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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки особли-

ву значущість набуває питання підтримки становлен-
ня середнього класу. Середній клас як основний
платник податків формує державний та місцеві бюд-
жети, є значною споживчою групою, що визначає па-
раметри внутрішнього ринку, забезпечує інвести-
ційний потенціал, виступає в ролі соціального стабі-
лізатора через підтримку еліти та захист малозабез-
печених верств населення, виконує функції носія
демократії.
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THE PROBLEM OF UKRAINIAN MIDDLE CLASS DEVELOPMENT

У статті досліджено економічну сутність поняття "середній клас", визначено основні ознаки,
якими володіє середній клас. Проаналізована соціальна структура суспільства, що дало змогу
визначити проблеми становлення середнього класу в Україні. Визначено, що формування се-
реднього класу за допомогою соціальної політики держави має здійснюватися за такими пріо-
ритетними напрямами: створення системи соціального захисту; організація інституту підтримки
середнього класу; забезпечення зайнятості; збільшення людського потенціалу; формування
трудового потенціалу.

The article inquires into economic essence of the "middle class" concept where the main features
of the middle class are defined. The structure of the society is analyzed. It made it possible to identify
the problems of the middle class in Ukraine. It was determined that the formation of the middle class
with the help of the social policy should be made in the following priority areas: creating of social
protection systems; organizing the institute of the middle class support; employment; human potential
increase; formation of labor potential.

Ключові слова: середній клас, соціальна структура суспільства, розшарування суспільства, ознаки се-
реднього класу.
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Ситуація в країні є нестабільною й суперечливою.
В таких умовах дуже важко визначитися з пріоритета-
ми й перспективами подальшого розвитку, а також з
пошуком тих основ, які можуть забезпечити стабіль-
ність у суспільстві та гарантувати постійність його
розвитку. Однією з таких основ на Заході є середній
клас.

Становлення класичного середнього класу відбу-
вається одночасно з виникненням товарного виробниц-
тва й розвивається в індустріальному суспільстві на
грунті трудової приватної власності. Генезис інформа-
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ційного суспільства спричиняє якісні перетворення се-
реднього класу, а передумовами змін генетичної бази
його формування стають наука, знання та інформація
— провідні чинники системи суспільного виробництва.
"Новий" середній клас у такому суспільстві базується
на інтелектуальному капіталі, який є невід'ємним склад-
ником людського капіталу і, як результат, невідчужува-
ною власністю.

Можна стверджувати, що завдання виходу із сис-
темної кризи, яку переживає зараз країна, не може мати
готових рішень, безпосередньо взятих із власного ми-
нулого або закордонного досвіду, і транслюватися
в майбутнє. Разом з тим, слід відзначити схильність
українців до консенсусної взаємодії при вирішенні су-
спільних протиріч, що є підгрунтям для конструювання
механізму становлення середнього класу на основі соці-
альної злагоди. У свою чергу, залучення західного дос-
віду дозволяє визначити шляхи практичної реалізації
цього механізму через взаємодію держави і громадянсь-
кого суспільства й поступовим переходом до держав-
но-громадського управління соціальними процесами.
Усі ці обставини актуалізують проблему становлення
середнього класу, адже без нього гарантувати стійкість
і стабільність в українському суспільстві досить склад-
но.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

За останні два десятиліття проблематиці феномена
середнього класу у вітчизняній і закордонній суспільній
думці присвячено чимало робіт. Серед найбільш опра-
цьованих аспектів проблематики становлення середнь-
ого класу в умовах соціальних змін можна виокремити
такі: соціальні відносини в сучасному українському
суспільстві (В. Бакіров, С. Бродська, В. Ворона, Є. Го-
ловаха, Н. Коваліско, О. Куценко, М. Макеєв, С. Окса-
митна, А. Ручка, А. Хижняк, Ю. Яковенко та ін.); со-
ціальні проблеми становлення середнього класу в Україні
(В. Бурега, Л. Бизов, В. Грицанюк, В. Козьма, І. Кіянка,
В. Рябіка, Г. Світа, О. Симончук та ін.); сучасні тенденції
розвитку середнього класу в економічній сфері украї-
нського суспільства (О. Барановський, І. Бондар, Є. Бу-
гаєнко, В. Бідак, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Гуць,
Т. Кір'ян, Н. Ковальова, В. Лич, В. Мандибура, Г. Мєща-
нінова, Н. Сітнікова, О.Савченко, А. Саввов, О. Соло-
губ, М. Шаповал, Г. Ярошенко, О. Яременко та ін.). Сут-
ність соціальної структури суспільства вивчали зарубіжні
та вітчизняні вчені: А. Мюллер, Ш. Фур'є, В. Андрущенко,
Н. Горлач, А. Кравченко, Р. Ривкін. Становлення та
розвиток середнього класу досліджували Г. Грейсон,
Е. Гідденс, Л. Ергард, Т. Заславська, Ж. Мок, Е. Райт,
Е. Ріхерт.

У цілому, незважаючи на ступінь вирішення про-
блематики становлення середнього класу, ряд прин-
ципових питань залишається дискусійним і до кінця
невирішеним, а саме: які критерії його виявлення,
ідентифікації та самоідентифікації; яким чином він
співвідноситься з найближчими до нього групами: ел-
ітою й незаможними; представники кримінального
світу і "тіньовики"-господарники входять до нього чи
ні; які загальні умови необхідні для його зародження
й розвитку; під дією яких факторів відбувається його

становлення в сучасному суспільстві і чи є універ-
сальні чинники, що сприяють його розвитку; які по-
зитивні функції у суспільстві він виконує і в чому по-
лягає його історична місія; які подальші перспективи
середнього класу в умовах сучасного світового роз-
витку. Невирішеність або часткове вирішення цих пи-
тань найбільшою мірою свідчить на користь актуаль-
ності обраної теми дослідження та її практичної зна-
чущості.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою написання статті є дослідження середнього

класу в умовах трансформацій сучасного українського
суспільства.

Об'єктом дослідження є процес становлення серед-
нього класу в Україні.

Предмет дослідження — теоретичні засади вивчен-
ня середнього класу в сучасному українському суспіль-
стві трансформаційного періоду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Потенційно середній клас — найбільш активна час-
тина населення з високою роллю свободи і творчості в
ціннісній ієрархії. У самому середньому класі процеси
трансформації приводять до посилення значення ново-
го середнього класу як його найбільш динамічної час-
тини, чиє благополуччя безпосередньо пов'язане з до-
лею країни. Тому для перспектив розвитку України
вкрай важливим є формування та впливовість середнь-
ого класу як прогресивного елементу створення дієвої
системи соціального партнерства [5].

За визначенням німецького вченого Л. Ергарда "се-
редній клас — це та верства населення, яка об'єднує
або прагне об'єднати людей, що власною трудовою
діяльністю забезпечують своє існування". Людвіг Ергард
охарактеризував середній клас як "людей, якісними
ознаками яких є почуття власної гідності, незалежність
поглядів, самостійність, соціальна стійкість, сміливість
поставити своє існування в залежність від результатив-
ності власної праці і бажання заявити про себе у вільно-
му суспільстві і вільному світі" [1].

Середній клас — це соціальний прошарок, який за-
безпечує стабільність суспільства. Крім того, в існуванні
середнього класу зацікавлений бізнес, бо представни-
ки цього соціального прошарку забезпечують плато-
спроможний попит. У середнього класу грошей більше,
аніж потрібно для виживання, тому його представники
вільні в економічному виборі [5].

У розвинених країнах чисельність середнього кла-
су складає близько 60%, однак, на думку експертів, в
Україні цей прошарок суспільства становить не більше
15% [3]. Останнім часом величина середнього класу в
соціальній структурі суспільства західноєвропейських
країнах та США почала зменшуватися. Серед причин —
політичні, соціальні та економічні умови, які швидко
погіршуються. Частина середнього класу, що подолала
економічні труднощі, наближається до вищого класу,
інша ж частина бідніє, зрощуючись з нижчим класом [5].
Отже, постає проблема надто великого розшарування
суспільства через невеликий відсоток середнього кла-
су.
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Зазначимо ознаки, якими володіє середній
клас:

1. Стабільні доходи (не менше рівня середньої за-
робітної плати) та економічна незалежність.

2. Доходовий стиль життя — наявність власного
житла та автомобіля, можливість провести відпустку
закордоном тощо.

3. Високий рівень освіти.
4. Професійний статус громадянина, тобто квалі-

фікація працівника.
5. Професіоналізм.
6. Активна громадянська позиція.
7. Висока самооцінка, яка грунтується на усвідом-

ленні своєї значимості в громадському житті.
Однак, за словами економіста Євгенії Ахтирко,

якщо у розвинених країнах Європи до середнього кла-
су належать люди з середнім рівнем доходу, то в Укра-
їні до цієї категорії належать ті, чия зарплата значно
перевищує середню [3].

У грудні 2012 за даними фахівців Державної служ-
би статистики України отримана українцями заробітна
плата становила:

— менш 1134,00 грн. заробляли 5,2% українців
(1134 грн. — розмір прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб в грудні 2012 р.);

— 1134,01—1500,00 грн. — 19,6%;
— 1500,01—2000,00 грн. — 14,1%;
— 2000,01—2500,00 грн. — 11,9%;
— 2500,01—3000,00 грн. — 10,0%;
— 3000,01—3500,00 грн. — 8,1% (3377 грн. —

розмір середньої зарплати в Україні в грудні 2012 р.);
— 3500,01—3750,00 грн. — 4,2%;
— 3750,01—4000,00 грн. — 3,7%;
— 4000,01—4500,00 грн. — 5,0%;
— 4500,01—5000,00 грн. — 4,2%;
— Більше 5000,01 грн. — 14% [7].
За даними держкомстату України середня зарпла-

та за грудень 2012 року склала 3377 гривень. Заробітну
плату рівну або вище середньої отримували близько
39% українців. Однак середній рівень доходу не єдина
ознака представника середнього класу, через це вини-
кає безліч "квазі-класів".

Так, наприклад, особистість, яка не має середнь-
ого рівня доходів не можна віднести до середнього
класу, але наявність прекрасної освіти не дозволяє
віднести її і до нижчого класу. Бізнесмени, які не ма-
ють вищої освіти, не вміють користуватися комп'ю-
терними технологіями повністю вписуються в середній
клас за доходами, але не відповідають іншим показ-
никам.

Зазначені проблеми підтверджують, що в Україні
необхідні зміни в підтримку середнього класу, пере-
дусім:

— послаблення податкового тиску на малі підприє-
мства;

— підвищення податків для великого бізнесу;
— проведення фінансової амністії доходів малих

підприємств;
— запровадження податкових канікул для малого

бізнесу;
— підтримка працюючого населення;
— забезпечення зростання заробітної плати;

— запровадження обов'язкової диференціації
оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
(рівень освіти, трудовий стаж тощо);

— підвищення рівня громадянської активності;
— захист інтелектуальної власності;
— підтримка ініціативності та інновацій.
Специфіка становлення середнього класу в Україні

пов'язана з особливостями її пострадянського розвит-
ку, до яких слід віднести: впровадження бюрократією
ринкових відносин у суспільстві; неорганічну модерні-
зацію; панування державного сектора економіки над
приватним; неринковий тип мислення більшості населен-
ня; хвилеподібний характер становлення громадянсь-
кого суспільства.

