміт, ринок — це форма організації

економічної діяльності людей і ринком керує "неви%

дима рука", під цією невидимою рукою він мав на

увазі державу, яка спрямовує учасників ринку (це

дотримання законів, норм, правил взаємодії), але

прямо не втручається у їхню діяльність. Більшість

вчених розглядають ринок з таких позицій: місце де

відбувається купівля%продаж товарів, робіт; форма

товарно%грошового обігу; елемента відтворення су%

купного національного продукту; механізму, що ре%

гулює економіку [8; 9].

У своєму монографічному дослідженні внутріш%

нього ринку В. Лагутін розглядає внутрішній ринок

як, систему соціально%економічних відносин і су%

купність інституцій товарного обігу, які опосередко%

вують взаємовідносини між виробниками і продав%

цями і споживачами і покупцями на внутрішній тери%

торії країни [10].

О. Пустовойт розглядає внутрішній ринок "як

сферу товарного обігу окремої національної еконо%

міки, де за певного рівня цін відбувається розподіл

обмежених виробничих ресурсів, інвестиційних, спо%

живчих товарів і послуг відповідно до попиту домо%

господарств на них і на гроші у формі активів" [11].

Під внутрішнім ринком розуміють: територіаль%

но%інституціональне утворення; сферу товарного

обігу, що функціонує в межах державного кордону

і регулюється органами влади цієї країни; складову

макроекономічної системи суспільства, яка пред%

ставлена товарними, грошовими і фінансовими по%

токами національного капіталу і де за певного рівня

цін відбувається розподіл обмежених виробничих

ресурсів, інвестиційних, споживчих товарів і послуг

[12].

Колектив авторів досліджують внутрішній ринок

як систему суспільно%економічних відносин і взає%

мопов'язаних інституцій у сфері товарно%грошово%

го обігу, які опосередковують взаємовідносини між

вітчизняними виробниками%продавцями і споживача%

ми%покупцями на території даної країни [7].

На наш погляд, внутрішній ринок — це сфера

економічних відносин де відбувається формування

інституціональних взаємовідносин між виробниками,

продавцями і покупцями%споживачами в межах внут%

рішнього ринку однієї країни; розподіл обмежених

виробничих, інвестиційних, фінансових і споживчих

ресурсів відповідно до потреб ринку, які регулюють%

ся державними органами влади.

Для того, щоб краще зрозуміти сутність внутріш%

нього ринку України пропонуємо розглянути основні

його складові (рис. 1). Споживчий ринок задоволь%

няє матеріальні та духовні потреби кінцевого спожи%

вача, переважно населення товарами та послугами.

Споживчий ринок є надзвичайно містким і різнома%

нітним, формує пропозицію і попит на товари. Ринок

засобів виробництва пропонує основні засоби такі

як, машини, устаткування, будівлі тощо і предмети

праці сировину, матеріали, напівфабрикати тощо.

Ринок робочої сили виступає посередником між пра%

цедавцем та працівником. Ринок нерухомості поля%

гає у наданні послуг фізичним і юридичним особам

з приводу оренди, придбання або продажу будинків,
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квартир, офісів, виробничих приміщень, складів

тощо.

Ринок землі і природних ресурсів більш розви%

нутий у мегаполісах, місцях багатих на корисні ко%

палини, природні ресурси, особливістю цього ринку

є його обмеженість та висока вартість. На фінансо%

вому ринку відбувається купівля продаж фінансових

активів (грошей як в національній, так і в іноземній

валюті, цінних паперів (дольових і боргових), стра%

хових свідоцтв, депозитів, дорогоцінних металів і

коштовного каміння). Залучення фінансових інвес%

тицій в економіку країни дасть можливість суб'єктам

внутрішнього ринку впроваджувати інновації у свою

діяльність технологічних, матеріальних, комунікац%

ійних, інформаційних, які в свою чергу прискорять

процеси розширеного відтворення національного

виробництва.

Майбутнє за ринком інтелектуального капіталу,

тільки інтелектуальний капітал використовуючи свої

творчі здібності може розробляти нові ідеї, які потім

впроваджувати в життя і цим самим мати сучасні ме%

ханізми впливу та реагування на ризики і загрози,

які виникають. Кожен працівник має певні знання та

цього замало, потрібно ще вміти застосовувати їх,

бути готовим до роботи і труднощів, які можуть ви%

никнути в процесі роботи, готовність до роботи в

команді. Саме ключові компетенції кожного праців%

ника дадуть синергетичний ефект використання інте%

лектуального капіталу суб'єкта господарювання, що

призведуть до успіху його діяльності.

У науковому дослідженні [7] виділяють п'ять ос%

новних етапів розвитку теорії внутрішнього ринку:

Перший етап кінець XVIII — початок XIX ст. відбу%

вається зародження теорії ринку на основі аналізу

ринкових відносин: конкуренції, попиту, пропозиції,

олігополії. Формуються теоретичні дослідження по%

ведінки фірми (А. Сміт, А. Маршал та ін.).

Другий етап кінець XIX ст. — початок ХХ ст. роз%

виваються два напрями формування теорії внутріш%

нього ринку теоретико%дедуктивний напрям (Ф.

Найт, Д. Кларк та ін.) та емпіричний напрям (А. Бейлі,

Дж. Аллен та ін.).

Третій етап 20—40 рр. ХХ ст. виникнення теорії

монополістичної та недосконалої конкуренції (П.

Сраффа, Е. Чемберлен та ін.).

Четвертий етап 40—70 рр. ХХ ст. у цей період

відбувається виокремлення теорії ринку в межах гар%

вардської та чиказької шкіл (Дж. Бейн, Е. Мейсон,

Р. Коуз, Й. Шумпетер та ін.).

П'ятий етап кінець 70%х років ХХ ст. по теперішній

час сучасний розвиток внутрішнього ринку включає

державне регулювання, дослідження проблем цент%

ралізованого управління, диференціації продукції,

інноваційно%технологічного розвитку економіки,

глобалізації та інтернаціоналізації світової економ%

ічної системи, зростанні циклічності фінансових

криз.

Науковці наголошують на тому, що залежно від

соціально%економічних та політичних умов, внут%

рішніх та зовнішніх чинників, розвиток внутрішнь%

ого ринку може бути як екстенсивним так і інтен%

сивним. Характерними особливостями екстенсивно%

го розвитку є збільшення обсягів діяльності про%

порційне ресурсному потенціалу, інтенсивний роз%

виток досягається за рахунок використання новітніх

методів управління, нових технологій, інтелектуаль%

но%інноваційного потенціалу, маркетингових стра%

тегій, комплексного бачення майбутнього розвит%

ку [13].

ВИСНОВОК
На розвиток внутрішнього ринку України на да%

ний час впливає важке політичне становище в країні,

нестабільність національної валюти, шалені темпи ін%
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Рис. 1. Основні складові внутрішнього ринку України
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фляції, недостатність вільних фінансових ресурсів,

дорогі кредитні ресурси, залежність від експорту то%

варів в Росію. Для того, щоб не відбувалася стагна%

ція внутрішнього ринку України, необхідним є зас%

тосування комплексних новітніх методів управління

та нових технологій, підприємства повинні вкладати

капітал у свій інтелектуальний, ресурсний, інновац%

ійний потенціал, підвищувати якість товарів і послуг,

дотримуватися міжнародних стандартів виробницт%

ва і тоді інтенсивний розвиток внутрішнього ринку

України забезпечить великий приплив капіталу в

країну.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність даної теми обумовлюється тим, що

однією з важливих практичних умов функціонування

ринкової економіки є вирішення проблеми з мі%

німізації ризику виникнення кредиторської і дебі%

торської заборгованостей між суб'єктами госпо%

дарської діяльності у процесі здійснення оплати за по%

ставку товарів чи надання послуг. Цю проблему мож%

на вирішити шляхом удосконалення механізму без%

готівкових розрахунків банків з суб'єктами господа%

рювання, що дозволить збільшити доходи банку від

проведення безготівкових операцій з суб'єктами гос%

подарювання та дозволить збільшити рентабельність

банків України.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
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THE THEORETICAL BASIS FOR THE ACCOUNTING OF NON>CASH PAYMENTS OF ECONOMIC
ENTITIES BANKING INSTITUTIONS

Для здійснення будь�якої господарської операції підприємство повинно здійснити розрахун�
ки з іншим підприємством, найшвидший тип розрахунків між юридичними та фізичними особа�
ми — безготівкові. Банк у цих розрахунках виступає як посередник між клієнтами, що здійсню�
ють платежі. Майже усі підприємства здійснюють безготівкові розрахунки, мають різни види
рахунків і користуються різними формами безготівкових розрахунків. В умовах ринкової еконо�
міки форми безготівкових розрахунків набувають нової сутності: підприємство має само виби�
рати найефективніші та найкращі форми розрахунків. Безготівкові розрахунки нерозривно по�
в'язані із підприємницькою діяльністю і від правильності застосування тієї чи іншої форми роз�
рахунків підприємство може виграти або програти.

   To carry out any business operations, the company must make payments to another company,
fast type of settlements between legal entities and individuals — non�cash. The Bank in these
calculations acts as an intermediary between the customer making the payment. Almost all the
companies make non�cash payments, have different types of accounts and use different forms of
cashless payments. In a market economy form of cashless payments become a new entity: the
enterprise itself should choose the most efficient and optimal way. Non�cash payments are
inextricably linked to entrepreneurial activity and the proper application of one or another forms of
payment the company can win or lose.

Ключові слова: банківські операції, безготівкові розрахунки, бухгалтерський облік, грошові кошти, ра#

хунки клієнтів.

Key words: banking, cashless payments, accounting, cash, customer accounts.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає мож%

ливість зробити висновок, що вирішенню даної пробле%

ми присвячено багато праць вітчизняних авторів. Питан%

ня ведення обліку безготівкових розрахунків банків з

суб'єктами господарювання, досліджувались у роботах

таких провідних вчених, як Т. Бречко, Н. Литвин, В. Мі%

щенко, А. Герасимович, А.Мороз, Г. Табачук, О. Сарах%

ман та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження теоретичних засад

безготівкових розрахунків, особливостей ведення об%
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ліку безготівкових розрахунків юридичних осіб (у тому

числі фізичних осіб — підприємців) банківськими уста%

новами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Безготівкові розрахунки — перерахування певної

суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів

коштів, а також перерахування банками за дорученням

підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними го%

тівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці

розрахунки проводяться банком на підставі розрахун%

кових документів на паперових носіях чи в електронно%

му вигляді. Електронний розрахунковий документ —

документ, інформація в якому представлена у формі

електронних даних, уключаючи відповідні реквізити

розрахункового документа, який може бути сформова%

ний, переданий, збережений і перетворений у візуаль%

ну форму представлення електронними засобами бан%

ком, у якому відкрито рахунок учаснику безготівкових

розрахунків та який здійснює на договірних умовах

будь%яку з операцій чи послуг, передбачених Законом

України "Про банки і банківську діяльність". Учасника%

ми безготівкових розрахунків є банки та їх філії,

підприємства, фізичні особи та інші клієнти банку, з

рахунків яких списуються або на рахунки яких зарахо%

вуються кошти. Учасники безготівкових розрахунків

відкривають рахунки в порядку, що встановлюється

нормативно%правовими актами Національного банку з

питань відкриття та використання рахунків, а також ра%

хунки для обліку коштів у розрахунках. Кошти з рахунків

клієнтів банки списують лише за дорученнями власників

цих рахунків.

Платники та стягувачі оформляють доручення/роз%

порядження про списання коштів з рахунків на відпові%

дних бланках розрахункових документів. Платники —

фізичні особи мають право оформляти доручення про

списання коштів зі своїх рахунків у довільній формі,

погодженій у договорі з банком. Платник може давати

доручення про списання коштів зі свого рахунку на блан%

ках розрахункових документів, види яких передбачені

договором банківського рахунку чи іншим договором,

у якому обумовлено право банку здійснювати договір%

не списання коштів, а також у вигляді електронного

розрахункового документа, якщо це передбачено до%

говором між ним і банком. Банк для здійснення розра%

хункових операцій може формувати електронні розра%

хункові документи. Доручення платників про списання

коштів зі своїх рахунків банки приймають до виконання

виключно в межах залишку коштів на цих рахунках або

якщо договором між банком та платником передбаче%

но їх приймання та виконання в разі відсутності/недо%

статності коштів на цих рахунках.

Для списання коштів з рахунку платника банк

платника застосовує платіжні інструменти, згідно з

нормативно%правовими актами Національного банку

та внутрішніми процедурами банку. Під час здійснен%

ня розрахунків можуть застосовуватись розрахункові

документи на паперових носіях та в електронному

вигляді. Під час використання здійснення розрахун%

кових операцій таких видів платіжних інструментів:

меморіального ордера; платіжного доручення; плат%

іжної вимоги%доручення; платіжної вимоги; розрахун%

кового чека; акредитива; інкасового доручення (роз%

порядження).

Банки приймають до виконання лише розрахункові

документи: своїх клієнтів, які подають їх у банк у по%

рядку, передбаченому договорами банківського рахун%

ку цих клієнтів; клієнтів інших банків або органів дер%

жавного казначейства, якщо документи надсилають

безпосередньо інші банки або органи Державної каз%

начейської служби України; платіжні вимоги/інкасові

доручення (розпорядження) стягувача, на яких є підпис

відповідального виконавця та відбиток штампа банку,

що обслуговує цього стягувача, якщо він доставляє їх у

банк платника самостійно (посильним, рекомендованим

або цінним листом).

Розрахункові документи, оформлені своїми клієн%

тами, банк приймає протягом часу, визначеного в до%

говорах банківського рахунку цих клієнтів. Розрахун%

кові документи, оформлені клієнтами інших банків або

органів Державної казначейської служби України,

банк приймає протягом операційного дня. Розрахун%

кові документи, що надійшли до банку протягом опе%

раційного часу, банк виконує в день їх надходження.

Розрахункові документи, що надійшли після операц%

ійного часу, банк виконує наступного операційного

дня.

Банк і клієнт мають право, ураховуючи встановлені

законодавством строки проведення переказу, передба%

чити в договорі банківського рахунку інші, строки ви%

конання розрахункових документів клієнта. Порядок

виконання таких документів визначається договором

між банком і клієнтом та внутрішніми правилами банку.

Банк виконує розрахункові документи відповідно до

черговості їх надходження та виключно в межах залиш%

ку коштів на рахунку клієнта, якщо інше не встановле%

но договором між банком і клієнтом.

Якщо до банку надійшло одночасно кілька розра%

хункових документів, на підставі яких здійснюється спи%

сання коштів, то вони виконуються в такій черговості: у

першу чергу списуються кошти на підставі рішення суду

для задоволення вимог про відшкодування шкоди, зав%

даної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або

смертю, а також вимог про стягнення аліментів; у другу

— списуються кошти на підставі рішення суду для роз%

рахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати

праці особам, які працюють за трудовим договором

(контрактом), а також виплати за авторським догово%

ром; у третю — списуються кошти на підставі інших

рішень суду; у четверту — списуються кошти за розра%

хунковими документами, що передбачають платежі до

бюджету; у п'яту — списуються кошти за іншими роз%

рахунковими документами в порядку їх послідовного

надходження.

Облік коштів юридичних осіб (у тому числі фізич%

них осіб — підприємців) здійснюється за кожним кон%

трагентом у розрізі договорів на окремих аналітичних

рахунках з обліку коштів, нарахованих витрат, дискон%

ту/премії.

Облік коштів, що зберігаються на поточних рахун%

ках клієнтів, здійснюється за рахунками 2600 "Кошти

на вимогу суб'єктів господарювання ", 2650 "Кошти на

вимогу небанківських фінансових установ" із значенням
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параметру R011 з ознакою 9 (кошти на поточних рахун%

ках), 2605 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

для здійснення операцій з використанням платіжних

карток".

За кожним депозитним договором в ОДБ у розрізі

вкладників відкриваються акумулюючи аналітичні ра%

хунки для обліку суми вкладу та нарахованих витрат.

Поповнення вкладу оформлюються як окремий транш

та обліковується на субрахунку до акумулюючого ана%

літичного вкладного рахунку. Якщо інше не встановле%

но умовами окремого договору поповнення вкладу

здійснюється з використанням аналітичних рахунків

2909, які відкриваються у розрізі вкладників за кожним

траншем.

Облік депозитів на вимогу здійснюється за рахун%

ками 2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання

" та 2650 "Кошти на вимогу небанківських фінансових

установ" із значенням параметру R011 з ознакою 1 чи 2

(депозитні кошти).

Облік строкових депозитів у залежності від строку

розміщення коштів у Банку здійснюється за рахунками

короткострокових (рахунки 2610 "Короткострокові

вклади (депозити) суб'єктів господарювання", 2651 "Ко%

роткострокові вклади (депозити) небанківських фінан%

сових установ", 2700 "Короткострокові кредити, що

отримані від міжнародних та інших фінансових органі%

зацій", тощо) чи довгострокових (рахунки 2615 "Довго%

строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання",

2652 "Довгострокові вклади (депозити) небанківських

фінансових установ", 2701 "Довгострокові кредити, що

отримані від міжнародних та інших фінансових органі%

зацій" тощо) депозитів.

Кошти на депозитний рахунок суб'єкта господарю%

вання перераховуються з його поточного рахунку і після

настання визначених договором обставин їх повернен%

ня повертаються на поточний рахунок суб'єкта госпо%

дарювання, крім випадків, передбачених законодав%

ством України. Банк може перераховувати грошові кош%

ти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господа%

рювання з його іншого вкладного (депозитного) рахун%

ку, відкритого в Банку, лише в разі зміни порядку бух%

галтерського обліку рахунку суб'єкта господарювання,

пов'язаної зміною умов договору банківського вкладу

або із запровадженням процедури зміни рахунків

клієнтів з ініціативи Банку. Проведення розрахункових

операцій за депозитними рахунками, крім операцій, по%

в'язаних з реалізацією майнових прав на суму депози%

ту, відповідно до укладених договорів застави та зако%

нодавства України, а також видача коштів готівкою з

депозитного рахунку суб'єкта господарювання заборо%

няються.

 Отже, облік безготівкових розрахунків юридичних

осіб (у тому числі фізичних осіб — підприємців) в обо%

в'язковому порядку повинен бути прописан у внутріш%

ньобанківських нормативних документах та інструкціях

і чітко визначені в обліковій політиці банку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Безготівкові розрахунки юридичних осіб (у тому

числі фізичних осіб — підприємців) строго регламен%

туються і регулюються законодавчими та нормативно%

правовими актами НБУ. Призначення того чи іншого

способу розрахунку полягає в погашені грошових зо%

бов'язань юридичних і фізичних осіб. Критерії вибору

способу платежу пов'язані з вимогами прискорення

самих розрахунків, їх терміновості, зниження витрат

на проведення платежів, нормалізації кругообігу

коштів, забезпечення безперебійного ходу реалізації

продукції. Як і всі системи, система безготівкових роз%

рахунків зітхається з проблемами. Основними є: недо%

сконалість організаційно%правової бази безготівкових

розрахунків; складність механізму здійснення проце%

су оплати; мінімізування витрат на забезпечення обігу

електронних грошей; ризик невиконання суб'єктами

господарської діяльності взаємних зобов'язань. Без%

готівкові розрахунки в своїй цілісності формують пев%

ну систему. Система безготівкових розрахунків є скла%

довою загальної національної грошової системи. В

ході становлення ринкових відносин і відповідної

трансформації грошової сфери економіки посилюєть%

ся значення і роль безготівкових розрахунків як важ%

ливого самостійного відособленого об'єкта економіч%

них відносин, а відповідно й окремого дослідження

економічної науки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах зростання конкуренції на спожив%

чому ринку призводить до стратегічної діяльності тор%

говельних підприємств. Формування таких стратегій

зумовлює необхідність вдосконалення різних систем

підприємства, у тому числі системи управління товар%

ними запасами на основі раціоналізації й оптимізації

товарних потоків. Це дозволить підприємствам збільши%

ти прибуток, підвищити ефективність та зменшити ви%

трати.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню проблем управління запасами першими

присвятили свої роботи Ф. Харріс (1915), Ф. Раймонд
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INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM FOR TRADE ENTERPRISES

У статті розглянуто запаси як економічну категорію. Визначено види управління запасами.
Проаналізовано причини необхідності створення запасів. Розкрито основні системи управлін�
ня запасами. Представлено загальну схему моделей управління запасами. У результаті прове�
деного дослідження було дано визначення поняття "система управління запасами" та виділе�
но основні параметри моделей управління запасами. Виокремлено три рівня, які характеризу�
ють структуру системи управління запасами. Узагальнення результатів проведеного аналізу
дало підстави зробити висновок про те, що раціонально організована система управління за�
пасами дає змогу підприємствам визначити точку замовлення, його оптимальний розмір та
інтервал часу між замовленнями з урахуванням можливості затримки у постачанні, прогнозу�
вати розміри споживання, організувати облік належного рівня запасів, установити розміри мак�
симального та гарантійного (страхового) рівня запасу.

The article examines inventory as an economic category. The study shows types of inventory
management. An analysis conducted as to the reasons for the need to create reserves. The article
highlights the basic inventory management system. The research represent general scheme of
inventory control models. The study gives to the definition of "inventory management system" and
examines the basic parameters of inventory control models. Determined three levels that characterize
the structure of the system of inventory management. Rationally organized system of inventory
management allows businesses to determine the point of order, its optimal size and length of time
between orders with the possibility of delays in the delivery, to predict the size of consumption,
accounting arrange proper inventory levels, and set the maximum size of the guarantee (insurance)
of stock.

Ключові слова: запаси, витрати, система управління запасами, торговельні підприємства, оптиміза#

ція.
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(1917), К. Стефаник%Алмейєр (1927), К. Андлер (1929),

Р. Уілсон (1934). Із ім'ям останнього пов'язують фор%

мулу для розрахунку оптимального розміру замовлен%

ня за критерієм мінімізації сукупних витрат на зберіган%

ня продукції й повторення замовлення, що отримало

всесвітню популярність.

Також відомі дослідження зарубіжних та вітчиз%

няних економістів: Д.Дж. Бауерсокса, Ф.Ф. Бутинець,

Н.В. Вецепури, В.М. Гончарова, О.О. Карагодової,

Н.В. Касьянова, В.Р. Кігеля, Д.Дж. Клосса, Г.О. Крама%

ренко, Ю.В. Пономарьової, В.Д. Рожка, Д.В. Солохи,

В.І. Степанова, А.Е. Фараонова, О.Є. Чорної, Дж. Шапі%

ро, В.І. Шпорта та інші.

Дослідження перерахованих вчених включають пи%

тання теорії управління запасами та моделювання орга%
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нізації: визначення оптимального обсягу та моменту часу

замовлення; оптимізація складних систем постачання на

основі теорії масового обслуговування; моделювання

багатономенклатурних систем управління запасами; мо%

делювання дефіциту і знижок; максимізація економіч%

ної рентабельності систем управління запасами та ін%

ших.

Бутинець Ф.Ф. зазначає, що немає такого підприє%

мства, яке в процесі господарської діяльності не

здійснювало б операцій із запасами. Більш того, на

більшості підприємств запаси складають значну части%

ну оборотних активів, відображених в балансі. Від того,

наскільки правильно ведеться складський облік запасів

та бухгалтерський облік їх вартості, багато в чому зале%

жить правильність відображення фінансового положен%

ня підприємства і його прибутку [1].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розкриття особливостей системи

ефективного управління запасами на торговельних

підприємствах.

НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на значну кількість досягнень у теорії

та практиці системи ефективного управління запасами,

існує ряд проблем, які виступають предметом дискусій

та обговорень вчених%економістів. Це призводить до

аналізу існуючих моделей управління запасами, вияв%

лення деяких недоліків, побудова нових моделей, а та%

кож їх адаптація до умов сучасності.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Запаси становлять економічну категорію, притаман%

ну товарному виробництву на всіх стадіях його розвит%

ку. Питаннями раціонального управління запасами зай%

малися люди з давніх часів. Проте запаси як економіч%

ну категорію товарного виробництва вперше дослідив

К. Маркс. Його положення про роль запасів, причини їх

виникнення та тенденції, що визначають їх динаміку та

структуру, є методологічною основою для досліджен%

ня запасів засобів виробництва в умовах ринку.

К. Маркс вважав, що продукт утворює товарний за%

пас протягом того часу, доки існує у вигляді товарно%

го капіталу чи доки він перебуває на ринку, тобто про%

тягом всього проміжку часу між процесом виробницт%

ва, з якого продукт виходить, та процесом споживан%

ня, в який він входить [5, c. 156]. З цього випливає, що

запаси — це матеріальні цінності, виключені на дея%

кий час з процесу безпосереднього виробничого чи

особистого споживання, елемент процесу обігу, мо%

мент руху суспільного продукту від виробника до спо%

живача.

Запаси сировини та матеріалів забезпечують під%

приємству гнучкість у політиці закупівель. Без цих за%

пасів йому довелося б працювати, терміново закупову%

ючи все, що необхідно для підтримки графіка вироб%

ництва. Запаси готової продукції дають підприємству

гнучкість у сфері виробництва та збуту продукції. Запа%

си незавершеного виробництва дають гнучкість у побу%

дові виробничого графіка і створюють можливості для

більш ефективного використання виробничих ресурсів.

[4, с. 249].

У теорії управлінні запасами виділяють такі їх види

[6, с.132]:

1) за місцем продукції в логістичному ланцюзі:

— запаси матеріальних ресурсів; запаси незавер%

шеного виробництва; запаси готової продукції;

— запаси тари;

— запаси зворотних відходів.

2) за функціональним призначенням:

— поточні (регулярні) запаси — це основна части%

на запасів, які призначені для збуту між двома сусідні%

ми поставками;

— страхові (гарантійні) запаси призначені для без%

перервного обслуговування споживачів за непередба%

чуваних обставин;

— спекулятивні запаси створюються з метою захи%

сту від можливого підвищення цін або введення протек%

ційних квот і тарифів;

— підготовчі (буферні) запаси — це частина запасів,

призначені для підготовки готової продукції до вироб%

ничого та особистого споживання;

— сезонні запаси — створюються за сезонних ко%

ливань попиту;

— застарілі (неліквідні) запаси утворюються внас%

лідок погіршення якості товарів під час зберігання;

— запаси в дорозі ті, що знаходяться в процесі

транспортування.

— перехідними запасами вважаються залишки ре%

сурсів матеріальних засобів на кінець звітного періоду.

Загалом управління запасами включає два основні

аспекти. Перший пов'язаний з рівнем обслуговування

споживачів, тобто з можливістю виробляти потрібний

товар у необхідній кількості та якості в потрібний час, в

потрібному місці, потрібному споживачу. Другий пов'я%

заний з витратами з витратами на підтримку запасів.

Об'єктивних причин необхідності створення запасів

існує декілька [3]:

— випадкові коливання попиту за період між постав%

ками, обсягів поставок, інтервалів між поставками;

— розбіжність ритмів постачання (виробництва)

матеріальних запасів з ритмами їх споживання;

— територіальна віддаленість постачальників від

споживачів, що унеможливлює доставку потрібної си%

ровини, матеріалів або товарів саме у той час і в тому

обсязі, коли виникатиме потреба у них;

— сезонність видобутку або виготовлення певних

видів сировини, матеріалів або продукції та неперерв%

ність попиту на них, a також неперервність виготовлен%

ня інших продуктів, що утворюють запас, при сезонно%

му попиті на ці продукти;

— ризик несприятливої зміни ринкових цін на сиро%

вину, матеріали або кінцеву продукцію.

Отже, система управління запасами — це сукупність

процесів створення та поповнення запасів, організації

неперервного контролю та оперативного планування

поставок.

До основних систем управління запасами відносять

наступні: система управління з фіксованим розміром

замовлення; система управління запасами з фіксованою

періодичністю замовлення; система зі встановленою

періодичністю поповнення запасів до визначеного рівня;

система "мінімум%максимум"; система "точно в строк";

різновиди системи "канбан" [2].
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Розглянемо три рівня, які характеризують структу%

ру системи управління запасами:

— на першому знаходяться блоки елементів

складської програми та баз даних, які накопичують

інформацію про товарообіг та роботу з клієнтами сто%

совно відвантаження товару.

— другий поєднує математичні моделі управління

запасами та розробки рекомендацій щодо їх ефектив%

ного управління.

— третій включає систему управління фінансами та

контроль формування запасами.

Основу системи управління запасами формують тех%

нології аналізу стану запасів і зовнішнього середовища,

а також схеми прийняття рішень з формування запасів,

реалізовані у вигляді інструкцій, програм, положень.

Структурними елементами інфраструктури логістич%

них систем є:

— транспорт, який включає транспортні організації,

що забезпечують просторове переміщення матеріаль%

но%технічних ресурсів від місць їх виробництва до місць

споживання;

— зв'язок, включаючи всіх операторів зв'язку, які

забезпечують рух матеріальних потоків в матеріально%

технічному забезпеченні виробництва;

— комплектація, під якою розуміється сукупність

підприємств і організацій, основним призначенням яких

є виробничо%технологічна комплектація виробництва.

Визначення обсягу запасу, визначення моментів

подачі заявок на поповнення запасу — вирішення цих

та багатьох інших завдань управління можна знайти,

використовуючи моделі теорії управління.

Особливості моделей управління запасами пред%

ставлені на рисунку 1.

На особливості аналізу моделей управління запаса%

ми впливають наступні чинники:

— попит має випадковий характер;

— тривалість процедур поповнення запасів є випад%

ковою величиною;

— стоїть завдання визначення обсягу збільшення

запасів;

— необхідність вибору моментів виконання замов%

лень [8].

Продукція підприємства, яка відрізняється за роз%

міром партії, способом зберігання та вартістю конку%

рує між собою:

— зберігання продукції одного

виду може вимагати різних умов ос%

вітленості, вологості, температури,

які не узгоджуються з умовами утри%

мання інших видів продукції;

— загальна вартість оптималь%

них партій може перевищувати бюд%

жет організації;

— брак площі складу для опти%

мальних партій різних продуктів, що

надійшли одночасно;

— дефіцит транспортних засобів

для одночасного вивезення партій

різних продуктів.

Отже, якщо раціонально органі%

зувати систему управління запасами,

то це дасть змогу підприємствам виз%

начити точку замовлення, його оптимальний розмір та

інтервал часу між замовленнями з урахуванням можли%

вості затримки у постачанні, прогнозувати розміри спо%

живання, організувати облік належного рівня запасів,

установити розміри максимального та гарантійного

(страхового) рівня запасу [9, c. 260—264].

У зв'язку з відсутністю єдиного критерію оптимізації

рівня запасів в теорії та практиці управління запасами

можна мінімізувати всі види логістичних витрат або їх

частину. Тоді можливим є використання різних критеріїв

оптимізації рівня запасів таких, як, наприклад, співвідно%

шення вхідних та вихідних грошових потоків, втілення

технології "just%in%time", або робота за принципом за%

безпечення товарами за попереднім замовленням спо%

живача.

При зміні умов протікання логістичних процесів ви%

користовуються комбіновані системи управління запа%

сами, які передбачають можливість саморегулювання

параметрів системи шляхом визначення цільової функ%

ції, що виступає критерієм оптимальності. Цільова фун%

кція включає три основні елементи:

1) витрати, пов'язані з організацією та сплаченням

послуг на доставку товарів на склад, які залежать від

кількості замовлення, від масштабів комерційної діяль%

ності компанії та ін.;

2) витрати на збереження, які бувають постійними

(оренда) та змінними (витрати на обробку товарних за%

пасів, втрати від псування та ін.);

3) витрати дефіциту товарів: штрафи за невиконан%

ня контрактних зобов'язань, недоотриманий прибуток

компанії, зниження купівельного попиту та інші.

Існує ряд детермінованих моделей управління запа%

сами, але в реальних умовах завжди присутня невизна%

ченість, що робить процес випадковим. В основі цієї

невизначеності лежить складність прогнозування попи%

ту, а також можливість відхилення від запланованих

термінів поставок.

Управління невизначеністю дозволить скоротити

обсяг запасів і підвищити рівень задоволеності клієнтів.

Проблема обліку невизначеності в оптимізаційних роз%

рахунках є досить складною, але цілком розв'язуваної

за умови залучення такого універсального інструмен%

тарію, як, наприклад, імітаційне моделювання. Також

обмеження зростання складності моделі, викликане

невизначеністю показників часу поставки замовлення

Процедурні 
поповнення 
запасів 

Існуючий 
запас 

Витрати 
запасу 

Рішення про 
поповнення 
запасів 

Початкові 
умови 

Випадковий попит

Процес реалізації існуючого 
запасу 

Дохід / 
Витрати 

Випадкові 
фактори 

Рис. 1. Загальна схема моделей управління запасами

Джерело: [7].
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або попиту, дозволить побудувати достовірну матема%

тичну модель при заданих обмеженнях і припущеннях

про поведінку системи. Наприклад, якщо значення по%

питу не визначено, можна припустити, що він змінюєть%

ся відповідно до заданих характеристик, отриманих на

основі емпіричних даних, які містять фактичні значення

або використовувати відомі статистичні моделі такі, як

нормальний розподіл або розподіл Пуассона.

Методи і моделі управління запасами дозволяють

знаходити оптимальні параметри стратегії управління

запасами і, відповідно, відрізняються в залежності від

вибору вихідних параметрів.

Основними параметрами є розмір партії замовлен%

ня, час замовлення, інтервал повторного замовлення,

інтервал відставання поставки, підтримка рівня обсягів

запасів, допустимі коливання рівня запасів.

Одним з головних параметрів системи є інтенсив%

ність споживання запасу, яка визначається попитом за

одиницю часу.

В інтервалі часу між поставками це може бути по%

стійна або змінна величина, дискретна або безперерв%

на.

Параметри рівнів запасу включають мінімальні, мак%

симальні і середні рівні відповідних його частин і загаль%

ного (існуючого) запасу.

Для характеристики швидкості оборотності запасів

у логістичних системах будь%якого рівня використо%

вується число оборотів або коефіцієнт оборотності за%

пасу і час одного обороту.

У логістичних системах використовується поняття

запасоємкості, що представляє собою показник, який

відображає відношення величини запасів до обсягу

реалізації за період. На мікроекономічному рівні цей по%

казник, а точніше його динаміка, характеризує зміну

ефективності відповідних бізнес%процесів. Для товаро%

провідних систем ефективність використання запасів

можна додатково оцінювати за допомогою показника

рентабельності запасів.

ВИСНОВКИ
На сучасному етапі економічного розвитку управлі%

ння запасами займає одне з провідних місць для діяль%

ності торговельних підприємств. Правильне функціону%

вання та правильна взаємодія структурних елементів

логістичних процесів на підприємстві сприятиме підви%

щенню ефективності управлінських рішень. У резуль%

таті дослідження було дано визначення поняття "систе%

ма управління запасами", наведено класифікація товар%

них запасів, виділено основні їх системи, представлено

загальну схему моделей управління запасами, визначе%

но основні параметри системи управління запасами.

Необхідності подальших досліджень набуло питання

удосконалення методів та моделей управління запаса%

ми на підприємствах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Посилення конкуренції, системні інфраструктурні зміни

в організації роботи посередницьких підприємств, суттєве

загострення соціально%психологічних та суспільних про%

цесів, глобальні економічні тенденції значно підсилюють

роль репутаційних факторів у конкурентній боротьбі. В силу

своєї суспільної ролі підприємства% фінансові посередники

є господарськими організаціями, найбільш уразливими до

репутаційних наслідків. Ризик, пов'язаний з репутацією,

спричиняє значні збитки як економічного, так і соціального

характеру та потребує постійного оцінювання та управлін%

ня з боку менеджменту підприємства — фінансового посе%

редника.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки на фоні зростання суспільного інтересу

до питання управління репутаційним ризиком організації

збільшується кількість публікацій, присвячених як загаль%

ним проблемам репутаційного менеджменту, так і висвітлен%

ню результатів емпіричних досліджень різних аспектів ре%

путаційного ризику. В області репутаційного менеджменту

необхідно відзначити роботи С. Горіна, Г. Даулінга, Г. Мар%

тіна, Р.Дж. Олсопа, Д. Кононової, А. Кошмарова, А. Лап%

шова та І. Олійника, Л. Сальнікової, А. Трубецького, Г. Туль%

чинського, Ф. Шаркова. Питання оцінювання репутаційно%

УДК 330.46:519.876.2

К. М. Тростянська,
здобувач кафедри банківської справи,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ
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MODELING EVALUATION AND MANAGEMENT OF REPUTATION RISK FOR THE COMPANY —
A FINANCIAL INTERMEDIARY

У статті висвітлено результати проведеного автором моделювання оцінювання та управління ре�
путаційним ризиком підприємств�посередників та апробації моделі на прикладі підприємства�
фінансового посередника. Представлено когнітивну модель репутаційного ризику підприємства�
посередника та алгоритм управління ним.