Причини, що ведуть до економічної дестабілізації
й соціальної ерозії середнього класу, багатоманітні й
різнорідні. Стабільності економічного становища се-
реднього класу загрожують делокалізація й аутсор-
синг, тобто перенесення промисловими підприємства-
ми й компаніями третинного сектору своїх виробництв
і операцій у країни з низькими виробничими витрата-
ми.

Зміцнення позицій неоконсерваторів веде до зсуву
пріоритетів від цілей побудови суспільства повної зай-
нятості до економічної свободи й необмеженого індив-
ідуалізму. Неоліберальна економічна політика, постав-
лена на службу інтересам вищого класу, виражається в
зниженні податків для багатих і, як наслідок, у скоро-
ченні доходів державної скарбниці. У підсумку держа-
ва починає відмовлятися від ряду соціальних функцій,
позбавляючи середній клас — головного бенефіціара
"політики благоденства" — його політичного статусу.
Нарешті, традиційний спосіб життя середнього класу
також перетерпає трансформацію, викликану підвище-
ною конкуренцією на ринку праці, зниженням доходів і
ростом вартості важливих соціальних послуг — освіти
й охорони здоров'я [5].

Стосовно перспектив розвитку середнього класу в
Україні слід підкреслити, що для успішності цих процесів
потрібно, в першу чергу, подолати такі труднощі: тео-
ретико-методологічні (забуття методологічної тези про
єдність і взаємовідповідність продуктивних сил і вироб-
ничих відносин); соціально-економічні: великий процент
іноземного капіталу в економіці країни; зв'язок вітчиз-
няного (особливо фінансового) капіталу з владою; збе-
реження державного регулювання в економіці;
відсутність спрямованості економічної політики держа-
ви на формування й підтримку середніх верств населен-
ня; міграційні процеси (українців за кордон); особли-
вості реформування земельних відносин та ін.; соціаль-
но-політичні: панування бюрократії як контрагента су-
спільства; соціальна безвідповідальність правлячої елі-
ти; орієнтація влади на інтереси переважно верхньої
верстви суспільства й підприємництва; відсутність кон-
сенсусу всередині правлячої еліти й серед більшості
населення щодо національних інтересів країни; соціаль-
но-культурні: в середньому класі відсутні критерії гру-
пової ідентичності і єдність цінностей цієї групи в ціло-
му; відсутність культури конкуренції й партнерства та
ін.

 Соціальній стабільності може загрожувати роз-
рив доходів крайніх децильних груп населення. Крім
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того, використання соціального середовища як сти-
мулу економічного середовища потребує посилення
етичних основ життя, цінності кваліфікованої праці,
рівня культури населення — загального та духовно-
го виробництва. В свою чергу, рішення цих питань
пов'язане з якістю соціальної інфраструктури, в тому
числі — інфраструктури діяльності в сфері духовної
культури (комплекс умов, що забезпечують мотиви та
функціонування освіти, підвищення культурного
рівня, організації дозвілля). Втім, зростання продук-
тивності соціально-економічної системи — похідна
від рівня соціального управління всіма складовими
соціальної (і не тільки) сфери та гармонізації їх діяль-
ності. Відповідно для майбутнього народу погано,
коли творці інтелектуального продукту позбавлені
платоспроможного попиту в країні та мають альтер-
нативу — виїзд з неї або жебрацтво на батьківщині.
Ще складніше, якщо країна може стати магнітом для
недобросовісного бізнесу та міжнародного криміна-
лу або просто нероб [6].

Для українського суспільства найбільш прийнятним
механізмом оптимізації становлення середнього класу
є соціальна злагода як результат залучення потенціалу
й можливостей толерантності, діалогу, компромісу, кон-
сенсусу як атрибутів прояву оптимальної взаємодії кон-
куренції та партнерства. Досягнення консенсусу сприяє
встановленню суспільної злагоди, практична реалізація
якої можлива через політичну діяльність суб'єктів до-
мовленості, тобто через взаємодію держави і грома-
дянського суспільства у процесі становлення серед-
нього класу [2].

 З розвитком середнього класу корелює здійснен-
ня переходу до інноваційної моделі розвитку, підвищен-
ня конкурентоспроможності бізнесу, зростання інвес-
тиційної активності та успішної реалізації інфраструк-
турних проектів

Міцність цивілізацій залежить в основному від ста-
ну внутрішніх справ: тиск ззовні може стати не тільки
руйнівним, але й розвиваючим. Водночас, як правило,
протестні рухи в історії — ознака не максимального при-
гноблення, а певного послаблення гніту.

Причому суттєвим для стабільного стану держави є
положення саме середнього класу суспільства як його
соціальної основи, хоча породження громадських інно-
вацій частіше є надбанням проміжних прошарків насе-
лення [6].

ВИСНОВКИ
Формування середнього класу за допомогою соці-

альної політики держави має здійснюватися за такими
пріоритетними напрямами: створення системи соціаль-
ного захисту; організація інституту підтримки серед-
нього класу; забезпечення зайнятості; збільшення
людського потенціалу; формування трудового потен-
ціалу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Людська діяльність була, є і буде підлягати контро-

лю. Контроль один з поширених елементів у системі
суспільних відносин, найважливіша функція управління
підприємством та предмет дослідження великої кіль-
кості фахівців. Але, не зважаючи на свою давню істо-
рію та поширення у сучасному світі, контроль є досить
проблемним питанням сьогодення. Так, не існує одна-
кової загальної наукової думки відносно теоретичних
аспектів та практичних засобів контролю. Таким чином,
дослідження сутності контролю є вельми актуальним
питанням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми контролю досить популярні у сучасних
науковців та практиків. У цьому науково-практичному
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GENERALIZATION OF THE ENTERPRISE PERFORMANCE CONTROL METHODS

Досліджені та узагальнені існуючі методи контролю діяльності підприємств. Визначено ти-
пові ознаки розподілу методів контролю на окремі методичні прийми та способи контролю.
Встановлено, що методи контролю поділяються на документальні і фактичні, загальнонаукові і
власне методичні, методичні прийоми проведення і методичні прийоми організації контролю.
Удосконалено поняття методу контролю, що відповідає сучасним вимогам до проведення кон-
тролю. Запропоновано загальний критерій розподілу методів контролю на методичні прийо-
ми. На нашу думку, таким критерієм має бути мета контролю. Вказане нововведення спрос-
тить планування контролю та забезпечить більш раціональний підхід до його проведення. Виз-
начено напрям подальшого розвитку теми контролю, який має бути у розмежуванні видів конт-
ролю та його методів на окремі групи понять. Тобто вид контролю не може бути його методом і
навпаки.

The existing enterprise performance control methods have been studied and generalized. The
typical characteristics of the controlling methods into individual methodical techniques and ways of
control have been described. The controlling methods have been classified into documentary and
factual, general scientific and methodical, methodical ways of the control conduction and
organization. The term controlling method has been improved to meet modern standards of the control
organization process. The general criteria of division the controlling methods into methodical ways
have been given. To the point of view of the author such criteria can be the purpose of control. The
given innovation can improve the control planning system and provide more rational approach to its
conduction. The directions of the further development of the subject of control can be in the division
of the ways and methods of control into individual groups of terms. In particular, the way of control
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напрямі існує безліч невирішених задач. Однією з та-
ких задач є дослідження методів контролю: їх кількості,
ієрархічності, розподілу на методичні способи і прийо-
ми тощо. Методи контролю є важливою категорією, яка
впливає на якість контролю, тому вирішення цієї задачі
досить важливе.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціль статті — дослідження існуючих методів конт-

ролю, їх визначення та встановлення загального крите-
рію їх розподілу на окремі групи методичних приймів
чи способів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У загальному вигляді метод — це "…прийом, систе-
ма прийомів в будь-якій діяльності…" [9, с. 538], "…засіб
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досягнення мети чи рішення конкретної задачі, спосіб
дії; сукупність прийомів практичного або теоретичного
пізнання дійсності…" [11, с. 520], "…засіб досягнення
мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного чи
практичного освоєння діяльності…" [3, с. 633—634],
"…прийом або система прийомів, що застосовуються в
якій-небудь галузі діяльності…" [10, с. 522].

Філософська думка визначає метод як засіб, що
забезпечує регуляцію та контроль, задає логіку будь-
якої діяльності [3, с. 633—634].

Прийом контролю — "це якісно однорідна дія кон-
тролера, спрямована на виявлення дотримання певних
нормативних положень суб'єктом господарювання" [6].

Метод незалежного контролю — "це сукупність
методичних прийомів контролю процесів розширеного
відтворення суспільно необхідного продукту та дотри-
мання його законодавчого и нормативно-правового ре-
гулювання в умовах ринкової економіки" [1].

Метод державного фінансового контролю — це
сукупність прийомів та способів що забезпечують дос-
лідження фінансово-господарської діяльності
підприємств і організацій [4].

Метод економічного контролю — "це сукупність
методичних прийомів контролю процесів розширеного
відтворення суспільно необхідного продукту й додер-
жання вимог його законодавчого регулювання" [6].

Прийом контролю — "це якісно однорідна дія кон-
тролера, спрямована на виявлення дотримання певних
нормативних положень суб'єктом господарювання" [6].

Спеціалісти в галузі незалежного контролю поділя-
ють метод на методичні прийоми
проведення і методичні прийоми
організації контролю [8] (рис. 1).

З метою запобігання подвійно-
го тлумачення необхідно надати
визначення кожного метода, мето-
дичного прийому чи способу конт-
ролю, які існують у сучасній нау-
ковій літературі [1; 4; 5; 7; 8; 12; 14].

Надамо пояснення методичним
прийомам проведення контролю.

Фактична перевірка — це пе-
ревірка якісного стану та кількіс-
ного вираження об'єктів.

Документальна перевірка —
це перевірка інформаційних дже-
рел, які знайшли своє вираження в
документах та загальних записах.
У деяких авторів ще визначають,
як дослідження документів.

Підтвердження — одержання
пояснення або відповіді у пись-
мовій формі від об'єкта господа-
рювання, що підлягає контролю,
або третіх осіб з метою засвідчен-
ня точності окремої інформації.

Спостереження — візуальний
огляд з метою отримання загаль-
ної характеристики можливостей
клієнта.

Опитування — отримання ус-
ної або письмової відповіді на

запитання контролера з метою отримання інфор-
мації.

Перевірка механічної точності — це перевірка пра-
вильності підрахунків у документах, облікових регіст-
рах, звітності.

Аналітичні тести — порівняння показників в абсо-
лютних та відносних одиницях.

Сканування — безперервний перегляд окремого
масиву інформації.

Спеціальна перевірка — перевірка з залученням
фахівців з вузької спеціалізації (технологів, інженерів,
тощо) з метою отримання доказів фактів порушень та
відхилень.

Зустрічна перевірка — порівняння відображення
здійснених господарських операцій у суб'єкта господа-
рювання та його контрагентів.

Надамо пояснення методичним прийомам органі-
зації контролю.

Суцільна перевірка — підлягає дослідженню увесь
масив інформації стосовно господарських операцій, що
відбулися у суб'єкта господарювання за період який
підлягає перевірці.

Вибіркова перевірка — підлягає дослідженню менш
ніж 100% масиву інформації стосовно господарських
операцій, що відбулися у суб'єкта господарювання за
період який підлягає перевірці. Вибірка повинна бути
репрезентативною, тобто характерною для мети конт-
ролю.

Аналітична перевірка — це оцінка фінансових по-
казників шляхом визначення залежностей між ними.

Методи контролю 

Методичні прийоми проведення Методичні прийоми організації 

- фактична перевірка 

- документальна перевірка 

- підтвердження 

- спостереження 

- опитування 

- перевірка механічної точності 

- аналітичні тести 

- сканування 

- спеціальна перевірка 

- зустрічна перевірка 

- суцільний 

- вибірковий 

- аналітичний 

- комбінований 

Рис. 1. Методичні прийоми незалежного контролю
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Рис. 2. Способи документальної перевірки
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Комбінована перевірка — це поєднання у межах
однієї перевірки трьох вищевказаних методичних при-
йомів організації контролю, тобто суцільного, вибірко-
вого, аналітичного.

Документальна перевірка поділяється на формаль-
ну, арифметичну та по суті (рис. 2).

Окремі автори характеризують метод розділом ме-
тодичних прийомів контролю на загальнонаукові і влас-
не методичні [14] (рис. 3).

Надамо пояснення загальнонауковим методичним
приймам контролю.

Аналіз — дослідження шляхом уявного або прак-
тичного розподілу предмету дослідження на складові
об'єкти.

Синтез — дослідження шляхом встановлення
зв'язків та поєднання об'єктів контролю, розподілених
у процесі аналізу.

Індукція — дослідження та
шлях формування висновків від
окремих елементів до загального
об'єкта контролю.

Дедукція — дослідження та
шлях формування висновків від
загального об'єкту контролю до
окремих його елементів.

Аналогія — формування вис-
новків на основі подібності об'єкта
контролю з іншими дослідженими
об'єктами.

Моделювання — заміна об'єк-
та дослідження на його аналог,
модель тощо (стандарти, нормати-
ви, тарифи).

Абстрагування — перехід від
окремих об'єктів контролю до за-
гальних понять. Тобто формуван-
ня висновків щодо об'єкта контро-

лю шляхом дослідження окремих його елементів.
Конкретизація — формування висновків шляхом

дослідження кожного окремого елемента об'єкта кон-
тролю.

Системний аналіз — дослідження об'єкта контро-
лю як систему факторів, що впливають на його функ-
ціонування.

Функціонально-вартісний аналіз — оцінка еконо-
мічної ефективності технологічних процесів, тобто дос-
лідження складних систем у процесі їх функціонуван-
ня.

Надамо пояснення власне методичним приймам кон-
тролю.

Інвентаризація — спосіб перевірки фактичної наяв-
ності, стану та умов збереження товарно-матеріальних
цінностей, коштів тощо.

Економічний аналіз — система прийомів з метою
визначення причинних зв'язків,
які обумовлюють результати
явищ та процесів.

Контрольний запуск сирови-
ни і матеріалів у виробництво —
прийом контролю за допомогою
якого можливо з'ясувати фактич-
не використання сировини та ма-
теріалів на виготовлення одиниці
продукції, відходи виробництва,
продуктивність обладнання.

Експертиза — дослідження
об'єкта контролю фахівцями, які
мають спеціальні знання, з ме-
тою визначення якості, вірогід-
ності та необхідності проведеної
господарської операції. Це може
бути судово-бухгалтерська, кри-
міналістична, товарознавча, про-
ектів та кошторисної докумен-
тації, тощо.

Контрольний обмір — по-
рівняння фактично виконаного
обсягу робіт з обсягом робіт пе-
редбаченим кошторисом, норма-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи контролю 

загальнонаукові Власне методичні  

- аналіз 

- синтез 

- індукція 

- дедукція 

- аналогія 

- моделювання 

- абстрагування 

- конкретизація 

- системний аналіз 

- функціонально-вартісний аналіз 

- інвентаризація 

- економічний аналіз 

- контрольний запуск сировини у 

виробництво 

- експертиза (лабораторний аналіз) 

- контрольний обмір 

- аналіз щоденної або поопераційної 

зміни залишків матеріально грошових 

цінностей 

- перевірка виконання прийнятих рішень 

- письмові пояснення матеріально 

відповідальних осіб 

Рис. 3. Розділ методичних прийомів на загальнонаукові
і власне методичні
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- інвентаризація 

- контрольний обмір 
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спостереження 

- технологічний і хіміко-

технологічний контроль 

- службове розслідування 

- експертизи 

- експеримент 

узагальнення і реалізації результатів контролю 

- групування недоліків 

- документування результатів проміжного 

контролю 

- аналітичне групування 

- слідчо-юридичне обґрунтування 

- систематизоване викладення недоліків у акті 

- прийняття рішень за результатами контролю 

- контроль за здійсненням рішень 

документальні Розрахунково-аналітичні 
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- економіко-математичні методи 

Рис. 4. Власне методичні прийоми контролю за Білухою Н.Т.
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тивною і технологічною документа-
цією.

Аналіз щоденної або поопера-
ційної зміни залишків — встанов-
лення фактів перекручення інфор-
мації щодо залишків товарно-мате-
ріальних цінностей, коштів тощо,
внаслідок хронологічного аналізу
господарських операцій.

Перевірка виконання прийня-
тих рішень — дослідження відпов-
ідності роботи персоналу підприє-
мства нормативно-законодавчим
актам та внутрішнім стандартам.

Письмові пояснення — записи
посадових та матеріально відпові-
дальних осіб щодо процесів та
явищ, які відбуваються на під-
приємстві з метою виявлення причин допущених пору-
шень та винних осіб.

Белуха Н.Т. розглядав ще раніше такий розподіл
методу на методичні прийоми контролю загальнонау-
кові і власне методичні, але у сфері незалежного конт-
ролю. Що стосується загальнонаукових методів, то дум-
ка вищезазначеного автора співпадає з думкою Белухи
Н.Т. повністю. А ось власне методичні прийоми у Белу-
хи Н.Т. значно ширше. Автор поділяє ці прийоми на чо-
тири групи (рис. 4).

Надамо пояснення органолептичним методичним
прийомам контролю.

Технологічний контроль — перевірка інженерної і
технічної підготовки виробництва, якості продукції та
відповідності її технічним умовам. (Різновидом цього
методу контролю є контрольний запуск сировини та
матеріалів у виробництво).

Хіміко-технологічний контроль — перевірка якості
сировини, матеріалів, а також якісних характеристик
виробів.

Службове розслідування — контроль дотримання
посадовими особами, а також іншими робітниками під-
приємства нормативно-законодавчих актів.

Експеримент — науково поставлене дослідження в
відповідності до мети контролю щодо перевірки плано-
вих показників і фактичних результатів.

Надамо пояснення методичним прийомам узагаль-
нення і реалізації результатів контролю.

Групування недоліків — узагальнення недоліків за
одноманітними ознаками.

Документування результатів проміжного контролю
— засіб оформлення результатів контролю на про-
міжних стадіях перевірки.

Аналітичне групування — це засіб групування за
однорідними ознаками, тобто складання таблиць будь-
яких факторів.

Слідчо-юридичне обгрунтування — засіб визначен-
ня матеріального збитку та збір його доказів.

Систематичне викладення недоліків у акті — уза-
гальнення результатів відповідно до вимог діловодства.

Прийняття рішення за результатами контролю —
забезпечення функціонування суб'єкта господарюван-
ня у заданих параметрах, шляхом розробки приказів,
розпоряджень, інструкцій тощо.

Контроль за здійсненням рішень — забезпечення
стану суб'єкта господарювання у відповідності з управ-
лінськими рішеннями.

Надамо пояснення документальним методичним
прийомам контролю.

Інформаційне моделювання — це сукупність інфор-
мації у вигляді моделі з метою отримання інформації
про його стан у визначених ситуаціях для регулювання
відхилень від планових показників.

Камеральна перевірка — перевірка документів за
місцем знаходження контрольної структури без дослі-
дження суб'єкта господарювання.

Нормативно-правове регулювання — досліджен-
ня відповідності діяльності суб'єкта господарювання
нормативно-законодавчим актам. Виявлення пору-
шень.

Надамо пояснення розрахунково-аналітичним мето-
дичним прийомам контролю.

Економіко-математичні методи — це засіб для ви-
значення впливу факторів на результати господарської
діяльності з метою її оптимізації.

Статистичні розрахунки — засіб визначення таких
величин та якісних характеристик, яких немає в еко-
номічній інформації підприємства.

Спеціалісти у галузі державного фінансового конт-
ролю Германчук П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І., Алек-
сандров В.Т., Назарчук О.І. виділяють основні прийоми
контролю [5 с. 46]: перевірка документів за формаль-
ними ознаками; нормативна перевірка; зустрічна пере-
вірка достовірності документів; обстеження; інвентари-
зація; контрольні обміри виконаних робіт; опитування;
контрольний запуск сировини і матеріалів у виробницт-
во; перевірка дотримання трудової дисципліни; техні-
ко-економічний розрахунок; економічна оцінка госпо-
дарських операцій. Та одночасно розподіляє їх на ме-
тоди документального і фактичного контролю [5, с.
93—97] (рис. 5).

Гуцаленко Л.О. розподіляє метод державного фі-
нансового контролю на загальнонаукові прийоми і спо-
соби, та специфічні методичні прийоми, які класи-
фікують за двома групами методичних приймів: фактич-
ного та документального контролю [4] (рис. 5).

Надамо пояснення методичним приймам докумен-
тального контролю.

Методи контролю 

документального фактичного 

- перевірка документів за формальними 

ознаками 

- перевірка документів за змістом  

- арифметична перевірка документів 

- нормативна перевірка документів 

- зустрічна перевірка документів 

- техніко-економічний розрахунок 

- економічна оцінка господарських 

операцій 

- інвентаризація 

- обстеження 

- контрольний запуск сировини у 

виробництво 

- лабораторний аналіз 

- контрольні обміри виконаних робіт 

- хронометраж робочого часу 

- отримання письмових пояснень 

Рис. 5. Розділ методів документального
та фактичного контролю
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Нормативна перевірка документів — порівняння
фактичних витрат на одиницю продукції з нормативни-
ми або плановими.

Техніко-економічний розрахунок — визначення
вірогідності обсягів планових і фактичних витрат на ви-
конання окремих робіт або виробництва будь-якої про-
дукції, тобто підтвердження норм, тарифів, розцінок.

Економічна оцінка господарських операцій — до-
слідження з метою встановлення доцільності і раціо-
нальності окремих господарських операцій та загалом
ефективності функціонування об'єкта контролю.

Надамо пояснення методичним приймам фактично-
го контролю.

Лабораторний аналіз — дослідження якості вироб-
ничих запасів та готової продукції.

Хронометраж робочого часу — визначення фактич-
них затрат праці на виконання окремих господарських
операцій.

Дікань Л.В. акцентує увагу на економічному кон-
тролі і поділяє прийоми економічного контролю на:
загальнонаукові (абстрагування, моделювання,
тощо), розрахунково-аналітичні (статистичні, еконо-
мічний аналіз), специфічні (фактичні, документальні),
засоби узагальнення (узагальнення та реалізації кон-
тролю). В свою чергу документальний та фактичний
контроль теж поділяється на окремі прийоми контро-
лю [6].