Обгрунтовано необхідність застосування моделювання репутаційного ризику на підприємстві —
фінансовому посереднику. Проведено оцінювання рівня репутаційного ризику фінансового посе�
редника. Розроблено сценарії управління репутаційним ризиком за поодинокими концептами мо�
делі та контурами управління. Наведено практичні рекомендації з удосконалення управління репу�
таційним ризиком підприємства — фінансового посередника.

In the article the author simulation results of the evaluation and management of reputation risk
intermediary business model and testing the example of enterprise financial intermediary. Presented
cognitive model of reputation risk intermediary and enterprise management algorithm.

The necessity of the use of simulation reputational risk for the enterprise — financial intermediaries.
An evaluation of reputational risk financial intermediary. Scenarios developed for the management of
reputation risk models and concepts single control circuit. Practical recommendations to improve the
management of reputation risk for the company — a financial intermediary.

Ключові слова: когнітивна модель, репутаційний ризик, оцінювання, алгоритм, управління, підприєм#

ство — фінансовий посередник.
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го ризику підприємства розглядалися В. Астреліною,

П. Бондарчук, В. Недоспасовою, Ю. Зарубою, Д. Йовано%

вичем, С. Ніколаєвим, С. Пестриковим, Ф. Штурм, Р. Жіл%

ле, Дж. Хюбнер, С. Плунус. Практичні аспекти управління

репутаційнім ризиком організації містять роботи Е. Гріф%

фіна, А. Замана, Дж. Ларкін, Дж. Ріган, Г. Хоней.

Аналіз публікацій з питань управління репутаційним

ризиком дав нам змогу зробити висновок про те, що в про%

цесі прийняття управлінських рішень стосовно репутаційного

ризику підприємства%посередника на сьогодні не задіяні

економіко%математичні моделі, що є причиною збільшення

витрат часу на оцінювання ризику та прийняття рішень, крім

того, суб'єктивізму, необгрунтованості, та не найбільшої оп%

тимальності рішень.

Не вирішеним для побудови методики оцінювання та

управління репутаційного ризику підприємств%посередників

залишається добір адекватного методу, який би відповідав

вимогам об'єктивності, достовірності, доступності застосу%

вання, комплексності. Ефективним інструментарієм реалі%

зації поставленого завдання є економіко%математичне мо%

делювання, питання якого в управлінні складними система%

ми розкриті у наукових працях таких провідних зарубіж%

них і вітчизняних учених, як З. Авдєєва, І. Благун, Н. Ва%

щенко, В. Величко, В. Вітлінський, В. Гладун, А. Грабарєв,

О. Єлісєєва, К. Ковальчук, А. Кулініч, Е. Луценко, І. Семен%

ча, Д. Каширін та ін.
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Отже, метою даної статті є висвітлен%

ня результатів проведеного автором мо%

делювання оцінювання та управління ре%

путаційним ризиком підприємств%посе%

редників та апробації моделі на прикладі

підприємства%фінансового посередника.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розроблена нами концепція моде%

лювання оцінювання та управління ре%

путаційним ризиком підприємства%посе%

редника базується на методах економі%

чного аналізу, зростаючих пірамідаль%

них мереж, відношень подібності теорії

розпізнавання образів, нечіткого когні%

тивного та імпульсного моделювання,

сценарного аналізу, тощо, та є основою

вдосконалення теоретико%методичної

бази управління репутаційним ризиком.

Процес моделювання оцінювання та уп%

равління репутаційним ризиком

підприємств%посередників складається з

чотирьох основних етапів: обгрунтуван%

ня методичних підходів дослідження,

структуризація предметної області (ПО)

"Репутаційний ризик підприємства%посе%

редника", когнітивне моделювання, ви%

рішення оберненої задачі.

Формування масиву вхідних даних

моделювання базується на переліку

визначених у [1] ризикостворюючих

факторів репутаційного ризику підприємства%посередника

сильного, помірного та істотного впливу.

Концепти когнітивної моделі оцінювання рівня репута%

ційного ризику підприємства%посередника, показники оцін%

ки концептів когнітивної моделі, формули їх розрахунку та

базові методики подано у роботі [2].

Список причинних зв'язків та їх вагові коефіцієнти об%

рано у відповідності до зважених коефіцієнтів між елемен%

тами бази знань ПО "Репутаційний ризик підприємства%по%

середника". З метою верифікації когнітивної моделі оціню%

вання рівня репутаційного ризику імена факторів приведе%

но у відповідність до імен змінних в математичній моделі

репутаційного ризику: деякі вершини когнітивної карти от%

римали назви показників оцінки за рекомендацією, наведе%

ною в роботі [3, с. 392], оскільки при визначенні фактора

необхідно так його формулювати, щоб був зрозумілий його

змістовний сенс і в той же час він представлявся як змінна.

Формалізація причинно%наслідкових зв'язків проведе%

на на базі програмного комплексу "Канва". Результатом

формалізації причинно%наслідкових зв'язків між ризикоут%

ворюючими факторами (концептами) стало подання систе%

ми відносин між концептами у вигляді причинно%наслідко%

вої мережі — когнітивної карти (або когнітивної моделі)

оцінювання рівня репутаційного ризику.

Когнітивна модель оцінювання рівня репутаційного ри%

зику підприємства%посередника має класичний вигляд:

 WVG ,= (1),

де V = {v
1
, v

2
, …, v

14
} — множина ризикоутворюючих

факторів репутаційного ризику;

W — бінарне відношення на множині V, яке задає набір

зв'язків між факторами.

Когнітивна карта вказує на наявність взаємного впливу

факторів, але не дає детальної оцінки ані характеру впливу,

ані динаміці зміни впливу залежно від зміни ситуації, ані

зміни факторів.

Для параметризації когнітивної моделі визначені сила

та напрям взаємного впливу факторів, розроблено шкали

значень факторів.

По мірі поглиблення досліджень когнітивну карту пере%

творено у більш складну когнітивну модель у вигляді пара%

метричного функціонального графа Ф 
п
:

 θ,,, FХGФn = (2),

де  WVG ,=  — знаковий орієнтований граф;

Х = {х
і
} — множина показників оцінки концептів (і =

1,2,…14 — концепти когнітивної моделі);

F = { if } — функція зв'язку між вершинами,  if = i

j

v
vη * ijw ;

=ijw  +1, якщо зростання (зниження) v
i
 спричиняє зрос%

тання (зниження) v
j
;

=ijw  %1, якщо зростання (зниження) v
i
 спричиняє зни%

ження (зростання) v
j
;

іj=1,2…14;

θ ={ θ і} — простір значень показників оцінки концептів
когнітивної моделі.

Побудована когнітивна модель є детермінованою, ос%

кільки значення фактора у вершині інтерпретується як його

абсолютне значення, виражене у відповідних одиницях ви%

міру або лінгвістичними оцінками. Більшість концептів ког%

нітивної моделі мають лінгвістичні значення, тому реаліза%

ція моделювання здійснена в програмному продукті "Кан%

ва", що забезпечує автоматичне налаштування когнітивної

моделі на нечіткі значення концептів. У системі "Канва" для

елементів множини лінгвістичних значень L
i
 = { l

і1
 … , l

іm
 }

визначено не тільки строгий порядок значень l
i1
 < l

i2 
< … <

l
im 

, але й рівність інтервалів між лінгвістичними значеннями

[4, с. 8]. Рівність інтервалів між значеннями встановлюється

за допомогою експертного метода ділення відрізку навпіл

Торгерсона [4, с. 8]. Шкала фактора в системі "Канва" виз%

начена як відображення кожного лінгвістичного значення
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Якість рішення 

Рівень вміння управляти 
репутаційним ризиком 

Гудвіл 

Відомість бренду 

Ділова репутація 

Сформованість уявлення 
про репутаційний ризик 

Адекватність 
відображення 

репутаційного ризику 

Сила мотиву впливати на  
репутаційний ризик 

Рис. 1. Когнітивна модель репутаційного ризику
підприємства@посередника (авторська розробка):

 — позитивний причинний зв'язок;
 — негативний причинний зв'язок



Інвестиції: практика та досвід № 18/201586

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

фактора в точку числової осі, φ: Li → Хi,

Х
i
 = { х

і1
 … , х

іn
 }, х

і1
 … , х

іn
  [ ]1,0∈ .

Зворотнє відображення ,:1 →− lх iϕ
[ ]1,0∈x  дозволяє інтерпретувати будь%

яке значення х в лінгвістичне значення

фактора lі, lі ∈ Li .
Причинно%наслідкові зв'язки між

концептами когнітивної моделі опису%

ються системою рівнянь продукцій

"Якщо ..., То ...". У матричному вигляді

ця система рівнянь записується в наступ%

ному вигляді:

 Z(t+1)=W Z(t) (3),

де Z(t)=(z
i
(t)) — початковий век%

тор прирощень значень ризикоутворю%

ючих факторів в момент часу t;

Z(t+1)=(z
i
(t+1)) — вектор приро%

щень значень факторів в момент часу

t+1, zi(t)∈[-1,1] ;
W=|f

ij
| — матриця суміжності;

fij∈[-1,1]  — характеризує силу при%

чинного зв'язку.

Когнітивна модель оцінювання рівня

репутаційного ризику підприємства%по%

середника в результаті моделювання

прийняла такий загальний вигляд (рис.

1).

Для здійснення управління репутацій%

ним ризиком підприємства%посередника

на етапі розв'язання прямої задачі в досл%

ідженні когнітивної моделі з'ясовано чо%

тири контури управління (управлінський,

економічний, ринковий, соціально%психо%

логічний), а за результатами імпульсного

моделювання при розв'язку оберненої за%

дачі — групи управлінських впливів (керо%

вані, слабко керовані, цільові). Такий

підхід дозволив впровадити запропонова%

ну когнітивну модель репутаційного ризи%

ку в практику діяльності конкретних

підприємств%посередників, забезпечуючи

обгрунтовані результати вибору управлі%

нських дій.

З метою забезпечення керівного

складу підприємства%посередника оці%

ночним інструментарієм розроблено ме%

тодику оцінювання рівня репутаційного

ризику, яка охоплює всі структури управ%

ління на підприємстві, що забезпечують

попередження ризикоутворюючих

впливів [2]. Крім того, методика дозволяє

здійснити об'єктивне оцінювання рівня

репутаційного ризику.

Для збільшення керованості проце%

сом управління репутаціним ризиком

підприємства%посередника розроблено

алгоритм управління репутаційним ризи%

ком підприємства%посередника (рис. 2),

що відображає процес управління репу%

таційним ризиком, враховує всі рівні,

функції управління та можливі уп%

равлінські заходи по забезпеченню їх ви%

конання. Цей алгоритм призначено для

постійного використання в системі ризик%

менеджменту підприємства%посередника.

Таким чином, запропонований нами

інструментарій, забезпечує методичну ос%

Рис. 2. Алгоритм управління репутаційним ризиком
підприємства@посередника

Авторська розробка.
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нову для обгрунтування позиції в прийнятті управлінських

рішень щодо зниження рівня репутаційного ризику підприєм%

ства%посередника. Напрямком подальшого дослідження є ап%

робація розробленої моделі оцінювання та управління репу%

таційним ризиком на реальних підприємствах%посередниках та

аналіз результатів моделювання.

Апробацію розробленої моделі оцінювання репутацій%

ного ризику підприємства — фінансового посередника про%

ведено на Публічному акціонерному товаристві акціонерно%

му комерційному банку "Індустріалбанк" (м. Запоріжжя)

(далі АКБ "Індустріалбанк").

На сьогодні АКБ "Індустріалбанк" має сприятливу ділову

репутацію, що склалася завдяки багаторічному досвіду робо%

ти на банківському ринку, участі у вітчизняних та міжнародних

професійних організаціях, наявності розгалуженої мережі та

співпраці з великими клієнтами, бездоганній платіжній репу%

тації, помірній ризикованості кредитної діяльності, стабільності

фінансового стану. Зважаючи на загострення конкуренції та

поступове витіснення АКБ "Індустріалбанк" з банківського

ринку, необхідна об'єктивна оцінка наявного репутаційного

ризику, що дозволить розробити комплекс заходів щодо

підтримання рівня репутаційного ризику на мінімально мож%

ливому рівні для запобігання подальшому скороченню ресур%

сної бази та для збереження ринкової позиції банку.

Зважаючи на перераховані фактори, необхідна об%

'єктивна оцінка наявного репутаційного ризику, що дозво%

лить розробити комплекс заходів щодо підтримання рівня

репутаційного ризику на мінімально можливому рівні для

запобігання подальшому скороченню ресурсної бази та для

збереження ринкової позиції банку.

Поточні значення показників оцінки концептів когнітив%

ної моделі розраховані за методикою, наведеної в роботі

[2]. На підставі поточних значень показників оцінки концептів

когнітивної моделі репутаційного ризику АКБ "Індустріал%

банк" проведено розрахунок величини репутаційного ризи%

ку за формулою (4):

*
1

∑
∑ ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−=
i

іi

f

fнормx
R (4),

maxi

i

і
х

фактx

нормх =
(5),

де нормхі  — нормована оцінка і%го концепту;

фактхі — фактична оцінка і%го концепту;
 

mаахі — максимально можлива за шкалою оцінка і%

го концепту;

f
і
 — функція сили зв'язку і%го концепта та концепта "ре%

путаційний ризик".

Результати оцінювання представлено в таблиці 1.

За результатами оцінювання коефіцієнт репутаційного

ризику АКБ "Індустріалбанк" дорівнює 0,486, що відпові%

дає рівню "середній". Найбільший вплив на формування

величини репутаційного ризику банку мали соціально%пси%

хологічні фактори (рівень адекватності відображення репу%

таційного ризику особою, на яку покладено функції управ%

ління репутаційним ризиком; сила мотиву управляти репута%

ційним ризиком; рівень сформованості уявлення керівної

особи про репутаційний ризик організації).

Серед управлінських факторів на рівень репутаційного

ризику в найбільшій мірі вплинув рівень сформованості бан%

ком вміння управляти репутаційним ризиком (відповідає

нижній границі рівня "середній") та середній рівень мобіль%

ності банку.

у блоці економічних факторів основною причиною

збільшення репутаційного ризику є низький прибуток та про%

дуктивність діяльності, що відповідає нижній межі інтерва%

лу "достатня".

Ринковим фактором, що збільшує репутаційний ризик

банку, є висока відомість бренду.

Оскільки значення величини репутаційного ризику на%

лежить до інтервалу [0,37; 0,63), то за алгоритмом управлі%

ння репутаційним ризиком підприємтва%посередника (рис.

2) наступним кроком є розробка сценаріїв управління за

окремими контурами.

При розбудові сценаріїв управління репутаційним ри%

зиком підприємства%фінансового посередника нами було

враховано поточні значення показників оцінки концептів

когнітивної моделі, досягнуті ним значення некерованих

факторів (гудвіл, відомість бренду), а також цільові орієн%

тири менеджменту (прибуток, стійкість).

Спочатку було розглянуто можливості зменшення ре%

путаційного ризику банку за окремими складовими оцінки

кожного концепту моделі ( jппрогнохі ) та розраховано про%

гнозні значення показників оцінки концептів когнітивної

моделі ( прогнозхі ).

За допомогою системи "Канва" розраховані прогнозні

значення величини репутаційного ризику АКБ "Індустріал%

банк" при внесенні імпульсу в поодинокі концепти моделі. В

результаті сформовані наступні сценарії управління репу%

таційним ризиком фінансового посередника за поодиноки%

ми концептами (табл. 2).

Як видно з таблиці 2, усі розроблені сценарії є реальними

до впровадження, оскільки мають високі значення консонан%

су (від 0,67 — "дуже можливо" до 0,95 — "достовірно"). Най%

більше зниження репутаційного ризику АКБ "Індустріалбанк"

при досягнутому рівні поточних значень показників оцінки кон%

цептів когнітивної моделі може бути отримано від сценаріїв 1,

2 та 3.

Отже, перераховані вище сценарії слід враховувати при

розробці заходів зі зниження рівня репутаційного ризику

АКБ "Індустріалбанк". На інші проаналізовані сценарії до%

речно спиратися при розробці плану заходів з попереджен%

ня зростання рівня репутаційного ризику банку.

Таким чином, отримані прогнозхі   за кожним з сценаріїв

лягатимуть у якості меж при розбудові сценаріїв за конту%

рами управління.

 ∑ v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 

fі 5,415 0,746 0,746 0,746 0,403 0,567 0,373 0,433 0,373 0,328 0,328 0,567 -0,299-0,224 0,328 

фактхі  - 0,393 0,510 1152 2,07 0,41 3,93 1,053 14,3 0,706 0,996 0,72 71 -146 1 

maxіх  - 1 1 16807 5 1 5 2 170 1 1 1 100 2000 1 

нормхі  - 0,393 0,510 0,069 0,414 0,41 0,786 0,527 0,084 0,706 0,996 0,72 0,71 -0,073 1 
fі * нормхі   

2,784 0,293 0,380 0,051 0,167 0,232 0,293 0,228 0,031 0,232 0,327 0,408 -0,212 0,016 0,328 
RR 0,486 

Таблиця 1. Розрахунок величини репутаційного ризику АКБ "Індустріалбанк" за поточними
значеннями показників оцінки концептів когнітивної моделі
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Метою моделювання став підбір управлінських впливів

за контурами управління для досягнення банком значення

величини репутаційного ризику 0,34, що відповідає верхній

межі рівня "низький". Для досягнення поставленої мети в

системі "Канва" було здійснено розв'язок оберненої задачі

та визначено цільові стани управління за окремими конту%

рами управління: економічним, управлінським, соціально%

психологічним, ринковим.

Цільовий стан репутаційного ризику банку був в повній

мірі досягнутий тільки при моделюванні в соціально%психо%

логічному контурі (рис. 3). Для зниження величини репута%

ційного ризику до 0,34 банку достатньо збільшити сформо%

ваність уявлення керівництва про репутаційний ризик до

рівня 0,82, що відповідає нижній межі рівня оцінювання "по%

вне диференційоване уявлення%знання" та силу мотиву уп%

равляти репутаційним ризиком. Консонанс репутаційного

ризику 0,95. Отже, при моделюванні досягнуто майже дос%

товірний результат. Таким чином, оскільки мета моделюван%

ня досягнута, сценарій управління репутаційним ризиком за

факторами соціально%психологічного контуру прийнятний

для подальшого впровадження в практику управління АКБ

"Індустріалбанк".

При реалізації сценарію управління за факторами со%

ціально%психологічного контуру відбуватимуться позитивні

зрушення за усіма концептами моделі. Вагомим наслідком

реалізації сценарію є зростання до 31% із прийнятним рівнем

консонансу за концептами "адекватність відображення керів%

ником репутаційного ризику підприємства%посередника",

"ділова репутація підприємства%посередника", "мобільність

підприємства%посередника". Графічне зображення профілю

Сценарій прогнозхі  RR прогноз Консонанс 

1. Збільшення рівня сформованості уявлення 
керівної особи про репутаційний ризик (РР) 0,91 0,30 0,86 

2. Збільшення сили мотиву керівництва впливати 
на РР підприємства-посередника  3360 0,14 0,93 

3. Збільшення рівня сформованості банком вміння 
управляти РР 4,0 0,36 0,95 

4. Збільшення мобільності банку  0,45 0,47 0,95 

5. Поліпшення якості рішень керівництва банку  4,6 0,46 0,93 

6. Збільшення продуктивності банку  1,13 0,48 0,82 

7. Збільшення доступності ресурсів  0,8 0,48 0,95 
8. Поліпшення ділової репутації  0,95 0,43 0,67 

Таблиця 2. Результати імпульсного моделювання репутаційного ризику АКБ "Індустріалбанк"
за поодинокими концептами

Рис. 3. Розв'язок оберненої задачі у системі "Канва" за стратегією управління репутаційним
ризиком у соціально@психологічному контурі (скрин з екрану)
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репутаційного ризику банку наведено на рисунку 4. Таке відоб%

раження дозволяє наочно виявити наявні диспропорції в фор%

муванні репутаційного ризику та демонструє результати реал%

ізації запропонованого сценарію.

 Щодо розробки заходів з реагування на фактичний

стан репутаційного ризику за розробленим алгоритмом

управління (рис. 2), можливо запропонувати менеджмен%

ту ПАТ АКБ "Індустріалбанк" таку систему управлінських

дій:

— на рівні стратегічного управління: впровадження си%

стеми винагородження особи, що приймає рішення у області

управління репутаційним ризиком підприємства%фінансово%

го посередника, залежно від досягнутого зниження репута%

ційного ризику;

— на рівні тактичного управління: навчання керівної

особи з питань управління репутаційним ризиком;

— на рівні операційного управління: здійснення моні%

торингу репутаційного ризику, запровадження системи

звітів з питань управління репутаційним ризиком (про ре%

зультати оцінювання репутаційного ризику, про виконан%

ня плану заходів з попередження зростання рівня репута%

ційного ризику), збереження інформації з питань репутац%

ійного ризику у базі знань підприємства для подальшого

використання при розробці стратегії управління репутац%

ійним ризиком.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у результаті реалізації моделювання оці%

нювання та управління репутаційного ризику ПАТ АКБ "Інду%

стріалбанк" отримано такі ефекти:

— економічні: збільшення доступності ресурсів, вели%

чини прибутку, стійкості підприємства%посередника при зни%

женні репутаційного ризику;

— управлінські: оцінка якості управління репутаційним

ризиком та якості управлінських рішень з цього питання, об%

грунтування рішень щодо збільшення стійкості, мобільності

та продуктивності підприємства%посередника, зменшення

часу на прийняття рішень в області управління репутацій%

ним ризиком, підвищення керованості процесом управлін%

ня та підвищення ефективності управління репутаційним

ризиком;

— соціально%психологічні: обгрунтування рішень щодо

мотивації персоналу, обгрунтування рішень щодо проведен%

ня заходів з підвищення кваліфікації персоналу;

Отже, практична реалізація алгоритму управління ре%

путаційним ризиком підприємства%посередника на прикладі

діяльності ПАТ АКБ "Індустріалбанк" підтвердила його уні%

версальність та комплексність у розробці та реалізації

управлінських рішень з урахуванням визначених рівнів ре%

путаційного ризику.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Позитивні чи негативні прояви конкуренції значною

мірою залежать від суспільно%економічних умов, в яких вона

реалізується. Конкурентна політика держави спрямована на

створення сприятливих умов розвитку конкуренції, концен%

трацію зусиль суспільства на недопущення та запобігання

можливим недобросовісним діям у конкуренції, що окре%

мим підприємцям не під силу. У зв'язку з цим, для забезпе%

чення ефективної роботи конкурентного механізму, надзви%

чайно важливо визначити її напрями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми розвитку конкурентної політики в Україні ста%

ли предметом дослідження багатьох українських вчених%

економістів, серед яких В. Базилевич [1], З. Борисенко [2],

А. Ігнатюк [3], О. Костусєв [4], В. Лагутін [5], Ю. Уманців

[7], Г. Филюк [8] та ін. Детально аналізуючи широкий спектр

УДК 338.2
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DIRECTIONS COMPETITION POLICY

У статті розкрито сутність, основні завдання та напрями конкурентної політики держави. Ви�
значено комплекс заходів щодо формування ефективного конкурентного середовища, удос�
коналення правил конкуренції, її захисту і підтримці, розвитку інституційного забезпечення.
Протягом попереднього століття, коли розвинені ринкові країни вишукували засоби боротьби з
наслідками, Україна проходила шлях від зародків ринку в часи НЕПУ до жорстко регульованої
економіки в часи побудови соціалізму. Останні роки в країні розвивається ринкова економіка,
але політична специфіка країни поки що не дає можливості створити рівні умови для всіх
суб'єктів господарювання. Економічна еліта створюється переважно не на успіхах найефек�
тивніших підприємців, а на тлі захоплення економічної влади неринковим шляхом. Найбільші
успіхи спостерігаються в тих ділових колах, які наближені до впливових осіб держави. Потрібно
насамперед захистити широке коло підприємців, які намагаються стати на ноги.

The article reveals the essence, the main objectives of competition policy. The complex measures
to create efficient competitive environment, the improvement of competition, its protection and
support, the development of institutional support. During the previous century, when developed
market countries looked for means to combat the consequences Ukraine passed the way from germs
market in times of NEP to tightly regulated economy in times of socialism. In recent years the country's
developing market economy, but the political one will specificity makes it impossible to create equal
conditions for all entities. The economic elite created is usually not the most effective on the success
of entrepreneurs, and against the backdrop of capture by non�market economic power. The greatest
success of those observed in the business community who are close to influential officials. It is
necessary first of all to protect a wide range of businesses that are trying to stand up.
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завдань, форм реалізації, інструментарію, а також окремі

недоліки здійснення конкурентної політики в Україні, ці вчені

зазвичай розходяться в думках щодо сутності конкурент%

ної політики як такої. Звідси випливають й існуючі дискусії

щодо проблем та перспектив розвитку конкурентної політи%

ки в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сутності, основних завдань

та напрямів конкурентної політики як складової економіч%

ної політики держави з метою захисту, розвитку, стимулю%

вання економічної конкуренції та забезпечення конкурен%

тоспроможності національної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конкурентна політика в Україні має свою специфіку,

передбачає здійснення комплексу заходів щодо формуван%
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ня ефективного конкурентного середовища, удосконален%

ня правил конкуренції, впровадження сучасних методів дер%

жавного регулювання діяльності суб'єктів природних моно%

полій, захисту і підтримці конкуренції, розвитку її інституц%

ійного забезпечення. Для України конкурентна політика

держави залишається вкрай важливою проблемою. Поки що

ринкові сили не працюють на достатньому рівні, тому їх до

пори до часу повинне замінити державне регулювання. У

більшості сфер не можна від нього відмовлятися, доки в цих

сферах не запрацюють регулюючі ринкові механізми. Ве%

ликою помилкою є ставка на дію ринкових сил і усунення

державного регулювання там, де не спрацьовують ринкові

сили. При цьому не можна й повністю покладатися на роль

суб'єктивного фактора в розвитку економіки. Регулюючі

можливості держави мають певну об'єктивну межу. Тому,

враховуючи це, необхідно якнайшвидше розвивати ринкові

сили, вірніше забезпечувати простір для їх ефективного

розвитку. Таким чином, основними напрямами конкурент%

ної політики України визначено:

— забезпечення ефективного розвитку конкурентних

відносин, підвищення конкурентоспроможності та зменшен%

ня рівня монополізації економіки;

— оптимізація діяльності органів виконавчої влади та

органів місцевого самоврядування як суб'єктів економічних

відносин;

— удосконалення регулювання діяльності суб'єктів при%

родних монополій;

— розвиток законодавства про захист економічної кон%

куренції.

В узагальненому вигляді основним завданням конкурен%

тної політики можна визначити створення нормальних,

рівних умов для роботи всіх суб'єктів підприємницької діяль%

ності та захист від свавілля монополій. Історично так і скла%

лося, що в більшості розвинених країн основні зусилля кон%

курентних органів спрямовані, з одного боку — на пробле%

ми монопольної діяльності (антимонопольне законодав%

ство), а з іншого боку, на захист від недобросовісної конку%

ренції.

Як і в більшості інших напрямів державного регулюван%

ня економіки, в конкурентній політиці важливо знайти ту

золоту середину, в межах якої втручання держави недо%

цільне, а де регулювання надзвичайно необхідне. Передусім

держава, як ніхто інший, має можливості й важелі регулю%

вання процесу формування конкурентного середовища.

Вона має контролювати процеси злиття компаній та інші

види економічної концентрації, в результаті яких може відбу%

ватися монополізація товарних ринків. Значною мірою від

рішень різних державних органів залежить встановлення чи

усунення бар'єрів доступу на ті чи інші ринки нових конку%

рентів. Особливо це має значення в зовнішньоекономічній

діяльності.

Водночас, приймаючи рішення щодо дозволу чи обме%

ження монополізації окремих ринків шляхом концентрації

чи встановлення бар'єрів, слід орієнтуватися не тільки на

формальні кількісні ознаки стану цих ринків, а й на ширші

питання ефективності суспільно%економічного процесу за%

галом. Тут бувають випадки, коли підвищення ступеня мо%

нополізації ринків супроводжується виграшем за іншими

параметрами, які характеризують соціально%економічні про%

цеси. Світова практика напрацювала так зване "правило

розумного підходу", яке тепер широко застосовується в

конкурентній політиці багатьох високорозвинених країн.

Зокрема в США від принципу "per se", тобто безумовної

заборони всіх дій, які самі собою призводять до монополі%

зації ринків і які раніше однозначно вважались економіч%

ним злочином, тепер переходять до зазначеного правила

"розумного підходу", коли злочином вважається не сама мо%

нополізація, а лише зловживання монопольним становищем.

Злиття компаній може викликати, наприклад, важливий на%

уково%технічний ефект, і тому, з погляду здорового глузду,

забороняти такі злиття іноді немає сенсу. Тобто в питаннях

державного регулювання концентрації слід віддавати належ%

не певним ринковим тенденціям, показникам ефективності

соціально%економічних процесів, інакше державне втручан%

ня може стати причиною фіксування застарілих пропорцій

виробництва.

Крім регулювання процесів концентрації ринків, жор%

сткого контролю вимагає діяльність уже створених моно%

полій, які, зловживаючи своїм домінуючим становищем,

можуть створювати серйозні проблеми для споживачів. За%

вищення цін, дискримінаційні умови постачання товарів —

природне явище для монополіста, тому вони повинні при%

пинятися відповідними контролюючими органами. Законом

визначена навіть можливість примусового поділу суб'єкта

господарювання, якщо він зухвало зловживає таким своїм

становищем. Тільки державні органи можуть цивілізовано

поставити на місце монополіста%порушника. Якщо держава

цього не зробить, то підприємці змушені будуть захищати%

ся від таких зловживань їншими методами. Особливо гос%

тро проблема зловживання стоїть у сфері природних моно%

полій, де конкуренції немає і, як правило, не може бути або

вона надто ускладнена. Тому державне регулювання при%

родних монополій — традиційно один із найважливіших

напрямків регулювання економічних процесів. Якщо в кон%

курентних секторах економіки втручання держави має бути

мінімальним, то у сфері природних монополій воно повин%

но бути надзвичайно жорстким.

У сфері дії конкурентних сил, як правило, немає необ%

хідності встановлювати ціни, обсяги виробництва, стандар%

ти якості — все це зробить сама конкуренція. Завдання дер%

жави — лише захищати цю конкуренцію, контролювати дот%

римання її правил. А от у сфері природних монополій, де

конкуренції немає, регулюючу роль держави важко пере%

більшити. У цій сфері жорсткий державний контроль цін,

якості послуг, обсягів виробництва просто вкрай необхід%

ний. Більшість розвинених країн створює для виконання цієї

функції спеціальні регулюючі органи, які працюють пара%

лельно з органами захисту конкуренції.

Суттєвий фактор спотворення конкуренції — змови

підприємців, які, формально не займаючи монопольне ста%

новище, можуть поводитися на ринку як дійсні монополісти.

Вони домовляються між собою про ціни, розподіл ринків,

спотворення результатів аукціонів або інші дії, які дозволя%

ють їм порушувати інтереси споживачів. Безумовно, в такі дії

повинна втручатися держава. Тому картельні змови під%

приємців у всіх розвинених країнах привертають найпильні%

шу увагу конкурентних органів. У боротьбі з узгодженими

діями держава не повинна залишати постраждалих наодинці

з групою порушників. Її обов'язок не тільки захистити підприє%

мця або просто споживача, а й зробити все можливе для за%

побігання подібним порушенням у майбутньому.

Серйозним видом порушень цивілізованих правил кон%

куренції є недобросовісна конкуренція — дії, коли окремі

підприємці ведуть себе непорядно щодо до своїх конку%

рентів. Звичайно, факти недобросовісної конкуренції самі

постраждалі можуть припиняти застосуванням різних сило%

вих методів і погроз. Але в цивілізованому суспільстві це

безпосередній обов'язок конкурентних органів, а в багать%

ох країнах — ще й судів. Недобросовісна конкуренція —

масовий вид порушень, тому її попередження вимагає і ма%

сових заходів. Передусім ідеться про розміщення роз'ясню%

вальних матеріалів у засобах масової інформації та інших

профілактичних дій щодо ознайомлення з вимогами конку%

рентного законодавства. Зрозуміло, що ніхто, крім держа%

ви, не буде цим займатися. Бізнес цікавиться тільки тим, що

може принести суттєві прибутки.
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У пострадянських країнах досить поширені факти дис%

кримінації підприємців органами влади й управління. Деякі

чиновники використовують свою владу для надання пере%

ваг, ексклюзивних прав, пільг окремим суб'єктам господа%

рювання чим порушується рівність усіх підприємців у кон%

куренції. Антиконкурентні дії органів влади не обов'язково

проявляються у вигляді письмових рішень. Це можуть бути

й усні вказівки, укладення угод або будь%які інші дії чи навіть

бездіяльність, які вже призвели чи можуть призвести до спот%

ворення конкуренції.

 Усі наведені дії, на жаль, досить поширені в суспільстві

і тому вимагають пильної уваги. Без зняття цієї проблеми не

можливо створити нормальне конкурентне середовище,

забезпечити рівні умови господарювання для всіх

підприємців — як вітчизняних, так і іноземних. І знову ж таки

вирішувати ці проблеми повинна держава. Але якщо всі по%

передні види порушень, про які йшлося вище, можуть і по%

винні усувати різні державні органи всіх рівнів, то боротьба

з антиконкурентними діями самих органів влади є повнова%

женням найвищих державних структур. Вирішальне значен%

ня тут мають не стільки заходи карального характеру,

скільки створення умов, за яких такі порушення були б про%

сто неможливі.

У розвинених ринкових країнах таких проблем майже

немає, тому немає і відповідних норм у конкурентному за%

конодавстві. Це зумовлено тим, що достойна зарплата й

нормальні умови для виконання своїх обов'язків не створю%

ють умов для корумпованих дій. У нас ці проблеми можуть

поступово вирішатися самі собою в міру зростання достат%

ку широких верств населення і, зокрема, державних чинов%

ників. Але затягування вирішення таких проблем обходить%

ся надто дорого. Воно буде супроводжуватися суттєвими

втратами для суспільства, тому треба негайно привернути

увагу керівництва держави до вирішення цих проблем. Це

саме той приклад, коли конкурентна політика повинна

здійснюватися найвищими ешелонами влади. Ніхто інший

не зможе цього зробити.

Крім вищенаведених напрямів конкурентної політики,

які з більшим чи меншим успіхом вже реалізуються в Ук%

раїні, важливим її напрямком є контроль за наданням дер%

жавної допомоги та створення пільгового режиму функціо%

нування для окремих підприємців. Державна допомога й

надання переваг певним суб'єктам господарювання в окре%

мих випадках — необхідні заходи динамічного розвитку

суспільства, усунення диспропорцій виробництва, ринків на

певних напрямках науково%технічного прогресу, соціально%

го захисту окремих верств населення тощо. Тобто пільго%

вий режим часто є об'єктивно необхідним явищем. Але без%

контрольне створення такого режиму, як правило, суттєво

порушує рівні умови в конкуренції для окремих товарови%

робників. Цей напрям конкурентної політики є одним із най%

важливіших напрямків роботи конкурентних органів у бага%

тьох розвинених країнах. Але, як і антиконкурентні дії

органів влади, цей вид порушень вимагає досить високого

рівня контролю. Як свідчить досвід багатьох європейських

країн, такий контроль узагалі повинен бути наддержавним,

— тоді він дає найкращі результати.