Окремі фахівці відносять до методів документаль-
ного і фактичного контролю, не розподіляючи їх: пере-
вірки, обстеження, нагляд, ревізію, спостерігання (мо-
ніторинг), аналіз фінансової діяльності [7].

Аналіз фінансового стану — ретельне досліджен-
ня звітності підприємства з метою оцінки його стану.

Моніторинг — постійний контроль зі сторони кре-
дитних організацій за використанням позик та фінансо-
вим станом підприємств.

Нагляд — діяльність контролю державних контро-
люючих органів за суб'єктами економічної діяльності
стосовно виконання ліцензійних умов.

Обстеження — особисте ознайомлення з предме-
том дослідження.

Ревізія — взаємопов'язаний комплекс перевірок
суб'єктів господарювання державною фінансовою
службою.

Метод контролю, узагальнюючи вищесказане, — це
сукупність прийомів і способів дослідження об'єкту кон-
тролю та засіб досягнення мети контролю.

Якщо взяти за основу, що основні цілі контролю:
запобігання помилкам, ефективне функціонування та
розвиток підприємства, то доречно розподілити мето-
ди контролю у відповідності з поставленими цілями кон-
тролю (табл. 1).

Цілі можливо визначити за рівнем: оперативні, так-
тичні, стратегічні.

Оперативні цілі — повсякденні цілі, що мають підпо-
рядкований характер по відношенню до тактичних цілей
та забезпечують їх досягнення. Оперативні цілі майже
не ставляться самі по собі, вони скоріше конкретизу-
ють дії щодо досягнення тактичних цілей [2].

Тактична мета — це не загальна, а максимально
конкретна, мета яка обов'язково досяжна та наближає
до стратегічної мети [13].

Стратегічна мета — "це орієнтир діяльності су-
б'єкта, сенс його розвитку. В узагальненому вигляді
вона полягає у забезпеченні тривкого збалансованого
економічного відтворення суб'єкта стратегії та конк-
ретизується залежно від системних характеристик суб-
'єкта" [4].

Виходячи зі сказаного вище, можливо розподілити
цілі таким чином: запобігання помилкам на підприємстві
— оперативна ціль, ефективне функціонування підприє-
мства — тактичні ціль, розвиток підприємства — стра-
тегічна ціль.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У результаті проведеного дослідження встановле-

но існуючи напрямки розподілу методів контролю. За-
пропоновано єдиний перелік існуючих методичних
приймів контролю. Узагальнюючи зібрану інформацію
дійшли висновку:

— не існує серед фахівців однакової думки
щодо критерію розподілу методів контролю на ок-
ремі методичні прийми. Найбільш популярними ви-
явились три напрямки розподілу: прийоми прове-
дення та прийми організації контролю, методичні
прийоми на загальнонаукові і власне методичні,
методичні прийми фактичного та документального
контролю;

Оперативна Тактична Стратегічна 

- Абстрагування 

- Аналіз щоденної або 

поопераційної зміни залишків 
- Групування недоліків 

- Інвентаризація 

- Контрольний запуск сировини і 

матеріалів у виробництво 

- Лабораторний аналіз 

- Нормативно-правове регулювання 

- Обстеження 

- Перевірка механічної точності 
- Сканування 

- Спеціальна перевірка 

- Аналогія 

- Дедукція 

- Економічна оцінка господарських 
операцій 

- Експеримент 

- Контроль за здійсненням рішень 

- Метод контрольного обміру 

- Нормативна перевірка документів 

- Перевірка виконання прийнятих 

рішень 

- Письмові пояснення 
- Підтвердження 

- Систематичне викладення недоліків 

у акті 

- Системний аналіз 

- Статистичні розрахунки 

- Техніко-економічний розрахунок 

- Функціонально-вартісний аналіз 

- Хронометраж робочого часу 

- Аналіз фінансового стану 

- Аналітична перевірка 

- Аналітичне групування 
- Аналітичні тести 

- Економіко-математичні 

методи 

- Економічний аналіз 

- Індукція 

- Інформаційне моделювання 

- Конкретизація 

- Опитування 
- Моделювання 

- Прийняття рішення за 

результатами контролю 

- Синтез 

- Спостереження 

 

Таблиця 1. Розподіл методичних прийомів контролю відповідно до мети контролю
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— не усі категорії запропоновані як методи конт-
ролю є саме методами, бо в окремих наукових роботах
вони визначаються і як форми контролю, і як види. Але
це тема окремої наукової статті;

— удосконалено поняття методу контролю, що
відповідає сучасним вимогам до проведення контролю;

— необхідно визначити загальний критерій розпо-
ділу методів контролю на методичні прийми. На нашу
думку, таким критерієм має бути мета контролю. Зап-
ропонований підхід спростить планування контролю та
забезпечить більш раціональний підхід до його прове-
дення.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Подальший розвиток тема контролю має у визна-

ченні, що є видами контролю, а що його методами та
розмежування цих окремих груп понять. Такий напрям
обгрунтовано результатами попередніх досліджень, які
показали існування необхідності чіткого визначення
понять.
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ВСТУП
Реформування та оновлення суспільства на сучас-

ному етапі економічного розвитку, яке полягає в роз-
витку ринкових відносин, трансформації методів управ-
ління, кардинально змінює умови функціонування лю-
дини в новому для неї економічному середовищі. Реа-
лізація курсу на проведення радикальних економічних
реформ і активну соціальну політику, на всесторонню
демократизацію суспільства в першу чергу пов'язана з
підвищенням ролі трудового потенціалу. Практика гос-
подарювання, досягнення у соціально-економічному
розвитку передових країн переконливо свідчать про
значимість останнього у суспільному виробництві.

На сучасному етапі не існує універсального підходу
до виміру та оцінювання трудового потенціалу підприє-
мства. Важливим аспектом при визначенні величини
потенціалу й ступеня його використання є вибір показ-
ників виміру.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Різні аспекти досліджуваних питань широко відоб-
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THE ANALYSIS OF INDICATORS MEASURING THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE
STATE OF THE LABOUR POTENTIAL

Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню та розробці методичних підходів і практич-
них рекомендацій, спрямованих на покращення відтворення та підвищення ефективності ви-
користання трудового потенціалу.

The article is devoted a theoretical ground and development of methodical approaches and
practical recommendations, directed on the improvement of recreation and increase of efficiency
of the use of labour potential.
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Ю. Краснова, С. Копчака, Е. Лібанової, І. Лукінова,
В. Мікловди, В. Онікієнка, С. Писаренко, С. Пирожко-
ва, М. Пітюлича, Ю. Романовської, К. Якуби. Концепція
використання трудового потенціалу в Україні окресле-
на законодавчими актами, обгрунтована в низці указів
Президента.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення в комплексному дослід-

женні соціально-економічних аспектів використання
трудового потенціалу і виявлення найбільш ефективних
методологічних підходів щодо визначення кількісних та
якісних характеристик трудового потенціалу підпри-
ємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Своєрідність і складність проблеми виміру трудо-

вого потенціалу полягає насамперед у множинності його
проявів. Він може виступати як миттєво зафіксований
рівень; як потік з невизначеним поданням про його оди-
ницю; як запас, який існує у фізично різних формах і
який зберігається впродовж невизначеного періоду; як
різниця значень його компонент, що відповідають
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різним, але порівнюваним об'єктам (компонентам потен-
ціалу); як розходження, які відповідають різним момен-
там часу стану потенціалу, який сприймається у вигляді
єдиного об'єкта; як розносне або мультиплікативне
відношення напружених станів різних його носіїв або
змістовно різних компонентів [1, с. 38].

Визначення напрямів розвитку трудового потенціа-
лу та управління цим процесом передбачає необхідність
його оцінки за кількісним та якісним складом, що умож-
ливлює розробку ефективних заходів, спрямованих на
більш повне його використання та відтворення.

При оцінці трудового потенціалу підприємства зав-
жди можна визначити величину кількісної складової, але
цього явно не досить із позиції вимог сьогоднішнього
дня. Більш складним завданням є визначення величини
його якісної складової.

Якісні й кількісні компоненти трудового потенціалу
знаходяться у тісному взаємозв'язку, зберігаючи при
цьому свою унікальність. Аналіз і оцінювання якісних
та кількісних показників трудового потенціалу підприєм-
ства як цілісної системи необхідні для розробки про-
гнозів у сфері праці; прийняття відповідних управлінсь-
ких рішень щодо усунення дисбалансу між якістю тру-
дового потенціалу людини й конкретним робочим
місцем; максимального використання здібностей пра-
цівника до відповідної праці; визначення напрямків кад-
рової політики, які потребують першочергового фінан-
сування; підвищення ефективності управління персона-
лом (мінімізації частки нереалізованих можливостей
працівників, скорочення плинності кадрів, забезпечен-
ня умов для відтворення трудового потенціалу) [3, с.
209].

Стан трудового потенціалу визначається за допомо-
гою оцінки кількісного і якісного рівня трудового по-
тенціалу (табл. 1).

Кількісні та якісні характеристики трудового потен-
ціалу доцільно визначати широким та специфічним ком-
плексом показників, обгрунтованих з точки зору повно-
ти і рівня доступності. Система індикаторів об'єднує
показники трьох рівнів: одиничні, комплексні, інтеграль-
ний.

 Одиничні показники, що визначають кількісний
рівень трудового потенціалу, залежать від демографі-
чного стану. Якісні показники складаються зі статистич-
них та доповнюються характеристиками соціологічних
спостережень. Комплексні показники визначають перспек-
тивні потреби регіонів у збереженні трудового потенціалу
і напрями формування заходів щодо його розвитку.

Інтегральний показник кількісного і якісного рівня
трудового потенціалу регіонів вимірюється реальною
тривалістю трудового життя населення, станом здоро-
в'я і освітнім рівнем населення. Інтегральні показники
використовуються для регіональних порівнювань і доз-
воляють визначити рівень розвиненості регіонів за ста-
ном трудового потенціалу. При цьому вони не мають
конкретної кількісної інтерпретації. Оцінка стану тру-
дового потенціалу в регіонах України з урахуванням та
узагальненням статистичних і соціологічних показників,
потребує використання таких методологічних засад, які
б забезпечили обгрунтоване визначення стану трудово-
го потенціалу регіонів, об'єктивність територіальних по-
рівнювань і висновків. Щодо інтегрального показника,
то його побудова грунтується на методиці нормованої
багатомірної середньозваженої величини. Процедура
нормування для перетворення різнойменних одиничних
показників у єдиний інтегральний передбачає розраху-
нок відносних величин ( ) за співвідношенням (для по-
казників-стимуляторів) за формулою 1 [30]:

(1),

де  — значення і-го показника в j-му регіоні;
 — максимальне значення і-го індикатора у су-

купності, яка аналізується.
Для зручності й спрощення розрахунків за цією ме-

тодикою вплив показників-дестимуляторів розрахо-
вується за формулою (2):

(2),

де  — мінімальне значення j-го індикатора у су-
купності, яка аналізується;

 — значення i-го показника в j-му регіоні.

Таблиця 1. Систематизація показників вимірювання кількісного
і якісного стану трудового потенціалу

Джерело: [2].
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Система показників, що використовується для роз-
рахунку інтегрального індексу (показника) наведена в
таблиці 2.

Для досліджуваного регіону розрахунок інтег-
рального показника кількісного і якісного рівня тру-
дового потенціалу за статистичними і соціологічними
даними (табл. 2) здійснено за методикою, наведеною
М.І. Єріним [2].

Як бачимо з даних таблиці 2, найкращі показники
трудового потенціалу має Львівська область, тоді як
Івано-Франківська та Тернопільська області відзнача-
ються дещо нижчими їх значеннями.

Якісні та кількісні показники визначають інтег-
ральне місце регіону, характеризують нерівність
кількісного стану трудового потенціалу, стану здо-
ров'я, рівня освіченості. Якщо Тернопільська об-
ласть відзначається найвищим комплексним показ-
ником кількісного стану трудового потенціалу, то
показник рівня освіченості населення тут є най-
нижчим так само, як і показник стану здоров'я на-
селення. В той самий час Львівська та Івано-Фран-
ківська області мають досить високі показники
рівня освіченості населення, але тут дещо нижчі
показники кількісного стану трудового потенціа-
лу. На основі цього можна дійти висновку, що втра-
ти кількості трудового потенціалу компенсуються
якісними характеристиками, можливостями най-
більш повного його використання. І, навпаки, еко-
номічний розвиток регіонів обумовлює значні
втрати трудового потенціалу і в той же час через
значні вимоги до якості трудового потенціалу є
стимулом до підвищення рівня освіченості,  про-
фесіоналізму тощо.

Не менш важливим для оцінки динаміки кількісних
показників трудового потенціалу на рівні країни є до-
слідження й аналіз тенденцій природного і механіч-
ного руху населення. До показників, котрі характе-
ризують цей рух, належать показники народжува-
ності, смертності, природного і механічного прирос-
ту (зменшення) на 1000 осіб населення. При макро-
економічному аналізі забезпеченості економіки ре-
сурсами живої праці і можливостей використання
економічного потенціалу даний аналіз відіграє важ-
ливу роль. Незважаючи на відмінність кількісних меж
чисельності населення і його економічно активної ча-
стини, такий аналіз дозволить виявити достатньо точ-

но характер тенденцій у чисельності і структурі тру-
дового потенціалу.

ВИСНОВКИ
Проблема вимірювання та оцінювання трудово-

го потенціалу є ключовою проблемою для опти-
ма ль ного уп рав ління  т руд ов им по те нціал ом
підприємства. Існуюча множинність припустимих
підходів робить проблематику трудового потенціа-
лу досить цікавою для дослідження й пошуку аль-
тернативних шляхів її вирішення, перетворюючи її
в самостійний науковий напрям у рамках як еконо-
мічної теорії, так і теорії менеджменту. При цьому
значний науковий і практичний інтерес може пред-
ставляти пошук найкращих варіантів реалізації си-
стем оптимального управління трудовим потенціа-
лом підприємства.
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Область 

Комплекс-

ний 

показник 

кількісного 

стану 

трудового 

потенціалу 

Комплекс-

ний 

показник 

стану 

здоров’я 

населення 

Комплекс-

ний  

показник 

рівня 

освіченості 

населення 

iZ  

Інтегральний 

показник, який 

розраховується за 

формулою: 

%100⋅
Z

Z i  

Тернопі-

льська  
1 0,871 0,433 0,768 1,082 

Львівська  0,950 0,911 0,538 0,8 1,126 

Івано-

Франків-

ська  

0,937 0,866 0,5 0,767 1,081 

Таблиця 2. Значення інтегрального показника кількісного
і якісного рівня трудового потенціалу в досліджуваних областях західного регіону

 Джерело: розраховано автором за матеріалами [2].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Ефективний розвиток економіки України потребує ди-
версифікації джерел фінансування підприємницької діяль-
ності. Фінанси підприємств, займаючи першочергове зна-
чення в процесі формування фінансового потенціалу краї-
ни, є основою її фінансової системи. Безумовно, на прак-
тиці широко використовуються традиційні форми фінансу-
вання підприємства: прибуток, державні субсидії та
банківські кредити. "За рівних умов, як правило, підприєм-
ства надають перевагу тим джерелам фінансування, які для
них на той момент дешевші, спираючись у цьому виборі пе-
реважно на інтуїцію та досвід керівництва" [ 1, с. 168—169].
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ANALYTICAL EVALUATION OF SMALL BUSINESS FINANCING IN WESTERN UKRAINE:
BENEFITS OF CORPORATE INVESTMENT

У статті проведено аналіз фінансування підприємств малого бізнесу на матеріалах Західно-
го регіону, розглянуто роль регіональних інвестиційних фондів у процесі реалізації регіональ-
ної інвестиційної політики, проведено оцінку показників їх інвестиційної діяльності на території
регіону. Приділено увагу проблемам трансформації заощаджень в інвестиційний капітал че-
рез інвестиційні фонди в умовах удосконалення ринку фінансових послуг та його вплив на роз-
виток малого бізнесу. Обгрунтовано доцільність діяльності малого бізнесу для ефективного
соціально-економічного розвитку регіону. Запропоновано використання корпоративного фінан-
сування як альтернатива банківському. Дається алгоритм руху коштів всередині корпоратив-
ного фонду. Досліджено переваги корпоративного інвестування: взаємозв'язки акціонерів з
Фондом та наявність інституціональних ресурсів.

The article analyzes the financing of small businesses based on the resources of the Western
region, investigates the role of regional investment funds in the implementation of regional investment
policy, and evaluates the indicators of investment activity in the region. Special attention is paid to
the problems of transformation of savings into investment capital through investment funds in terms
of improving the financial market and its impact on small business development. The article
demonstrates the practicability of small business for effective socioeconomic development. The use
of corporate finance as an alternative to banking is considered. The algorithm of funds flow within
the corporate system is given. The article investigates the benefits of corporate investment:
relationships of shareholders with funds, and the availability of institutional resources.

Ключові слова: корпоративний фонд, інвестування, фінансування, регіональний розвиток.
Key words: corporate fund, investment, financing, regional development.

Сьогодні національні суб'єкти господарювання
недостатньо використовують нові методи та механі-
зми корпоративного венчурного залучення фінансо-
вих ресурсів, на противагу їх зарубіжним партнерам.
Проте слід відзначити, що застосовувати результа-
ти зарубіжного аналізу можна лише частково, вра-
ховуючи значні відмінності в умовах функціонуван-
ня підприємств, і будь-які спроби механічно копію-
вати методи фінансування підприємств, що ефектив-
но функціонують у країнах з розвинутими фінансо-
вими ринками є неефективно. Тому важливим є дос-
лідження та аналіз різних видів фінансових ресурсів
та формування методологічних підходів до вибору
структури джерел фінансування, адаптованих до
умов країни.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика фінансування на ринку фінансових
послуг посідає важливе місце в дослідженнях, публіка-
ціях та працях [2—8] українських вчених: О. Василика,
М. Крупки, Д. Леонова, В. Опаріна, В. Ходаківська,
В. Шелудько, В. Федосова. Переважна більшість робіт
науковців зорієнтована на дослідження загальних тео-
ретичних засад процесу фінансування на ринку фінан-
сових послуг, значна частка належить банківським по-
слугам. Разом з тим малодослідженою та нерозв'яза-
ною лишається проблема трансформації заощаджень
в інвестиційний капітал через інвестиційні фонди в умо-
вах удосконалення ринку фінансових послуг та його
вплив на розвиток малого бізнесу.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Мета роботи — на основі проведеного аналізу ста-

ну фінансування підприємств малого бізнесу в Західно-
му регіоні, дослідити роль регіональних інвестиційних
фондів у процесі реалізації регіональної інвестиційної
політики та переваги корпоративного інвестування над
банківськими кредитними ресурсами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Негативний вплив світової фінансової кризи почи-
наючи з 2008 року, нестабільна теперішня політична та
економічна ситуація в Україні призвели до дестабілізації
національної фінансової системи та сформували значні
перешкоди для стійкого економічного розвитку сфери
малого та середнього бізнесу. Наразі інструменти
підтримки розвитку малого бізнесу в Україні стають все
слабшими і реакцією на це є низький рівень частки у
валовому національному продукті, створеного малими
підприємствами, а у структурі підприємницького сере-
довища все більшу роль відіграє торгівля та посеред-
ницькі послуги у сфері торгівлі, при цьому мова про інно-
ваційний розвиток практично не йде. Держава, за раху-
нок бюджетних коштів, практично не підтримує та відпо-
відно не стимулює розвиток малого підприємництва, про
що свідчать дані звіту Держкомпідприємництва за 2013
рік: "головним чином мова йде про використання коштів,
отриманих в якості міжнародної технічної допомоги та
співробітництва з міжнародними фінансовими органі-
заціями. Зокрема було впроваджено фінансову допо-
могу з боку Євросоюзу в рамках проектів: "Підвищення
підприємницького потенціалу прикордонного регіону
шляхом створення інституцій підтримки підприємницт-
ва", "Створення нових транскордонних можливостей",
"Європейський путівник з працевлаштування "Через
Карпати", "Інноваційна міжуніверситетська мережа роз-
витку партнерства з підприємствами" та інші. На регіо-
нальному рівні в основному це були також проекти ЄС.
Наприклад, "Спільна ініціатива ЄС по співробітництву в
Криму". У Донецькій області були реалізовані проекти
міжнародної технічної допомоги Німецького товариства
з міжнародного співробітництва GIZ: "Програма спри-
яння економічному розвитку та зайнятості в Україні" та
"Визначення кластерних ініціатив та формування клас-

терів у малому та середньому бізнесі Донецької об-
ласті". В Одеській області було реалізовано проект
підтримки бізнесу на прикордонних територіях —
InterNet. Проект фінансується Європейським Союзом у
рамках Спільної операційної програми Румунія — Ук-
раїна — Республіка Молдова. У Волинській області спів-
фінансування проектів на декілька десятків мільйонів
євро відбувається за підтримки Європейської Комісії.
В Івано-Франківській області були реалізовані проекти
міжнародної технічної допомоги в рамках Програми
прикордонного співробітництва Європейського інстру-
менту сусідства та партнерства ЄІСП Угорщина — Сло-
ваччина — Румунія — Україна 2007—2013 рр. Крім того,
у 2013 році в аграрному секторі України реалізовува-
лася низка проектів міжнародної технічної допомоги за
підтримки уряду США та Канадського агентства міжна-
родного розвитку у сфері підтримки малого підприєм-
ництва" [9]. Зрозуміло, що за такої фінансової підтрим-
ки українські підприємці не можуть розраховувати на
будь-яке покращення у найближчому часі. На шляху до
забезпечення ефективного розвитку малого бізнесу в
України проблема фінансування є однією з основних.
Негативний стан економіки країни у 2014 році не дає
надії на одержання коштів з державного чи місцевих
бюджетів для фінансування національних та регіональ-
них програм розвитку малого бізнесу. Проте, варто заз-
начити, про відсутність в Україні потужних програм кре-
дитування та надзвичайно високу вартість кредитних
фінансових ресурсів. Тому враховуючи вищезазначені
фактори, корисною була б активізація позиції небанкі-
вських фінансових установ, зокрема венчурних інвес-
тиційних фондів у процесі кредитування як регіональ-
ної економіки, так і національних проектів загалом.