Однак налагодження такого контролю цілком можли%

ве і в межах однієї держави, що підтверджує досвід прибал%

тійських країн. Прагнення вступити до Європейського Со%

юзу сприяло розробці й виконанню, на його вимогу, цілого

ряду заходів з адаптації європейського законодавства та

створення сприятливих конкурентних умов за типом тих, які

запроваджені в Європі. Зокрема в ланцюжку таких заходів

було й запровадження контролю за наданням державної

допомоги окремим підприємцям. Те саме терміново необ%

хідно зробити і в Україні. Для цього немає жодних об'єктив%

них перешкод, є тільки небажання певних впливових сил

обмежувати свої переваги в процесі розподілу загальнодер%

жавних ресурсів.

ВИСНОВКИ
Отже, конкурентна політика як комплекс цілеспрямо%

ваних заходів, направлених на створення і захист конкурен%

тного середовища, здійснення профілактики та безпосе%

реднє припинення порушень конкурентного законодавства,

сприяння розвитку добросовісної конкуренції є важливим

напрямком державного регулювання соціально%економіч%

них процесів, без якого неможливий ефективний розвиток

суспільства в умовах ринку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сучасна система державного та самоврядного

управління в Україні переживає період серйозної мо%

дернізації, що обумовлена еволюцією державно%полі%

тичних чинників удосконалення механізмів суспільного

розвитку, яке пов'язане з формуванням сильної держа%

ви, включаючи всі аспекти її розвитку — економічний,

політичний, науковий, соціокультурний та ін. [6, с. 6].

На думку відомого політичного мислителя Ф. Фукуями,

джерелом серйозних проблем, що мають пряме відно%

шення до створенням ефективного державного апара%

ту, особливо у транзитивних державах, завжди були і є

некомпетентні уряди і державний сектор загалом [16,
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c. 24]. В Україні неефективність державного сектора

відображається: у високому рівні корупції серед дер%

жавних службовців і службовців органів місцевого са%

моврядування; у нездатності системи управління на всіх

її рівнях вчасно реагувати на очікування і потреби су%

спільства; у низькому рівні життя більшості населення,

зневірі суспільства у можливості влади провести вдалі і

такі необхідні реформи тощо. Особливо помітною на

цьому тлі є низька ефективність сучасної системи пуб%

лічного управління на всіх її рівнях, що потребує комп%

лексних змін, спрямованих на формування оптимальної

моделі її функціонування з точки зору досягнення ос%

новної мети публічно%управлінської діяльності — забез%

печення управління суспільним розвитком, будучи при

цьому максимально наближеною до задоволення по%

треб і запитів населення на всій території країни й на
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кожному рівні її адміністративно%територіального

устрою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

В Україні вже впродовж багатьох років йде мова про

необхідність модернізації публічного управління на всіх

його рівнях, у тому числі на регіональному, так щоб ство%

рити таку ж успішну, як в розвинених європейських краї%

нах, модель організації публічної влади. Дана пробле%

матика входить до кола наукових інтересів таких відо%

мих вітчизняних фахівців, як Ю. Ковбасюк, В. Голубь

[6], С. Серьогін, І. Письменний, І. Хожило [14], Н. Гон%

чарук, Н. Нижник [11], М. Міхровська [10] та багатьох

інших.

Разом з тим, у вітчизняній фаховій літературі відчут%

но бракує наукових розвідок, присвячених теоретичним

аспектам модернізації публічного управління, зокрема

зв'язуванню сутності понять і явищ тісно пов'язаних із

цим процесом. Особливо необхідно вказати на існуван%

ня певних методологічних і практичних труднощів, що

виникають при спробах розглянути зміст поняття пуб%

лічного управління, оскільки у вітчизняній науковій літе%

ратурі і досі не існує узгодженої позиції щодо теоре%

тичних засад розуміння його сутності. Необхідність та%

кого аналізу обумовлена тим, що оцінка причин, пере%

думов і наслідків зміни цілої парадигми організації сис%

теми публічного влади в країні можливі тільки за умови

чіткого усвідомлення сутності базових понять такої мо%

дернізації.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ) СТАТТІ
Метою дослідження є необхідність визначення та

обгрунтування сутнісного змісту такого базового понят%

тя у галузі знань з державного управління як публічне

управління, що є одними із ключових об'єктів рефор%

мування політико%адміністративної системи на сучасно%

му етапі державотворення в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ
ОБГРУНТУВАННЯ

Донедавна в Україні для позначення організуючо%

го та регулюючого впливу політичної влади на життє%

діяльність суспільства з метою його упорядкування, збе%

реження або перетворення використовувався термін

"державне управління". Зокрема, типовим визначенням

даного поняття у галузі вітчизняної науки "Державне

управління" є наступне: це "процес здійснення автори%

тарного врядування через формування та реалізацію

системи державних органів виконавчої влади на всіх

рівнях адміністративно%територіального поділу країни,

які застосовують сукупність способів, механізмів, ме%

тодів владного впливу на суспільство" [9, с. 21]. В ос%

нові визначень даного поняття, які надаються багатьма

українськими науковцями, закладено класичне розумі%

ння управління у державному секторі, що було запро%

поноване ще М. Вебером, де основними рисами держав%

ного управління вважається його владний характер, ви%

токами якого є воля держави, що поширюється на все

суспільство. Виходячи зі змісту найпоширеніших

дефініцій державного управління, останнє в широкому

смислі являє собою діяльність держави, яка здійснює

свої функції (які є по%суті формуванням та реалізацією

державної політики в інтересах усього суспільства або

лише окремих і найвпливовіших її частин) через систе%

му державних органів влади.

Разом з тим, за останні роки розуміння сутності

державного управління зазнало еволюції внаслідок

розвитку демократії та громадянського суспільства в

Україні, й у вітчизняній фаховій літературі замість дер%

жавного управління все частіше стало застосовувати%

ся поняття публічного управління, що відповідає сучас%

ним тенденціям і практиці функціонування демократич%

ного врядування в розвинених країнах світу. Проте

встановити справжню різницю між цими концептами у

науковому дискурсі виявилося не так легко. Пов'яза%

но це в першу чергу з неадекватним перекладом анг%

ломовного терміну public administration, що викорис%

товується в дослідженнях, присвячених аналізу теоре%

тичних і практичних аспектів здійснення політико%уп%

равлінської діяльності національного і місцевого влад%

ного апарату в західних демократіях, на українську

мову. У вітчизняній фаховій літературі термін public

administration перекладається і як публічне управлін%

ня, і як публічне адміністрування. Тому з метою уник%

нення плутаними в термінології доцільно спочатку з'я%

сувати різницю між цими поняттями.

Ми не має змоги в рамках даного дослідження ана%

лізувати багатий арсенал використання цього поняття у

західній науковій літературі і політичній культурі зага%

лом, тому обмежимось найбільш розповсюдженим тлу%

маченням цього терміну, прийнятими за основу у міжна%

родній практиці управління.

Згідно з глосарієм ООН термін "public administration"

має багато значень. За даними Програми розвитку ООН

(UNDP) це поняття має два тісно пов'язаних значення. У

першому випадку цей концепт розуміється як цілісний

механізм реалізації влади (політика, правила, процеду%

ри, системи, організаційні структури, персонал тощо),

який фінансується за рахунок державного бюджету і

відповідає за управління і координацію роботи виконав%

чої гілки влади та її взаємодію з іншими зацікавленими

сторонами в державі, суспільстві та зовнішньому сере%

довищі [17]. У даному випадку public administration мож%

на асоціювати з державним управлінням у широкому

смислі, принаймні з таким його розумінням, де основою

діяльності держави (органів державної влади), ви%

знається не лише створення умов для як найповнішої

реалізації функцій держави, але й "основних прав і сво%

бод громадян, узгодження різноманітних груп інтересів

у суспільстві та між державою і суспільством, забезпе%

чення суспільного розвитку відповідними ресурсами" [3,

с. 157].

У другому значенні public administration розумієть%

ся як управління та реалізація різних урядових заходів,

що пов'язані з виконанням законів, постанов та рішень

уряду та управління, що пов'язане з наданням публіч%

них послуг [17], тобто йдеться про виконавчо%розпоряд%

чу діяльність органів виконавчої влади, а також інших

органів (наприклад, виконавчих органів місцевого са%

моврядування), у частині реалізації ними виконавчо%

розпорядчих функцій.
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Остання дефініція часто асоціюється в українській

фаховій літературі, або з державним управлінням, у

вузькому його розумінні, як процесом здійснення вико%

навчої влади, який зумовлений головним її призначен%

ням, а саме виконанням законів та інших правових актів

державних органів, або з таким терміном, як "публічне

адміністрування", що є буквальним перекладом public

administration.

Останній теоретичний конструкт виник у процесі імпле%

ментації поняття public administration у науково%категорі%

альний апарат вітчизняної галуззі науки "Державне управ%

ління" з метою розмежування різних значень досліджува%

ного поняття. Водночас у доробках вітчизняних дослід%

ників поняття публічного адміністрування розкривається

по різному, зокрема як: "професійна діяльність держав%

них службовців, яка включає всі види діяльності, спрямо%

вані на реалізацію рішень уряду; вивчення, розробку та

впровадження напрямів урядової політики" [4, c. 4] (по%

суті це державне управління у класичному вузькому

смислі); формою реалізації публічного управління, яке

здійснюють представницькі органи демократичного вря%

дування через свої виконавчі структури [9, с. 20—21]; тех%

нічна складова врядування (управління як вироблення і

реалізації публічної політики), що має здійснюватися на

професійній (неполітичній) основі і чим далі, тим більше

звертатиметься до залучення недержавних партнерів для

спільного вирішення проблем, що постають у цій сфері

управлінської діяльності [12, с. 489] тощо.

Виділення українськими фахівцями з державного

управління вузького, виконавчо%розпорядчого аспекту

public administration в окреме поняття — публічне адмі%

ністрування, на нашу думку, є хибним підходом, що зап%

лутує і переобтяжує категоріальний апарат відповідної

науки; призводить до ототожнення широкого і вузько%

го змісту публічного управління. На нашу думку, більш

продуктивним є підхід, де зміст терміну "адмініструван%

ня" розкривається через поняття державного адмініст%

рування як технологічного процесу підготовки, прийнят%

тя і здійснення управлінських рішень у сукупності ме%

тодів та засобів, за допомогою яких вирішуються зав%

дання держави та її структур різного рівня, справляєть%

ся прямий, систематичний і спеціалізований вплив

органів управління на основі адміністративної відпові%

дальності за виконання рішень [2, с. 16]. Тобто за ана%

логією поняття публічного адміністрування можна роз%

глядати як суто технологічно%процедурну природу

управлінської діяльності публічних органів влади.

Отже, не зважаючи на існування досить широкого

спектру тлумачень публічного управління у західній полі%

тичній науці і практиці, основним лейтмотивом сутнісно%

го змісту цього поняття є управлінська діяльність влади,

що спрямована на узгодження інтересів між носіями ле%

гітимної влади і суспільством (різноманітних груп інте%

ресів). Крім того, на нашу думку, важливо підкреслити,

що немає підстав ні для того, щоб ототожнювати понят%

тя публічного адміністрування з державним управлінням,

ні підміняти зміст публічного управління за рахунок такої

технічної внутрішньоорганізаційної діяльності суб'єктів

владних повноважень, адже це протирічить сутності уп%

равлінської діяльності (процесу), що здійснюється орга%

нами виконавчої влади та іншими носіями легітимної вла%

ди в державі. Така діяльність являє собою певного роду

суспільні відносини, через які реалізуються численні

прямі та зворотні зв'язки між суб'єктами, тобто органа%

ми публічної влади і об'єктами управління. Іншими сло%

вами, управлінська діяльність має лише зовнішню спря%

мованість і розкривається як складова цілісної системи

керування суспільним розвитком, що будучи сукупністю

її компонентів та взаємодій між ними, завжди пов'язана

із суспільством і відображає його запити в управлінні, а

стан будь%якого суспільства значною мірою залежить від

рівня і характеру управління, яке в свою чергу традицій%

но пов'язується із категорією влади.

Відтак, наступним завданням, що деталізує мету да%

ного дослідження, повинно стати відповідь на питання,

що таке публічна влада і чим вона відрізняється від дер%

жавної? Очевидно, що її зміст розкривається, по%пер%

ше, через розуміння поняття "публічний", а по%друге,

через систему органів, що її втілюють.

Безперечно, поняття "публічний" є більш широким

ніж "державний" і ототожнюється у спеціальній літера%

турі з такими словами як державний, суспільний, народ%

ний, загальнонародний, загальнодоступний, комуналь%

ний, відкритий, гласний тощо [5, с. 22]. Тобто мається

на увазі певна якість або характер влади: суспільна,

відкрита, народна, комунальна тощо.

Згідно з уявленням деяких вітчизняних науковців [1;

13; 15 та ін.], публічна влада є такою, що втілюється не

тільки у формі державної влади, але й муніципальної й

охоплює усю сукупність державних органів усіх гілок

влади, а також систему органів місцевого самовряду%

вання. Дане розуміння публічної влади походить від

інтерпретації ст. 5 Конституції України, в якій зазначе%

но, що "народ здійснює владу безпосередньо і через

органи державної влади та органи місцевого самовря%

дування" [7]. Оскільки поняття "народ", що є вищим

носієм влади в державі, асоціюється з категорією "пуб%

лічний", звідси і таке розуміння публічної влади, а отже,

публічного управління, яке у такому сенсі може бути

витлумачено як діяльність в інтересах суспільства (на%

роду), яка забезпечує функціонування усієї системи

органів державної влади та органів місцевого самовря%

дування та передбачає скоординовані групові рішення

з розробки та реалізації державної політики.

Утім, на думку інших фахівців у галузі науки "Дер%

жавне управління", поняття публічного управління має

розкриватися більш вузько — через діяльність виконав%

чої гілки влади і адміністративного апарату, що разом з

органами місцевого самоврядування становлять понят%

тя публічної адміністрації, основними структурними еле%

ментами якої є: державні органи виконавчої влади; ад%

міністративний апарат; виконавчі органи місцевого са%

моврядування [12, с. 489—490; 8]. Такий підхід, на наш

погляд, є більш зваженим, оскільки дозволяє, врахову%

ючи багатогранність та масштабність суб'єктів публіч%

ної влади (фактично всіх владних інституцій), виділити

ті, що уповноважені на безпосередню виконавчу

діяльність, тобто забезпечують виконання законів та

інших нормативно%правових актів державних і само%

врядних суб'єктів владних повноважень (уряду, парла%

менту, президента, представницьких органів місцевого

самоврядування тощо) в суспільних інтересах. Відтак,

з такої точки зору публічне управління виражається че%

рез роботу публічної адміністрації.
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Ще одним важливим аспектом, що розкриває зміст

публічної влади, а отже, сутнісну природу публічного

управління, й на якому роблять наголос у зарубіжній

фаховій літературі, а відтепер і у вітчизняній, є харак%

тер відносин між суб'єктом керування і об'єктом управ%

ління як складових елементів системи управління дер%

жавою.

У сучасній демократичній організації суспільного

життя, управлінський процес здійснюють окрім спеці%

альних інститутів держави та органів місцевого само%

врядування також численні неурядові і приватні (бізне%

сові) організації (беруть участь в управлінні). У зв'язку

з цим деякі вітчизняні науковці інтерпретують концепт

публічного управління як синтез управляючого впливу

та гласної (публічної) взаємодії апарату державного уп%

равління і суспільства при прийнятті важливих для сус%

пільства (населення, соціуму) рішень, дій; як відкриту

публічну сферу суспільних інтересів, в якій всі соціальні

інститути, громадяни можуть виступати не лише в ролі

об'єктів управління, а й суб'єктами, автономними оди%

ницями у відносинах з органами влади та управління [6,

с. 11]. Іншими словами, основна ідея публічного управ%

ління з такої позиції розкривається у формулі: управлі%

ння суспільством разом із суспільством, де різного роду

суспільні інституції (громадські об'єднання, релігійні

організації, профспілки та інші інститути громадянсько%

го суспільства, комерційні установи, інші юридичні і при%

ватні особи) можуть виступати партнерами публічної

влади у вирішенні питань, важливих для суспільства у

цілому, або для місцевого населення шляхом: соціаль%

ного і державно%приватного партнерства, участі у ро%

боті дорадчо%консультативних органів при публічних

органах влади, надання пропозицій останнім через

інструмент звернень, здійснення громадського контро%

лю публічно%управлінських рішень тощо.

Отже, розуміння терміну публічного управління у

вітчизняній науковій літературі вибудовується головним

чином через розкриття сутності таких понять, як "публ%

ічний", "публічна влада", а також аналіз характеру взає%

модії між суб'єктами керування (органами публічної

влади) і об'єктами управління в сучасних умовах сусп%

ільного розвитку. Проведений аналіз дозволяє стверд%

жувати, що публічне управління значним чином

відрізняється від державного характером влади, керу%

ючими суб'єктами, можливістю залучення до відповід%

ної управлінської діяльності об'єктів управління. Відтак,

ми маємо підстави розкривати досліджуване поняття у

широкому і вузькому сенсі.

У широкому значенні публічне управління, на нашу

думку, може розумітися як система управління суспіль%

ним розвитком, що розкривається у діяльності органів

публічної влади — органів державного управління та

місцевого самоврядування, — що є повністю підзвітною

суспільству, і здійснює в його інтересах та за його участі

скоординовані рішення з розробки та реалізації держав%

ної політики.

У вузькому сенсі публічне управління буде доціль%

ним розкрити як виконавчо%розпорядчу за характером

діяльність публічної адміністрації (виконавчих органів

державної влади та виконавчих органів місцевого са%

моврядування), що здійснюється на професійній основі

з широким залученням недержавних партнерів при

реалізації важливих для суспільства або місцевого на%

селення рішень (надання публічних послуг, виконання

законів та інших нормативних актів, які регулюють та

регламентують суспільні відносини).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підводячи підсумок аналізу різних підходів щодо

розуміння сутності публічного управління (public

administration) у зарубіжній і вітчизняній фаховій літе%

ратурі можна стверджувати, що його природа носить

значно ширший характер ніж у державного управління.

Публічне управління як елемент системи управління сус%

пільним розвитком в демократичній правовій державі,

істотним чином відрізняється від традиційного (бюрок%

ратичного) концепту державного управління за такими

критеріями як: характер влади, що має бути демокра%

тичною, підзвітною і прозорою; керуючі суб'єкти (пуб%

лічна влада у широкому смислі або публічна адмініст%

рація у вузькому); можливість і необхідність залучення

до відповідної владно%управлінської діяльності об'єктів

управління — бізнес, інститути громадянського суспіль%

ства, соціально активних громадян інших недержавних

акторів. Крім того, аналіз різних підходів щодо розумі%

ння сутності публічного управління (public administ%

ration) у зарубіжній і вітчизняній фаховій літературі доз%

волив розкрити широке і вузьке значення досліджува%

ного поняття, що надає змогу сконцентрувати подаль%

шу дослідницьку увагу на інших теоретичних і прак%

тичних аспектах модернізації публічного управління в

Україні. Зокрема дана проблематика актуалізує не%

обхідність подальших наукових досліджень, що стосу%

ються сутності і змісту відповідних модернізаційних змін

на регіональному рівні, з огляду на проголошену украї%

нською владою довгоочікувану адміністративну рефор%

му.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальний розвиток будь%якої держави визначаєть%

ся рівнем соціального розвитку її регіонів. Проте в сучас%

них умовах системної кризи, яка охоплює практично усі

сфери людської життєдіяльності, загострюються пробле%

ми регіональних диспропорцій рівня та якості життя на%

селення, надмірної нерівності у доступі до ресурсів та
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поширення соціального відторгнення в регіонах України.

За таких обставин виникає нагальна потреба в пошуку

ефективних шляхів вирішення соціальних проблем, адек%

ватних масштабам і характеру суспільних перетворень.

Натомість наявна система державного управління проце%

сами соціального розвитку регіонів залишається мало%

ефективною, суперечливою, значною мірою відірваною
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від суспільних потреб та будується на недостатньо дос%

коналих й застарілих методах управління. Відтак актуал%

ізується необхідність вироблення якісно нових засад дер%

жавного управління соціальною сферою регіонів, оптим%

ізації функцій та удосконалення механізмів взаємодії

суб'єктів управління усіх ієрархічних рівнів, запроваджен%

ня сучасного інструментарію у діяльність органів влади.

Успішність цього процесу детермінує потребу у фор%

муванні комплексної теоретико%методологічної бази мо%

дернізації державного управління соціальним розвитком

регіонів, в тому числі механізмів здійснення державно%

управлінського впливу як головної передумови підвищен%

ня ефективності управлінського процесу. Саме тому фун%

даментальною і вельми актуальною проблемою управлі%

нської галузі знань є обгрунтування теоретичних та мето%

дологічних засад дослідження системи механізмів дер%

жавного управління соціальною сферою регіонального

рівня та їх практичного застосування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Звернення до результатів аналізу основних тенденцій

дисертаційних досліджень у галузі наук з державного уп%

равління в Україні, здійсненого авторитетними фахівця%

ми у цій царині, засвідчує, що найбільша частка дисер%

тацій проводиться за спеціальністю 25.00.02 — механіз%

ми державного управління [1, с. 6]. Відповідно у площині

наукових розвідок постійно перебувають питання визна%

чення сутності, характерних особливостей, класифікації,

формування та удосконалення механізмів державного уп%

равління у різних сферах суспільної діяльності. Зокрема

означеним аспектам цієї наукової проблеми присвячено

чимало праць знаних дослідників у сфері соціальної пол%

ітики та управління соціальною сферою, серед яких, пе%

редусім, М. Кравченко, Е. Лібанова, О. Макарова, О. Пет%

роє, А. Попок, А. Решетніченко, П. Ситнік, В. Скуратівсь%

кий, В. Трощинський, Н. Ярош. Теоретичні засади фор%

мування та практичні аспекти застосування державних ме%

ханізмів регіонального розвитку обгрунтовуються у робо%

тах Т. Безверхнюк, О. Бобровської, В. Вакуленка, З. Вар%

налія, В. Воротіна, З. Герасимчук, М. Долішнього, М. Іжі,

О. Коротич, В. Мамонової, В. Куйбіди, М. Орлатого, С.

Серьогіна, А. Тамма, А. Ткачука, О. Топчієва та багатьох

інших.

Аспектне відображення проблеми формування ме%

ханізмів державного управління соціальним розвитком,

в тому числі регіональних систем та територіальних гро%

мад, міститься у дослідженнях як фахівців з державного

управління (зокрема, М. Аровіна, І. Беганська, О. Вольська,

С. Зінченко, Н. Копилова, Т. Мехедова, І. Ніколіна Р. При%

ходько), так і представників економічної галузі знань (О.

Євсєєва, В. Куценко, С. Матусяк, О. Омельченко, І.

Польська, У. Садова, В. Удовиченко, Н. Халда та інші).

Все більш вагомого розвитку набувають й ціле%

спрямовані дослідження сучасного розуміння механізмів

публічного управління. До таких наукових розвідок мож%

на віднести, наприклад, публікації вітчизняних науковців

В. Башкатова, Т. Ганцюк, А. Кузнєцова, Є. Морозова, Л.

Приходченко, О. Радченка, Р. Рудніцької, О. Федорчак.

Концептуальні засади механізмів державного управлін%

ня висвітлено у працях таких дослідників як В. Авер'я%

нов, Г. Атаманчук, В. Бакуменко, В. Князєв, М. Круглов,

В. Малиновський, П. Надолішній, Н. Нижник, О. Оболенсь%

кий, Г. Одінцова Ю. Тихомиров, Л. Юзьков та інших нау%

ковців.

Однак, попри наявність значного масиву наукових

публікацій з питань механізмів державного управління в

цілому та в окремих сферах суспільної діяльності, рівень

дослідження проблеми формування механізмів держав%

ного управління соціальним розвитком регіонів зали%

шається невідповідним її значущості та актуальності, що

відмічається, передусім, фрагментарністю розгляду, не%

достатньою науковою розробленістю визначення механ%

ізму державного управління та його складових елементів

загалом. Залишається варіативною сутність та зміст по%

няття, що позначає досліджувану категорію, яка відпові%

дно потребує конкретизації характеристик та уточнення

її структурних компонентів, визначення методологічних

основ дослідження механізмів державного управління

соціальним розвитком регіонів.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — на основі аналізу теоретичного дороб%

ку вітчизняних та зарубіжних фахівців стосовно система%

тизації підходів до інтерпретації, змістовного наповнен%

ня, характерних особливостей поняття "механізм держав%

ного управління", його структури та елементного складу

обгрунтувати ключові теоретико%методологічні положен%

ня стосовно дослідження проблем формування ме%

ханізмів державного управління соціальним розвитком

регіонів, визначення їх сутності та виділення системних

характеристик.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Механізм державного управління є тією складовою

державно%управлінської системи, яка виступає головною

передумовою підвищення ефективності управлінського

процесу, відповідно потребує максимально можливої точ%

ності понятійного визначення. При цьому навіть родове

поняття "механізм" може трактується у різних значеннях,

які випливають як з етимології цього слова, так і з його

використання у багатьох суспільствознавчих науках. Не%

зважаючи на певну близькість поглядів вітчизняних і за%

рубіжних дослідників, все ще "точиться дискусія стосов%

но розуміння сутності, змісту та характерних особливос%

тей власне самого поняття механізму як відповідної нау%

кової категорії" [13, с. 19]. Не існує загальновизнаного

підходу й до інтерпретації терміну "механізм державно%

го управління". Не вдаючись до переліку та критичного

аналізу всіх наявних визначень, слід наголосити на виді%

ленні базових підходів до розуміння сутності досліджу%

ваної наукової категорії. Зокрема, як зазначають фахівці

у галузі державного управління, визначення поняття ме%

ханізму державного управління, його складових та основ%

них видів можна звести переважно до двох основних

підходів: структурно%організаційного — як статична

єдність певних елементів, які слугують інструментом

організації управлінських явищ і процесів; та структурно%

функціонального — як динаміка, реальне функціонуван%

ня усієї статичної єдності елементів [7, с. 235; 16, с. 57—

61].

Прихильники першого підходу серед елементів меха%

нізму виділяють систему органів управління, відповідні

підсистеми, структури органів управління та систему пра%

вових норм. Таке розуміння механізмів державного уп%

равління ствердилося переважно у правовій науці. Як при%

клад, можна навести визначення В.Б. Авер'янова, який

під механізмом державного управління розуміє сукупність

відповідних державних органів, організованих у систему

для виконання цілей (завдань) державного управління

відповідно до їх правового статусу, та масив правових

норм, що регламентують організаційні засади та процес

реалізації вказаними органами свого функціонального

призначення [6, с. 44]. В такому розумінні механізм дер%
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жавного управління найбільш відповідає англомовній ка%

тегорії "machinery of government", яка, зокрема, північно%

американською наукою вживається для позначення дер%

жавного апарату, органів управління, що забезпечують

організацію та впровадження управлінського процесу

[17].

Більш чисельна когорта науковців, до якої належать

передусім фахівці у галузі державного управління, до%

тримуються структурно%функціонального напряму, що

дозволяє акцентувати увагу "на динаміці управління, дає

змогу оцінювати управління з позицій його організуючо%

го впливу на очікувані результати, з'являється можливість

абстрагуватися від матеріально%структурної основи управ%

ління та концентрувати увагу на характері, змісті і формі

власне управлінських дій, організує управлінську на%

уку на пошуки й обгрунтування системи і процесів управ%

ління в контексті забезпечення його ефективності і якіс%

них показників" [9, с. 10].

Однак навіть у межах даного підходу структура ме%

ханізмів державного управління різними науковими шко%

лами та науковцями висвітлюється по%різному, ви%

значаючи характерні ознаки та відповідні їм елементи

механізмів державного управління, які постійно розши%

рюються в процесі ускладнення соціальних відносин та

розвитку інституту держави. Зокрема механізмами дер%

жавного управління називають: об'єкти, суб'єкти управл%

іння та взаємовплив між ними [16, с. 57—61]; сукупність

практичних заходів, засобів, важелів, стимулів впливу [8,

с. 33]; елементи системи управління (цілі, функції, мето%

ди, суб'єкти) та об'єкти управління, процес цілеспрямо%

ваного впливу елементів управління на необхідний стан

або реакцію об'єктів управління, що має вхідні посилки і

результуючу реакцію [12, c.13%14]; складну систему, при%

значену для досягнення поставлених цілей, яка має виз%

начену структуру, сукупність правових норм, методи, за%

соби, інструменти державного впливу на об'єкт управлін%

ня [14, с. 15; 15].

Все ж найбільш поширеною (в окремих випадках з

певною деталізацією) є інтерпретація механізмів держав%

ного управління як способів розв'язання суперечностей

явища чи процесу в державному управлінні, послідовна

реалізація дій, які базуються на основоположних прин%

ципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з ви%

користанням відповідних форм і методів управління. Таке

тлумачення міститься й в енциклопедичних виданнях з

державного управління [11, с. 376; 10, с. 421].

Щодо термінологічних основ механізмів державного

управління соціальною сферою, зауважимо, що лише у

дослідженні О. Вольської знаходимо визначення сутності

поняття "механізми державного управління соціальним

розвитком", яка трактує його як інструментальну скла%

дову системи державного управління, що включає в себе

сукупність цілеспрямованих координаційних, мотивацій%

них, організаційних і контролюючих методів впливу

суб'єктів державного управління на галузі соціальної сфе%

ри для здійснення державної соціальної політики, узгод%

ження їхніх інтересів і дій у напрямку досягнення постав%

лених стратегічних і тактичних завдань соціального роз%

витку [4, с. 197]. Проте, незважаючи на наявність раціо%

нальних зерен у цій дефініції, сутність управлінських ме%

ханізмів несе в собі звужений зміст і зводиться фактично

до сукупності методів управління, а тому, на наш погляд,

є неприйнятною для надання їй регіонального виміру.

Відтак, базуючись на наявних визначеннях механіз%

му державного управління в цілому, до його елементно%

го складу віднесемо: цілі; завдання управління; фактори

управління, тобто ті властивості та елементи об'єкту, його

зв'язки з оточуючим середовищем, на які суб'єктами уп%

равління здійснюється вплив в інтересах досягнення по%

ставлених цілей; методи впливу на ці фактори; ресурси

управління, при використанні яких реалізується вибраний

метод управління й забезпечується досягнення поставле%

них цілей.

Дотримуючись такого підходу, вихідними елемента%

ми для формування механізму державного управління є

конкретний об'єкт і певні цілі щодо зміни стану цього

об'єкта, які трансформуються у низку управлінських зав%

дань. Далі мають бути визначені фактори управління, на

які слід впливати з тим, щоб виконати ці завдання. Саме

їх виявлення виступає одним з основних завдань форму%

вання конкретних механізмів управління.

У відповідності до природи факторів управління ви%

бираються методи впливу, тобто "систематизовані спосо%

би владного впливу державних органів на процеси сусп%

ільного і державного розвитку, діяльність державних

структур і конкретних посадових осіб, що приводять до

вирішення поставлених управлінських завдань на основі

знання певних принципів державного управління" [11, с.

313]. Водночас слід зауважити, що для управління сусп%

ільними процесами широко використовуються різні види

методів впливу, класифікація яких у науковій літературі з

державного управління відзначається значною варіатив%

ністю підходів, що полягає у використанні широкого спек%

тру критеріїв. Однак у будь%якому випадку їх застосуван%

ня має здійснюватися у комплексі, що забезпечить ефек%

тивність та дієвість механізму управління.

Передусім, методи впливу грунтуються на викорис%

танні низки інструментів, які у літературі визначаються як

засіб, знаряддя (чи їх сукупність) досягнення мети дер%

жавної політики. Правильний вибір сукупності інстру%

ментів забезпечує ефективність досягнення мети. Водно%

час слід відмітити відсутність сталого підходу до визна%

чення сукупності знарядь політики та критеріїв їх групу%

вання. Переважна більшість зарубіжних дослідників кла%

сифікують інструменти політики залежно від ступеня втру%

чання держави у процеси суспільного розвитку, міри дер%

жавного примусу, видів застосовуваних ресурсів. Окремі

зарубіжні фахівці, зокрема Е. Ведунг, вважають, що усі

інструменти впливу можна звести лише до трьох видів:

"батога%пряника%настанови" або "регулювання — еконо%

мічних заходів — інформування" [3, с. 144—148], у тер%

мінах вітчизняних науковців у галузі державного управл%

іння це: адміністративно%правові, економічні та соціаль%

но%психологічні інструменти [2; 8]. Проте незалежно від

підходу до класифікації усі інструменти можуть викорис%

товуватися у будь%якому напрямі державної політики.

Нарешті визначається сукупність ресурсів, за допомо%

гою яких організовується вплив на фактори регулювання

та які також можуть мати різну природу й формуються у

результаті взаємного впливу. Якщо ж неможливо сфор%

мувати необхідний набір ресурсів, слід переглянути набір

методів та факторів управління. У результаті формуван%

ня і дії управлінського механізму забезпечується приве%

дення стану об'єкта політики відповідно до поставлених

цілей.

Зауважимо, що відповідно до природи визначених

елементів механізмів державного управління здійс%

нюється їх класифікація, зокрема, залежно від сфери жит%

тєдіяльності суспільства, функціонального призначення,

суб'єкта управління [13, с. 24; 15], масштабності впливу

та методів управління [5, с. 25—26] тощо. Доволі поши%

реною є класифікація залежно від природи факторів уп%

равління, основними з яких науковці виділяють політичні,

економічні, мотиваційні, організаційні та правові. Така ж
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класифікація механізмів міститься в окремих досліджен%

нях проблем державного управління соціальним розвит%

ком. Так, О. Вольська стверджує, що саме на вказаних

п'яти механізмах має грунтуватися соціальний розвиток

[4, с. 198].

Зокрема політичний механізм визначається дослідни%

цею як засоби реалізації державної соціальної політики,

конкретних завдань державного управління, сукупність

певних процедур, прийомів, об'єднаних на основі дотри%

мання принципів, серед яких визначальними є такі: прин%

цип загального добробуту, соціальної справедливості, со%

лідарності, субсидіарності, соціальної безпеки. Правовий

механізм забезпечується дією законів та інших норматив%

но%правових актів, які регламентують соціальну політику

держави й забезпечують соціальний розвиток. Він вклю%

чає систему різних галузей права і методів, форм юри%

дичного впливу на суб'єкти та об'єкти управління з ме%

тою задоволення соціальних потреб індивідів і забезпе%

чення можливостей реалізації соціальних інтересів членів

суспільства. Організаційний механізм представлено орга%

нами державної влади та місцевого самоврядування. Еко%

номічний механізм забезпечення реалізації функцій і пріо%

ритетних завдань соціальної держави передбачає розроб%

ку та впровадження системи формування ресурсних дже%

рел: коштів бюджетів усіх рівнів і небюджетних соціаль%

них фондів, співфінансування громадян, благодійних

коштів роботодавців. Мотиваційний механізм має свою

специфіку, тісно пов'язаний із причинами і наслідками уп%

равлінської діяльності, загальною метою державного уп%

равління щодо досягнення позитивного, соціально зна%

чущого результату, оскільки можна мотивувати діяльність

як окремих осіб, так і системи державного управління в

цілому [4, с. 198—199, 210, 212, 215—216]. Однак така

класифікація не передбачає ані усіх ключових факторів

управлінського впливу (наприклад, соціальних), ані дос%

татньо повного наповнення їх конкретним змістом.

Наразі привертає увагу принцип систематизації (уза%

гальнення) механізмів державного управління за: (1) на%

прямами та видами діяльності, де вони застосовуються,

тобто сфери прикладення зусиль, (2) певними типами і

видами, тобто характером прикладення зусиль, (3) спо%

собами реалізації, тобто способами прикладення зусиль

[1]. Так, за напрямами суспільної діяльності механізми мо%

жуть бути політичними, економічними, соціальними, гу%

манітарними, екологічними, державно%менеджерськими.