Інститути спільного інвестування є важливим фак-
тором розвитку малого бізнесу, оскільки по-перше, малі
підприємства в більшій мірі як великі потребують кре-
дитних ресурсів, по-друге, банківське фінансування для
малого бізнесу є занадто дорогим і, по-третє, слід взя-
ти до уваги також і пільгове оподаткування інститутів
спільного інвестування. Також слід відмітити, обмежені
ресурси підприємств малого бізнесу, швидкий рівень
оборотності оборотних засобів, обмежені можливості
довгострокового планування руху грошових потоків, що
постійно ускладнює технології ведення бізнесу, фінан-
сового менеджменту та бухгалтерського обліку. Цей
факт робить неможливим утримання підприємствами
штату висококваліфікованих спеціалістів та посилює
попит зі сторони малих підприємств в консультаційній
підтримці компаній з управління активами, що обслуго-
вують діяльність інститутів спільного інвестування.

Венчурні інвестиційні фонди фінансово зацікавленні
в інвестуванні підприємств малого бізнесу через короткі
терміни окупності інвестиційних позик, можливості
швидкого реагування на зміну кон'юнктури ринку та
впровадження результатів науково-технічного прогре-
су. На зарубіжних ринках позикового капіталу саме малі
підприємства є привабливими об'єктами для інвестуван-
ня. Сьогодні надія на лояльне та доступне банківське
кредитування суб'єктів господарювання малого бізне-
су залишається утопією. Банкіри, як правило, поясню-
ють свою пасивність по відношенню до малого бізнесу
через відсутність технологій кредитування таких під-
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приємств, необхідність розгляду вели-
кої кількості інвестиційних проектів та,
відповідно, високу вартість послуг
щодо їх аналітичного опрацювання.

Сьогодні небанківський капітал зай-
має значне місце на ринку фінансових
послуг, проте, в порівнянні з докризовим
періодом його позиції послабшали. Ак-
тивізація розвитку малого бізнесу вима-
гає пошуку шляхів розв'язання проблем
національної економіки. Негативна ситу-
ація в Україні свідчить про неспро-
можність у перспективі центральними та
місцевими органами влади реалізовува-
ти практику дотування малих підприємств, в тому числі і у
формі пільгового кредитування. Не відкидаючи важливість
державних пільг, вважаємо, що політика держави повин-
на спрямовуватись не на максимізації дотування малих
підприємств, а на формування умов, які б дозволяли залу-
чати інвестиційні ресурси на рівних для усіх умовах. А фор-
мування умов для ефективного розвитку малого підприє-
мництва є прерогативою регіонального ринку, оскільки
саме він дозволяє забезпечити доступ регіональних фінан-
сових послуг малим підприємствам.

На регіональному рівні фінансові послуги повинні
бути якісними та сприяти соціальній стабільності насе-
лення, зокрема, працівників, розвитку малого та серед-
нього бізнесу, що ефективно впливатиме на соціально-
економічний розвиток регіону. Масштаби їх діяльності,
структура активів та їх участь у інвестиційному процесі
визначають рівень впливу на економіку регіону. Регіо-
нальні показники активності небанківських фінансових
установ, рівень концентрації їх капіталу визначають пер-
спективи розвитку регіонів, формуючи передумови для
інвестиційної діяльності та покращення рівня життя на-
селення. Небанківські установи в процесі інвестиційної
діяльності підприємств малого та середнього бізнесу,
стимулюючи розвиток підприємств реального сектору,
позитивно впливають на зменшення
рівня безробіття, забезпечують насе-
лення робочими місцями, зростання
рівня заробітної плати, виконання кон-
кретних соціальних програм, що виз-
начає формування соціальної стабіль-
ності в суспільстві. Формуючи певний
елемент працюючого населення в рег-
іонах, працівники інвестиційної небан-
ківської сфери, маючи належну опла-
ту праці, постійно підвищуючи кваліф-
ікацію, володіючи перспективами ка-
р'єрного росту, є запорукою позитив-
них змін в соціальній структурі суспіль-
ства, сприяють формуванню та зміц-
ненню середнього класу в Україні. Ре-
алізуючи соціальні програми, інвес-
тиційні фонди, хоча й зменшують рі-
вень прибутковості, проте в довгостро-
ковій перспективі формують сприятли-
ве економічне та соціальне середови-
ще у регіонах свого розташування,
створюючи при цьому умови для стаб-
ільного успіху в майбутньому.

Аналіз у Західному регіоні діяльності інвестиційних
фондів свідчить про незначну та відповідно неефектив-
ну їх діяльність у процесі інвестування коштів у підприє-
мства малого бізнесу (табл. 1).

На фоні росту банківських вкладень в економіку За-
хідного регіону, наведених у статистичному збірнику [10],
частка регіональних інвестиційних вкладень у розвиток
малого підприємництва залишається доволі низькою. Ос-
новна причина полягає в низькому рівні залученння коштів
інститутами спільного інвестування (ІСІ). Зокрема станом
на кінець 2013 року активи ІСІ Західного регіону складали
720 млн грн., що не дозволило їм в повній мірі задоволь-
няти потреби в інвестиційних ресурсах регіонального ма-
лого бізнесу. Темпи приросту реальних доходів населен-
ня, обсяг виробництва та прибутки підприємств будуть в
подальшому визначати масштаби інвестиційних ресурсів.
ІСІ повинні бути ефективними посередниками на ринку
фінансових послуг, акумулювати вільні грошові кошти на-
селення та юридичних осіб та сприяти їх трансформації в
інвестиції реального сектора економіки. Динаміка вкла-
день ІСІ в розвиток підприємств малого та середнього
бізнесу та депозити населення (які можуть через механізм
ІСІ трансформуватись в інвестиційний капітал) у Західно-
му регіоні наведено на рисунку 1.

Джерело: розраховано та складено автором на основі даних регіональних
управлінь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Види фінансових вкладень 2009 2010 2011 2012 2013 

Фінансування МБ філіалами та 

нерегіональними інвестиційними 

фондами, млн грн. 

40,5 63,0 56,9 72,5 37,4 

Фінансування МБ регіональними 

інвестиційними фондами, млн грн. 
8,9 10,6 12,5 13,4 11,8 

Фінансування МБ установами 

небанківського сектору, млн грн. 
50,4 77,7 70,8 89,7 47,2 

Частка фінансових вкладень в МБ 

регіональними ІФ, % 
5,0 5,2 5,8 6,7 4,5 

Таблиця 1. Структура фінансових вкладень інвестиційними
фондами Західного регіону в підприємства малого бізнесу
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депозити фізичних осіб в Західному регіоні

вкладень ІСІ в розвиток підприємств малого та середнього бізнесу

Рис. 1. Динаміка вкладень ІСІ в розвиток
підприємств малого та середнього бізнесу та депозити

населення в Західному регіоні

Джерело: розраховано та складено автором на основі даних територіальних
управлінь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Асоціації
українських банків.
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Дані наведені на рисунку1 свідчать про наявність знач-
ного розриву між обсягом депозитів фізичних осіб та вкла-
день ІСІ в розвиток малого підприємництва в Західному
регіоні, при цьому варто зазначити, що депозити фізич-
них осіб є потенційними інвестиціями ІСІ. Якщо проаналі-
зувати вкладення інвестицій ІСІ в галузі економіки малого
бізнесу Західного регіону, слід відзначити переваги кре-
дитування будівництва, торгівлі та сфери послуг (рис. 2).

Беручи до уваги наявну тенденцію в сфері банківсь-
кого кредитування, зокрема, збільшення банківського
споживчого кредитування (де з меншим рівнем ризику
можна одержати високий рівень доходу), низький рівень
рентабельності малих підприємств, а відповідно їх не-
спроможність покривати окрім тіла кредиту й високі
відсоткові ставки, потреба в інвестиційних коштах для
підприємств малого бізнесу буде зростати. Наразі обся-
ги інвестування коштів ІСІ в підприємства малого бізнесу
залишаються набагато нижчими за показники банківсь-
ких кредитів, а також фінансування бізнес-центрів. Якщо
проводити паралель між зарубіжним досвідом обсягу
фінансування малого бізнесу, то показник співвідношен-
ня інвестицій ІСІ в економіку регіону до ВРП Західного
регіону потрібно збільшити в 25 раз.

Коли надія на банківське кредитування залишається
не реалізованою, потрібно змінити вектор фінансових
інвестицій в сторону небанківських фінансових установ,
де корпоративні фонди (КФ) займають вагому частку на
ринку фінансових послуг. На законодавчому рівні закрі-
плено визначення корпоративного фонду як юридичної

особи, "яка утворюється у формі акціонерно-
го товариства і провадить виключно діяльність
із спільного інвестування" [11, Ст. 8].

Вперше корпоративну філософію поча-
ли досліджувати Роберт Оуен, Шарль Фур'є
та Луї Блан, пояснюючи економічні переваги
корпоративної форми господарювання та
вважали її "організацією майбутнього без
суперечок та недоліків капіталістичної кон-
куренції" [12, 5]. Дані погляди до сьогодні є
актуальними та формують основу ідеології
сучасного корпоративного руху.

З економічної точки зору, корпоративний
фонд — це фінансова установа, яка перш за все
являє собою об'єднання людей, а не об'єднан-
ня капіталу, як це характерно для акціонерного
товариства. Основна мета діяльності корпора-
тивного фонду полягає в забезпеченні фінансо-

вої стабільності учасників фонду та гарантування переваги
їх фінансових інтересів, шляхом мінімізації ризикових опе-
рацій, формування резервного фонду на рівні компанії з
управління активами, розвитку системи внутрішнього аудиту
та страхування. На відміну від інших фінансових установ
діяльність корпоративного фонду обмежується замкнутим
колом осіб. Послугами фонду користуються, як правило,
лише пайовики, в той час як послугами банку користуються
безліч клієнтів, коло яких не обмежено. Відносини між кор-
поративним фондом та пайовиками виникають внаслідок їх
членства у КФ і не є відносинами КФ — клієнт.

Умови діяльності корпоративних фондів відрізняють-
ся від інших фінансових установ. Зокрема на відміну від
кредитних спілок, де членами можуть бути лише фізичні
особи, учасниками корпоративного інвестиційного фон-
ду є як юридичні так і фізичні особи. Джерелами форму-
вання майна корпоративного фонду можуть бути як
власні так і залучені ресурси. Власні ресурси КФ форму-
ються шляхом пайових внесків учасників Фонду, держав-
них цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що до-
пущені до торгів на фондовій біржі, та об'єктів нерухо-
мості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.

Власник пайового цінного паперу (акції) корпора-
тивного фонду виступає з однієї сторони кредитором
для Фонду і може розраховувати на компенсаційний
дохід у формі процентного платежу, а з іншої сторони
— позичальником, оскільки має право на одержання по-
зики від Фонду і повинен оплатити вартість користуван-
ня даною позикою. При цьому слід зазначити, що до-

хід, який перебуває на розрахунково-
му рахунку Фонду не підлягає оподат-
куванню (рис. 3).

Діяльність корпоративного фонду
як і будь-якої юридичної особи зале-
жить від кількості фінансових ре-
сурсів. Перевага корпоративного фон-
ду полягає в наявності особливих
інституціональних ресурсів, а саме:
корпоративна ознака Фонду, демокра-
тичних характер управління та конт-
роль за діяльністю зі сторони КУА.
Взаємозв'язки акціонерів з Фондом,
як правило, мають довірчий характер,
що є додатковим фактором стійкості
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Рис. 2. Структура фінансових інвестицій ІСІ
в підприємства малого бізнесу Західного регіону

в розрізі галузей економіки в 2013 р.
Джерело: розраховано та складено автором на основі даних територі-

альних управлінь Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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Рис. 3. Схема обороту коштів всередині
корпоративного фонду

Джерело: розроблено автором.
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та фінансової стабільності. Без сумніву, не можна дати
вартісної оцінки інституціональним ресурсам, оскільки
не можливо фінансово розрахувати взаємозв'язки лю-
дей та правила діяльності Фонду. Проте, вважаємо, що
саме наявність ефективного інституціонального ресур-
су визначає результат діяльності усіх ресурсів Фонду.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

У перехідний період ринкової економіки національні
підприємства та організації функціонують у стані постій-
ного руху. Можливість ефективної роботи та виживан-
ня на ринку конкуренції тієї чи іншої структури зазви-
чай не є очевидною. Структура та методи управління
корпоративними фондами в країнах з розвиненим
рівнем економіки розроблялись протягом багатьох де-
сятиліть і не можуть бути механічно перенесені в реалії
нашої економіки без врахування конкретних внутрішніх
та зовнішніх умов та психології українського населен-
ня. На завершення, слід зазначити, що корпоративна
форма формувалась завжди в умовах наявних проблем
малого бізнесу в адекватних джерелах фінансування.
Початок створення корпоративних інвестиційних фондів
свідчить про їх необхідність як альтернативного дже-
рела кредитування бізнесу. На жаль, сучасна система
фінансування побудована таким чином, що більшість
ресурсів мають можливість одержати великі підприєм-
ства та компанії, при цьому, підприємства малого та се-
реднього бізнесу практично не мають доступу до кре-
дитних ресурсів, хоча, вважаємо, що саме ці підприєм-
ства будуть визначати основу регіональної економіки в
майбутньому. Тому організація фінансування підпри-
ємств малого та середнього бізнесу через корпоративні
фонди — можливий варіант вирішення даної пробле-
ми.
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POSSIBILITIES OF FORMATION OF COMPETITIVE CLUSTER TYPE OF NETWORK
STRUCTURES IN THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті обгрунтовано актуальність дослідження можливостей формування конкурентоспромож-
них мережевих структур кластерного типу в економіці України. Суттєвим результатом дослідження є
визначення напрямів і можливих шляхів формування конкурентоспроможних мережевих структур
кластерного типу в національній економіці України. Удосконалено систему підходів до ідентифікації
мережевих структур кластерного типу, які враховують поточні зміни в національній економіці й доз-
воляють обгрунтувати концептуальні засади та можливості створення мережевих структур кластер-
ного типу в якості ефективної організаційної форми реалізації структурної державної політики. Ав-
тором проведено багатофакторний інтегральний аналіз з метою визначення показників, які можуть
використовуватися при оцінці можливостей створення інтегрованих структур кластерного типу. До-
ведено, що складання матриці визначення перспективи формування мережевих структур в націо-
нальній економіці, надає можливість виявити параметри досягнутого рівня та ідентифікувати потен-
ціал їхнього розвитку за рахунок прийняття регуляторних та управлінських рішень з боку держави та
бізнесу, здійснити розрахунок можливості формування конкурентоспроможних мережевих струк-
тур у національній економіці на регіональному рівні.

In the article the relevance of research opportunities formation of competitive cluster type of network
structures in the economy of Ukraine. An important result of the study is to determine trends and possible
ways of forming competitive cluster type of network structures in the national economy of Ukraine. The
system approaches for identifying network structures cluster type, taking into account current changes in
the national economy and allow substantiate the conceptual framework and the potential for network
structures cluster type as an effective organizational form structural implementation of public policy. The
author conducted multivariate integral analysis to identify indicators that can be used in assessing the
possibilities of integrated structures of cluster type. It is proved that the matrix assembly perspectives
formation of network structures in the national economy provides an opportunity to identify parameters to
identify the level and their potential for development through the regulatory and administrative decisions
by government and business, to settle the possibility of forming competitive network structures in the
national economy at the regional level.

Ключові слова: мережеві структури кластерного типу, формування, ідентифікація мережевих струк-
тур, державне регулювання інституціональних змін, інноваційний розвиток, конкурентоспроможність.

Key words: network structure of cluster type formation, identification of network structures, government
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заційних форм, які називаються мережевими. Теорія ме-
режевих структур сьогодні проникає в усі сфери людської
життєдіяльності і в усі процеси світового розвитку (гло-
бальні, регіональні, економічні, культурні, соціальні), а тому
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все частіше спонукає держави до активної
участі в міжнародних організаціях, подеку-
ди шляхом обмеження свого суверенітету
та мобілізації власних можливостей розвит-
ку. Суттєву роль у цьому відіграють мере-
жеві структури, завдяки яким можна досяг-
ти високого рівня конкурентоспроможності
продукції підприємств національної еконо-
міки, значно збільшити обсяги експорту,
підвищити престиж країни на світовому
рівні. Саме тому актуальними стають питан-
ня розробки форм, методів, інструментів
формування стійких конкурентних переваг
мережевих структур та активізації процесів
саморегуляції в них з метою збільшення ва-
лового національного продукту і підвищен-
ня добробуту населення країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Потребують негайного вирішення пи-
тання реалізації підприємницького потен-
ціалу України та становлення конкуренто-
спроможних національних мережевих
структур. Проблеми пошуку шляхів форму-
вання конкурентних переваг мережевих
структур, визначення інструментів та ме-
тодів державного регулювання цим проце-
сом були закладені у фундаментальних ро-
ботах вітчизняних та зарубіжних учених,
серед яких: А.М. Асаул, В.М. Войнаренко,
В.І. Захарченко, А. Єрмішина, Р.В. Кузь-
менко, С.І. Соколенко, В.П. Третяк, К.В.
Фєдіна, Г.Р. Хасаєв, П.Г. Щедровицький,
Дж. Бакаттіні, Е. Бергман, М. Енрайт, Р. Коуз, А. Маршал,
М. Портер, B. Прайс, П. Морозіні, К. Кетелс, П. Кругман,
Дж. Харріс, М. Фельдман, Е. Фезер тощо. Проте окремі пи-
тання щодо виявлення можливостей формування конкурен-
тоспроможних мережевих структур кластерного типу у про-
цесі трансформації національного господарства і його адап-
тації до існуючих умов потребують подальшого вирішення.

ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ

Метою статті є вдоскона-
лення методики щодо оцінюван-
ня можливості формування ме-
режевих структур кластерного
типу в економіці України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для виявлення можливос-
тей формування конкуренто-
спроможних мережевих струк-
тур кластерного типу (МСКТ) на
національному рівні скористує-
мося удосконаленою нами ме-
тодикою К.В. Фєдіної [1, с. 18],
яка дозволяє поетапно визначи-
ти наявність чи відсутність умов
і факторів, які б на різних ета-
пах сприяли формуванню мере-
жевої структури кластерного
типу й при цьому виявлялись би
не тільки ті галузі, які вже готові
до створення та розвитку в них

мережевих структур, але і ті, що мають потенціал для фор-
мування МСКТ, але через певні причини не брались до ува-
ги органами місцевої влади.

На першому та другому етапах досліджуємо спе-
цифічні умови і фактори, які активно впливають на ство-
рення мережевих структур та відбираємо показники,
що складають основу стійких конкурентних переваг
МСКТ.

Рис. 1. Визначення центрів випереджаючого розвитку
в існуючих економічних районах на основі ІГК
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інституції 3,75 3,71 3,45 3,75 4,01 3,83 3,32 3,46 

інфраструктура 4,11 4,00 4,22 3,94 3,45 3,62 4,27 3,61 

макроекономічне середовище 4,04 4,21 4,10 4,28 4,00 4,06 3,98 4,07 

охорона здоров'я та початкова освіта 5,59 5,67 5,80 5,94 5,82 5,75 5,88 5,86 

вища освіта та професійна підготовка 4,47 4,68 4,95 4,34 4,41 4,26 4,69 4,61 

ефективність ринку товарів 3,80 3,99 3,76 3,95 3,93 3,98 3,77 3,80 

ефективність ринку праці 4,79 4,87 4,75 4,79 4,79 4,85 4,64 4,70 

рівень розвитку фінансового ринку 4,06 3,98 3,92 3,89 4,08 3,77 3,70 3,84 

технологічна готовність 3,25 3,30 3,24 3,60 2,88 2,86 3,28 2,99 

розмір ринку 2,66 2,88 2,53 2,36 1,51 1,75 2,51 2,26 

рівень розвитку бізнесу 4,10 4,18 3,96 3,77 3,88 3,95 3,73 3,71 

інновації 3,23 3,23 3,27 2,93 2,94 2,97 2,76 2,87 

Таблиця 1. Розрахунок показників сприятливості розвитку
мережевих структур
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Для оцінки кращих можливостей створення мережевих
структур у національній економіці спочатку розрахуємо і оці-
нимо індекс глобальної конкурентоспроможності (ІГК) для
України та різних її регіонів за зваженим середнім значен-
ням великої кількості різних складників [2, с. 3—47]. До них
відносять фактори, кожен з яких відображає один з аспектів
конкурентоспроможності: інституції, інфраструктура, мак-
роекономічне середовище, охорона здоров'я та початкова
освіта, вища освіта та професійна підготовка, ефективність
ринку товарів, ефективність ринку праці, стан розвитку
фінансового ринку, технологічна готовність, розмір ринку,
стан розвитку бізнесу, інновації.

На третьому етапі проводимо розрахунок інтегрально-
го показника сприятливості розвитку мережевих структур
кластерного типу з використанням такого загальнонауко-
вого методу систематизації інформації, як економічне рай-
онування. В роботі використано восьмичленну схему еко-
номічного районування [3, с. 37]. Серед кожного з економ-
ічних районів було відібрано по одній області, що виконує
роль центру випереджаючого розвитку на основі найкращо-
го індексу глобальної конкурентоспроможності (рис. 1).
Тобто, вказаний центр збирає або розподіляє ре-
сурсні та матеріальні потоки і таким чином сприяє
розвитку всього економічного району.

Отримані таким чином центри економічних
районів внесемо у зведену таблицю разом з 12-
ма показниками конкурентоспроможності, які,
на нашу думку, будуть найкраще характеризува-
ти сприятливість території до формування МСКТ
(табл. 1).

За еталонне значення показників сприятли-
вості розвитку МСКТ були прийняті кращі світові
результати. Так, до 10 передових країн світу за
індексом глобальної конкурентоспроможності у
2011 році увійшли: Швейцарія, Сінгапур, Фінлян-
дія, Швеція, Нідерланди, Німеччина, Данія, США,
Гонконг, Японія, тобто ті країни, що мають

максимальний показник кластеризації, на який ми й повинні
орієнтуватися. Далі проводимо стандартизацію зазначених
показників (табл. 2).

Розрахунок інтегрального показника груп факторів
сприятливості розвитку МСКТ здійснюємо за формулою:

(1),

де x
j
 — стандартизований показник j-ї області, що виз-

начається за методом "Паттерн", який дозволяє отримати
оцінки за окремими показниками за допомогою співвідно-
шення фактичних значень з найкращими за формулою:

(2),

де max a
j
 — еталонне значення показника.

Таким чином, отримуємо розрахунки інтегральних по-
казників сприятливості розвитку МСКТ за всіма центрами
випереджаючого розвитку України (табл. 3).