За характером прикладення зусиль — універсальні, що

включають такі види як державну політику, державне ре%

гулювання, державну підтримку, державне стимулюван%

ня, демократизацію, антикризові дії, реформування, дер%

жавні стратегії та програми, використання зарубіжного

досвіду, та прості, які поділяються на правові, зокрема,

адміністративно%правові, інституційні (організаційно%пра%

вові, організаційні та організаційно%економічні, структур%

но%функціональні, комунікативні, інтеграційні та адап%

тивні) й ресурсні (фінансові, матеріально%технічні, людські

чи кадрові, інформаційні). За способом реалізації —

прямі (практичні заходи, засоби, інструменти) та опосе%

редковані (важелі, стимули). При цьому універсальні ме%

ханізми є системними, складними механізмами, що реа%

лізуються через інші механізми — ресурсні, правові та

інституційні [1, с. 12—13]. При цьому наголошується, що

дана систематизація є відкритою для поповнення іншими

типами та видами механізмів.

Такий підхід до узагальнення державно%управлінсь%

ких механізмів, за твердженням його розробників, з яки%

ми цілком погоджується автор, дозволяє визначити за%

гальну методологічну схему дослідження механізмів дер%

жавного управління, в тому числі соціальним розвитком

регіонів: механізми державного управління → механізми

державного управління за сферами суспільної діяльності

→ типи механізмів державного управління → види (на%

прями) реалізації → способи реалізації. Аналіз дослід%

жень відповідно до цієї схеми дозволяє дати відповіді на

запитання: де застосовуються управлінські механізми, як

застосовуються й що конкретно застосовується.

Аналізуючи за пропонованою схемою наявні до%

слідження з проблем соціального розвитку регіонів або

пов'язаних з ним питань, слід відмітити, що перевага дос%

лідниками надається вивченню системних механізмів, які

реалізуються через сукупність простих, зокрема: форму%

вання та реалізації регіональної соціальної політики, виз%

начення та обгрунтування шляхів її удосконалення (М.

Аровіна, О. Афенкіна, А. Барсуков, О. Вольська, У. Са%

дова); система, основні напрями та складові елементи дер%

жавного регулювання соціального розвитку України та її

регіонів (І. Беганська, О. Дєгтяр, О. Євсєєва, С. Зінченко,

В. Меленюк, Т. Мехедова, І. Польська); стратегічне пла%

нування та цільове програмування соціального розвитку

регіонів (І. Коновалова, С. Матусяк, О. Омельченко). Од%

нак спостерігається й значна кількість наукових розро%

бок, присвячених формуванню та впровадженню простих

механізмів як у їх комплексі, так і окремих з них, пере%

дусім, організаційно%правових, організаційно%економіч%

них, структурно%функціональних, фінансових та інфор%

маційних (С. Гулевська, Н. Копилова, І. Ніколіна, М. Пан%

ченко, Р. Приходько, В. Удовиченко, Н.Халда).

Незважаючи на такий, достатньо широкий спектр

досліджень типів і видів механізмів державного управл%

іння соціальними процесами регіонального рівня, дово%

диться визнати, що вони носять все ж аспектний харак%

тер, акцентуючи увагу на окремих проблемах формуван%

ня державно%управлінських механізмів відповідно до по%

ставлених дослідницьких завдань. І навіть у комплексі

характеризуються відсутністю цілісності розгляду ме%

ханізмів державного управління соціальним розвитком

регіонів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, проведений аналіз дає підстави для вис%

новку, що загальна методологічна схема дослідження ме%

ханізмів державного управління соціальним розвитком

регіонів передбачає їх аналіз від напрямів діяльності до

способів реалізації.

При цьому в основі дослідження механізмів держав%

ного управління соціальним розвитком регіональних си%

стем має бути їх розуміння як складової системи управл%

іння, що впливає на фактори розширення можливостей

регіонів для задоволення соціальних потреб та інтересів

населення певної території, яка грунтується на викорис%

танні низки методів (способів, прийомів, інструментів) уп%

равління та сукупності необхідних ресурсів для досягнен%

ня цілей соціальної політики.

Наповнення конкретним змістом цих механізмів слід

здійснювати на основі вищерозглянутої послідовності

формування механізмів управління в цілому: об'єкт уп%

равління → цілі, завдання → фактори впливу → методи

управління → ресурси.

Водночас критична недостатність наукових розробок

з порушених питань зумовлює здійснення подальших дос%

ліджень щодо формування системи механізмів держав%

ного управління розвитку соціальної сфери регіонально%

го рівня, визначення найбільш ефективних інструментів

впливу органів влади на соціальні процеси.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення цивільного захисту населення і тери%

торій та протидія надзвичайним ситуаціям (далі — НС)

різного характеру належить до першочергових завдань

щодо забезпечення національної безпеки України. Не ос%

тання роль у їх забезпеченні належить центральним орга%

нам виконавчої влади, які забезпечують формування та

реалізацію державної політики у сфері цивільного захис%

ту в Україні.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Дослідженням різних аспектів державного управління

в умовах НС, забезпечення природно%техногенної безпе%

ки та цивільного захисту в Україні присвячені праці С.
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ша, І. Шпильового та інших. При цьому дослідженню змін

у системі, статусі та повноваженнях центральних органів

виконавчої влади, які забезпечують формування та реа%

лізацію державної політики у сфері цивільного захисту в

Україні, не приділяється достатньої уваги.

МЕТА СТАТТІ
Метою є дослідження змін, що відбулися в системі,

статусі та повноваженнях центральних органів виконав%

чої влади, на які у 2012—2015 роках покладалося забез%

печення формування та реалізації державної політики у

сфері цивільного захисту в Україні, внаслідок реформу%

вання центральних органів виконавчої влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З прийняттям 02.10.2012 Кодексу цивільного захис%

ту України (далі — Кодекс) в Україні на рівні законодав%
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ства було закріплено остаточний перехід від цивільної

оборони до цивільного захисту (далі — ЦЗ). У зв'язку з

цим в Україні продовжилось реформування державних

органів, на які покладено забезпечення формування та

реалізації державної політики у сфері ЦЗ.

Згідно з останнім Положенням про Міністерство над%

звичайних ситуацій України (далі — МНС України), зат%

вердженим Указом Президента України від 06.04.2011 №

402/2011, яке було чинним на момент прийняття Кодек%

су, МНС України було центральним органом виконавчої

влади, діяльність якого спрямовувалась і координувалась

Кабінетом Міністрів України.

МНС України було головним органом у системі цент%

ральних органів виконавчої влади з формування та за%

безпечення реалізації державної політики у сфері ЦЗ, ря%

тувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду

у сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та

гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відхо%

дами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,

профілактики травматизму невиробничого характеру, а

також гідрометеорологічної діяльності [8].

Його основними завданнями були формування та ре%

алізація державної політики у визначених Президентом

України сферах ЦЗ, запобігання, реагування та ліквідації

наслідків НС техногенного, природного та військового ха%

рактеру в мирний час та особливий період, рятувальної

справи та гасіння пожеж, державного нагляду у сфері тех%

ногенної, пожежної, промислової безпеки та гірничого на%

гляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації

наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики

травматизму невиробничого характеру, а також гідроме%

теорологічної діяльності [8].

Повноваження центрального органу виконавчої вла%

ди, який забезпечує формування та реалізує державну

політику у сфері ЦЗ, визначені Кодексом [2], передбача%

ють, що цей орган, зокрема:

— здійснює безпосереднє керівництво діяльністю

єдиної державної системи цивільного захисту (далі —

ЄДСЦЗ);

— формує проекти планів у сфері ЦЗ державного

рівня на мирний час та особливий період і подає їх на роз%

гляд Кабінету Міністрів України, організовує планування

заходів ЦЗ центральними та місцевими органами вико%

навчої влади;

— проводить підготовку органів управління функ%

ціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ та їх ла%

нок;

— здійснює оповіщення та інформування централь%

них та місцевих органів виконавчої влади про загрозу та

виникнення НС, здійснює методичне керівництво щодо

створення і належного функціонування систем оповіщен%

ня ЦЗ різних рівнів;

— залучає підрозділи пошуково%рятувальних сил

та аварійно%рятувальних служб центральних і місце%

вих органів виконавчої влади, підприємств, установ та

організацій усіх форм власності та координує їх

діяльність під час ліквідації наслідків НС державного

і регіонального рівнів, організовує проведення пошу%

ково%рятувальних робіт та здійснює контроль за їх

проведенням;

— забезпечує гасіння пожеж, рятування людей та на%

дання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф,

стихійного лиха та інших деяких видів небезпечних подій,

що становлять загрозу життю або здоров'ю населення чи

призводять до завдання матеріальних збитків;

— здійснює безпосереднє управління заходами з пе%

реведення ЄДСЦЗ з режиму функціонування у мирний час

на функціонування в умовах особливого періоду;

— бере участь у розробленні мобілізаційного плану

держави;

— розгортає у разі проведення мобілізації спеці%

альні формування, призначені для виконання окремих

завдань ЦЗ міст, віднесених до груп ЦЗ, та суб'єктів гос%

подарювання, віднесених до категорій ЦЗ;

— визначає потребу в фінансових та матеріально%тех%

нічних ресурсах органів і підрозділів ЦЗ для виконання

ними завдань особливого періоду та у разі проведення

цільової мобілізації, подає відповідні пропозиції до цент%

рального органу виконавчої влади, який забезпечує фор%

мування та реалізує державну політику у сфері економіч%

ного і соціального розвитку;

— здійснює координацію, організацію та методичне

керівництво щодо визначення стану готовності функціо%

нальних і територіальних підсистем до вирішення завдань

ЦЗ у мирний час та в особливий період;

— формує та реалізує заходи державної політики

щодо створення, утримання та реконструкції фонду за%

хисних споруд ЦЗ, ведення їх обліку;

— формує та реалізує заходи державної політики

щодо впровадження інженерно%технічних заходів ЦЗ, за%

безпечує нормативно%правове регулювання у цій сфері,

здійснює роботу щодо віднесення населених пунктів та

об'єктів національної економіки до груп (категорій) з ЦЗ,

надає на запити замовників вихідні дані та вимоги, не%

обхідні для розроблення та проектування цих заходів [2];

— формує та реалізує заходи державної політики у

сфері радіаційного і хімічного захисту, координує та кон%

тролює здійснення заходів щодо захисту населення і те%

риторій при виникненні радіаційних аварій та НС, пов'я%

заних з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин,

встановлює вимоги для засобів радіаційного і хімічного

захисту населення та аварійно%рятувальних формувань;

— здійснює прогнозування спільно із центральними

та місцевими органами виконавчої влади, органами місце%

вого самоврядування, підприємствами, установами,

організаціями імовірності виникнення НС, визначає по%

казники ризику та здійснює районування території Ук%

раїни щодо ризику виникнення НС;

— здійснює реалізацію державної політики стосов%

но заходів з евакуації населення, координує діяльність

центральних та місцевих органів виконавчої влади, су%

б'єктів господарювання з цих питань;

— забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію

державної політики з питань медичного та біологічного

захисту населення у разі виникнення НС;

— здійснює ліквідацію медико%санітарних наслідків

НС, надання екстреної медичної допомоги у зоні НС (осе%

редку ураження) постраждалим та рятувальникам;

— забезпечує виконання заходів з мінімізації та

ліквідації наслідків НС, пов'язаних з технологічними те%

рористичними проявами та іншими видами терористич%

ної діяльності під час проведення антитерористичних опе%

рацій, проводить просвітницьку та практично%навчальну

роботу з метою підготовки населення до дій в умовах вчи%

нення терористичного акту;

— виконує піротехнічні роботи, пов'язані зі знешкод%

женням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на

території України після воєн, сучасних боєприпасів та

підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що вико%

ристовуються в терористичних цілях), крім територій, які

надані для розміщення і постійної діяльності військових

частин, установ, військових навчальних закладів, підпри%

ємств та організацій ЗС України, інших військових фор%

мувань, затверджує порядок організації таких робіт та

порядок взаємодії під час їх виконання;

— проводить експертизи НС та визначає їх рівні;
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— здійснює нормативно%правове регулювання щодо

порядку організації та здійснення державного нагляду у

сферах пожежної і техногенної безпеки, дозвільно%реє%

страційної діяльності, оформлення матеріалів про адмі%

ністративні правопорушення, порядку та умов застосуван%

ня запобіжних заходів;

— затверджує перелік критеріїв, за якими проводить%

ся розмежування категорій зон радіоактивно забруднених

територій;

— затверджує відомчі норми і правила щодо фізич%

ного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, ра%

діоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випром%

інювання;

— бере участь у формуванні державного оборонно%

го замовлення;

— здійснює міжнародне співробітництво у сфері ЦЗ;

— створює та веде Державний реєстр потенційно не%

безпечних об'єктів [2].

За Законом України "Про центральні органи виконав%

чої влади" [10], систему центральних органів виконавчої

влади складають міністерства України та інші центральні

органи виконавчої влади. При цьому міністерства забез%

печують формування та реалізують державну політику в

одній чи декількох сферах, інші центральні органи вико%

навчої влади виконують окремі функції з реалізації дер%

жавної політики.

Отже, з формулювання Кодексом повноважень цен%

трального органу виконавчої влади можна зробити вис%

новок, що мова йде про центральний орган виконавчої

влади у статусі міністерства, адже на нього покладається

і формування і реалізація державної політики у сфері ЦЗ.

Водночас Указом Президента України від 24.12.2012

№ 726/2012 "Про деякі заходи з оптимізації системи цен%

тральних органів виконавчої влади" [5] було передбачено

утворити Державну службу України з надзвичайних ситу%

ацій (далі — ДСНС України), реорганізувавши МНС Украї%

ни та Державну інспекцію техногенної безпеки України.

Зазначеним Указом [5] також внесено зміни до Схе%

ми організації та взаємодії центральних органів виконав%

чої влади, затвердженої Указом Президента України від

09.12.2010 № 1085 "Про оптимізацію системи централь%

них органів виконавчої влади", відповідно до яких ДСНС

України була віднесена до центральних органів виконав%

чої влади, діяльність яких спрямовується і координуєть%

ся Кабінетом Міністрів України через відповідних членів

Кабінету Міністрів України, а саме: через Міністра обо%

рони України.

Згодом, Указом Президента України від 16.01.2013

№ 20/2013 "Деякі питання Державної служби України з

надзвичайних ситуацій" [1] було затверджено положен%

ня про ДСНС України.

Згідно з Положенням [1], основними завданнями

ДСНС України визначалися:

— реалізація державної політики у сферах ЦЗ, захи%

сту населення і територій від НС та запобігання їх виник%

ненню, ліквідації НС, рятувальної справи, гасіння пожеж,

пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно%ря%

тувальних служб, профілактики травматизму невиробни%

чого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності;

— здійснення державного нагляду (контролю) за до%

держанням та виконанням вимог законодавства у сферах

пожежної і техногенної безпеки, ЦЗ, за діяльністю авар%

ійно%рятувальних служб;

— внесення на розгляд Міністрові оборони України

пропозицій щодо формування державної політики у
відповідній сфері;

— реалізація в межах своєї компетенції державної

політики у сфері волонтерської діяльності.

Згодом, на підставі змін, що відбулися у чинному за%

конодавстві, до Положення про Міністерство оборони Ук%

раїни, затвердженого Указом Президента України від

06.04.2011 № 406/2011, Указом Президента України

від 02.09.2013 № 468/2013 внесено зміни, відповідно до

яких до основних завдань Міноборони України було

віднесено забезпечення формування державної політи%

ки у сферах ЦЗ, захисту населення і територій від НС та

запобігання їх виникненню, ліквідації НС, рятувальної

справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпе%

ки, діяльності аварійно%рятувальних служб, профілакти%

ки травматизму невиробничого характеру, а також гідро%

метеорологічної діяльності [9].

Крім того, в положенні були відображені повноважен%

ня Міністра оборони щодо координації та спрямування

діяльності ДСНС України.

Після відновлення у 2014 році дії окремих положень

Конституції України, постановою Кабінету Міністрів Ук%

раїни від 25.04.2014 № 120 [4] було встановлено, що

діяльність ДСНС України спрямовується та координуєть%

ся Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх

справ.

Згідно з новим Положенням про Міністерство

внутрішніх справ України, затвердженим постановою Ка%

бінету Міністрів України від 13.08.2014 № 401 з наступ%

ними змінами до нього [6], до повноважень МВС Украї%

ни, зокрема, віднесено забезпечення формування дер%

жавної політики у сфері ЦЗ, в тому числі запобігання ви%

никненню НС, захисту населення і територій від НС та

ліквідації НС, гідрометеорологічної діяльності.

Крім зазначених повноважень, до положення про

МВС України не включене жодне з інших повноважень,

передбачених Кодексом стосовно формування держав%

ної політики (див. курсив), а лише відображені повнова%

ження Міністра внутрішніх справ щодо спрямовання та

координації діяльності визначених Кабінетом Міністрів

України центральних органів виконавчої влади.

Статтею 19 Конституції України [3] встановлено, що

органи державної влади та органи місцевого самовряду%

вання, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передба%

чені Конституцією та законами України.

При цьому слід зазначити, що деякі повноваження,

передбачені Кодексом (див. курсив), серед яких, зокре%

ма, формування та реалізація заходів державної політики

у сфері радіаційного і хімічного захисту, не знайшли сво%

го відображення ні в положенні про МВС України ні в по%

ложенні про ДСНС України.

Водночас у положенні [1] серед повноважень ДСНС

України зазначено, що вона організовує та координує

здійснення заходів у сфері радіаційного і хімічного захи%

сту.

Водночас положенням про Міністерство екології та

природних ресурсів України, затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 32 [7], фор%

мування державної політики у сфері радіаційного захис%

ту в межах повноважень, передбачених законом, відне%

сено до повноважень Мінприроди.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Підсумовуючи проведене дослідження доцільно зау%

важити, що відсутність системності у реформуванні цент%

ральних органів виконавчої влади, які забезпечують фор%

мування та реалізацію державної політики у сфері ЦЗ в

Україні, у тому числі і щодо визначення центрального орга%

ну виконавчої влади, що здійснює спрямування та коорди%

націю діяльності ДСНС України, а також часті зміни її ке%
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рівництва в складних сучасних умовах не сприяють ефек%

тивному виконанню покладених на ДСНС України завдань.

Крім того, чинні положення про МВС України та ДСНС

України не відображають усіх повноважень, передбаче%

них Кодексом для центрального органу виконавчої вла%

ди, що формує та реалізує державну політику у сфері ЦЗ.

Зважаючи на вимоги статті 19 Конституції України, поло%

ження ці органи потребують приведення у відповідність

до вимог Кодексу. До того ж на сьогодні Урядом досі не

затверджене положення про ДСНС України.

Водночас слід зазначити, що складні погодні умови,

що протягом року виникають в різних регіонах України,

а також події, що мають місце у східних регіонах країни,

потребують запровадження ефективних та адекватних за%

ходів з протидії НС різного характеру, збройній агресії

та терористичній діяльності. Це свідчить про необхідність

зваженого підходу до реформування центральних органів

виконавчої влади, що забезпечують формування та реа%

лізацію державної політики у сфері ЦЗ в Україні, резуль%

татом якого повинно стати підвищення ефективності дер%

жавного управління у зазначеній сфері та забезпечення

національної безпеки на належному рівні. Для цього не%

обхідно остаточно вирішити, на який (%і) саме централь%

ний (і) орган (и) покладатимуться повноваження щодо

формування та реалізації державної політики у сфері ЦЗ,

визначити межі цих повноважень, забезпечити підбір

кадрів за професійними якостями. Аналіз зарубіжного

досвіду країн Євросоюзу, зокрема Франції або Польщі, у

цій сфері з подальшою його адаптацією до вітчизняних

умов сприятиме такому визначенню. Отже, наукові досл%

ідження у цій сфері залишатимуться актуальними і надалі,

оскільки реформування органів виконавчої влади, які за%

безпечують формування та реалізацію державної політи%

ку у сфері ЦЗ в Україні, триває.

Література:

1. Деякі питання Державної служби України з над%

звичайних ситуацій: указ Президента України від 16 січня

2013 р. № 20/2013 [Електронний ресурс] Верховна Рада

України. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/20/2013/ed20130116

2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р.

№ 5403%VI [Електронний ресурс] Верховна Рада Украї%

ни. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/5403%17/print1382533239434673

3. Конституція України [Електронний ресурс] Верхов%

на Рада України. — Режим доступу: http://

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%

%D0%B2%D1%80

4. Питання спрямування та координації діяльності Дер%

жавної служби з надзвичайних ситуацій: постанова Кабінет

Міністрів України від 25 квітня 2014 р. № 120 [Електронний

ресурс] Верховна Рада України. — Режим доступу: http://

zakon1.rada.gov.ua/laws/show/120%2014%%D0%BF

5. Про деякі заходи з оптимізації системи централь%

них органів виконавчої влади: указ Президента України

від 24 грудня 2012 р. № 726/2012 [Електронний ресурс]

Верховна Рада України. — Режим доступу: http://

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/726/2012

6. Про затвердження Положення про Міністерство

внутрішніх справ України: постанова Кабінет Міністрів Ук%

раїни від 13 серпня 2014 р. № 401 [Електронний ресурс]

Верховна Рада України. — Режим доступу: http://
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/401%2014%%D0%BF

7. Про затвердження Положення про Міністерство

екології та природних ресурсів України: постанова Кабі%

нет Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 32 [Елект%

ронний ресурс] Верховна Рада України. — Режим досту%

пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32%2015%

%D0%BF

8. Про Положення про Міністерство надзвичайних си%

туацій України: указ Президента України від 6 квітня 2011

р. № 402/2011 [Електронний ресурс] Верховна Рада Ук%

раїни. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/

laws/show/402/2011/ed20110406

9. Про Положення про Міністерство оборони Украї%

ни та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил

України: указ Президента України від 06 квітня 2011 р.

№ 406/2011 з наступними змінами [Електронний ресурс]

Верховна Рада України. — Режим доступу: http://

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/406/2011

10. Про центральні органи виконавчої влади: закон

України від 17 березня 2011 р. № 3166%VI [Електронний

ресурс] Верховна Рада України. — Режим доступу: http:/

/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3166%17

References:

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The decree

of the President of Ukraine "Some aspects of the State

Service of Ukraine of Emergencies", available at: http://

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20/2013/ed20130116

(Accessed 15 august 2015).

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of

Ukraine "Code of civil рrotection of Ukraine", available at:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5403%17

(Accessed 15 august 2015).

3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Constitution

of Ukraine, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/254%D0%BA/96%%D0%B2%D1%80 (Accessed

15 august 2015).

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Resolution of

the Cabinet of Ministers of Ukraine "Question guide and

coordinate State Services for Emergency", available at:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/120%2014%

%D0%BF(Accessed 15 august 2015).

5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The decree

of the President of Ukraine "On some measures for

optimization of central executive bodies", available at:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/726/2012

(Accessed 15 august 2015).

6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), Resolution of

the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the

Ministry of Internal Affairs of Ukraine", available at: http:/

/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/401%2014%%D0%BF

(Accessed 15 august 2015).

7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Resolution of

the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the

Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine",

available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32%

2015%%D0%BF (Accessed 15 august 2015).

8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The decree

of the President of Ukraine " On the Regulation of Ministry

of Emergencies of Ukraine", available at: http://za%

kon4.rada.gov.ua/laws/show/402/2011/ed20110406

(Accessed 15 august 2015).

9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The decree

of the President of Ukraine "On the Regulation of the Ministry

of Defense of Ukraine and the Regulations of the General

Staff of the Armed Forces of Ukraine", available at: http:/

/zakon4.rada.gov.ua/laws/show/406/2011 (Accessed

15 august 2015).

10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of

Ukraine "On the central executive agencies" available at:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3166%17

(Accessed 15 august 2015).

Стаття надійшла до редакції 15.09.2015 р.



107

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На теперішній час Україна зіткнулася з найбільши%

ми військовими викликами та загрозами за всі свої 24

УДК 351.86: 355
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БЕЗПОСЕРЕДНІ ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ У
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

N. Sitsinskiy,
Candidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

DIRECT INTERNAL CHALLENGES TO NATIONAL SECURITY IN FOREIGN OF UKRAINE

У статті зазначено, що агресивна природа російського імперіалізму, на якій побудована уся
внутрішня та зовнішня політика Російської Федерації, призвела до того що вона своїми агре�
сивними діями не лише зазіхнула на незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та не�
доторканість державних кордонів України, а й завдала нищівного удару по основоположним
нормам та принципам міжнародного права. Наголошено, що захист суверенітету, забезпечен�
ня територіальної цілісності та непорушності державних кордонів України, реалізації її полі�
тичних, торговельно�економічних та інших національних інтересів, а також відновлення тери�
торіальної цілісності Української держави, реінтеграції тимчасово окупованих і неконтрольо�
ваних територій та відновлення миру — це пріоритетні завдання політики забезпечення націо�
нальної безпеки у зовнішньополітичній сфері. Обгрунтовано, що через загострення воєнно�
політичної ситуації в Україні сучасна система державного управління забезпечення національ�
ної безпеки України в зовнішньополітичній сфері перебуває у стані випробування. Розкрито
зміст безпосередніх внутрішніх викликів національній безпеці України у зовнішньополітичній
сфері в умовах військової агресії Російської Федерації проти України. Доведено, що для пра�
вильного реагування на сучасні виклики та загрози національній безпеці України в умовах
військової агресії Росії проти України, виникла необхідність урахувати весь спектр безпосе�
редніх внутрішніх викликів національній безпеці України у зовнішньополітичній сфері.

The article stated that the aggressive nature of Russian imperialism, which built all internal and
foreign policy of the Russian Federation, has meant that it is their aggressive actions not only
encroached on the independence, sovereignty, territorial integrity and inviolability of state borders
of Ukraine, but also dealt a devastating blow to the fundamental norms and principles of international
law. Emphasized that the protection of sovereignty, territorial integrity and inviolability of state
borders of Ukraine, the implementation of political, trade, economic and other national interests, as
well as restoration of the territorial integrity of the Ukrainian state, the reintegration of the temporarily
occupied and uncontrolled territories and the restoration of peace — this policy priorities of the
national security in foreign policy. Proved that in a worsening of the military�political situation in
Ukraine a modern system of public administration national security of Ukraine in the sphere of foreign
policy is in a state trial. The content of direct domestic challenges to national security of Ukraine in
foreign policy in terms of military aggression of Russia against Ukraine. It is proved that for a proper
response to modern challenges and threats to the national security of Ukraine in terms of military
aggression against Ukraine, the need to consider the whole range of direct domestic challenges to
national security of Ukraine in foreign policy.

Ключові слова: державне управління, національна безпека, зовнішньополітична сфера, внутрішні ви#

клики національній безпеці, сектор безпеки та оборони, військова агресія Російської Федерації проти

України.

Key words: public administration, national security, foreign policy, internal challenges to national security, defense

and security sector, military aggression of Russia against Ukraine.

роки незалежності — це збройною агресією з боку су%

сідньої "братньої" держави, яка довгий час декларува%

ла Україні політику "добросусідства" та була поклика%
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на захищати міжнародний порядок і стабільність буду%

чи постійним членом Ради Безпеки ООН.

Сьогоднішня агресивна природа російського імпе%

ріалізму та великодержавного шовінізму, на якій побу%

дована уся внутрішня та зовнішня політика Російської

Федерації, призвела до того, що ця країна своїми агре%

сивними діями не лише зазіхнула на незалежність, су%

веренітет, територіальну цілісність та недоторканість

державних кордонів України, а й завдала нищівного

удару по основоположним нормам та принципам міжна%

родного права і усталеній протягом десятиріч системі

міжнародних відносин.

Життя в умовах анексії Криму та м. Севастополь,

окупації Російською Федерацією частини території Ук%

раїни у південно%східних регіонах держави, тероризму,

ескалації збройного конфлікту, дестабілізації, загрози

початку повномаштабної війни — це все реалії сього%

дення, що стали наслідком зірваного плану ліквідації

України як суверенної держави в межах міжнародно

визнаних кордонів.

Тому захист суверенітету, забезпечення терито%

ріальної цілісності та непорушності державних кордонів

України, реалізації її політичних, торговельно%економі%

чних та інших національних інтересів, а також віднов%

лення територіальної цілісності Української держави,

реінтеграції тимчасово окупованих і неконтрольованих

територій та відновлення миру — це пріоритетні завдан%

ня політики забезпечення національної безпеки у зов%

нішньополітичній сфері, вирішення яких можливе лише

за умов ефективної взаємодії, синергії та злагодженої

роботи всіх заінтересованих суб'єктів як на національ%

ному, так і міжнародному рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню процесів державного управління забезпе%

чення національної безпеки України присвячені роботи

дослідників: В.П. Горбуліна, І.А. Грицяка, А.Б. Качин%

ського, В.А. Ліпкана, В.М. Телелима, В.І. Почепцова,

А.А. Падеріна, Г.М. Перепелиці, Т.С. Стародуб, Г.П. Сит%

ника, А.І. Семенченка, А.С. Сіцінського, О.М. Суходолі,

І.А. Храбана, Л.Д. Чекаленко, В.О. Чалого та ін.

Водночас дослідження, у яких розкрито зміст без%

посередніх внутрішніх викликів національній безпеці

України у зовнішньополітичній сфері в умовах військо%

вої агресії Російської Федерації проти України, прак%

тично відсутні, що обумовлює необхідність у прове%

денні подальших наукових пошуків з цієї проблемати%

ки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити зміст безпосередніх внут%

рішніх викликів національній безпеці України у зовніш%

ньополітичній сфері в умовах військової агресії Російсь%

кої Федерації проти України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Теоретико%методологічні підходи до сутності дер%

жавного управління забезпечення національної безпеки

України у зовнішньополітичній сфері закладені в Законі

України "Про основи національної безпеки України" [1].

Цей Закон відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 92 Конституції

України визначає основні засади державної політики,

спрямованої на захист національних інтересів і гаран%

тування в Україні безпеки особи, суспільства і держави

від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життє%

діяльності.

Відповідно до цього Закону розробляються і за%

тверджуються Президентом України Стратегія націо%

нальної безпеки України, Воєнна доктрина України,

доктрини, концепції, стратегії і державні програми, яки%

ми визначаються цільові настанови та керівні принципи

воєнного будівництва, а також напрями діяльності

органів державної влади в конкретній обстановці з ме%

тою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації

реальних і потенційних загроз національним інтересам

України. Стратегія національної безпеки України та

Воєнна доктрина України є документами, обов'язкови%

ми для виконання, і основою для розробки конкретних

програм за складовими державної політики національ%

ної безпеки [1].

У цьому Законі зазначено, що на сучасному етапі

основними реальними та потенційними загрозами націо%

нальній безпеці України, стабільності в суспільстві у

зовнішньополітичній сфері є: посягання на державний

суверенітет України та її територіальну цілісність, тери%

торіальні претензії з боку інших держав; спроби втру%

чання у внутрішні справи України з боку інших держав;

воєнно%політична нестабільність, регіональні та ло%

кальні війни (конфлікти) в різних регіонах світу, насам%

перед поблизу кордонів україни.

У Законі України також вказано, що основними на%

прямами державної політики з питань національної

безпеки України є: у зовнішньополітичній сфері — про%

ведення активної міжнародної політики України з ме%

тою:

— створення сприятливих зовнішньополітичних

умов для прогресивного економічного і соціального

розвитку України;

— запобігання втручанню у внутрішні справи Укра%

їни і відвернення посягань на її державний суверенітет і

територіальну цілісність з боку інших держав;

— забезпечення повноправної участі України в за%

гальноєвропейській та регіональних системах колектив%

ної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі

при збереженні добросусідських відносин і стратегіч%

ного партнерства з Російською Федерацією, іншими

країнами Співдружності незалежних Держав, а також з

іншими державами світу;

— сприяння усуненню конфліктів, насамперед у ре%

гіонах, що межують з Україною; участь у міжнародній

миротворчій діяльності під егідою ООН, ОБСЄ, інших

міжнародних організацій у сфері безпеки;

— участь у заходах щодо боротьби з міжнародни%

ми організованими злочинними угрупованнями та

міжнародним тероризмом, протидія поширенню ядер%

ної та іншої зброї масового ураження і засобів її дос%

тавки;

— адаптація законодавства України до законодав%

ства Європейського Союзу [1].

Водночас, в Законі України "Про основи національ%

ної безпеки України", не розкрито зміст безпосередніх

внутрішніх викликів національній безпеці України у

зовнішньополітичній сфері в умовах військової агресії

Російської Федерації проти України, саме це обумов%

лює необхідність прийняття у 2015 році нової Стратегії
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національної безпеки України та проведенні подальших

наукових дослідженнь з цієї проблематики.

Таким чином, в рішенні Ради національної безпеки і

оборони України від 6 травня 2015 року "Про Страте%

гію національної безпеки України" затвердженого Ука%

зом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/

2015 зазначено, що основними її цілями є: мінімізація

загроз державному суверенітету та створення умов для

відновлення територіальної цілісності України у межах

міжнародно%визнаного державного кордону України,

гарантування мирного майбутнього України як суверен%

ної і незалежної, демократичної, соціальної, правової

держави; утвердження прав і свобод людини і громадя%

нина, забезпечення нової якості економічного, соціаль%

ного і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції

України до Європейського Союзу та формування умов

для вступу в НАТО [2].

Для досягнення визначених цілей потребує:

зміцнення Української держави шляхом забезпечення

поступального суспільно%політичного й соціально%еко%

номічного розвитку України; якісно нової державної

політики, спрямованої на ефективний захист націо%

нальних інтересів в економічній, соціальній, гумані%

тарній та інших сферах, комплексне реформування

системи забезпечення національної безпеки та ство%

рення ефективного сектору безпеки і оборони Украї%

ни; нового зовнішньополітичного позиціонування Ук%

раїни у світі в умовах нестабільності глобальної систе%

ми безпеки.

На нашу думку, для ефективного реформування

державного управління та системи забезпечення націо%

нальної безпеки України, для правильного реагування

на сучасні виклики та загрози національній безпеці Ук%

раїни необхідно урахувати весь спектр безпосередніх

внутрішніх викликів національній безпеці України у зов%

нішньополітичній сфері в умовах військової агресії Ро%

сійської Федерації проти України, які можуть стати на

заваді здійсненню цих реформ в Україні. Зокрема, до

них належать:

— втрата контролю над ділянкою українсько%ро%

сійського державного кордону, яка становить 409,3 км

з Російською Федерацією, що проходить у Донецькій і

частково в Луганській областях;

— діяльність сепаратистських, екстремістських,

російсько%терористичних угруповань у прикордонних

районах Донецької та Луганської областей;

— падіння авторитету і рівня довіри до органів дер%

жавної влади з боку населення Донецької та Лугансь%

кої областей;

— контробанда на кордонах України із суміжними

державами та на лінії розмежування сил АТО з окупо%

ваними территоріями;

— корупція в органах державної влади України;

— повільне здійснення євроінтеграційних реформ

у державі та ін.

Розкриємо зміст основних безпосередніх внут%

рішніх викликів національній безпеці України у зовніш%

ньополітичній сфері в умовах військової агресії Російсь%

кої Федерації проти України.

Основним безпосереднім внутрішнім викликом на%

ціональній безпеці України у зовнішньополітичній сфері

в умовах військової агресії Російської Федерації проти

України є втрата контролю над ділянкою українсько%

російського державного кордону, яка становить 409,3

км з Російською Федерацією, що проходить у Донецькій

і частково в Луганській областях. Сутність цього внут%

рішнього виклику національній безпеці України у зовн%

ішньополітичній сфері полягає в тому, що за повної

підтримки Прикордонної служби ФСБ Росії про%

російські злочинні угруповання взяли під контроль

спільну ділянку українсько%російського державного

кордону, яка становить 409,3 км з Російською Федера%

цією та всю інфраструктуру прикордонних підрозділів

України, для самостійного проведення окремих проце%

дур прикордонно%митного контролю на самопроголо%

шених квазідержавних утвореннях на частині держав%

ної території України.

Отже, неприховано, брутально ігноруючи свої зо%

бов'язання та фактично спонсоруючи міжнародний те%

роризм, Прикордонна служба ФСБ Російської Феде%

рації не чинить жодних перешкод для злочинців і далі

пропускає через державний кордон у напрямі України

зброю та бойовиків.

Зазначимо, що Україна та міжнародне співтовари%

ство категорично засуджує факти грубого порушення

Російською Федерацією режиму українсько%російсько%

го державного кордону, які не припиняються, попри всі

законні вимоги міжнародного співтовариства і українсь%

кої влади та вимагає від російської сторони припинити

зухвале порушення усіх норм міжнародного права та

міждержавних відносин.

Ще одним основним безпосереднім внутрішнім ви%

кликом національній безпеці у зовнішньополітичній

сфері в умовах військової агресії Російської Федерації

проти України є діяльність сепаратистських, екстремі%

стських, російсько%терористичних угруповань у при%

кордонних районах Донецької та Луганської областей.

Зміст цього внутрішнього виклику національній безпеці

України полягає в тому, що сьогодні на цих територіях

створено фіктивні квазідержавні утворення, самоназ%

вані маріонеткові клепократичні режими встановлени%

ми польовими командирами і "політичними" лідерами

сепаратистів та екстремістів за негласної підтримки

Російської Федерації на окупованій території окремих

районів Донецької області та Луганської області Ук%

раїни.

"Донецькою народною республікою" та "Лугансь%

кою народною республікою" також називається росій%

сько%терористичне угруповання, що діє на тимчасово

окупованих територіях цих областей. Ці російсько%те%

рористичні угрупованя декларують наміри збройним

шляхом встановити свій контроль над Донецькою

областю України та Луганською областю України і

претендують на визнання підконтрольної їй території

окремою державою. На цей час, Російська Федерація

офіційно не визнає суверенітету "Донецької народної

республіки" та Луганської народної республіки, однак

на неофіційному рівні надає їм військову, економічну,

політичну і дипломатичну підтримку.

 Зазначимо, що згідно з даними Міжнародної пра%

возахисної організації Human Rights Watch (HRW) зат%

римані цивільні особи проросійськими сепаратистами

піддавались катуванню та принизливому поводженню.

За результатами розслідування, в тому числі опитуван%
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ня затриманих осіб, проросійські сепаратисти на Дон%

басі затримують цивільних осіб, піддають їх тортурам і

принизливому людську гідність поводженню, а також

задіюють у примусовій праці. Директор HRW по Європі

і Центральній Азії Хью Вільямсон заявив про те, що ці

злочини мають систематичний характер і життю кожної

людини, затриманої проросійськими ополченцями за%

грожує серйозна небезпека. Про застосування тортур

свідчили і журналісти, які були затримані бойовиками

ДНР і ЛНР самі піддавались тортурам, або були свідка%

ми тортур. Тому з 13 квітня 2014 в Донецькій та Лу%

ганській області триває антитерористична операція з

метою зупинити терористів [3].

Не менш актуальним безпосереднім внутрішнім ви%

кликом національній безпеці України у зовнішньополі%

тичній сфері в умовах військової агресії Російської Фе%

дерації проти України є падіння авторитету і рівня до%

віри до органів державної влади з боку населення До%

нецької та Луганської областей. Сутність цього основ%

ного внутрішнього виклику національній безпеці Украї%

ни у зовнішньополітичній сфері полягає в тому, що низь%

кий рівень довіри до органів державної влади України

з боку населення Донецької та Луганської областей є

проявом паралічу владних інституцій в цих кризових

умовах.

Ще до відкритої кризової фази, владні інституції на

Донбасі зазнали суттєвої мутації. Приватизація владних

інституцій з боку декількох корпоративних груп позба%

вили регіональні структури влади будь%яких ознак пред%

ставницької влади, що керуються законами чи Консти%

туцією України. По суті, органи державної влади Украї%

ни та силові структури регіону були перетворені на

"філіали" найбільш впливових корпоративних груп Дон%

басу.

На жаль, нова центральна влада не змогла швид%

ко встановити контроль над ситуацією у південних та

східних областях України. Кадрові зміни стосувались

виключно Голів ОДА. На рівні середньої управлінсь%

кої ланки, зокрема, органів забезпечення правопо%

рядку ротацій не відбулося. З боку нового керівницт%

ва держави декларувалась готовність до люстрації та

масштабної зміни управлінських кадрів. Спроби

організувати діалог між центром та регіонами були

позорними та декларативними. Це призвело до не%

сприйняття центральної влади східними регіональни%

ми елітами.

Зазначимо, що населення цього регіону також де%

зорієнтовані, залякані негативною і суперечливою

інформацію щодо подій у державі та власному регіоні.

Острах, що з'явився внаслідок нерозуміння "майданно%

го протесту" та політичних результатів революційних

подій в Києві, змінився стресовим станом від воєнних

дій на власній території.

Населення Донбасу відчуває неадкватне ставлення

з боку органів центральної влади до політичної позиції

"Донбасу" та не визнання власних прав на висловлення

протесту. Проведення АТО сприймається як спроба "киї%

вської влади" подавити силою політичний протест.

Відсутність політичного діалогу, ультиматуми централь%

ної влади посилюють відчуття неминучості поглиблен%

ня озброєного конфлікту. Посилюються інтерпретації

проведення АТО як військової окупації життєвого про%

стору з боку "київських військ", якими маніпулює США

та Європейський Союз [4].

Ще одним безпосереднім внутрішнім викликом

національній безпеці у зовнішньополітичній сфері в

умовах військової агресії Російської Федерації про%

ти України є контрабанда на кордонах України із су%

міжними державами та на лінії розмежування сил

АТО з окупованими территоріями. Зміст цього внут%

рішнього виклику національній безпеці України по%

лягає в тому, що на сьогодні контрабанда злочинно

об'єднує нечистих на руку українських військовос%

лужбовців та правоохоронців і російсько%терорис%

тичні угрупованя.

Президент України Петро Порошенко, зазначає,

що "...сьогодні в Україні є три "люфти" для контрабан%

ди на кордоні — західна митниця, Одеса і лінія зіткнен%

ня на Донбасі. Ми повинні повернути кримінальну

відповідальність за контрабанду. Підакцизні товари, в

першу чергу горілка, інші алкогольні напої, тютюн ма%

ють знищуватися на місці. І Верховна Рада України

повинна дати відповідні повноваження для того, щоб

не затримувати нібито акцизні вантажі, які потім чо%

мусь виявляються на ринках Донецька чи Києва, а зни%

щувати на місці". Тому для протидії провезенню кон%

трабанди через лінію дотику сторін на Донбасі ство%

рені спеціальні мобільні групи із силовиків і працівників

фіскальної служби [5].

Наступним безпосереднім внутрішнім викликом на%

ціональній безпеці України у зовнішньополітичній сфері

в умовах військової агресії Російської Федерації проти

України є корупція в органах державної влади України.

Зміст цього внутрішнього виклику національній безпеці

України полягає в тому, що корупція, в умовах поглиб%

лення соціально%політичної та фінансово%економічної

кризи в державі, та особливо в умовах військової аг%

ресії Російської Федерації проти України, становить

серйозну загрозу національній безпеці України. Вона

стала одним із негативних чинників, який суттєво впли%

ває на ефективність діяльності органів державної вла%

ди в цей кризовий період, підриває стабільність і систе%

му правопорядку, захищеність прав, свобод і законних

інтересів громадян.

Також корупція в органах державної влади є вели%

кою соціальною загрозою, оскільки вона прямо або

опосередковано впливає на суспільні цінності та підва%

лини державності. Тому держава, де влада характери%

зується високим рівнем корумпованості, не може вва%

жатися ні демократичною, ні правовою, ні соціальною.

Так, за масштабами поширеності корупції робляться

висновки щодо ймовірності в державі політичних, еко%

номічних, соціальних та ризиків воєнних дій, на підставі

чого оцінюється місце держави у відомих та авторитет%

них міжнародних рейтингах.

Сьогодні питання корупції в органах державної вла%

ди є однією з найгостріших проблем в Україні, без кар%

динального вирішення якої перемога у цій війні немож%

лива.

Ще одним основним безпосереднім внутрішнім

викликом національній безпеці України у зовнішньо%

політичній сфері в умовах військової агресії Російсь%

кої Федерації проти України є повільне здійснення

євроінтеграційних реформ в Україні. Сутність цього
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основного внутрішнього виклику національній безпеці

України у зовнішньополітичній сфері полягає в тому,

що на сьогодні Україна має зробити вибір — або ре%

альні євроінтеграційні реформи, або втрата другого

історичного шансу та поразка у війні. Так Саміт Украї%

на%ЄС, який відбувся в Києві, засвідчив невтішну річ

— серйозного просування країни шляхом європейсь%

кої інтеграції за останній рік не відбулось. Причина —

відсутність реальних реформ в Україні. Невипадково

президент Європейської ради Дональд Туск під час

саміту відверто заявив, що найкращий спосіб, яким

Україна може дати відсіч російській агресії, це —

здійснення реформ [6].

Сьогодні Україні конче необхідні реальні євроінтег%

раційні реформи, у які би повірили і самі українці, та

весь світ. Але їх єфективність і результативність реформ

залежить тільки від нас, від політичної волі, від волі до

змін, від волі до боротьби, від волі до перемоги.

Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що прове%

дений аналіз змісту безпосередніх внутрішніх викликів

національній безпеці України у зовнішньополітичній

сфері в умовах військової агресії Російської Федерації

проти України дав змогу встановити необхідність кар%

динального реформування державного управління та

системи забезпечення національної безпеки України для

забезпечення національної безпеки України у зовніш%

ньополітичній сфері, з метою захисту суверенітету, те%

риторіальної цілісності та непорушності державних кор%

донів України, реалізації її політичних, торговельно%еко%

номічних та інших національних інтересів, а також

відновлення територіальної цілісності Української дер%

жави.

ВИСНОВКИ
Отже, безпосередній внутрішній виклик націо%

нальній безпеці України у зовнішньополітичній сфері

в умовах військової агресії Російської Федерації про%

ти України — це внутрішньо% та зовнішньополітична си%

туація, кризові явища в політичній, економічній, соц%

іальній та воєнній сферах, гострі проблеми щодо втра%

ти контролю над ділянкою українсько%російського

державного кордону; діяльності сепаратистських, ро%

сійсько%терористичних угруповань у прикордонних

районах Донецької та Луганської областей; рівня дов%

іри до органів державної влади з боку населення До%

нецької та Луганської областей; контробанди на кор%

донах України із суміжними державами та на лінії роз%

межування сил АТО з окупованими территоріями; ко%

рупції в органах державної влади України; здійснення

євроінтеграційних реформ у державі, що створюють

загрозу посягання на державний суверенітет України

та її територіальну цілісність, територіальні претензії

з боку інших держав; спроби втручання у внутрішні

справи України з боку інших держав, зумовлює потре%

бу в адекватних діях щодо зниження рівня такої заг%

рози або її усунення.

Перспективою подальших розвідок даної пробле%

матики є, на наш погляд, дослідження теоретичних ас%

пектів забезпечення національної безпеки України у

зовнішньополітичній сфері в умовах військової агресії

Російської Федерації проти України в контексті вимог

Стратегії національної безпеки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

На шляху до реалізації проєвропейського вибору Ук%

раїни особливої актуальності набувають не лише побудова

незалежної, демократичної, правової держави та формуван%

ня громадянського суспільства, але і створення якісно нової

системи державного управління, орієнтованої на реалії су%

часного життя, соціально%економічний розвиток, досвід

розвинутих країн світу. Політика європейської інтеграції в

цьому аспекті має на меті створення таких умов які б сприя%

ли ефективному здійсненню трансформаційних процесів в

Україні. З цією метою необхідним є створення цілого комп%

лексу законодавчих, економічних, політичних, інформацій%

них, соціальних та міжнародних передумов. При цьому важ%

ливою є характеристика загальнотеоретичних засад євро%

пейської інтеграції, з позицій державного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові дослідження українських та іноземних фахівців

з питань європейської та євроатлантичної інтеграції сьогодні

складають надзвичайно велику кількість праць. Оскільки

євроінтеграційні процеси є характерними для усіх сфер сус%

пільного життя, то і праці фахівців відображаючи стан сусп%

ільних відносин в країні, стосуються галузі державного уп%

равління, права, політології, економіки, культури, тощо.

Дослідженню теоретичних засад європейської інтеграції

присвятили свої праці В. Авер'янов, Г. Атаманчук, В. Баку%

менко, Т. Безверхнюк, М. Іжа, О. Коротич, П. Надолішній,

А. Попок, Л. Приходченко та ін. Проблемами інтеграції Ук%

раїни до ЄС, як окремого аспекту глобалізації зацікавились
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Ф. Барановський, І. Грицяк, В. Копійка, М. Кордон, Я. Ма%

лик, І. Нагорна, В. Стрельцова, Е. Топалоа та ін. Теоретико%

методологічну базу сучасних процесів європейської інтег%

рації розкрили в своїх наукових дослідженнях: Г. Асланян

(проблеми удосконалення інституційних 5 механізмів євро%

пейської інтеграції України), М. Гнатюк (відносини України

з ЄС та процес європейської інтеграції української держа%

ви), Н. Гнидюк (механізми координації політики європейсь%

кої інтеграції в Україні), М. Калина (нормативно%правове ре%

гулювання державної євроінтеграційної політики України),

І. Кравчук (удосконалення стратегічного планування євро%

пейської інтеграції України), О. Овчар (інституційні перетво%

рення в системі реалізації євроінтеграційної політики Украї%

ни) та ін.

Однак, велика кількість проблем, все ще залишаються

не вирішеними. Особливо відчувається відсутність в Україні

узагальненої бази наукових праць, присвячених питанням

розвитку системи державного управління в Україні в кон%

тексті адаптації його до європейських стандартів.

Важливим фактором підвищення ефективності держав%

ного управління є налагодження процесу реформування

державної системи підготовки кадрів в Україні в період

трансформаційних змін у суспільстві. Наукові дослідження

обгрунтовують потребу у реформуванні в Україні починаю%

чи від методів і форм освіти й підвищення кваліфікації до

запровадження європейського виміру до державної служ%

би.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є на основі проведеного наукового дос%

лідження проаналізувати загальнотеоретичні засади

здійснення євроінтеграційної політики в Україні з позицій

науки державного управління.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для досконалого вивчення інтеграційних процесів важ%

ливим є використання понятійно%категоріального апарату

дослідження, оскільки фахівцями вживається велика

кількість термінів: "інтеграція","європейська інтеграція",

"європейська інтеграція України", "економічна інтеграція",

"політична інтеграція" "правова інтеграція", "політика євро%

пейської інтеграції", "євроінтеграційна політика України"

тощо.

Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої

політики" від 01.07.2010 року № 2411%VI, визначає однією

із засад зовнішньої політики — забезпечення інтеграції Ук%

раїни в європейський політичний, економічний, правовий

простір з метою набуття членства в Європейському Союзі а

також підтримка інтеграції України у світовий інформацій%

ний простір [3].

Стаття 11 даного нормативно%правового акту визначає

Україну як європейську державу, що здійснює відкриту зов%

нішню політику і прагне рівноправного взаємовигідного

співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, ви%

ходячи насамперед з необхідності гарантування безпеки,

суверенітету та захисту територіальної цілісності України.

Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовніш%

ньої політики здійснюється Верховною Радою України, Пре%

зидентом України, Радою національної безпеки і оборони

України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами дер%

жавної влади у межах їх повноважень, визначених Консти%

туцією і законами України.

У науковій літературі існує велика кількість визначень

терміна "інтеграція". Зокрема інтеграція (від лат. integro —

відновлення, об'єднання в єдине ціле) — це процес і резуль%

тат взаємозв'язку, взаємодії, зближення та об'єднання в

єдине ціле будь%яких частин, елементів країн, їхніх економік,

соціальних і політичних структур, культур, соціальних і пол%

ітичних груп, етносів, партій, рухів, організацій [5, с. 88].

Термін "інтеграція" походить від латинського кореня

"integrum" — ціле та "integratio" — відновлення, що у пере%

кладі означає поєднання, взаємопроникнення, процес взає%

мозближення, утворення взаємозв'язків, заповнення, воз%

з'єднання, згуртування, об'єднання політичних, економічних,

державних і громадських структур в рамках регіону, краї%

ни, світу. У словнику термінів і понять з державного управл%

іння "інтеграція" визначається як процес досягнення єдності

зусиль усіх підсистем (підрозділів) організації для ефектив%

ного здійснення її функцій та цілей [3, с. 73].

Всесвітньо відомий словник англійської мови Мерріа%

ма%Вебстера дає наступне визначення інтеграції: "Інтегра%

ція — це дія або процес, при якому різні групи (або раси)

об'єднуються на рівній основі в єдине суспільство або орган%

ізацію". Відповідно, "інтегрувати" означає "формувати або

поєднувати в єдине ціле". У якості синоніма словник нази%

ває слово "об'єднувати", тобто "збиратися разом, щоб сфор%

мувати єдине ціле" [2].

Вітчизняний політологічний словник трактує категорію

"інтеграція" наступним чином: "Інтеграція — це сукупність

політичних процесів, спрямованих на консолідацію, злиття

суспільних, політичних, військових, економічних структур

або етносів у рамках однієї держави чи кількох держав з

метою протидії деструктивним внутрішнім і зовнішнім чин%

никам" [5, с. 114].

Найбільш ширше поняття "інтеграція" представлено в

енциклопедичному словнику з державного управління, де

інтеграція розглядається як об'єднання частин, щоб вони

могли працювати разом або представляти цілісну систему,

що у державно%управлінському сенсі та означає: процес

взаємного пристосування; розширення економічного і ви%

робничого співробітництва; об'єднання національних госпо%

дарств двох або більше держав; форма інтернаціоналізації

господарського життя [8, с. 285].

Професор університету Вісконсіна Л. Ліндберг у своїй

роботі "Політична динаміка європейської економічної інтег%

рації" визначає інтеграцію як "... процес, за допомогою якого

нації утримуються від бажання і здатності проводити неза%

лежну один від одного зовнішню і в ключових аспектах внут%

рішню політику, прагнучи натомість приймати спільні рішен%

ня, або ж делегувати процес прийняття рішень новим цент%

ральним органам". А також, на його думку, інтеграція — це

"процес, за допомогою якого політичні актори в різних га%

лузях намагаються переорієнтувати свої очікування і пол%

ітичну активність на новий центр" [7, c. 6].

І. Грицяк визначає європейську інтеграцію як процес

усуспільнення державами%членами ЄС власних суверені%

тетів, створення ними спільних інституцій, яким вони деле%

гували частину своїх національних повноважень для того,

щоб рішення в певних сферах загальних інтересів могли

ухвалюватися демократичним шляхом на загальноєвро%

пейському рівні [1, с. 329].

У сучасній науковій літературі виділяють такі основні

види інтеграції: 1) в залежності від предмета можлива пол%

ітична, економічна, науково%технічна інтеграція; 2) грунту%

ючись на географічних ознаках, виділяють глобальну, рег%

іональну, субрегіональну інтеграцію; 3) за принципом

розширення інтеграція може бути "вшир" (коли збільшуєть%

ся кількість членів) або "вглиб" (коли посилюються інтег%

раційні процеси серед тих самих членів) [1, с. 251].

Впливове англо%американське політологічне видання —

"Словник політичного аналізу" за редакцією Дж. Плено, Р.

Ріггза та Х. Робін — визначає політичну інтеграцію як "про%

цес, за допомогою якого дві або більше політичних одиниць

посилюють між собою контакти у напрямі взаємної співпраці".

В якості бажаного або логічного кінцевого результату інтег%

ративного процесу часто розглядається політичне об'єднан%

ня. Політична інтеграція вимагає формальних чи неформаль%

них інститутів для прийняття спільних рішень. Крім того, інтег%

рація припускає високий рівень ведення справ (transactions)

між політичними одиницями, а також зростаюче усвідомлен%

ня спільності інтересів і цінностей" [11, c. 65].

У післявоєнній Європі поняття регіональної інтеграції

почало означати процес уніфікації. Вчені вважають, що ре%

гіональна інтеграція є наступним, після національної, ета%

пом спільного процесу. Досягнувши високих кондицій на%

ціональної державності, розвинені країни таким чином пе%

реходять на вищий щабель свого розвитку [12, с. 65].

"Під інтеграцією, — пише П. Стрітен, — слід розуміти

спільну політику зайнятості, спільну монетарну i фіскальну

політику, а також спільну антимонопольну політику" [9, с.

16]. Інакше кажучи, для повної інтеграції важливе не стільки

забезпечення абсолютної свободи руху тoвapiв i факторів

виробництва, тобто свободи для ринкового механізму,

скільки координація економічної політики держав, що ма%

ють за мету пом'якшити нерівномірність економічного роз%

витку окремих країн інтеграційного комплексу й окремих

регіонів усередині цих країн, а також забезпечити уста%

леність національних платіжних балансів. Вищою можливою

стадією регіональної економічної інтеграції, відповідно до

цієї концепції, має стати раціональна господарська структу%

ра всього інтегрованого регіону [6, с. 13].

Таким чином, можемо зробити висновок, що процес

європейської інтеграції посідає особливе місце серед сучас%

них прерогатив нашої держави. Незважаючи на це інтегра%

ція України до ЄС залишається надзвичайно складним, а в

деяких сферах недосяжним процесом, оскільки безпосеред%

ньо залежить від реформ всередині країни. Євроінтегра%

ційна політика залишається залежною від безпосередніх дій

системи органів державної влади згідно з поставленими

цілями, напрямами, принципами для розв'язування сукуп%
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ності взаємопов'язаних проблем у сфері європейської інтег%

рації. Політика України у сфері інтеграції — це комплексна

діяльність держави щодо визначення шляхів інтеграції Ук%

раїни до ЄС, розв'язання проблем, які виникають під час ре%

алізації цього курсу та сприяння послідовному розвитку ук%

раїнської держави у напрямку європейської інтеграції.

Органи державної влади витупають суб'єктами реалі%

зації євроінтеграційної політики, оскільки саме їм належать

функції які формулюють, координують, контролюють, за%

безпечують реалізацію євроінтеграційної політики, об'єктом

— інші органи державної влади, діяльність яких спрямова%

на на реалізацію даної політики, до об'єктів також можна

віднести державних службовців, інститути громадянського

суспільства тощо.

Хоча вітчизняні та іноземні науковці і проводили актив%

ну роботу із розробки та пояснення багатьох цих питань,

деякі з цих проблем і досі залишаються не до кінця опраць%

ованими та перебувають в центрі політичного дискурсу.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

На нинішньому етапі розвитку України європейська

інтеграція залишається пріоритетом зовнішньої політики,

який передбачає проведення системних реформ в усіх сфе%

рах життя відповідно до норм і стандартів ЄС. Результатом

такої інтеграції має стати повноправне входження до кола

європейських цивілізованих країн, з якими нас об'єднують

спільні цінності, європейська ідентичність, історія, геогра%

фія та політика. Європейський вибір нашої країни продик%

тований не тільки вимогами сучасності, але і надзвичайно

великим бажанням суспільства до інтеграції. Перешкод до

таких прагнень сьогодні дуже багато, починаючи від труд%

нощів у сфері проведення реформ, складної економічної

ситуації, і закінчуючи тривалою агресією з боку іншої дер%

жави.

Незважаючи на всі труднощі політика європейської

інтеграції сьогодні залишається одним із найбільш склад%

них і комплексних завдань у сфері забезпечення функціо%

нування державного управління, оскільки вся система дер%

жавного управління на національному рівні побудована з

урахуванням прагнень України щодо інтеграції в європейсь%

кий політичний, економічний, правовий простір. Функції із

реалізації процесу інтеграції України до ЄС покладаються

на вищий, центральні та місцеві органи виконавчої влади

України у співпраці з органом законодавчої влади, органа%

ми місцевого самоврядування.

Отже, термінологічна непослідовність, неузгодженість

термінології, різне трактування терміну "європейська інтег%

рація" як науковцями, так і на законодавчому рівні, а також

цілий комплекс інших факторів, що гальмують процес євро%

пейської інтеграції України протягом усіх років незалежності

призвели до різкого зниження ефективності та результатив%

ності державного управління у сфері реалізації євроінтег%

раційної політики і його неспроможності забезпечити пе%

рехід суспільства до якісно нового, вищого рівня.
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ВСТУП
Вагомим та демонстративним показником якості роз%

витку суспільства, міцності й ефективності держави в світі

визнано індекс людського розвитку, при розрахунку якого

вагомим показником є показник смертності населення —

показник соціально%демографічного благополуччя: призво%

дить до втрат праце% та репродуктивно здатної особи, ско%

рочення природного приросту населення, вимірює політич%

ний престиж країни, її рейтингове місце в світі.

Лауреат Нобелевської премії з економіки 1998 року

Амартія Сен назвав смертність ключовим критерієм успіш%

ності розвитку країни. Рівень смертності є віддзеркаленням

здатності суспільства до трансформації наявних економіч%

них ресурсів у найбільш важливий продукт — здоров'я нації.

Простий індикаторсмертності або інтегрований показник се%

редньої очікуваної тривалості життя, який розраховується

на основі наявних даних смертності населення, може ска%

зати більше про рівень та напрями розвитку суспільства, ніж

складні макроекономічні показники [1, 2].
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Загальновідомо, що на демографічні показники впли%

вають найбільше три головні складові — природні фактори

(стихійні лиха), наявність епідемій та війни. Сьогодні в Ук%

раїні, що поборола стихійні лиха, невпинно долає епідемії

ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, на тлі соціально%економічних

негараздів виникли додаткові непередбачувані негативні

фактори демографічного розвитку: окупація Криму та

військові події — антитерористична операція (АТО). Тому,

вкрай важливим та актуальним для вивчення є питання ди%

наміки показників смертності та причин, що її обумовлю%

ють.

Протягом останніх років в Україні спостерігається ви%

сокий рівень смертності населення внаслідок негативного

впливу наявної політичної і соціально%економічної неста%

більності в державі та природних умов життєдіяльності на%

селення. Численні дослідження вітчизняних науковців Ш. Ра%

мазанова, Е. Лібанової, С. Мельника, Г. Гаврюченко, С. Шу%

бенок, О. Сергієнко, І. Гнибіденко, Н. Рингач, С. Лавринен%

ко, Г. Слабкого, Л. Чепелевської та інших підтверджують на%
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явність в Україні некерованої демографічної кризи та зву%

ження демографічної бази відтворення людських ресурсів,

що являє собою реальну загрозу здатності національної

економіки до самовідтворення і освоєння сучасної іннова%

ційної моделі економічного зростання, а в глобальному мас%

штабі — економічній безпеці країни [3].

Кожного року людей вмирає все більше, про покращен%

ня стану мова не йде: політична та соціально%економічна не%

стабільність, перманентність трансформацій та перекрою%

вання всіх сфержиттєдіяльності країни, спорадичність ве%

дення реформування всіх галузей, включно із охороною

здоров'я, наявність незадовільного стану здоров'я населен%

ня і, сьогодні, наявність військових дій — ведення АТО, при%

звели до помилок і проблем, що позначилися на населенні

країни — головному суб'єкті сучасних перетворень.

Найкраще зрозуміти шлях людських втрат України мож%

на, прослідкувавши історію: наприклад з 1940 р. по сього%

дення (табл. 1). Найменшою за цей період смертність була у

1958—1960 рр., коли її коефіцієнт на території України ста%

новив 6,9 на 1000 осіб — менше, ніж у Великій Британії —

11,5, Франції — 12,0, США — 9,5.

Наступні 25 років смертність в країні зростала від 6,9

до 12,1; протягом 1985—86 рр. дещо зменшилася — до 11,0

(антиалкогольна кампанія радянських часів); у 1988 р. вже

складала 11,6, а у 1991 р. — 12,9. Далі, після здобуття неза%

лежності України, смертність зростає кожного року: з 1991

по 1995 — на 20%, у 2005 р. Досягнувши рівня 16,6 смер%

тей на 100 осіб. Протягом цього періоду було 2 періоди тим%

часового зниження показників смертності на території Ук%

раїни — 1995—1998 рр. до 14,4 та 2005—2009 рр. до 15,3,

знизившись за ці роки на 8%. Наглядним є те, що смертність

в сучасній Україні має майже такі показники, якою була в

40%і роки минулого століття (рис. 1).

За даними Щорічної доповіді Міністерства Охорони

Здоров'я України, у першому десятиріччі ХХІ століття насе%

лення Україїни продовжувало зменшуватись, хоча і з по%

мітним сповільненням у 2009—2013 рр., в результаті чого

до початку 2014 р. воно скоротилося за останні п'ять років

на 0,9 млн осіб, а протягом минулого року — на 81 тис. осіб,

або на 0,2% [4].

Скорочення чисельності населення України відбуваєть%

ся в основному через стійке природне зменшення, вперше

зареєстроване у 1991 р., а до початку 2014 р. його сукупна

величина за 1991—2014 рр. перевищила 6 млн осіб, або ма%

йже 12,5% до чисельності населення України на 1 січня 1991

р. [4].

З моменту проголошення Незалежності, Україна похо%

вала більше 7 млн людей, щороку втрачаючи понад 700 ти%

сяч громадян, третину з яких складають особи працездат%

ного віку, що обумовлено, на жаль, саме ходом демогра%

фічного процесу. Те саме провокує зростання демографічно%

го навантаження працездатного населення непрацездатним.

Загалом, за даними Держкомстату, смертність зросла

стрімко вже в перші 5 років з моменту проголошення Неза%

лежності — період 1990—1995 рр. від 12,1 до 15,4, наступні

майже 20 років — стабільна динаміка помірного зростання

даного показника 14,4—16,6. Найвищі показники 16,00 —

16,6 спостерігалися в період 2003—2008 рр., після чого спо%

стерігається помірне зниження показників смертності (табл.

2). За даними Держкомстату, без урахування населення оку%

пованої території Автономної Республіки Крим, населення

України на кінець 2014 р. становило 42 млн 928 тис. 900 осіб,

що на 144 тис. 182 осіб менше, ніж в 2013 році, кількість

померлих у 2014 р. — 632667 людей.

Україна проживає період триваючого старіння її насе%

лення. Вже зараз вона належить до країн з високим рівнем

постаріння населення: за часткою осіб віком 60 років і стар%

ше вона завершує список 25 найстаріших країн світу. Однак

Показники смертності на території України (на 1000 осіб) 
1940 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014 
14,3 8,5 6,9 7,6 8,9 10,0 11,4 12,1 12,1 15,4 15,4 16,6 15,2 14,7 

Таблиця 1. Показники смертності на території України з 1940 по 2014 рр.
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Рис. 1. Динаміка показника смертності
населення України за 1940—2014 рр.

(За даними державної служби статистики
України)

Показники смертності за роки незалежності України 

роки 
Число 
помер-
лих 

Показ-
ник 

смерт
ності 

роки 
Число 
помер- 
лих 

Показник 
смерт-
ності 

1991 669,9 12,9 2003 765,4 16,0
1992 697,1 13,3 2004 761,3 16,0
1993 741,7 14,2 2005 782,0 16,6
1994 764,7 14,7 2006 758,1 16,2 
1995 792,6 15,4 2007 754,5 16,4
1996 776,7 15,2 2008 706,7 16,3
1997 754,2 14,9 2009 698,2 15,3 
1998 719,9 14,4 2010 664,6 15,2
1999 739,2 14,9 2011 663,1 14,5
2000 758,1 15,4 2012 662,4 14,5
2001 746,0 15,3 2013 632,3 14,6
2002 754,9 15,7 2014 632,7 14,7

Таблиця 2. Показники смертності за роки
незалежності України 1991—2014 рр.

(За даними державної служби статистики
України)
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Рис. 2. Динаміка показника смертності
населення України за період з 1991

по 2014 рр. (За даними державної служби
статистики України)



117

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

через порівняно низьку тривалість життя вона має й помітно

меншу, ніж розвинуті європейські країни, частку осіб най%

старших вікових груп (понад 70—80 років) у складі насе%

лення [4].

Якщо прослідкувати динаміку показника смертності,

наприклад розрахувавши різницю кожні 2 роки, побачимо

наступне: з 1992 р. по 1996 рр. відбулося зростання на 2,3

%, в період наступних 4 років — збільшівся на 0,1, а з 2002

по 2008 рр. Далі, помірно зростаючи на 0,1—0,3 %, з 2009

по 2012 рр. зменшився в сукупності на 1,6%, вже починаю%

чи з 2013 р. — знову зростає (табл. 3).

2011 рік — смертність в Україні зменшилася на 4,8%,

при цьому скорочення числа померлих жінок було вище, ніж

у чоловіків (5,0% і 4,6%). Показник смертності на Україні

становив 15,2, в країнах ЕС — 6,7 на 1000 населення. Укра%

їна посідає 150%е місце серед 223 %х країни світу за показни%

ком середньої тривалості життя — українці живуть (69 р.)

на 10 років менше жителів ЕС (74 р.) та країн СНД (Грузія —

76,7 р., Молдова — 70,8 р., Білорусь — 70,63 р.). При цьо%

му, середня очікувана тривалість життя здорових Українців

дорівнює 59,2 р., у країнах ЕС — 67 рр. Смертність дитяча

— у 2,5 рази більша порівняно із країнами ЕС. Також великі

втрати серед чоловіків працездатного віку. На території

України в цьому році смертність від серцево%судинних зах%

ворювань була однією з найвищих у світі — 64% в струк%

турі загальної смертності, близько 500 тисяч чоловік на рік

[5].

2012 рік — в Україні померло 663 139 осіб, що стано%

вить 14,3 випадків на 1000 осіб. У порівнянні з 2011 роком

кількість померлих зменшилась на 0,2%. 2013 рік — Украї%

на посіла друге місце в світі за рівнем смертності з показни%

ком 15,75 осіб на 1000 населення після Південної Африки.

2014 рік — випадає з процесу обліку окупована терито%

рія сходу країни та анексований Крим, що також несе нега%

тивні наслідки на коливанні демографічних показників та

показників розвитку країни. На початок 2014 р., за оцінкою

Державної служби статистики, чисельність населення Укра%

їни становила 45 426 тис. осіб, Україна війшля в п'ятірку

найбільших країн Європи, займаючи на початок 2014 р. 5

місце після Німеччини, Великобританії, Франції та Італії.

Таким чином, згідно з даними поточної демографічної ста%

тистики, населення сучасної України за своєю чисельністю

приблизно відповідає населенню України на середину 1965

року [4].

Останні десять років — з 2003 по 2014 роки — загаль%

ний показник смертності в Україні, не дивлячись на помірне

зменшення останні 5 років, як для європейської країни,

утримується на надто високому, рівні — 16,4 —14,5%.

Аналіз даних ВООЗ щодо смертності за віковими групами

показує, що за роки незалежності зміни смертності серед

різних вікових груп були нерівномірними: серед дітей віком

до 14 років зменшилася на 30%, що вказує на ефективність

заходів захисту здоров'я дітей; серед літніх людей (стар%

ших за 75 р.) — майже не змінилася; найбільше зросла

смертність серед людей працездатного віку, особливо у

віковій групі 30%—44 роки — на 50%.

Важливим в структурі смертності, одним з найвідчутні%

ших індикаторів суспільно%економічного благополуччя, є, на

наш погляд, показник смертності дітей віком до одного року,

за даними ВООЗ максимальним на Україні був у період

1993—1995 рр., коли сягав рівня 14,9—14,5—14,7 на тися%

чу відповідно; з 1997 року спостерігалася стійка тенденція

до покращення цього показника, зниження смертності дітей

до року, але все ж такі цифри залишаються надто високими

у порівнянні із країнами ЕС, де він складає 3,8—5,2 на 1000

осіб.

Вигідно вирізняється на фоні змін вікового проф%

ілю вимирання населення в Україні смертність дітей

віком 1—15 років, коли ризик смерті, порівняно з інши%

ми віковими групами, є найменшим — різко падає після

досягнення дитиною однорічного віку і знижується аж

до 10—11 років. Смертність дітей даного вікового кон%

тингенту має позитивну динаміку і за останні роки змен%

шилася майже на чверть. Інтенсивність смертності дітей

між 1 і 15 роками відчутно варіює за типом поселення:

нині діти, які проживають у селах, помирають у 1,3 разу

Різниця показників смертності України 
рік 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
 +0,4 +1,4 +0,5 -0,8 +1,0 +0,3 +0,3 +0,2 +0,1 -0,9 -0,7 +0,2 

Таблиця 3. Різниця показників рівня смертності України 1990—2014 рр.
(За даними державної служби статистики України)

Коефіцієнт смертності 
дітей до 1 року 

(на 1000 живонароджених) 
1990 12,8 2003 9,6 
1991 13,9 2004 9,5 
1992 14,0 2005 10,0 
1993 14,9 2006 9,8 
1994 14,5 2007 11,0 
1995 14,7 2008 10,0 
1996 14,3 2009 9,4 
1997 14,0 2010 9,1 
1998 12,8 2011 9,0 
1999 12,8 2012 8,4 
2000 11,9 2013 8,0 
2001 11,3 2014 7,7 
2002 10,3   

Таблиця 4. Показники смертності дітей до
1 року в Україні (1990—2014 рр.). (За даними

державної служби статистики України)

Причини смертності в Україні 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Хвороби системи 
кровообігу 

62,5 63,4 63,0 63,6 65,2 66,6 66,3 65,8 66,5 67,3 

Злоякісні новоутворення 11,7 11,9 11,8 11,8 12,5 12,7 13,4 14,0 13,9 13,3 
Зовнішні причини смерті 9,0 8,5 8,7 8,1 6,9 6,3 6,4 6,3 6,1 6,3 
хвороби органів травлення 4,1 4,0 4,4 4,7 4,3 3,8 3,8 4,2 4,2 4,0 
хвороби органів дихання 3,6 3,3 3,3 3,1 3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 
деякі інфекційні та 
паразитарні хвороби 

2,2 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,7 

інші причини 7,0 6.7 6,7 6,4 6,0 5,6 5,6 5,0 4,8 5,0 

Таблиця 5. Причини смертності осіб працездатного віку за останні 10 років
(За даними державної служби статистики України)
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частіше, ніж їхні ровесники в містах, наголосили у ві%

домстві [6].

Загрозливою для українського суспільства та економ%

іки країни є передчасна смертність у працездатному віці,

перевищення більш як втричі чоловічої смертності над

жіночою. Порівняно з громадянами європейських країн ук%

раїнці не тільки помирають у більш молодому віці, але й

проживають менше років у повністю здоровому стані. Ос%

новними причинами смертності осіб працездатного віку на

Україні останні 10 років залишаються серцево%судинні зах%

ворювання (67,3% у 2014 році) та злоякісні новоутворен%

ня (13,3%) (табл. 5). Частка смертей за хворобами систем

кровообігу, протягом 20 років піднялася майже на 13%,

за останній період займає дві третіх усіх причин смертності

на Україні та є стандартним процесом, притаманним часу

та багатьом країнам світу. За матеріалами Eurostat, Украї%

на лідирує в Європі серед смертності від серцево%судин%

ної патології, наприклад, в 2012 році — 958.3 проти 238.8

в Словаччині, 211.9 в Словенії, 117.4 в Австрії; характер%

ним для України було — смертність внаслідок хвороб сис%

теми кровообігу серед сільського населення більш ніж у

1,5 рази перевищувала таку в порівнянні із міським, серед

низки причин "домінування" вказується й відносно вищий

рівень постаріння населення села, й нижча доступність

медичної допомоги, й випадки механічного маркування
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новоутворень
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Рис. 3. Структура причин смертності українців
працездатного віку (За даними державної

служби статистики України)

Порівняння структури причин смертності в 
Україні, США, ЕС 

 Україна 
(2011) 

ЕС 
(2008) 

США 
(2008) 

Хвороби системи 
кровообігу 

66,3 37,5 30,9

Злоякісні 
новоутворення 

13,3 27,7 23,1

Зовнішні причини 6,4 7,5 6,2
Інші хвороби 14 27,3 39,7

Таблиця 6. Порівняння причини смертності
в Україні, ЕС, США

Коефіцієнт смертності в Україні (1989-2013 рр.)
Північ: 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013
Автономна Республіка 
Крим 11,1 12,5 14,7 13,1 12,9 14,2 15,2 15,7 15,9 14,6 14,1 13,8 

Миколаївська область 12,8 13,7 15,3 14,8 15,0 15,3 16,5 16,6 16,6 15,7 14,8 14,8
Одеська область 13,5 14,1 15,8 14,7 14,4 15,3 16,2 16,7 16,3 15,1 14,2 14,1
Херсонська область 12,2 13,3 15,3 14,4 15,0 15,6 15,8 16,3 16,3 15,4 14,6 14,9
Севастополь 
(міськрада)   14,3 11,9 12,4 13,5 14,2 15,4 15,5 14,6 14,2 13,9 

Середній показник 12,2 13,4 15,1 13,8 13,9 14,8 15,6 16,1 16,1 15,1 14,4 11,9
Захід:      
Вінницька область 15,7 16,7 17,4 17,0 16,5 16,6 17,2 18,2 17,6 16,3 15,6 15,8
Волинська область 12,2 13,0 13,7 13,5 13,8 13,9 14,7 15,4 15,0 14,2 13,4 13,2
Закарпатська область 10,2 10,8 11,8 10,9 11,4 11,4 12,0 13,2 13,3 12,6 11,7 11,8
Івано-Франківська 
область 11,5 11,6 12,0 12,1 12,2 12,5 13,3 13,5 13,6 12,7 12,1 12,6 

Львівська область 11,4 11,6 12,4 12,4 12,5 12,7 13,5 13,8 13,7 13,0 12,3 12,6
Рівненська область 11,4 12,3 12,9 12,6 12,8 13,0 13,7 14,2 14,0 13,4 12,3 12,6
Тернопільська область 13,7 14,0 13,8 14,3 14,4 14,3 14,9 15,1 15,0 14,4 13,7 13,7 
Хмельницька область 14,3 15,4 15,7 16,1 15,4 16,1 16,7 17,4 17,1 16,3 15,2 15,7
Чернівецька область 11,8 12,2 12,7 12,7 12,7 12,7 13,7 14,2 13,7 12,9 12,4 12,7
Середній показник 11,2 13,1 13,6 13,5 13,5 13,7 13,1 15 14,8 14 13,2 13,4
Схід:      
Дніпропетровська 
область 12,5 14,5 16,0 15,8 15,8 16,0 16,7 17,7 17,6 16,4 15,7 15,5 

Донецька область 12,8 15,0 17,2 16,4 16,1 16,6 17,4 18,1 18,1 16,8 16,1 16,0
Запорізька область 12,6 14,1 15,5 15,0 15,1 15,8 16,4 16,5 16,7 15,5 15,1 14,9
Луганська область 12,9 15,4 16,9 16,8 16,9 17,1 17,8 18,3 17,8 16,9 16,4 16,0
Харківська область 13,8 15,2 16,6 15,8 15,7 15,8 16,3 16,6 16,3 15,4 14,7 14,5
Середній показник 12,9 14,8 16,4 16,0 15,9 16,3 16,9 14,4 17,3 16,2 15,6 15,4 
Центр:      
Житомирська область 14,1 15,3 16,2 16,2 16,3 16,9 17,7 18,6 18,4 17,0 16,0 16,5
Київська область 14,1 15,6 16,5 15,9 15,9 16,6 17,3 18,4 18,1 16,8 15,7 15,8
Кіровоградська 
область 15,4 17,0 17,9 17,4 17,6 17,5 18,3 18,9 18,5 17,5 16,7 16,8 

Полтавська область 15,0 16,8 17,3 17,4 17,3 18,0 18,7 19,0 18,6 17,9 16,5 16,7
Сумська область 15,1 17,2 17,2 17,5 17,5 18,1 18,5 19,3 18,7 18,0 16,3 16,9
Черкаська область 15,4 17,0 17,2 17,2 16,7 17,3 17,7 18,6 18,3 17,0 16,3 16,2
Чернігівська область 15,9 17,9 19,0 18,6 19,2 20,0 20,6 21,7 21,5 20,1 18,6 18,7
місто Київ 9,3 10,5 11,7 10,2 10,1 10,6 10,9 11,4 11,6 10,3 9,8 9,9
Середній показник 14,2 15,9 16,6 16,3 16,3 16,9 17,4 18,2 18 16,8 15,7 15,9 
Україна 13,0 14,3 15,5 15,0 15,0 15,4 16,1 16,7 16,5 15,4 14,6 14,6

Таблиця 7. Показники смертності в Україні в розрізі областей
(За даними державної служби статистики України)
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смерті як наслідку серцево%судинної патології, переважно

у осіб похилого віку, при відсутності факту встановлення

дійсної причини тощо.

Сьогодні спостерігаються позитивні зрушення показ%

ників смертності осіб працездатного віку, так, наприклад

станом на 2011 р. кількість померлих скоротилася на 8%; у

2011 р. порівняно із 2010 р., смертність знизилася особли%

во серед осіб старше 40 років як серед чоловіків, так і се%

ред жінок.

У загальній структурі смертності населення України

останні 10 років злоякісна патологія займає друге місце, ко%

ливаючись між 11,7—14% структури смертності, що знач%

но переважає відповідний показник більшості країн Євро%

пи. При цьому, більше 50% смертності від онкологічних зах%

ворювань припадає на 5 локацій: легені, шлунок, ободова і

пряма кишки та молочна залоза у жінок.

Головною проблемою залишається, на думку Е.М. Ліба%

нової, те, що практично від усіх захворювань українці вми%

рають раніше ніж європейці [7; 8].

Сучасний рівень смертності в Україні має суттєві регіо%

нальні відмінності. Останні роки вважалася відносно більш

сприятливою ситуація зі смертністю в західних областях

країни, де при нижчій порівняно з іншими територіями інтен%

сивності вимирання зберігаються більш сприятливі спів%

відношення смертності чоловіків і жінок, міського та сіль%

ського населення. Натомість, центральні та північні області

потерпали від аномально високого рівня демографічної ста%

рості, найбільшою розбалансованістю показників смерт%

ності. Крім того, на півночі спостерігаються найсуттєвіші

диспропорції смертності за статтю. Сьогодні ж ситуація по%

гіршилася із анексією Криму та військовою операцією на

сході країни.

Наприклад, у 2012 р. величина загального коефіцієнта

смертності коливалася від 9,8% (м. Київ) (Рівненська 9,5;

Івано%Франківська 9,6; Тернопільська) до 18,6% (Чернігі%

вська обл.), при цьому, нижчий рівень загальної смертності

стало спостерігається у західній частині України (11,8—

13,8%), найвищий — у північних областях (16,6—18,6%),

що в значній мірі пояснюється дією структурного (вікового)

чинника: у західних областях відносно молода вікова струк%

тура населення змінює загальний показник смертності у бік

зменшення, а на півночі і в центрі — зі старою віковою струк%

турою в бік підвищення: смертність сільського населення

вища в Чернігівській обл. до 27,2 проти 12,1 на Закарпатті.

Показники смертності серед регіонів різняться майже

вдвічі, а відношення рівня смертності у Чернігівській — 27,2

до такого в Закарпатській — 12,1 становить 2,25, що зумов%

лено більш сприятливими співвідношен%

нями смертності чоловіків і жінок,

міського та сільського населення, вищим

рівнем народжуваності, натомість на

півночі спостерігаються аномально висо%

кий рівня демографічної старості та най%

суттєвіші диспропорції смертності за

статтю.

Незважаючи на позитивні зрушення

у 2009—2013 рр., загальні коефіцієнти

смертності, і в Україні, і в регіонах, ут%

римуються на надто високому рівні і є

одними з найвищих у Європі. У форму%

ванні рівня смертності беруть участь усі

вікові групи, у тому числі дитячі вікові

контингенти [4].

Соціально%економічними наслідка%

ми передчасної смертності та надсмер%

тності чоловіків є не лише зменшення

років потенційного життя та збільшен%

ня величини безповоротних втрат унас%

лідок смерті, а й зниження трудового

потенціалу, деформація статево%вікової структури насе%

лення, збільшився статевий розрив щодо тривалості жит%

тя, що негативно відображуються на відтворенні населен%

ня, призводить до значних економічних збитків. Багато

причин передчасної смертності та захворюваності в Ук%

раїні пов'язані із факторами ризику — палінням, вживан%

ням алкоголю, неправильним харчуванням, забрудненням

навколишнього середовища, порушенням правил безпе%

ки дорожнього руху, дію яких може бути змінено або по%

переджено.

Незадовільний рівень добробуту, умов життєдіяльності

українців, ведення війскових дій та несприятливість соціаль%

но%психологічного клімату, незадовільний стан екології,

погіршення здоров'я нації призвели до гальмування розвит%

ку суспільства і, відповідно, соціально%економічної міцності

держави. Залишаються характерними високий рівень інва%

лідності населення, ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, наркоманії,

алкоголізму, психічних розладів. Загрозливим є тенденція

до "омолодження" вад здоров'я. При цьому загрозливо для

країни та нації є те, що за роки незалежності Україна втра%

чає найбільше осіб працездатного віку від хвороб систем

кровообігу — яскраво демонструє необхідність перетворен%

Роки 
Середній показник смертності по регіонам 

Північ Захід Схід Центр Україна 

1989 11,2 11,0 11,8 12,8 11,7 

1991 12,2 11,2 12,9 14,2 13,0 
1993 13,4 13,1 14,8 15,9 14,3 
1995 15,1 13,6 16,4 16,6 15,5 

1997 13,8 13,5 16 16,3 15 

1999 13,9 13,5 15,9 16,3 15 

 2001 14,8 13,7 16,3 16,9 15,4 

2003 15,6 13,1 16,9 17,4 16,1 

2005 16,1 15 14,4 18,2 16,7 

2007 16,1 14,8 17,3 18 16,5 

2009 15,1 14 16,2 16,8 15,4 

2011 14,4 13,2 15,6 15,7 14,6 

2013 11,9 13,4 15,4 15,9 14,6 

Таблиця 8. Смертність по регіонам України
за роки незалежності (За даними державної

служби статистики України)

Рис. 4. Динаміка смертності українців в країні та по регіонам:
центр, північ, захід, схід (За даними державної служби

статистики України)
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ня системи охорони здоров'я з системи, що бореться із хво%

робами на систему, що їх ефективно попереджує. Держава

повинна створити умови для збереження та зміцнення здо%

ров'я населення на шляху до свого майбутнього, інакше

депопуляція знищуватиме людський ресурс, наслідки чого

для країни є незворотніми.

За даними досліджень, проведених за ініціацією Світо%

вого банку [9] в Україні можна запобігти 14% смертей, з

них 17% — можна запобігти лікуванням, 17% — можна

уникнути за допомогою профілактично%лікувальних заходів;

80% смертей серед чоловіків та 30% — серед жінок пра%

цездатного віку можна запобігти за допомогою належного

лікування на рівні первинної медико%санітарної допомоги.

На жаль, в країні має місце ціла низка ще й побутових

проблем в охороні здоров'я — низький рівень поінформо%

ваності населення, небажання обстежуватися, звертатися до

лікаря та недоступність медичних послуг (у тому числі й

фінансові перешкоди), наявність черг у закладах охорони

здоров'я тощо.

Прискорене старіння населення на тлі низької народ%

жуваності та депопуляції є одним із тих демографічних фе%

номенів, які уособлюють не лише сучасні проблеми з відтво%

ренням населення в Україні, але й мають довготривалий

вплив на усі аспекти життєдіяльності суспільства. своїми

основними економіко%демографічними наслідками мати%

муть скорочення чисельності й частки трудоактивних кон%

тингентів, а відтак — формування з часом певного дефіци%

ту робочої сили, збільшення демоекономічного (і, відповід%

но, податкового) навантаження на працездатне населення,

скорочення фінансових можливостей щодо соціального

забезпечення в умовах загального зростання попиту на со%

ціальні послуги з боку осіб похилого віку, самотніх, мало%

забезпечених. Наслідки старіння зрештою залежать від за%

ходів, що розробляються і впроваджуються для вирішення

пов'язаних з ним складних проблем.

Боротьба з передчасною смертністю вимагає від дер%

жави цільового підходу, розуміння регіональної специфіки,

міжгалузевого співробітництва. Серед першочергових за%

ходів зазначимо: підвищення рівня соціально%економічної

та екологічної якості життя — забезпечення стабільності та

впевненості у майбутньому; зміна світогляду та культури в

бік здорового способу життєдіяльності громадян, контроль

вживання тютюну та алкоголю, забезпечення безпеки до%

рожнього руху; покращення здатності національної систе%

ми охорони здоров'я допомагати людям залишатися пра%

цездатними та зберігати, зміцнювати здоров'я, підвищення

якості та доступності медичної допомоги на відповідний су%

часний рівень.

Повинні бути розроблені відповідні національні стра%

тегії, вжито нізку необхідних, можливо неординарних, за%

ходів з метою подолання вищезгаданих причин високого

рівня смертності, та ефектівного завершення трансформацій

у сфері охороні здоров'я що повинно бути використаним в

подальших дослідженнях.
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ВСТУП
У даний час в аграрному секторі України відбува%

ються глибокі соціально%економічні перетворення. Ре%

організовані аграрні підприємства перетворилися на

самостійно господарюючі суб'єкти, активно йде процес

становлення селянських (фермерських) господарств,

проведена земельна реформа. На всіх рівнях докорін%

но змінилися функції органів державного управління

аграрним виробництвом та їх взаємини з товаровироб%

никами всіх форм власності.

Проте темпи зростання виробництва в аграрному

секторі є недостатніми для її прискореного розвитку і

сильно відстають від загального рівня зростання еко%

номіки. Аграрний сектор поки відстає від розвинених

країн по виробництву аграрної продукції, технологічної

та технічної%оснащеності.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сьогодні аграрний сектор нашої країни, базовою

основною складовою якого являється сільське госпо%

дарство, постійно формує та забезпечує продовольчу,

а також у визначених загальних межах економічну, енер%

гетичну та екологічну безпеку, забезпечуючи тим самим

розвиток технологічно пов'язаних секторів національ%

ної економіки зі створенням соціально%економічних

умов сільського та аграрного розвитку.

В основі інноваційного розвитку аграрного ресурс%

ного потенціалу України має бути реалізований прин%

цип комплексності, який означає охоплення усіх існую%

чих підрозділів аграрних підприємств, а також їх на%

прямів розвитку, а саме: впровадження сучасних техно%

логій та підвищення рівня якості виготовленої продукції,

а також комплексної автоматизації та механізації вироб%
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ництва з удосконаленням організації процесу виробниц%

тва, управління, праці, тощо. Інноваційний розвиток зав%

жди передбачає узгодженість у просторі та часі на всіх

стадіях процесу — науки, виробництва, а також збуту.

Тому, в роботі ставиться завдання дослідити сучасний

стан інноваційного розвитку аграрного ресурсного по%

тенціалу України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Завжди агропромисловий комплекс надавав близь%

ко 9%13 % від валової доданої вартості виробництва

країни, та був одним з основних бюджетоутворюючих

секторів економіки держави, частка якого у загально%

му зведеному бюджеті нашої країни за останні роки ста%

новить близько 20 %, а у товарній експортній структурі

— понад чверть, одночасно займаючи перше місце на

світовому ринку з продажу олії соняшникової, а також

друге місце — за експортом зернових (за винятком

рису). Але майже 50 % від валової продукції сільсько%

го господарства на сьогодні виробляється в усіх госпо%

дарствах населення.

За період з 2007 по 2014 роки виробництво сільсько%

господарської продукції зросло на 47 %, у тому числі в

сільськогосподарських підприємствах — на 87 %. Зав%

дяки зростанню рівня виробництва плодової продукції,

а також будівництва плодосховищ втричі зменшився її

імпорт.

Особливістю сільськогосподарського виробництва

є наявність територій, які постійно знаходяться під впли%

вом небезпечних стихійних явищ (підтоплення, посухи,

зсуви, селі тощо), внаслідок чого більшість аграріїв заз%

нають значних матеріальних збитків. Втрати врожай%

ності в окремих господарствах можуть досягати 50 %,

а при поєднанні декількох несприятливих факторів —

до 70 %.

Споживання основних продуктів харчування на одну

особу менше від раціональних науково%обгрунтованих

норм, зокрема молока — на 42, рибної продукції — на

30, м'яса — на 34, плодів — на 30, винограду у свіжому

вигляді — на 75 та вин столових — на 90 %. Відчуваєть%

ся недостатність обсягів виготовлення високобілкових

консервованих продуктів на основі м'яса та риби, а та%

кож продуктів для лікувально%профілактичного харчу%

вання дітей з поширеними в Україні захворюваннями.

Конкурентні позиції вітчизняної сільськогоспо%

дарської продукції на зовнішніх ринках не є стабільни%

ми внаслідок незавершеності процесів адаптації до су%

часних європейських вимог щодо безпечності та якості

харчових продуктів, значних коливань цін на світовому

ринку, нестійкості торговельних відносин з країнами%

імпортерами [1].

Основне завдання інноваційного розвитку — це за%

безпечення прискореного рівня впровадження у вироб%

ництво зазначених елементів у межах поточних та стра%

тегічних планів. Комплексне планування розвитку, а та%

кож підвищення рівня ефективної діяльності мають зна%

ходити висвітлення у бізнес%планах аграрних підпри%

ємств, показниках рівня ефективності аграрного вироб%

ництва, а також планах капітального будівництва та ка%

пітальних вкладень.

При вирішенні сучасних питань, які пов'язані з інно%

ваційним розвитком аграрного виробництва, підприємці

повинні керуватися принципом відбору економічних

переваг. Аграрне підприємство в процесі вироблення

найбільш економічно ефективних видів продукції, реа%

лізує їх, одержує дохід, за який має придбати необхідні

товари сільськогосподарського призначення, які вироб%

ляти в аграрному підприємстві менш вигідно економіч%

но.

Конкуренція, що існує серед сільськогосподарських

товаровиробників завжди спонукає їх до поглиблення

спеціалізації. Аграрне підприємство повинно концент%

рувати свої потужності на виробництві тієї продукції, на

яку є попит, і ту, що забезпечує його економічне існу%

вання.

Обмежувальним чинником для розвитку деяких га%

лузей сільськогосподарського виробництва є забезпе%

ченість трудовими ресурсами з належною кваліфіка%

цією. Саме недостатня кількість робочої сили є однією

із причин скорочення рівня виробництва молока та

овочів у приміських зонах. Сьогодні навколо великих

міст, а також індустріальних центрів треба сформувати

приміські зони з картопле%молочним та овочевим напря%

мом спеціалізації.

На спеціалізацію впливають біологічні фактори, пе%

редусім, хвороби та шкідники сільськогосподарських

культур. Наприклад, у належних та сприятливих умовах

для виробництва цукрових буряків підприємства Пол%

тавської області не мають розширювати їх площі посіву

більш, ніж на двох полях у сівозміні, тому що це можли%

во призведе до неконтрольованого та непередбачува%

ного поширення шкідників. Збільшення площі посіву

соняшнику в розрізі посівних площ призведе до висна%

ження грунтів та поширення шкідників та хвороб.

Внутрішньогосподарська спеціалізація аграрних

підприємств повинна розвиватися на основі відокрем%

лення виробництва деяких видів продукції та його тех%

нологічних стадій на визначених внутрішньогосподарсь%

ких підрозділах виробництва — фермах та бригадах.

Особливою необхідністю розвитку внутрішньогос%

подарської спеціалізації є виникнення у великих за роз%

мірами аграрних підприємствах, та у тих, які нині вва%

жаються багатогалузевими. Підвищення рівня ефектив%

ності діяльності аграрних підприємства грунтується на

інноваційних досягненнях науки та техніки, а також пе%

редового зарубіжного та вітчизняного досвіду.

Інноваційний розвиток аграрного виробництва озна%

чає безперервний процес сучасного розвитку науки та

техніки; у більш широкому суттєво%змістовому значенні

— це постійний процес створення нових, а також вдос%

коналення вже існуючих технологій, засобів виробниц%

тва, а також реалізації кінцевої продукції з одночасним

використанням досягнень наукових розробок.

Впровадження сучасних інновацій включає обов'яз%

кові заходи щодо реалізації та впровадження прогре%

сивних технологічних процесів з їх комплексною авто%

матизацією та механізацією.

У процесі обгрунтування напрямів розвитку техно%

логій, неможливо не взяти до уваги чинники винятко%

вості та нестандартності об'єкта їх застосування. Тому

що технології виробництва аграрної продукції мають

деякі особливості, що їх суттєво відрізняють один від

одного. Наприклад, технології персоніфіковані, тому що

розробляються для особливих зон чи природно%еконо%
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мічних умов, і їх застосування включає в себе різно%

манітні елементи творчості.

Розробка та використання інноваційних технологій

вирощування сільськогосподарських культур обов'яз%

ково базуються на реалізації основних економічних та

агроекологічних законів. Впровадженню інноваційних

технологій повинне передувати формування більш спри%

ятливого середовища, тому кожне підприємство має

розробити цілеспрямовану програму інноваційного роз%

витку, яка буде охоплювати всі сектори економіки,

включаючи виробничі відносини та продуктивні сили.

Гальмують розвиток аграрного виробництва техно%

логічні ризики, пов'язані зі станом матеріально%техніч%

ної бази сільського господарства, слабкою оновленістю

фондів, відставанням у техніко%технологічній модерні%

зації виробництва, в порівнянні з розвиненими країна%

ми світу. Через низьку прибутковість сільськогоспо%

дарського виробництва більшість аграрних товарови%

робників не може здійснювати закупівлі сучасної тех%

ніки, у тому числі вітчизняних зразків, що пригнічує роз%

виток сільськогосподарського машинобудування [2, с.

38].

Для розвитку аграрного ресурсного потенціалу не%

обхідний якісний перехід до використання останніх інно%

ваційних досягнень і технологій. Своєчасне доведення

потрібної інформації до аграрного товаровиробника,

створення нових і вдосконалення вже існуючих органі%

заційно%економічних механізмів розвитку інноваційної

діяльності, формування і розповсюдження актуальної,

інформації, допоможе уникнути ряду негативних фак%

торів і ризиків, що впливають на розвиток аграрного

ресурсного потенціалу.

Отже, беручи до уваги значну залежність аграрно%

го ресурсного потенціалу від природних та екологічних

чинників, інноваційний розвиток у аграрній сфері діяль%

ності, крім традиційних виробничо%технологічних та

організаційно%управлінських напрямів, має включати

також економічні та соціоекологічні інновації. Тому,

основними завданнями процесу інноваційного розвит%

ку сучасного аграрного ресурсного потенціалу є його

техніко%технологічна модернізація, належне забезпе%

чення ресурсозбереження в аграрному секторі, підви%

щення якісних характеристик виготовленої продукції,

поліпшення екологічного аграрного розвитку.

Для вирішення сучасних завдань вітчизняного аг%

рарного інноваційного розвитку у напрямі, який макси%

мально наближений до світових тенденцій, треба

здійснити перетворення в межах загальної інноваційної

системи на національному рівні, а також її аграрної скла%

дової. Дуже важливо при цьому на рівні аграрної інно%

ваційної системи забезпечити своєчасне кількісне та

якісне зростання кількості інноваційних пропозицій,

формування провідної ефективної мережі від наукових

до виробничих впроваджень, а також підвищення якості

сприйняття основної маси аграрних виробників до но%

вовведень.

У сфері аграрних інновацій держава має взяти на

себе обов'язок повного забезпечення фінансування

всього комплексу фундаментальних досліджень. При%

кладні проекти, які розробляються, з орієнтацією на

визначені запити ринку, завжди потребують державної

підтримки в меншій ступені, і реалізуються за рахунок

залучення приватних джерел фінансування. Винятком

стають проекти, що спрямовані не на одержання пев%

ного додаткового прибутку, а на своєчасне вирішення

соціальних проблем, та з залученням інноваційних ре%

сурсів, а також, на екологізацію процесу агропродо%

вольчої діяльності. У таких випадках держава має бра%

ти участь у фінансуванні розробок, надавати субсидії

та пільги користувачам та розробникам кінцевої про%

дукції, стимулювати її подальше просування шляхом

запровадження більш жорстких екологічних норма%

тивів.

Роль держави визначається фінансуванням фунда%

ментальних науково%дослідних розробок розвитку аг%

рарної сфері. Необхідно на вищому рівні державної

влади зазначити високий рівень впровадження нових

інноваційних технологій для подальшого забезпечення

розвитку аграрного ресурсного потенціалу, стимулю%

вання подальшого творчого процесу, а також створен%

ня належних умов для його розвитку, вибору пріоритетів

інноваційного розвитку аграрного потенціалу та відбо%

ру відповідних з них проектів, та розробки механізмів

державної підтримки модернізації аграрної сфери, на%

самперед, для впливу на формування ринку аграрних

інновацій, тому що рішення про їх впровадження без%

посередньо приймає аграрний товаровиробник.

За результатами опитування, яке було проведене

агенцією AgriSurvey між сільськогосподарськими това%

ровиробниками, понад 38% аграрних виробників вва%

жають, що їх сільськогосподарська техніка застаріла, і

тому потребує заміни. Нестача якісної техніки є реаль%

ною проблемою для більшості аграрних підприємств

України та для більшості господарств населення, що

виробляють 46% від загального обсягу валової про%

дукції всього сільського господарства в державі.

Найбільш зношеними є комбайни. Згідно з розра%

хунками агенції AgriSurvey, сьогодні в нашій державі

навантаження на 1000 га всієї посівної площі становить

3—4 одиниці техніки для зернозбиральних комбайнів,

а також 0,6—0,8 одиниць для кукурудзозбиральних.

Щороку Україні потрібно 5—7 тисяч комбайнів, для

того, щоб компенсувати нестачу сільськогосподарської

техніки для своєчасного збору врожаю. Але разом зі

зменшенням рівня забезпеченості сільськогосподарсь%

кою технікою також в Україні дуже стрімко скорочуєть%

ся рівень її виробництва. За дослідженнями "Агро%

спектр" асоціації "Український клуб аграрного бізнесу",

протягом 2007—2014 рр. на підприємствах було зібра%

но близько 1,1 тис. одиниць зернозбиральних ком%

байнів, а за 2015 рік кількість складених зернозбираль%

них комбайнів зменшилася у 2,5 рази — з 68 до 27 шт.

Брак сільськогосподарської техніки негативно по%

значається і на показниках врожайності країни у 2015

році. Втрати аграрного сектору від нестачі якісної

сільськогосподарської техніки оцінюються у 6 млн тонн

зернових, що у валютному еквіваленті становить понад

1 млрд дол. За останніми даними Міністерства аграрної

політики та продовольства України, врятувати укра%

їнські врожаї країні допоможуть американські компанії,

які поставлять в Україну сільськогосподарську техніку

на 1 млрд дол. [3].

Водночас Україна як глибоко інтегрована держава

у світову економіку, підпадає під вплив трансформацій
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інноваційної глобальної аграрної сфери і таким чином

зумовлює їх формування. Розгляд основних сучасних

напрямів використання інноваційних досягнень у аграр%

ному виробництві в Україні дозволяє дійти висновку:

великого поширення набули в рослинництві — впровад%

ження нових гібридів і сортів рослин; використання

найбільш прогресивних технологій з впровадження

мінімального грунтового обробітку, точного і органіч%

ного землеробства; у тваринництві це вдосконалення

технологій з годівлі і утримання тварин; створення но%

вих ветеринарних препаратів і систем захисту від хво%

роб тварин; у сфері аграрної переробки — створення

сучасних бактеріальних заквасок; а також у сфері уп%

равління аграрним розвитком — адаптація до новітніх

вітчизняних умов з удосконалення концепції розвитку

ринків аграрної продукції.

Можна стверджувати, що інноваційний розвиток

аграрного ресурсного потенціалу України не тільки по%

в'язаний з позитивними зрушеннями в обсягах і струк%

турі виробництва, у рівнях ресурсо% та енергозбережен%

ня, але також несе певні загрози. Загальним викликом

з боку глобального світу є примус до швидкого наро%

щування рівня виробництва, а також експорту деяких

видів аграрної продукції (у тому числі з впровадженням

технологій, безпечність яких не підтверджено належним

чином). Тому ці процеси завжди супроводжуються заг%

розами для здоров'я населення країни і стану природ%

них ресурсів у зв'язку з посиленням рівня антропоген%

ного навантаження в процесі інтенсифікації аграрної

діяльності, а також неконтрольованого використання в

аграрному виробництві недостатньої кількості вже пе%

ревірених інноваційних технологій. Дуже доречно

відзначити існування істотного впливу на аграрне вироб%

ництво не тільки швидко зростаючого продовольчого

попиту у світі, але також і стрімкого розширення в гло%

бальних масштабах біоенергетичної сфери та органіч%

ного виробництва, що, також провокує зростання агро%

продовольчих цін в процесі зменшення обсягу пропо%

зиції аграрного продовольства (збільшення обсягу ви%

користання сільськогосподарської сировини), та випе%

реджаючого зростання рівня цін на екологічно чисту

аграрну продукцію порівняно з традиційною (конвен%

ційною).

Одним із найголовніших напрямів в інноваційному

розвитку аграрного ресурсного потенціалу України є

забезпечення цивілізованого рівня конкурентного сере%

довища в розвитку інноваційної сфери та ефективних

механізмів державного регулювання. Ринкові механіз%

ми, що існують в процесі аграрної підприємницької

діяльності мають прогалини, а діючі сучасні напрями

інвестування коштів у більшості випадків не забезпечу%

ють отримання прогнозованого прибутку, здійснюєть%

ся порушення процесу постійного відтворення. По%

трібним є потужний імпульс з боку органів державної

влади щодо забезпечення інноваційної структурної пе%

ребудови національної економіки на новій технологічній

основі, з одночасною реалізацією пріоритетів концент%

рації всіх ресурсів, збільшенням обсягів фінансування

ключових напрямів становлення інноваційної моделі

розвитку. Деякі управлінські структури аграрної сфери

економіки, в процесі застосування важелів організа%

ційно%економічного механізму, розвивають стратегічні

напрями за допомогою виявлення внутрішньогоспо%

дарських резервів і визначення способів підвищення

рівня інноваційної активності аграрних підприємств.

ВИСНОВКИ
Отже, головна мета інноваційного розвитку аграр%

ного ресурсного потенціалу України — це забезпечен%

ня належної продовольчої безпеки в розвитку умов ви%

кликів глобального рівня всіх її параметрів (доступності,

достатності та безпечності продовольства, продоволь%

чої незалежності, структурної збалансованості різнома%

нітних раціонів харчування населення країни), та до%

тримання принципів державного розвитку на основі реа%

лізації інноваційної модернізації аграрної галузі. З

огляду на це, сьогодні важливо сконцентрувати іннова%

ційну діяльність в аграрній сфері національної еконо%

міки на прогнозуванні напрямів його розвитку на довго%

строкову перспективу, на відборі пріоритетних для аг%

рарної галузі та держави інноваційних проектів, з по%

вною концентрацією у межах фінансових ресурсів з

бюджету, та на забезпеченні належної підтримки необ%

хідних прикладних і наукових досліджень (особливо в

системі аграрних ВНЗ).

Державна влада має істотно підвищити рівень своєї

активності у сфері забезпечення аграрного інноваційно%

го розвитку в Україні. Тому, у цьому напрямі найважлив%

ішим є сприяння до розширення фундаментальних досл%

іджень у межах напрямів, що є пріоритетними у націо%

нальному та світовому масштабах, реалізації та форму%

ванні на їх основі своїх власних інноваційних проектів,

придбанню і значному поширенню серед агровиробників

найсучасніших і найефективніших зарубіжних розробок,

а також створенню системи з підготовки спеціалістів в

аграрній галузі, адекватної запитам сьогодення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За минулі історичні часи державні кордони між різни%

ми країнами світу, як правило, було встановлено в межах

природних, історичних, іноді етнічних кордонів, так і за ре%

зультатами військових протистоянь. Зазначимо, що сучасні

державні кордони окреслюють територіальну цілісність

кожної держави світу, вони є важливою складовою сувере%

нітету, територіальної цілісності, а також гарантією миру та

співробітництва між державами.

Встановлено, що питання забезпечення захисту та охо%

рони державного кордону є ключовим принципом у загаль%

ному контексті світового порядку та характеру міжнарод%

них відносин і загального миру, забезпеченню міжнарод%

ної безпеки. Ці принципи закріплені в Статуті ООН і покли%

кані стабілізувати міжнародні відносини та врегулювати

різноманітні військові конфлікти, обмежуючи їх певними

нормативними рамками. Вони визнані усіма державами і на

них грунтуються всі документи, що фіксують міжнародні

угоди і домовленості. Також вони не можуть бути скасовані

державами в однобічному порядку або за угодою.

До основних принципів відносяться: принцип суверен%

ної рівності держав: кожна держава зобов'язана поважати

суверенітет інших учасників міжнародних відносин, тобто

їх право в межах власної території здійснювати державну
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владу без якого%небудь втручання з боку інших держав;

принцип незастосування сили і загрози силоміць, який оз%

начає, що всі держави повинні стримуватися в їх міжнарод%

них відносинах від загрози силоміць або її вживання проти

територіальної недоторканості і політичної незалежності

будь%якої держави; принцип непорушності державних кор%

донів, який зводиться до трьох елементів: визнання вже існу%

ючих кордонів, відмова від яких%небудь територіальних пре%

тензій зараз і в майбутньому, відмова від будь%яких інших

посягань на кордони; принцип територіальної цілісності дер%

жави свідчить, що держави повинні утримуватися від будь%

яких дій, направлених на порушення національної єдності і

територіальної цілісності будь%якої іншої держави, терито%

рія держави не має бути об'єктом придбання іншим держа%

ви в результаті загрози силоміць або її вживання; принцип

самовизначення народів і націй декларує безумовну поша%

ну права кожного народна вільно вибирати дороги і форми

свого розвитку; принцип співпраці свідчить, що держави

зобов'язані здійснювати міжнародну співпрацю в дозволі

міжнародних проблем економічного, соціального, культур%

ного і гуманітарного характеру, а також повинні підтриму%

вати міжнародний світ і безпеку [1].

Але сьогоднішні транскордонні (військові) конфлікти та

нові "гібридні війни", численні загрози прикордонній без%
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пеці, зокрема переміщення через державні кордони зброї

масового ураження, ядерних технологій, міжнародний те%

роризм, транскордонна організована злочинність, незакон%

на міграція та контрабанда зумовлюють всю світову спільно%

ту до пошуку та запровадження нових ефективних ме%

ханізмів реалізації політики у сфері забезпечення прикор%

донної безпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню питань забезпечення національної безпеки

України у сфері захисту та охорони державного кордону

присвячені наукові праці: О.А. Біньковського, І.С. Кате%

ренчука, В.А. Кириленка, М.М. Литвина, А.В. Махнюка,

О.Г. Мельникова, В.Ю. Мишаковського, ВО. Назаренка,

Б.М. Олексієнка, В.К. Плешка, В.М. Серватюка, А.С. Сі%

цінського, П.А. Шишоліна та ін.

Водночас при всіх обсягах та важливості проведених нау%

кових досліджень питань забезпечення національної безпеки

у цій сфері загалом, окремі її аспекти щодо аналізу світового

досвіду реалізації політики безпеки у сфері захисту та охоро%

ни державного кордону залишаються вивченими недостатньо

і потребують подальших наукових досліджень з урахуванням

нових загроз у прикордонній сфері, зокрема російсько%теро%

ристичної агресії Російської Федерації проти України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз світового досвіду реалі%

зації політики безпеки у сфері захисту та охорони держав%

ного кордону у контексті можливості його використання в

Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз світового досвіду реалізації політики безпеки у

сфері захисту та охорони державного кордону дає підста%

ви стверджувати, що її пріоритетним завданням є забезпе%

чення територіальної недоторканості і непорушності дер%

жавних кордонів шляхом: недопущення незаконної зміни

проходження лінії державного кордону на місцевості, про%

тидія територіальним претензіям з боку сусідніх держав;

організації захисту та охорони державного кордону наяв%

ними дипломатичними заходами або (правоохоронними,

військовими) силами і засобами; попередження та протидії

транскордонній організованій злочинності, насамперед

міжнародному тероризму, незаконній міграції, контрабанді

зброї і боєприпасів; захисту населення прикордонних регі%

онів від злочинів транскордонної спрямованості та ін.

На сьогоднішній день у світі існують декілька видів без%

пекових заходів забезпечення захисту та охорони держав%

ного кордону, зокрема до них можна віднести заходи що

здійснюються: тільки військовими (правоохоронними) сила%

ми і засобами однією із держав; спільними зусиллями із су%

міжними державами; наднаціональним органом з питань

забезпечення прикордонної безпеки.

Отже, охарактеризуємо безпекові заходи щодо забез%

печення захисту та охорони державного кордону більш док%

ладніше.

З'ясовано характерні особливості реалізації політики

безпеки у сфері захисту та охорони державного кордону

тільки військовими (правоохоронними) силами та засоба%

ми, яка здійснюється деякими державами світу в умовах

військової інтервенції з боку суміжних держав, або безпо%

середньої загрози такої інтервенції що передбачає: забез%

печення постійної бойової готовності до захисту та охорони

державного кордону від раптового збройного вторгнення

суміжної держави; використання оперативних, розвідуваль%

них, контррозвідувальних та інших спеціальних заходів;

забезпечення значної військової присутності у прикордон%

них регіонах із суміжними державами; створення потужної

розгалуженої мережі системи інженерно%технічних споруд

та загорож, мінування частини державного кордону.

Встановлено, що ці безпекові заходи щодо забезпечен%

ня захисту та охорони державного кордону декларують у

своїх оборонних доктринах значна кількість країн світу, зок%

рема Індія, Саудівська Аравія, Пакистан, Північна Корея та

Ізраїль.

Цікавим, на нашу думку, прикладом реалізації політики

безпеки у сфері захисту та охорони державного кордону

тільки військовими силами та засобами є захист та охорона

спільної ділянки державного кордону Північної Кореї із

Південною Кореєю, який на сьогодні є найбільшим охоро%

няємим кордоном у світі, укріпленого з обох сторін, 248%

кілометровою лінією розмежування між Північною і Півден%

ною Кореєю, де зосереджено близько 2 млн військовослуж%

бовців. Досі кордон між двома Кореями залишається май%

же нездоланною перешкодою для будь%якої неконтрольо%

ваної взаємодії суміжних держав.

Таким чином, реалізація політики безпеки у сфері за%

хисту та охорони державного кордону тільки військовими

(правоохоронними) силами та засобами є комплексом ре%

жимних, оперативних, військових, інженерно%технічних та

спеціальних заходів, що спрямовуються державами на за%

безпечення постійної бойової готовності військових

підрозділів для захисту та охорони державного кордону,

створення розгалуженої системи інженерних споруд та за%

горож з метою захисту суверенітету та територіальної

цілісності [4].

Тепер необхідно розкрити особливості реалізації пол%

ітики безпеки у сфері захисту та охорони державного кор%

дону тільки спільними зусиллями із суміжними державами,

що передбачають: впровадження із суміжними державами

комплексу правових, політичних, дипломатичних та інших

спеціальних заходів для забезпечення надійної охорони та

захисту спільної ділянки державного кордону; здійснення

спільного прикордонно%митного контролю, розбудова

пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури; створен%

ня із суміжними державами єдиної системи попередження

щодо нейтралізації злочинів транскордонної спрямованості;

забезпечення ритмічного функціонування пунктів пропуску

та комфортного перетинання спільного державного кордо%

ну та ін.

Найбільш характерним прикладом реалізації політики

безпеки у сфері захисту та охорони державного кордону

тільки спільними зусиллями із суміжними державами є за%

хист та охорона сухопутної ділянки спільного державного

кордону між Сполученими Штатами Америки та Канадою,

що має найбільшу протяжність у світі — 8900 км. Вона

здійснюється на підставі спільної системи прикордонного

контролю над транскордонними потоками, яка була ство%

рена на підставі Декларації щодо "розумного" кордону від

12 грудня 2001 р. [2], та передбачає організацію та коорди%

націю спільних зусиль між США та Канадою у питаннях:

спільної охорони американсько%канадської сухопутної

ділянки кордону (спільне патрулювання, прикордонно%мит%

ний контроль, оцінка ризиків щодо протиправної діяльності

на кордоні); організації захисту прикордонних регіонів та

спільного державного кордону від терористичних атак, не%

законної міграції, контрабандної та іншої протиправної

діяльності; здійснення діалогу щодо міграційних, візових та

питань щодо надання притулку; організації контролю за пе%

ребуванням іноземців на територіях США та Канади; про%

ведення спільних розслідувань щодо обставин порушень

американсько%канадського державного кордону та ін.

Таким чином, реалізація політики безпеки у сфері за%

хисту та охорони державного кордону тільки спільними зу%

силлями із суміжними державами є комплексом правових,

політичних, дипломатичних та інших спеціальних заходів, що

впроваджуються із суміжними державами для забезпечен%

ня надійної охорони та захисту спільної ділянки державно%

го кордону, підтримання його режиму, здійснення спільно%
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го прикордонно%митного контролю, розбудови пунктів про%

пуску та прикордонної інфраструктури, а також створення

ефективної системи щодо протидії злочинам транскордон%

ної спрямованості.

Також нами виявлено характерні особливості реалізації

політики безпеки у сфері захисту та охорони державного

кордону що здійснюється наднаціональним органом з пи%

тань забезпечення прикордонної безпеки, зокрема здійснен%

ня переговорів у багатосторонньому форматі, та участь у

процесі прийняття колективних рішень щодо захисту та охо%

рони державних кордонів.

Наголошуємо, що саме багатосторонній формат є

найбільш гарантованим механізмом реалізації політики без%

пеки у сфері захисту та охорони державного кордону, та

який передбачає: впровадження державами системних

рішень в галузі управління із забезпечення безпеки

зовнішніх кордонів країн%членів ЄС; гармонізація національ%

них законодавств країн з питань прикордонної політики;

забезпечення функціонування політичних, оперативних, без%

пекових, спеціальних та інших наднаціональних механізмів

прикордонної політики з охорони зовнішнього кордону ЄС;

впровадження єдиної прикордонної політики, правил та про%

цедур охорони та захисту внутрішніх кордонів ЄС; створен%

ня спільного прикордонного простору шляхом забезпечен%

ня прикордонної безпеки на зовнішніх кордонах Європейсь%

кого Союзу; проведення спільних міждержавних операцій з

прикордонного контролю, імміграційного контролю та ре%

адмісії осіб; скасування будь яких видів контролю на

внутрішніх кордонів Євросоюзу; проведення системного

аналізу ризиків та вжиття адекватних заходів із мінімізації

протиправної діяльності на зовнішніх кордонах ЄС; органі%

зація проведення спільних розслідувань протиправної діяль%

ності на кордонах ЄС; створення наднаціонального органу

Європейського Союзу, що має компетенцію у питаннях уп%

равління оперативним співробітництвом із охорони зовніш%

нього кордону країн%членів Європейського Союзу.

Прикладом реалізації політики безпеки у сфері захисту

та охорони державного кордону країн ЄС є діяльність над%

національного органу Європейського Союзу який має ком%

петенцію у питаннях управління оперативним співробітниц%

твом із охорони зовнішнього кордону країн%членів ЄС. Цим

наднаціональним органом є Агентство з управління опера%

тивним співробітництвом на зовнішніх кордонах країн%членів

ЄС (FRONTEX), яке створено Розпорядженням Ради Євро%

пейського Союзу від 26 жовтня 2004 р. № 2007/2004 [3].

Основними завданнями Агентства з управління опера%

тивним співробітництвом на зовнішніх кордонах країн%членів

ЄС (FRONTEX) є:

— координація співробітництва між країнами%членами

ЄС у справах управління зовнішнім кордоном;

— об'єднання зусиль країн ЄС в організації прикордон%

ного контролю, а також контролю за дотриманням стан%

дартів в облаштуванні зовнішнього кордону і несенням при%

кордонної служби;

— сприяння країнам%членам ЄС у підготовці спеціалістів

прикордонної служби, встановлення єдиних стандартів

підготовки з урахуванням обстановки на зовнішньому кор%

доні Європейського Союзу і тенденції його розвитку;

— сприяння країнам%членам Європейського Союзу в

організації і проведенні спільних операцій з протидії неза%

конній міграції та іншій протиправній діяльності;

— надання допомоги країнам%членам Європейського

Союзу в ситуаціях, які потребують загальної технічної і опе%

ративної допомоги на зовнішніх кордонах;

— координація заходів з депортації із країн%членів

Європейського Союзу незаконних мігрантів (питання ре%

адмісії);

— організація співробітництва з прикордонними відом%

ствами третіх країн [3].

Таким чином, реалізація політики безпеки у сфері за%

хисту та охорони державного кордону країн ЄС є комплек%

сом правових, політичних, дипломатичних, правоохоронних

заходів, що впроваджуються державами у багатостороннь%

ому форматі на наднаціональному рівні щодо спільної охо%

рони та оборони національних державних кордонів та зов%

нішнього кордону Європейського Союзу. Особливостями

реалізації цієї політики безпеки є те, що кожна держава де%

легує свої права із захисту та охорони державного кордону

наднаціональній структурі — Агентству з управління опе%

ративним співробітництвом на зовнішніх кордонах країн%

членів ЄС (FRONTEX), яке відповідає за оперативне співро%

бітництвом на зовнішніх кордонах країн%членів ЄС.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що за резуль%

татами аналізу світового досвіду реалізації політики безпе%

ки у сфері захисту та охорони державного кордону, нами

встановлено та охарактеризовано декілька видів безпеко%

вих заходів забезпечення захисту та охорони державного

кордону, зокрема до них можна віднести заходи що

здійснюються: тільки військовими (правоохоронними) сила%

ми і засобами однією із держав; спільними зусиллями із су%

міжними державами; наднаціональним органом з питань за%

безпечення прикордонної безпеки.

На теперішній час, в умовах російсько%терористичної

агресії Російської Федерації проти України та анексії Кри%

му, врахування світового досвіду забезпечення безпеки

державних кордонів є актуальним завданням політики на%

ціональної безпеки України у сфері безпеки державного

кордону.

Перспективою подальших розвідок даної проблемати%

ки є, на наш погляд, дослідження питань забезпечення без%

пеки державного кордону Ізраїлю в умовах постійної теро%

ристичної агресії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Освіта виступає головним ресурсом сучасного су%

спільства і розглядається як фундамент людського роз%

витку. Освіта є обов'язковою і має бути безперервною

в діяльності людини. Економічний розвиток держави,

соціальна стабільність та економічне зростання забез%

печуться саме рівнем освіти населення [4]. Якісна осві%

та є необхідною умовою забезпечення сталого демок%

ратичного розвитку суспільства, консолідації всіх його

інституцій, гуманізації суспільно%економічних відносин,

формування нових життєвих орієнтирів особистості [12,

с. 2]. Тому освіта є одним з головних напрямків держав%

ної політики України.
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У статті відображено сучасну структуру освіти та проаналізовано фінансове забезпечення
всіх ланок даної структури. Здійснено аналіз дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх
навчальних закладів, професійно�технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів.
За допомогою статистичних даних проаналізовано кількість навчальних закладів різних рівнів,
кількість осіб, які перебувають у відповідному навчальному закладі та кількість працівників.
Встановлено джерела фінансування галузі освіти та визначено роль держави у фінансуванні
даної галузі.

Визначено, що державних фінансів недостатньо для повноцінного функціонування галузі
освіти. Виявлено ряд проблем даної галузі. Визначено видатки зведеного бюджету України на
галузь освіти і встановлено, що видатки протягом близько 10 років залишаються майже не�
змінними, зростання відбувається лише за рахунок інфляції, а капітальні видатки майже відсутні.
Встановлено взаємозв'язок державної фінансової політики із розвитком освіти в Україні.

The modern structure of education is reflected in article and are analysed financial security of all
links of this structure. The analysis of preschool educational institutions, general education
educational institutions, professional educational institutions and higher educational institutions is
carried out. By means of statistical data the number of educational institutions of different levels,
number of persons which are in the relevant educational institution and number of workers are
analysed. Sources of financing of branch of education are established and the role of the state in
financing of this branch is defined.

It is defined that it isn't enough public finances for full functioning of branch of education. A number
of problems of this branch is revealed. Expenses of the consolidated budget of Ukraine on education
are defined and is established that expenses within about 10 years remain almost invariable, growth
happens only due to inflation, and capital expenses are almost absent. It is established  interrelation
of the state financial policy with a development of education in Ukraine.

Ключові слова: освіта, фінансування освіти, державний бюджет, місцевий бюджет, зведений бюджет.

Key words: education, financing of education, state budget, local budget, consolidated budget.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Я. Бучковська виділила основні проблеми фінансу%

вання освіти в Україні. О. Дубовська визначила сучасні

тенденції розвитку систем середньої освіти та оплату

праці вчителів в Україні та світі. К. Мащенко здійснила

аналіз системи фінансування дошкільних навчальних

закладів та виділила напрями її удосконалення. С. На%

зарко було досліджено фінансове та інвестиційне за%

безпечення діяльності закладів освіти на регіонально%

му рівні. Ю. Схабюк здійснив аналіз поточного стану

фінансування освітньої галузі в Україні. Т. Шестаковсь%

ка виділила основні проблеми фінансування закладів

середньої освіти та можливі шляхи її вирішення.
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ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Попри наявні досягнення науковців у дослідженні

даної проблематики актуальним залишається проведен%

ня комплексного аналізу державного фінансування

структури галузі освіти в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ролі держави у фінан%

суванні галузі освіти в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Великого значення у формуванні освіти є її фінан%

сове забезпечення. На сьогодні в Україні воно є недо%

статнім, що призводить до неякісного надавання

освітніх послуг [11]. Джерелами фінансового забезпе%

чення виступають: кошти державного і місцевого бюд%

жетів, юридичних і фізичних осіб, громадських органі%

зацій та фондів, благодійні внески та пожертвування;

кошти від надання навчальними закладами додаткових

освітніх та інших послуг; гранти; кредити на розвиток

навчальних закладів усіх рівнів та здобуття освіти; кош%

ти від здійснення навчальними закладами економічної

діяльності, регламентованої державою [7]. Фінансуван%

ня освіти залежить від багатьох факторів, а саме: рівня

валового внутрішнього продукту, розмірів доходів на%

селення, податкового законодавства країни, способу

наповнення державного бюджету, проведення науково%

дослідних робіт у межах навчального закладу на отри%

мання грантів для здійснення інноваційних проектів та

інші [10, с. 48].

Структура освіти включає: дошкільну освіту; загаль%

ну середню освіту; позашкільну освіту; професійно%тех%

нічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; аспіран%

туру; докторантуру; самоосвіту [5].

Початковим етапом навчання людини виступає дош%

кільна освіта, яка має забезпечити доступність для кож%

ного громадянина. У 2013 році в Україні налічується 16,7

тис. закладів дошкільної освіти, які розраховані на об%

слуговування 1236,0 тис. осіб. Фактична чисельність

дітей, які перебувають у дошкільних навчальних закла%

дах становить 1471,0 тис. осіб, що перевищує норму на

235 осіб. У 2013 році 62,0% дітей відповідного віку

відвідували дошкільні навчальні заклади. Починаючи з

2003 року даний відсоток постійно зростає. Як показа%

но у таблиці майже половина кількості дітей відповід%

ного віку залишається без дошкільної освіти, а фактич%

на кількість дітей, які перебувають у дошкільних на%

вчальних закладах, починаючи з 2008 року, перевищує

планову. Держава не в змозі забезпечити необхідну

кількість місць у дошкільних навчальних закладах, що

негативно впливає на рівень освіти населення.

Сучасна модель фінансового забезпечення до%

шкільних навчальних закладів в Україні залишається

практично бюджетною та не передбачає існування інших

механізмів залучення додаткових коштів, які змогли би

покращити їх сучасний стан. Тому існуюча політика

фінансування не сприяє поліпшенню системи вихован%

ня та навчання дітей в країні. Унаслідок цього система

навчання та виховання дітей дошкільного віку в нашій

країні характеризується: зношеністю матеріально%тех%

нічної бази; недостатньою кількістю спеціального об%

ладнання та інвентарю в групах дитячих садків; обме%

женим доступом до медичних послуг; нестачею спеці%

альної методичної літератури для роботи з дітьми; со%

ціальною незахищеністю педагогічних працівників;

низьким рівнем заробітної плати персоналу; зростанням

рівня захворювань у дошкільних закладах. Дошкільні

заклади в основному мають статус установ із обмеже%

ними правами щодо управління фінансами, вони зоріє%

нтовані лише на систему нормативів, які доводять орга%

ни управління системою освіти, і позбавлені економіч%

них стимулів [7].

З таблиці можна зробити висновок про те, що в се%

редньому близько 2,4 видатків зведеного бюджету Ук%

раїни спрямовані на дошкільну освіту, і це надзвичайно

мало, адже держава не в змозі забезпечити капіталь%

ний ремонт установ, придбати необхідний інвентар.

Середня освіта в Україні включає в себе початкову

загальну освіту, базову загальну середню освіту; повну

загальну середню освіту. Термін навчання на здобуття

повної загальної середньої освіти становить 11 років: у

загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня (початко%

ва загальна освіта) — 4 роки; у загальноосвітніх навчаль%

них закладах ІІ ступеня (базова загальна середня освіта)

— 5 років; у загальноосвітніх навчальних закладах ІІІ сту%

пеня (повна загальна середня освіта) — 2 роки [4, с. 59].

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів за

2003 — 2004 навчальний рік становила 21,9 тис. зак%

ладів. Щороку кількість закладів зменшувалась і в 2012

— 2013 навчальному році становить 19, 7 тис. закладів.

Разом зі зменшенням закладів загальносередньої осві%

ти, зменшувалася і кількість учнів та вчителів із 6044 до

4222 та, із 551 до 510 відповідно.

У системі середньої освіти існує безліч проблем, які

потербують негайного вирішення. Значною проблемою

є низька заробітна плата та соціальна незахищеність

учителів, що негативно відбиваються на якості освіти,

не дозволяють підтримувати на належному рівні квалі%

фікацію вчителів [14]. Також до не менш вагомих про%

блем відносять:

— старі підручники, зміст і методи викладання не

відповідають актуальним вимогам щодо її якості в су%

часному світі. Сучасний і майбутній інтелектуальний

потенціал освітньої сфери вимагає більше інвестицій;

— навіть наявні обмежені ресурси на освіту витра%

чаються неефективно. В освіти задіяно занадто багато

Роки 

Видатки зведеного 
бюджету на 

дошкільну освіту, 
тис. грн. 

Видатки у % 
до загальних 
видатків 

2003 1710214,9 2,3 
2004 2059480,8 2,0 
2005 2940657,4 1,1 
2006 3825131,2 2,2 
2007 5257700.0 2,3 
2008 7214800,0 2,3 
2009 8325200,0 2,7 
2010 10238300,0 2,7 
2011 11831600,0 2,8 
2012 10371800.0 3,1 

Таблиця 1. Фінансування дошкільної освіти в
Україні

Джерело: [9; 4].
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сил, різноманітних суб'єктів, і всі вони мають свої інте%

реси. Недосконалість системи управління призводить до

браку коштів, недостатньою є прозорість їх використан%

ня;

— освіта дотепер оцінюється за внутрішніми крите%

ріями. Оцінки, необхідні для визнання ролі середньої

загальної освіти для успішного життя людини, для еко%

номіки, відсутні і не застосовуються ні органами управ%

ління освітою, ні суспільством;

— розшарування суспільства робить усе менш до%

ступною якісну освіту для все більшої кількості дітей.

Бідність переходить у спадщину, і освіта — з її нерівним

доступом і поділом на елітні та звичайні школи — стає

механізмом відтворення соціальної нерівності [14].

Кількість шкіл за останні два роки знизилася з 20,5

тис. до 19,5 тис. В Україні (в основному в сільській місце%

вості) досі існує більше 500 шкіл, де навчається менше

10 осіб, скорочення кількості шкіл — це необхідний

захід реорганізації системи середньої освіти, перш за

все, для більш ефективного використання коштів. При

закритті таких шкіл потрібно обов'язково забезпечити

дітей шкільними автобусами [13]. Скорочення кількості

шкіл пов'язане з небажанням батьків відвідування

дитини сільської школи, міграцією населення із села

в місто. Також, як пояснюється у Міністерстві освіти і

науки України, закриття шкіл пов'язане з демографіч%

ною ситуацією, за останні 20 років кількість дітей, які

навчаються в системі середньої освіти зменшилась май%

же на 40%, а кількість шкіл лише на 7 % [6].

Недостатньо ефективне фінансування середньої

освіти призводить до численних зловживань і непоро%

зумінь. Так, за прийнятим 2001 р. Бюджетним Кодек%

сом було визначено, що видатки на середню освіту ма%

ють здійснюватися з бюджетів районів та міст обласно%

го значення, а утримання шкіл — дитячих садків має по%

кладатися на міста районного значення, села та сели%

ща. Проте статті 88 і 89 Бюджетного Кодексу не

здійснюють однозначного розподілу району, що при%

зводить до значної диференціації обсягів та підходів до

фінансування середніх освітніх закладів. Районні орга%

ни влади в деяких областях делегують фінансування

освітніх установ самоврядуванню, передаючи їм

відповідні кошти, тоді як в інших — фінансують їх без%

посередньо з районного бюджету [14].

Отже, як видно з таблиці, щороку видатки на освіту

зростають. Але це носить більше номінальний харак%

тер, який пояснюється темпами інфляції, ніж реальним

зростанням видатків, оскільки у відсотковому відно%

шенні зведеного бюджету України обсяг фінансування

коливається у незначних межах.

На початок 2013—2014 навчального року мережа

професійно%технічних навчальних закладів складала

478 закладів, у яких було прийнято 329,0 тис. учнів, на%

вчалося — 325,0 тис. учнів, випущено кваліфікованих

робітників — 1723,7 тис. осіб. Як показано в таблиці,

починаючи з 2004—2005 навчального року, кількість за%

кладів, прийнятих учнів та осіб, які навчаються постійно

скорочується. Кількість фахівців, підготовлених про%

фесійно%технічними закладами до 2008—2009 навчаль%

ного року зростала. У 2003—2004 навчальному році

кількість підготовлених фахівців становила 1843,8 тис.

осіб, у 2008—2009 навчальному році — 2364,5. Але вже

в 2009—2010 навчальному році кількість підготовлених

фахівців почала скорочуватись, і на початок 2013—2014

навчального року становила 1723,7 тис. осіб.

У 2013 році мережа вищих навчальних закладів І—

ІV рівнів акредитації налічує 823 заклади, з них держав%

ної форми власності 425 закладів, комунальної форми

власності — 221, приватної форми власності — 177. З

489 вищого навчального закладу І—ІІ рівнів акредитації

208 державної форми власності, 207 — комунальної та

— 74 приватної. З 334 вищих навчальних закладів ІІІ—

ІV рівнів акредитації 217 державної форми власності,

14 — комунальної та 103 — приватної [1]. На початок

2013—2014 навчального року кількість вищих навчаль%

них закладів І—ІV становила 803 одиниці.

У 2013—2014 навчальному році серед студентів ви%

щих навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації, прий%

нятих студентів налічується 93,9 тис. осіб, випущених

фахівців — 91,2 тис. осіб, що на 2,7 тис. осіб менше,

ніж прийнятих. Серед вищих навчальних закладів ІІІ—

ІV рівня акредитації — прийнято — 348,0 тис. осіб, ви%

пущено фахівців — 485,1 тис. осіб, що перевищує

кількість прийнятих на 137,1 тис. осіб. Кількість аспі%

рантів та докторантів на початок 2013—2014 навчаль%

ного року становила 31482 особи і 1831 особи відпові%

дно [3].

У 2012/2013 навчальному році українські вищі на%

вчальні заклади прийняли понад 60,1 тис. іноземців із

146 країн світу. Чисельність студентів у вищих навчаль%

них закладах І—ІІ рівнів акредитації на кожні 10 тис. на%

селення складає 76 осіб, у вищих навчальних закладах

ІІІ—ІV рівнів акредитації — 401 особа. У 2012/2013 на%

вчальному році у вищих навчальних закладах І—ІІ рівнів

акредитації працює 36,4 тис. педагогічних працівників,

у вищих навчальних закладах ІІІ—ІV рівнів акредитації

158,9 тис. педагогічних та науково%педагогічних праці%

вників. Навчальний процес у вищих навчальних закла%

дах І—ІІ рівнів акредитації забезпечують понад 36,4 ти%

сяч педагогічних працівників, у вищих навчальних зак%

ладах ІІІ—ІV рівнів акредитації — понад 158,9 тисяч на%

уково%педагогічних та педагогічних працівників. Серед

викладачів вищих навчальних закладів налічується 69,3

тис. кандидатів наук та 13,9 тис. докторів наук, 46,7 тис.

осіб доцентів [8].

Вища освіта здобувається за кошти державного та

місцевого бюджетів, а також за кошти фізичних та юри%

дичних осіб, за денною, вечірньою, заочною та екстернат%

Роки 

Видатки зведеного 
бюджету на загально-

середню освіту, 
тис. грн. 

Видатки 
у % до 

загальних 
видатків 

2003 6243739,0 8,2 
2004 7517341,1 7,3 
2005 11158843,6 7,9 
2006 14229240,7 8,1 
2008 25409300,0 8,2 
2009 27640700,0 9,0 
2010 32852400,0 8,7 
2011 35234500,0 8,5 
2012 30466100,0 9,1 

Таблиця 2. Видатки зведеного бюджету
на загально@середню освіту, 2003 — 2012 рр.

Джерело: [9].
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ною формами навчання. У вищих навчальних закладах І—

ІІ рівнів акредитації всього навчається 345,2 тис. осіб, за

кошти державного бюджету — 125,6 тис. осіб, за кошти

місцевих бюджетів — 78,0 тис. осіб, за кошти фізичних та

юридичних осіб — 141,7 тис. осіб. Відповідно у вищих на%

вчальних закладах ІІІ—ІV рівнів акредитації за кошти дер%

жавного бюджету навчається відповідно 767,5 тис. осіб,

за кошти місцевих бюджетів — 18,3 тис. осіб, за кошти

фізичних та юридичних осіб — 1 млн 39 тис. осіб [8].

Отже, як видно з таблиці, видатки на професійно%

технічну та вищу освіту, зростають кожного року, але у

відсотковому значенні до зведеного бюджету України

дані видатки залишаються майже незмінними.

Крім видатків з державного та місцевих бюджетів

на дошкільну, середню, професійно%технічну та вищу

освіту, здійснюються видатки на післядипломну освіту,

позашкільну освіту та заходи із позашкільної роботи з

дітьми. Дані видатки в середньому щорічно складають

0,23%, 0,8%, 0,24% відповідно, до зведеного бюдже%

ту України. Програми матеріального забезпечення на%

вчальних закладів та фінансування інших закладів та

заходів у сфері освіти складають в середньому від зве%

деного бюджету України 0,24% і 0,69% відповідно.

Дослідження і розробки у сфері освіти фінансуються

лише за рахунок державного бюджету і складають в се%

редньому 0,09% до зведеного бюджету України.

Недостатня ефективність державних видатків на

освіту зумовлена рядом чинників, основними серед яких

залишаються недоліки організаційно%управлінської

структури галузі. Понад 90% державних інвестицій в

освіту спрямовується на поточні видатки, з них — пере%

важна частина — на виплату заробітної плати та нара%

хування на неї, які зростають внаслі%

док інфляційних процесів. Така струк%

тура видатків не забезпечує достат%

ньої можливості для перерозподілу

ресурсів на користь тих, які безпосе%

редньо визначають якість освітніх по%

слуг (підвищення кваліфікації освітян,

розширення та оновлення ресурсної

бази навчальних закладів, впровад%

ження новітніх технологій) та сприя%

ють вдосконаленню освітньої інфра%

структури [15].

Освіта відіграє вирішальну роль як

у соціальному, так і в економічному

розвитку країни, а також є запорукою

життєвого та кар'єрного зростання гро%

мадян. На сьогодні не всі ланки освіти є бездоганними,

тому вони потребують подальшого вдосконалення.

ВИСНОВКИ
Отже, сучасний стан галузі освіти в Україні не відпо%

відає нормам сучасної європейської держави. Основ%

ними недоліками галузі є неповна забезпеченість місць

в дошкільних навчальних закладах, мала кількість ком%

п'ютерного забезпечення у закладах освіти, застарілі

підручники, відсутність проведення капітальних ре%

монтів, низька заробітна плата працівників освітніх ус%

танов. Всі ці недоліки спричинені недостатнім фінансо%

вим забезпеченням галузі. Галузь освіти фінансується

з державного та місцевого бюджетів, щороку фінансу%

вання галузі складає близько 20,0% зведеного бюдже%

ту України. 79,9 % даних коштів спрямовуються на за%

робітну плату працівників закладів освіти; 14,0% скла%

дають видатки на комунальні послуги; 5,4% — харчу%

вання дітей та учнів; 0,02% — капітальні видатки.

Неналежне фінансування галузі позначається на

якості освіти та наданні освітніх послуг. Тому українській

владі необхідно спрямувати свої зусилля на покращен%

ня якості надання освітніх послуг; забезпечити освітні

установи необхідною кількість місць; забезпечити не%

обхідним інвентарем (підручниками , комп'ютерною тех%

нікою тощо); забезпечити капітальний ремонт освітніх

установ. Всі ці недоліки можна усунути лише забезпе%

чивши адекватне фінансування для даної галузі.

Перспективний напрям досліджень. Подальший роз%

виток дослідження має бути присвячений більш деталь%

ному вивченню фінансування галузі освіти та досліджен%

ню інших недержавних джерел фінансування.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
На сучасному етапі державотворення державне

управління економічними інституціями в Україні ба%

зується на основах визначеної стратегії розвитку

УДК 342.52:352.071:63

Т. П. Паламарчук,
аспірант,
Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО>ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ
ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

T. Palamarchuk,
graduate student, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND LEGAL MECHANISMS OF STATE AGRICULTURAL POLICY
IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

У статті досліджено основні складові державної аграрної політики. Проведено вивчення нау�
кових поглядів щодо основ організаційно�правових механізмів державної аграрної політики в
умовах євроінтеграції та визначення стратегічних напрямів його розвитку. Показано принципи
державної політики аграрним сектором України в умовах євроінтеграції. Визначено комплекс
правових, організаційних і економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності фун�
кціонування аграрного сектору економіки, розв'язання соціальних проблем сільського насе�
лення та забезпечення комплексного і сталого розвитку сільських територій. У статті приділе�
но основну увагу законодавству України, яке регулює відносини у сфері експорту та імпорту
аграрної продукції. У підсумку визначено важливість консолідації законодавства у єдиний нор�
мативний акт.

The paper investigated basic components of the state agrarian policy. The study of scientific views
on the foundations of organizational and legal mechanisms of the state agrarian policy in terms of
European integration and the definition of the strategic directions of its development. The principles
of the state policy in the agrarian sector of Ukraine's European integration conditions stipulate
consideration of such principles in the EU countries, which are the basis for the formation control
agricultural sector. The complex of legal, organizational and economic measures aimed at improving
the efficiency of the agricultural sector, the solution of social problems of the rural population and
providing an integrated and sustainable rural development. In this article, the focus is given to the
Ukrainian legislation that regulates relations in the sphere of export and import of agricultural
products. The result shows the importance of the consolidation of legislation into a single regulation.

Ключові слова: законодавство, європейська інтеграція, аграрна політика, державне управління, сільські
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економіки в цілому. Стратегічні напрями у свій час

функціонують на принципах господарювання, які зу%

мовлюють формування певних механізмів державно%

го управління конкретних галузей, що має безпосе%
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реднє відношення і до аграрного сектору. Аграрний

сектор, будучи стратегічним сегментом української

економіки, виступає важливим чинником зовнішнь%

оекономічної торгівлі України, тому ефективність

державного управління цим сегментом дає мож%

ливість конкурувати державі на зовнішніх економіч%

них ринках. У цьому процесі найбільш актуальним

завданням до осмислення основ формування й роз%

витку аграрної політики держави виступає дослід%

ження принципів, на яких базується державне управ%

ління аграрним сектором.

СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ
Останнім часом вчені активно вивчають дані про%

блеми у сфері пошуку напрямів удосконалення ме%

ханізмів державного управління. Серед таких нау%

ковців у першу чергу слід назвати Л.М. Анічина, Г.О.

Андрусенко, Н.К. Васильєва, Б.В. Даниліва, А.С. Ка%

рунос, Н.М. Левченко, С.В. Майстро, П.М. Макарен%

ко, Г.І. Мостового та багатьох інших. Дослідження

зазначеної проблематики на сучасному етапі вихо%

дить поза межі методології державного управління,

будучи предметом наукових студій як економічних,

так і юридичних та інших суспільно%політичних дис%

циплін, що викликає численні дискусії щодо основ

реалізації державної євроінтеграційної політики у аг%

рарній сфері.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою та завданням статті виступає вивчення на%

укових поглядів щодо основ організаційно%правових

механізмів державної аграрної політики в умовах

євроінтеграції та визначення стратегічних напрямів

його розвитку.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ
На погляд дослідників, принципи державного уп%

равління, яке є засобом реалізації державної пол%

ітики, розвитку АПК — це закріплені в національно%

му законодавстві та міжнародних договорах Украї%

ни закономірності, обов'язкові до виконання прави%

ла регуляторного впливу держави та її органів на

процес розвитку АПК; закріплені у правових нормах

найзагальніші, вихідні положення, панівні в даній

державі політичні та правові ідеї, основні засади,

керівні настанови, що визначають найважливіші пра%

вила, за якими таке регулювання організовується і

здійснюється [1, с. 3].

Модель аграрного протекціонізму, якої дотриму%

ються багато інших країн, передбачає здійснення

державної підтримки аграрного сектора для забез%

печення конкурентних переваг національної

сільськогосподарської продукції на ринку. Так, у

країнах Європейського Союзу та в Японії основні

обсяги державної підтримки спрямовані на пряму

підтримку сільськогосподарських товаровиробників.

Ці країни також перешкоджають проникненню на

свої ринки імпортної продукції, насамперед шляхом

встановлення особливих вимог до її якості [2, с. 27].

У цілому,  незважаючи на наявність  різних

підходів до ролі держави стосовно аграрного сек%

тора, зарубіжний досвід свідчить, що у більшості

провідних країн світу державне регулювання є обо%

в'язковим компонентом аграрної політики. У цих

країнах державне регулювання передбачає вирішен%

ня таких основних завдань: забезпечення стійкої

економічної ситуації в сільському господарстві, ста%

білізація ринкової кон'юнктури і підтримка прибут%

ковості товаровиробників, допомога в адаптації до

нових умов, захист внутрішнього ринку, забезпечен%

ня конкурентоспроможності національних товарови%

робників на світовому ринку. Практика переконує,

що сільське господарство у країнах світу субсидуєть%

ся у великих обсягах з державних і недержавних

бюджетів. Однак цей досвід не був належним чином

врахований у процесі реформування аграрного сек%

тора економіки України. Реалізація прийнятої в 90%

ті роки моделі ринкових відносин в агропромисло%

вому комплексі не забезпечила формування ефек%

тивних економічних міжгалузевих відносин, призве%

ла до спаду виробництва, різкого погіршення фінан%

сово%економічних показників діяльності аграрних

товаровиробників незалежно від обраної ними фор%

ми власності й господарювання. Причиною тому слід

вважати недосконалість вивчення принципів держав%

ного регулювання розвитку  АПК,  які за%

стосовувались у практиці провідних країн [1, c. 146].

Саме тому принципи державної політики аграр%

ним сектором України в умовах євроінтеграції зумов%

люють розгляд подібних засад у країнах ЄС, які є

основою формування управління аграрним секто%

ром.

Зокрема принципи державного регулювання

АПК у країнах ЄС випливають з основних цілей

спільної аграрної політики, що змінюється з кожним

етапом її реформування. Нині європейська модель

бюджетної підтримки аграрної сфери економіки

грунтується на трьох базових чинниках: фермерсь%

кому господарстві сімейного типу, визнанні багато%

функціональної ролі галузі й усебічному захисті си%

стеми ціноутворення на продовольство і доходів то%

варовиробників від ринкової та природної стихій. Ст.

33.2 Угоди про створення ЄС окреслено, що його

аграрна політика і спеціальні методи її застосуван%

ня мають ураховувати: а)  особливу природу

сільськогосподарської діяльності, що випливає із

соціальної структури галузі та природного різнома%

ніття регіонів ;  б)  принцип поступовості при

здійсненні будь%яких перетворень; в) тісний взаємоз%

в'язок сільського господарства з іншими секторами

економіки. Тобто ключова ідея про те, що ця галузь

має унікальну природу, відмінну від інших економі%

чних видів діяльності, пронизує аграрну політику

європейського угруповання [1, с. 4]. З метою прак%

тичного втілення зазначених завдань у своїй політиці

ЄС керується принципами спільності ринків країн%

членів, надання переваг товарам Співтовариства та

субсидарного фінансування всіх витрат. Принцип

субсидарності як принцип теорії державного права,

є фундаментальним для розуміння сутності заходів

щодо Спільної аграрної політики. У тих сферах, на

які не поширюється виключна компетенція Співто%

вариства, цей принцип може діяти "лише настільки,

наскільки поставлено завдання..." [3].
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Науковість чинників аграрної політики А.С. Ка%

рунос зводить до 4%х принципів: врахування дії еко%

номічних законів і законів природи; вивчення попе%

реднього досвіду господарювання на селі; вивчення

особливостей даного моменту, даного етапу; спиран%

ня на економічні інтереси і відповідність їх економі%

чним законам. У системі соціально%економічних інте%

ресів суспільства державна аграрна політика розг%

лядається як доктрина, основною метою якої є га%

рантування продовольчої безпеки країни, створен%

ня високопродуктивних секторів у вітчизняному

АПК, вихід на агропродовольчі ринки світу. Основні

макроекономічні засади державної аграрної політи%

ки охоплюють глибинні зміни відносин власності,

структурну перебудову сільськогосподарського та

інших галузей агропромислового виробництва, оп%

тимізацію і нарощування ресурсного потенціалу,

створення економічних умов функціонування вітчиз%

няних товаровиробників, істотні соціальні перетво%

рення на селі [4, с. 143]. Саме тому основним зав%

данням раціональної державної підтримки є підви%

щення конкурентоспроможності сільськогоспо%

дарської продукції на внутрішньому та на зовнішнь%

ому аграрних ринках, а також розвиток сільських те%

риторій. При цьому регулююча роль держави, спря%

мована на підтримку вітчизняних виробників, має

здійснюватися заходами та механізмами, що не по%

винні суперечити принципам СОТ та бути дієвою і

раціональною для вітчизняних виробників.

Основні засади державної аграрної політики

спрямовані на забезпечення сталого розвитку аграр%

ного сектору національної економіки, системності та

комплексності під час здійснення заходів з реалізації

державної аграрної політики всіма органами держав%

ної влади та органами місцевого самоврядування [5].

Основними складовими державної аграрної пол%

ітики є комплекс правових, організаційних і еконо%

мічних заходів, спрямованих на підвищення ефектив%

ності функціонування аграрного сектору економіки,

розв'язання соціальних проблем сільського населен%

ня та забезпечення комплексного і сталого розвит%

ку сільських територій.

Важливу роль у державному регулюванні розвит%

ку аграрного сектору в сучасних умовах відіграють

обрані методи, які класифікуються за двома озна%

ками — формами та засобами впливу. За формами

впливу методи бувають прямі та непрямі. За засоба%

ми впливу розрізняють: нормативно%правові, фінан%

сово%економічні, адміністративні, організаційні та

науково%методичні методи державного регулюван%

ня розвитку аграрних підприємств [6].

Сьогодні в багатьох програмних документах, які

розробляються з метою активізації державного ре%

гулювання розвитку аграрного сектору економіки

України, досить часто застосовується поняття "ме%

ханізм державного регулювання" як при вирішенні

проблем розвитку галузі взагалі, так і при розв'я%

занні окремих питань. Так, у Концепції комплексної

програми аграрного та сільського розвитку Украї%

ни, яка розроблена відповідно до положень Програ%

ми уряду "Назустріч людям", відзначається, що ос%

новними напрямками виконання Програми є запро%

вадження дієвих механізмів державного (у т.ч. бюд%

жетного) регулювання в АПК через створення ме%

ханізмів державної підтримки аграрного виробника,

окремих галузей сільгоспвиробництва та розвитку

територій [7]. У загальнодержавній Комплексній

програмі підтримки та розвитку українського села

"Добробут через аграрний розвиток" на 2005—2010

рр. на період її чинності відзначалось, що основни%

ми цілями Програми є визначення стратегічних га%

лузевих пріоритетів за рахунок збалансованого ви%

користання ринкових та державних механізмів ре%

гулювання [8]. Крім цього, у Програмі розвитку фер%

мерства в Україні на 2005—2015 рр. ставиться зав%

дання розробити механізм державного регулюван%

ня ринку земель сільськогосподарського призначен%

ня [9].

На сучасному етапі вагому роль у царині форму%

вання й реалізації аграрної політики України мають

такі закони України: "Про основні засади держав%

ної аграрної політики на період до 2015 року", "Про

державну підтримку сільського господарства Украї%

ни", "Про пріоритетність соціального розвитку села

та агропромислового комплексу в народному госпо%

дарстві", "Про сільськогосподарську кооперацію".

Перш за все аграрна політика держави грунтується

на положеннях Конституції про право власності на

землю та інші природні ресурси (ст. 13); визнанні

землі "основним національним багатством, що пере%

буває під особливою охороною держави". При цьо%

му "право власності на землю гарантується", воно

"набувається і реалізується громадянами, юридич%

ними особами та державою виключно відповідно до

закону" (ст. 14). Стаття 41 Конституції України га%

рантує право приватної власності кожній людині, а

ст.  42 проголошує право на п ідприємницьку

діяльність, яка не заборонена законом.

Реалізація аграрної політики держави передба%

чає стабілізацію системи і змісту повноважень

органів державного регулювання сільського госпо%

дарства. Сьогодні в Україні такими органами є:

— законодавчої влади: Верховна Рада України;

— державної виконавчої влади: Президент Ук%

раїни, Кабінет Міністрів України;

— на місцях: місцеві органи державної адмініст%

рації та органи місцевого самоврядування.

Крім загальнодержавних органів управління,

створено систему органів галузевої компетенції. До

них належать: Міністерство аграрної політики Украї%

ни, Аграрний фонд, управління агропромислового

розвитку обласних і районних державних адмініст%

рацій [10, с. 155].

Означені вище проблеми охоплюють внутрішнь%

одержавну аграрну політику. Проте євроінтеграцій%

ний вектор економіки України, будучи дискурсивним

у політичних колах, виступає об'єктивним фактором

оптимізації механізмів державного управління аг%

рарним сектором. Цей фактор обумовлюється ефек%

тивною практикою застосування механізмів щодо

управління розвитком аграрного сектору у ЄС і у

контексті євроінтеграційних прагнень вже має пев%

ну нормативно%адатапційну базу в Україні. Зокрема

вітчизняне законодавство певним чином регулює
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окремі напрями розвитку аграрного сектору на шля%

ху до євроінтеграції. У деяких нормативних актах

прослідковується синхронізація напрямів державно%

го впливу на дану галузь із програмами розвитку у

ЄС.

ВИСНОВКИ
Отже, державна аграрна політика у контексті

євроінтеграції в Україні представлена системою

організаційно%правових механізмів, котрі здійсню%

ють управлінсько%регуляторний вплив на аграрний

сектор. Безпосередньо державна аграрна політика

реалізовується компетентними державними органа%

ми по відношенню до аграрних підприємств та інших

виробників сільськогосподарської продукції. Саме

тому вітчизняне законодавство, будучи основою

державної аграрної політики на шляху до аграрної

євроінтеграції, повинно бути вираженим у консолі%

дованому нормативно%правовому акті, котрий у рам%

ках комплексної державної програми включатиме,

окрім інших, наступні стратегічні аспекти розвитку

аграрного законодавства, а саме:

— основи безпеки виробництва, зберігання і

транспортування продуктів сільськогосподарської

продукції;

— напрями соціально%економічної підтримки

сільськогосподарських територій;

— податково%кредитне стимулювання експорту

високоякісної сільськогосподарської продукції.

Безумовно, дані напрями не вичерпують страте%

гічних завдань щодо активізації процесу євроінтег%

рації галузі. Проте, на наш погляд, вони повинні ста%

ти основними стимуляторами щодо євроадаптації

методів державного регулювання аграрного секто%

ру в Україні в умовах сучасного державотворення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Напередодні Вільнюського саміту Східного партнер%

ства у листопаді 2014 року рішенням Українського уряду

було призупинено процес підготовки до укладання Угоди

про асоціацію між Україною та ЄС [8].

Відмова від європейського зовнішнього курсу, шляху

економічної і соціальної модернізації держави, від демок%

ратичних принципів і цінностей стали початком нової, хоча

і трагічної сторінки в історії нашої держави. Ігнорування

державою суспільного інтересу виявила нездатність вищо%

го керівництва відповідати прагненням громадян і відвер%

то продемонструвала нехтування національними інтереса%

ми на користь третьої сторони — Російської Федерації.

Сьогодні Україна вже з підписаної і ратифікованою нею

Угодою про асоціацію Україна — ЄС (УА) [12, 16], після

УДК 323
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Ризького саміту, так само стикається з викликами, в ос%

нові яких закладено питання реформування політичного і

соціально%економічного характеру. Ефективність впровад%

ження положень УА, метою яких має бути не питання всту%

пу до ЄС, а покращення умов життя українського народу,

викликає значні сумніви як в академічних колах, так і на

рівні державних управлінців. Складні умови в яких пере%

буває Україна, вимушена впроваджувати реформи на тлі

військових дій на Сході країни та ворожої інформаційної

пропаганди, корегують заявлені цілі УА і відтерміновують

окремі її положення. Триває дискусія щодо ролі УА в про%

цесі модернізації України. Треба чітко розуміти, що Угода

— не просто спрощення умов торгівлі між сторонами і без%

візові подорожі до Європи, це інструмент для проведення

глибоких послідовних трансформацій: політичних, соціаль%
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но%економічних, правових та інституційних змін, який не%

відривно пов'язаний з іншими програмними документами

у сфері євроінтеграційної політики України. Угода може

бути ефективної за умови отримання синергетичного ефек%

ту від реалізації кожної із складових комплексу систем%

них реформ, які Україні необхідно реалізувати. Таким чи%

ном, на сьогодні впровадження УА залишається найбільш

актуальним питанням порядку денного стосунків Україна

— ЄС.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Питаннями європейської інтеграції у різноманітних її

аспектах опікується низка вітчизняних та зарубіжних нау%

ковців. Серед вітчизняних науковців слід виділити роботи,

в яких досліджується взаємозв'язок державного рефор%

мування з поглибленням співробітництва з ЄС: І. Грицяка

[2; 3], Ю. Ковбасюка [6], Т. Сидорук [14], О. Шниркова

[17] та ін. Серед зарубіжних науковців, які присвятили свої

дослідження аналізу питань Європейської політики сусід%

ства та Східного партнерства, слід відзначити Дж. Келлі

[20], Х.Магоні [21], О. Мокану [22], К. Сміт [23] та ін.

Зважаючи на новизну процесу впровадження Угоди

про асоціацію Україна — ЄС, він, що очікувано, не знай%

шов наразі широкого висвітлення не лише у вітчизняній, а

й у зарубіжній науковій літературі, однак воно відображе%

но в офіційних документах [10; 16], та аналітичних допов%

ідях [4; 18], роботах таких вчених, як Н.Гнидюк [1], О.Кін%

дратець [5].

Умовою ефективного впровадження УА є тісний зв'я%

зок держави з громадянським суспільством, відкритість і

прозорість у прийнятті рішень і залучення всіх зацікавле%

них сторін до процесу реформування. У той же час УА як

інструмент Європейської політики сусідства (ЄПС) і Східно%

го партнерства (СхП) зокрема покликано забезпечувати як

прогрес у внутрішньому реформуванні країни, так і розви%

ток збалансованих відносин України з іншими учасниками

СхП та Європейським Союзом. Брак збалансованості в ана%

лізу зовнішньополітичного і внутрішньополітичного склад%

ника УА, усталене сприйняття європейських перетворень

як чинника неодмінного вступу до ЄС на тлі перезаванта%

ження євроінтеграційних очікувань вказує на те, що розг%

ляд прогресу у впровадження Угоди про асоціацію Украї%

на — ЄС у контексті державного реформування є мало%

дослідженим в сучасних наукових доробках, що відповід%

ним чином актуалізує запропоновану тематику в цій статті.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розкритті актуальних питань

щодо впровадження Угоди про асоціацію Україна%ЄС у

контексті державного реформування. Повноцінне досяг%

нення поставленої мети передбачає виконання наступних

завдань: проаналізувати інституційну розбудову впровад%

ження положень УА; висвітлити ключові напрями реформ

та відповідні завдання; розглянути прогрес законодавчо%

го забезпечення задекларованих реформ; проаналізува%

ти експертні оцінки моніторингу Європейської Комісії щодо
виконання Україною УА у контексті Європейської політи%

ки сусідства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Угода про асоціацію Україна — ЄС була ратифікова%

на Верховною Радою України 16 вересня 2014 року.

Довгий час основним напрямом реалізації європейсь%

кого поступу для України було виконання так званого "Пла%

ну дій Україна — ЄС", який був двосторонньою угодою між

Україною та Європейським Союзом. Ця угода визначала

програму політичних і економічних реформ з коротко% та

довготерміновими пріоритетами. "План дій Україна — ЄС"

був підписаний 21 лютого 2005 року на період 3 роки. Він

визначав комплексні рамки співробітництва з Україною і

окреслював всі ключові моменти реформ.

Незабаром, 24 листопада 2009 року на заміну "Плану

дій Україна — ЄС" та з метою підготовки до впроваджен%

ня майбутньої Угоди про асоціацію Україна — ЄС вступив

у силу Порядок денний асоціації Україна — ЄС ( ПДА) [15,

с. 5]. Його було схвалено Радою з питань співробітництва

між Україною та ЄС. Переваги цього документу в тому, що

він не є остаточним і може корегуватися, відповідаючи на

потреби сьогодення. Так, у 2010 і 2012 роках, до ПДА було

внесено зміни, а, враховуючи кардинальні політичні і

суспільні зміни після Вільнюського саміту, Урядом було

прийнято рішення актуалізувати зазначений документ [13].

Оновлений ПДА було схвалено 16 березня 2015 року

Радою асоціації між Україною та ЄС. Важливим є те, що

Порядок денний асоціації є спільним практичним інстру%

ментом підготовки та сприяння повній імплементації УА,

логічна побудова якого відповідає структурі Угоди. Украї%

на та Європейський Союз визначають пріоритети ПДА, які

доповнюють зобов'язання сторін відповідно до Угоди про

асоціацію для повної імплементації цієї Угоди. Оновлений

Порядок денний асоціації визначив десять короткостро%

кових пріоритетів щодо політичної реформи, судової сис%

теми, реформування виборчого законодавства, боротьби

з корупцією, державного управління, енергетики, дерегу%

ляції, державних закупівель, оподаткування та зовнішнь%

ого аудиту, які є першочерговими для України. ЄС надає

Україні підтримку у виконанні нею цілей та пріоритетів ПДА

шляхом обміну досвідом, кращими практиками, іннова%

ційними підходами.

Розглянемо це питання докладніше.

Незважаючи на те, що УА ще не ратифікована усіма

країнами%членами ЄС, а створення поглибленої та всеохоп%

люючої зони вільної торгівлі відкладено до 2016 року, цей

документ створює важливі умови і є рамкою для впровад%

ження норм і стандартів ЄС. Наприклад, відкриття в одно%

сторонньому порядку європейських ринків для українсь%

ких виробників вже у квітні 2014 року стимулює зростання

українського експорту в ЄС і дає позитивний сигнал вироб%

никам тієї продукції, яка ще не відповідає стандартам ЄС.

У той же час АУ створює своєрідний тиск на державу, сти%

мулюючи її до прийняття відповідних рішень, і надає до%

датковий важіль українському громадянському суспільству

у просування своїх інтересів. Звичайно реформи були

потрібні і до підписання УА, які протягом всього часу не%

залежності держави нехтувалися або відкладалися. Навіть

тепер, коли демократія проголошується найбільшим досяг%

ненням Євромайдану, Україна залишається дісфункціо%

нальної державою з неадекватними правоохоронними

органами, державною службою, суддівством і армією. Ці

інституції мають бути не просто реформовані, а докорінно

змінені. При тому, що Україна має найбільший товарообіг

з країнами%членами ЄС серед країн СхП і є найбільшим ре%

ципієнтом іноземних прямих інвестицій, бізнес%клімат є

найгіршим серед країн СхП [23]. Проблемними питаннями

залишається суцільна корумпованість, критична економі%

чна ситуація і фактична війна, яка поглинає ресурси, що

мали б спрямовуватися на реформаторські цілі і ефектив%

не державне будівництво.

Ще невідомо, наскільки імпульс від громадянського

суспільства і європейський тиск ззовні може перебороти

так звані старі правила гри, за яким олігархи мають при%

вілей у доступі до процесу прийняття рішень і державних
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ресурсів. Також не піддається аналізу, наскільки далеко

готова зайти Російська Федерація на шляху дестабілізації

ситуації на Сході України та підриву потенціалу України у

її національній розбудові.

Незважаючи на зазначені виклики, можна говорити

про певний прогрес у просуванні реформ. Нагадаємо, що

УА, ПДА та інші зобов'язання України у сфері європейсь%

кої інтеграції є основою для програмних документів дер%

жавної політики України. Програма діяльності Кабінету

Міністрів України [11], План заходів з виконання Програ%

ми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії ста%

лого розвитку "Україна — 2020" у 2015 році [9] спрямо%

вані на проведення реформ у сферах, які є ключовими для

виконання Угоди, а також передбачають виконання низки

завдань для впровадження Угоди.

Реформи у ключових сферах:

— реформа державного управління, включаючи де%

централізацію влади;

— формування нової регуляторної моделі;

— забезпечення справедливого правосуддя;

— реформа правоохоронних органів та боротьба з ко%

рупцією;

— податкова реформа та реформа державних закуп%

івель;

— зміни в управлінні державною власністю та прозо%

ра приватизація;

— укріплення енергетичної незалежності.

Завдання для впровадження Угоди:

— використання переваг режиму вільної торгівлі з ЄС;

— гармонізація податкової та бухгалтерської звітності,

гармонізація відповідного законодавства з міжнародними

стандартами у цій сфері;

— впровадження стандартів ЄС щодо кількості та

функцій контролюючих органів;

— прийняття та впровадження законодавства у сфері

технічного регулювання;

— удосконалення законодавства щодо трансфертно%

го ціноутворення;

— впровадження нової системи адміністрування ПДВ;

— завершення реформи державних закупівель та

впровадження електронних закупівель;

— удосконалення законодавства та практики його ре%

алізації у сфері економічної конкуренції, демонополізація

економіки;

— використання аграрних квот для ринку ЄС та

збільшення їх обсягів [18].

Масштаб потрібних перетворень вимагає від влади

інституційного забезпечення виконання УА задля коорди%

нації діяльності органів виконавчої влади всіх рівнів у сфері

європейської інтеграції, системного моніторингу та

спільного з ЄС оцінювання прогресу у виконанні Угоди, а

також узгодженості національних пріоритетів реформ з

цілями УА. Для цього було створено Урядовий офіс з пи%

тань європейської інтеграції (Офіс) та запроваджено по%

сади заступників міністрів з питань європейської інтеграції.

Серед конкретних кроків новоствореного Офісу варто ви%

окремити розробку Плану заходів з імплементації Угоди

на 2014—2017 роки [10], яким передбачено близько 490

коротко% та середньострокових завдань в усіх сферах

співробітництва між Україною та ЄС, визначених Угодою,а

також ініціювання підготовки планів імплементації актів

законодавства ЄС, що схвалюються Урядом. Варто заз%

начити, що такі плани не є вимогою УА, вони потрібні для

вироблення єдиної методології у впровадженні актів за%

конодавства ЄС, що потребує не тільки суто законодавчих

змін, а й інституційні та організаційні реформи із враху%

ванням особливостей системи державного управління Ук%

раїни. Загалом передбачається схвалення планів імплемен%

тації близько 180 актів законодавства ЄС у визначених Уго%

дою сферах на період 2014—2017 років. Плани імплемен%

тації гарантують прозорість та комплексність процесу впро%

вадження УА, а також дозволяють залучати до нормотвор%

чого процесу представників громадянського суспільства та

бізнес%кіл, які зацікавлені у співпраці у відповідних сфе%

рах.

Говорячи про прогрес у виконанні УА, неможливо оми%

нути питання функціонування двосторонніх органів, ство%

рення яких обумовлено статтями 461—469 Розділу VII УА.

Поряд з політичним діалогом на найвищому рівні між сто%

ронами, який відбувається на рівні самітів відповідно до

статті 460 розділу VII УА, на сьогодні створено Раду асоц%

іації та Комітет асоціації [7], а також Парламентський ко%

мітет асоціації і Платформа громадянського суспільства.

Перший саміт Україна — ЄС відбувся 27 квітня 2015 року.

На ньому не було ухвалено жодних стратегічних рішень, а

саме надання безвізового режиму, допомоги миротворців,

натомість Україна отримала сигнал про незадовільний стан

впровадження очікуваних реформ. Це говорить про не%

відповідність заявлених політичних амбіцій практично вжи%

тим заходам та нереалізованість потенційних можливос%

тей.

 15 грудня 2014 року у м. Брюссель відбулося перше

засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, на якому

було схвалено рішення Ради асоціації:

— про прийняття регламентів Ради асоціації, Коміте%

ту асоціації і його підкомітетів;

— про створення двох підкомітетів (Підкомітету з пи%

тань свободи, безпеки та юстиції та Підкомітету з питань

економіки та іншого галузевого співробітництва);

— про делегування Радою асоціації окремих повно%

важень Комітету асоціації між Україною та ЄС у торговель%

ному складі.

Отже, мова йде про формування першого організац%

ійного етапу роботи Ради, який також не відрізняється

стратегічними, змістовними рішеннями.

Комітет асоціації, основною функцією якого є підго%

товка засідань Ради асоціації, провів своє перше засідан%

ня у липні цього року. Очікується, що обговорення широ%

кого комплексу питань політичного, торговельно%економ%

ічного та секторального співробітництва, здійснення оцін%

ки виконання УА та визначення пріоритетів ефективної

взаємодії сторін, прискорить прогрес у цьому напрямі.

Фактично, Комітет асоціації і є головним практичним

рушієм роботи двосторонніх органів. Адже практичне

втілення задекларованих політичних рішень покладено

саме на Комітет.

Парламентський комітет асоціації наділено дорадчою

та контрольною функцією. Це платформа для співробіт%

ництва Верховної Ради України і Європейського Парламен%

ту. У лютому 2015 року відбулося перше засідання Пар%

ламентського комітету асоціації між Україною та ЄС. За

підсумками засідання схвалено Заключну заяву та Реко%

мендації. На жаль, заяви, які відображені у заяві і реко%

мендаціях, так і не були у своїй більшості виконані: поси%

лення верховенства права та просування у напрямі

здійснення ключових реформ, зокрема, конституційної,

судової, соціальних та економічних перетворень, практич%

не впровадження Національної антикорупційної стратегії,

ратифікація Римського статуту Міжнародного криміналь%

ного суду, напрацювання програми з розвитку потенціалу

Верховної Ради України (ВРУ) тощо.

Постає питання готовності української частини Парла%
ментського комітету асоціації до гармонізації законодав%

ства України з правом ЄС: перегляд законодавства на
відповідність зобов'язанням і роль у цьому процесі ВРУ,

проблема планування та строків для адаптації законодав%
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ства, обізнаність парламентаріїв та працівників апарату

ВРУ щодо самого змісту acquis communautaire, здатність

ефективно комунікувати з органами виконавчої влади та

громадянського суспільства.

У квітні 2015 року відбулася установча зустріч Плат%

форми громадянського суспільства Україна — ЄС. Учас%

никами платформи з українського боку є представники

громадських організацій, асоціацій роботодавців та проф%

спілкових об'єднань та представники Європейського еко%

номічного і соціального комітету. Платформою були взяті

зобов'язання щодо підготовки огляду процесу виконання

Угоди про асоціацію, а також двох тематичних звітів: про

стан реформування енергетичного сектору і про верховен%

ство права та антикорупційну політику з акцентом на по%

кращення інвестиційного клімату та соціальному компо%

ненті реформ — як пріоритетним темам для ЄС та Украї%

ни. Перші результати роботи платформи та її рекомендації

Раді асоціації будуть оприлюднені під час наступного зас%

ідання восени цього року.

Зважаючи на викладене, доходимо висновку, що за рік

була вибудувана архітектура організаційного та інституц%

ійного забезпечення виконання УА, закладено систему

звітування та моніторингу виконання УА та ПДА за прин%

ципами єдиної методології процесу, застосування якісних

показників виконання, прозорості, відкритості, залучення

до планування, реалізації та оцінювання заходів широко%

го кола зацікавлених сторін.

Разом з цим законодавчі та адміністративні рефор%

ми ще попереду. Відповідно до пріоритетів УА та ПДА,

Кабінетом Міністрів України, Президентом України, ок%

ремими депутатами як суб'єктами законодавчої ініціати%

ви були подані законопроекти, назви яких відображають

задекларовані ключові напрями реформ, а також прий%

нято низку законодавчих актів у напрямі реформування

системи правосуддя, правоохоронних органів та бороть%

би з корупцією, реформування державного управління,

виборчої реформи, дерегуляції економічної діяльності,

питання державних закупівель, податкової реформи, ре%

формування енергетичного ринку, а найголовніше — роз%

почато процес конституційної реформи. Наскільки про%

зорим є процес конституційної реформи, засвідчили

трагічні події 31 серпня 2015 року під стінами Верховної

ради України, адже за умови налагодженої комунікації

між громадянами та державною владою цих подій мож%

на було б уникнути.

Таку масштабну кількість документів, вжитих заходів,

підготовчої роботи важко об'єктивно оцінити з точки зору

змістовності і відповідності, тому механізми спільного мо%

ніторингу та оцінювання закладено статтею 475 УА: конт%

роль і моніторинг застосування і виконання Угоди здійснює

Рада асоціації, в цій роботі їй допомагає Комітет асоціації.

Моніторинг означає безперервну оцінку прогресу у вико%

нанні і впровадженні всіх заходів, які охоплюються Уго%

дою. Він включатиме також оцінку наближення законодав%

ства України до законодавства ЄС, у тому числі аспекти

виконання та імплементації відповідних актів [16].

Також УА передбачає окрему оцінку виконання Угода

та ПДА, тому було запроваджено оцінку як з української

сторони — Звіти Урядового офісу з питань європейської
інтеграції, так і європейською стороною — Щорічні до%

повіді про виконання Європейської політики сусідства. Так,

разом з Повідомленням Європейської Комісії "Впровад%

ження Європейської політики сусідства у 2014 році" 25 бе%

резня 2015 року був оприлюднений спільний робочий до%
кумент Європейської Комісії та Високого представника ЄС

із закордонних справ та безпекової політики "Впроваджен%
ня Європейської політики сусідства в Україні. Прогрес у

2014 році та рекомендації до дій" [19]. Документ не містить

інформацію про питання регіонального та між сектораль%

ного прогресу, яка висвітлена в Звіті з впровадження

Східного партнерства, він стосується виключно виконан%

ня УА.

За слушною оцінкою європейської сторони Україною

досягнуто певного прогресу в поглибленні та зміцненні де%

мократії, прав людини та основоположних свобод, зокре%

ма, у контексті проведення президентських і парламентсь%

ких виборів у відповідності до європейських і міжнарод%

них стандартів; ухвалено пакет антикорупційних законів;

ініційовано роботу з реформування судової системи та пра%

воохоронних органів; досягнуто прогресу у лібералізації

візового режиму. Значно покращено ситуацію щодо сво%

боди слова, свободи ЗМІ та мирних зібрань. Ухвалено ан%

тидискримінаційне законодавство, яке ще потребує впро%

вадження; подальшого розвитку набуває громадянське

суспільство; розпочато децентралізацію. Водночас еко%

номічні показники різко погіршилися у 2014 році в резуль%

таті укоріненої макроекономічної та структурної слабкості

та під впливом загрозливої безпекової ситуації, яка шко%

дить обсягам виробництва у країни та руйнує інвестицій%

ний клімат.

Зважаючи на безпрецеденту політичну і безпекову си%

туацію, Україні слід сконцентрувати зусилля на:

— проведенні конституційної реформи із врахуванням

суспільної думки і широкого обговорення запропонованих

змін;

— гармонізації виборчого законодавства шляхом його

уніфікації та реформування системи фінансування політич%

них партій, включаючи державне фінансування;

— реалізації повномасштабної реформи системи пра%

восуддя шляхом прийняття відповідно до європейських

стандартів та в тісній співпраці з Радою Європи та Венеці%

анською комісією Стратегії судової реформи, включаючи

деталізований та всеохоплюючий план імплементації; за%

безпеченні ефективного функціонування Вищої ради юс%

тиції;

— розслідуванні у незалежний і прозорий спосіб зло%

чинів, заподіяних на території проведення АТО;

— ратифікації Римського Статуту Міжнародного кри%

мінального суду;

— належної імплементації антикорупційного законо%

давства та забезпечення роботи Національного антикоруп%

ційного бюро;

— покращенні прозорості роботи прокуратури;

— комплексному реформування системи державного

управління та, зокрема, державної служби й служби в орга%

нах місцевого самоврядування на основі європейських

принципів державного управління, в тому числі шляхом до%

опрацювання та прийняття законопроекту про реформу

державної служби;

— забезпеченні нового законодавства в енергетичній

сфері;

— продовженні реформування управління державним

бюджетом, зокрема, в сфері бюджетного планування,

впровадження бюджетних правил, прогнозування, пріори%

тетності інвестиційних проектів внутрішнього контролю та

аудиту, прозорості розподілу коштів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Основними викликами для України сьогодні є отриман%
ня міжнародної допомоги для об'єднання і стабілізації ук%
раїнської держави, повне оновлення політичної системи,
включаючи децентралізацію, верховенство права, антико%
рупційні механізми; послідовне посилення громадянських
свобод, незалежних ЗМІ, громадянського суспільства та

наглядових органів; динамічний економічний розвиток, по%
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будова тісних торгівельних зв'язків з країнами ЄС, страте%

гія диверсифікації енергетичних джерел.

Ситуація, яку можна охарактеризувати як "постмайда%

нівську", відкрила для України унікальне вікно можливос%

тей для реформування і модернізації усіх сфер у відповід%

ності до норм і стандартів ЄС, але головним є те, що

внутрішні та зовнішні чинники сьогодення матимуть дале%

косяжні наслідки для подальшого державного будівницт%

ва України. По%перше, суспільство, яке платить високу ціну

за європейський вибір, вимушує державу до реформуван%

ня і замінює її там, де завданні держави не виконуються.

Прикладом цього служить волонтерський рух. Таким чи%

ном, потреба у реформах посилюється розумінням відпо%

відальності за майбутнє, активізує усвідомлення українця%

ми свого громадянства і національної приналежності. По%

друге, і громадська думка, і політичний діалог консоліду%

ються навколо питання європейської інтеграції. Хоча УА

не є гарантією вступу до ЄС, виконання обсягу зобов'язань

Угоди про асоціацію означатиме відповідність критеріям

членства в ЄС, що дозволить Україні вийти на такий рівень

розвитку, коли рішення щодо членства в ЄС перетворить%

ся на питання політичної доцільності. По%третє, варто

зважати на те, що необхідно об'єктивно аналізувати і оці%

нювати низку зовнішніх і внутрішніх перешкод, які усклад%

нюють впровадження УА і, як наслідок, відтерміновують

модернізацію країни.

Для отримання максимальних переваг, які надає УА

Україні у здійснення модернізаційного поступу, важливо

не зупинятися у здійсненні реформ, але реалізовувати їх

виважено, проаналізувавши всі наслідки, із обов'язковим

врахуванням суспільної думки та використовуючи наукові

дослідження.

Перспективами подальшого дослідження зазначеної

проблематики є аналіз втілення експертних рекомендацій,

висловлених у спільному робочому документі Європейсь%

кої Комісії та Високого представника ЄС із закордонних

справ та безпекової політики "Впровадження Європейсь%

кої політики сусідства в Україні. Прогрес у 2014 році та

рекомендації до дій", а також оцінка практичного забез%

печення законодавчих реформ за пріоритетними сфера%

ми у коротко% та середньостроковій перспективі.
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