Далі робимо висновки про можливість створення мере-
жевих структур на певній території. Кількісно це присвоєн-
ня балів шкали [- 1, 0, 1] і формування інтервалів, виявле-
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інституції 0,61 0,61 0,57 0,61 0,66 0,63 0,54 0,57 

інфраструктура 0,61 0,60 0,63 0,59 0,51 0,54 0,64 0,54 

макроекономічне середовище 0,60 0,63 0,61 0,64 0,60 0,61 0,59 0,61 

охорона здоров'я та початкова освіта 0,82 0,83 0,85 0,87 0,86 0,85 0,86 0,86 

вища освіта та професійна підготовка 0,73 0,77 0,81 0,71 0,72 0,70 0,77 0,76 

ефективність ринку товарів 0,68 0,71 0,67 0,71 0,70 0,71 0,67 0,68 

ефективність ринку праці 0,80 0,81 0,79 0,80 0,80 0,81 0,77 0,78 

рівень розвитку фінансового ринку 0,70 0,69 0,68 0,67 0,70 0,65 0,64 0,66 

технологічна готовність 0,52 0,52 0,51 0,57 0,46 0,45 0,52 0,47 

розмір ринку 0,39 0,42 0,37 0,34 0,22 0,25 0,36 0,33 

рівень розвитку бізнесу 0,69 0,71 0,67 0,64 0,66 0,67 0,63 0,63 

інновації 0,56 0,56 0,56 0,51 0,51 0,51 0,48 0,49 

Таблиця 2. Стандартизовані показники сприятливості розвитку мережевих структур
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Інтегральний 

показник 
1,30 1,26 1,31 1,33 1,45 1,44 1,38 1,42 

Таблиця 3. Інтегральний показник сприятливості
розвитку МСКТ
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них на основі графічного способу визначення результатив-
ного вектора. Сутність способу полягає в наступному: на осях
х і у відкладаються отримані при розрахунках значення інтег-
ральних показників, потім від нульової точки перетину осей
відкладаються вектори до побудованих раніше точок. Якщо
добудувати фігури, вийде прямокутний трикутник, далі за
теоремою Піфагора знаходиться довжина кожного з век-
торів.

Оскільки ми взяли за основу методику рейтингового
ранжування (метод відстаней), найкраще значення показ-
ника сприятливості розвитку МСКТ має збігатися з еталон-
ним значенням, тобто локальний показник сприятливості
розвитку МСКТ має дорівнювати нулю. Відповідно, чим
ближче значення інтегрального показника сприятливості
розвитку МСКТ до нуля, тим вище перспективність форму-
вання мережевої структури на розглянутій території. Отже,
ми обираємо найменшу довжину вектора для формування
інтервалів результатів інтегральних показників сприятли-
вості розвитку МСКТ:

(3),

де х
2
 — найменша довжина вектора.

Таким чином, якщо області призначається бал (-1), це
говорить про те, що умови і фактори на даний момент не
сприяють формуванню і розвитку МСКТ. Якщо ж результат
дорівнює або прагне до нуля, така ситуація в регіоні дозво-
ляє успішно створювати мережеві структури.

На основі отриманих результатів графічним методом
визначаються інтервали значень сприятливості розвитку
МСКТ:

(4).

Проведений розрахунок інтегрального показника
сприятливості розвитку мережевих структур в центрах ви-
переджального розвитку дає змогу зробити висновок, що

вся територія України володіє умовами і факторами, які
сприяють розвитку МСКТ і отримує бал (0).

Для того, аби обрати типову область, що буде відобра-
жати середній рівень ІГК, характерний для усіх центрів ви-
переджаючого розвитку в існуючих економічних районах
України, розрахуємо середню гармонійну за формулою:

 (5),

де С 
гарм.

 — показник середньої гармонійної ІГК;
де п — число осереднюваних величин;

, — показники ІГК за центрами виперед-

жаючого розвитку.
Отже, середня гармонійна ІГК центрів випереджаючо-

го розвитку для усіх існуючих економічних районів вигля-
дає таким чином:

.
Показник ІГК Одеської області 3,95 є максимально на-

ближеним до середнього показника серед восьми центрів
випереджаючого розвитку в існуючих економічних районах,
що дозволяє використати його у наших розрахунках як ета-
лонний для усіх регіонів України.

На четвертому етапі аналіз можливостей і, відповідно,
підтримки формування мережевих структур передбачає
відбір потенційних галузей на основі їх конкурентоспромож-
ності.

Для виявлення потенціалу формування мережевих
структур кластерного типу, розвитку бізнесу й потенційних
учасників об'єднань на основі стійких конкурентних пере-
ваг нами були опрацьовані показники кількісної оцінки по-
тенціалу кластеризації, які, на нашу думку, мають бути ос-
новою пропонованої нами методики розрахунку можливо-
стей формування мережевих структур кластерного типу [4,
с. 83—88; 5, с. 125—132].

Таким чином, по Одеській області нами були розрахо-
вані оптимально підібрані, з урахуванням основних цілей
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Коефіцієнт спеціалізації області 0,74 0,61 0,70 0,64 1,16 2,26 1,23 0,95 0,80 1,10 

Коефіцієнт галузевої продуктивності області 0,71 0,58 0,66 0,61 1,11 2,15 1,17 0,91 0,76 1,04 

Загальний коефіцієнт локалізації по галузях 0,87 0,49 0,83 0,69 1,69 1,94 1,10 1,39 1,03 1,19 

Коефіцієнт розвитку підприємництва області 1,00 0,94 1,46 1,29 1,27 1,29 0,93 0,70 0,81 0,83 

Коефіцієнт розвитку малого бізнесу 0,91 0,65 1,14 1,04 0,91 2,28 0,80 0,91 0,91 0,91 

 

Таблиця 4. Розрахунок показників конкурентоспроможності за видами економічної діяльності
в Одеській області*
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Коефіцієнт спеціалізації області 0,33 0,27 0,31 0,28 0,51 1,00 0,54 0,42 0,35 0,49 

Коефіцієнт галузевої продуктивності області 0,33 0,27 0,31 0,28 0,52 1,00 0,54 0,42 0,35 0,48 

Загальний коефіцієнт локалізації по галузях 0,45 0,25 0,43 0,36 0,87 1,00 0,57 0,72 0,53 0,61 

Коефіцієнт розвитку підприємництва області 0,68 0,64 1,00 0,88 0,87 0,88 0,64 0,48 0,55 0,57 

Коефіцієнт розвитку малого бізнесу 0,40 0,29 0,50 0,46 0,40 1,00 0,35 0,40 0,40 0,40 

Таблиця 5. Стандартизовані показники за видами економічної діяльності
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соціально-економічного розвитку держави, показники, що
характеризують конкурентоспроможність галузей (табл. 4),
де жирним шрифтом виділені найкращі (максимальні) ре-
зультати кожного із досліджуваних коефіцієнтів.

За основу нашої методики ми обрали методику рей-
тингового ранжування (метод відстаней). Після розрахун-
ку локальних показників конкурентоспроможності галузі
для обраної області визначається галузь — еталон з найк-
ращими локальними показниками конкурентоспромож-
ності. Далі проводимо стандартизацію зазначених показ-
ників для отримання більш правдивих результатів розра-
хунків (табл. 5). Метод стандартизації дозволяє усунути (ел-
імінувати) можливий вплив відмінностей у складі сукупно-
стей за якоюсь ознакою на величину порівнюваних інтен-
сивних показників. З цією метою сукупності за цією озна-
кою зрівнюються, що надалі дозволяє розрахувати стан-
дартизовані показники.

На п'ятому етапі розрахуємо інтегральний показник оці-
нки конкурентоспроможності кожної окремої галузі на рівні
регіону для створення мережевих структур за формулою:

(6),

де х
j
 — стандартизований показник j-ї галузі.

Таким чином, інтегральний показник галузевої конку-
рентоспроможності буде мати наступні результати (табл.
6).

Після розрахунку інтегрального показника оцінки кон-
курентоспроможності галузі на рівні регіону запропонова-
но кожній галузі привласнювати бал шкали [-1; 0; 1], що в
подальшому визначить можливості утворення МСКТ галузі
на основі як інтегральних показників конкурентоспромож-
ності галузі, так і адаптації МСКТ на рівні регіону.

На основі графічного визначення результативного век-
тора одержуємо інтервали значень привабливості галузей
для створення МСКТ:

(7),

де х
1
 — найменша довжина вектора.

Відзначимо, що якщо галузь потрапляє в групу непри-
вабливих, це свідчить про те, що кластеризація даної сфери
недоцільна, оскільки може негативно вплинути на розвиток
національної економіки.

Для групи потенційно привабливих галузей для ство-
рення МСКТ необхідна підтримка з боку влади. Група га-
лузей, що є найбільш конкурентоспроможною (оптималь-
ною) для розвитку МСКТ, характеризується тим, що сфор-
мувалися певні конкурентні переваги — стійкі зв'язки між
підприємствами, успішно функціонуючі мережеві структу-
ри тощо. При цьому найбільш важливим є те, що майбутні
МСКТ даної групи будуть позитивно впливати на основні
показники соціально-економічного розвитку [6, с. 123—
126; 7, с. 178].

На основі отриманих результатів графічним методом
визначаються інтервали значень конкурентоспроможності
галузі:

 (8).

Таким чином, враховуючи існуючі обмеження, галузям
присвоюють наступні бали:

— галузь транспорту та зв'язку і галузь готелів та рес-
торанів отримують 0 балів;

— решта галузей (сільське господарство, промис-
ловість, будівництво, торгівля, операції з нерухомістю, ос-
віта, охорона здоров'я, сфера культури) отримують (-1)
бал.

За результатами проведеного дослідження галузь
транспорту та зв'язку і галузь готелів та ресторанів мають
певний потенціал, який дозволяє вважати вказані галузі кон-
курентоспроможними і привабливими щодо утворення ме-
режевих структур кластерного типу, але потребують
підтримки з боку влади та чіткого алгоритму дій відносно їх
формування.

Хочемо наголосити, що за активної політики держа-
ви та органів місцевого самоврядування галузі, що отри-
мали (-1) бал з часом можна буде віднести до потенцій-
них або навіть оптимальних, оскільки вони надають ваго-
мий внесок у розвиток національної та регіональної еко-
номіки.

На шостому етапі на основі співставлення баль-
них оцінок конкурентоспроможності галузі обраної
області та сприятливості розвитку мережевих струк-
тур кластерного типу визначаються можливості їх
формування в національній економіці на регіональ-
ному рівні.  Нами запропонована матриця, що дозво-
ляє ідентифікувати можливості створення МСКТ на
будь-якій території в межах національної економіки
(табл. 7).

За результатами можливих поєднань підсумкової оці-
нки конкурентоспроможності галузі обраної області та
сприятливості розвитку МСКТ визначено, що місцеві орга-
ни влади можуть отримати наступні результати: неперспек-
тивність формування МСКТ (НМСКТ), потенційно можли-
ве формування МСКТ (ПМСКТ), бажане формування МСКТ
(БМСКТ).

Отже, якщо досліджувані галузі потрапляють до групи
НМСКТ, то створювати мережеві структури кластерного типу
в цій галузі і за цих умов в даному регіоні недоцільно. До-

Таблиця 6. Інтегральний показник конкурентоспроможності галузей

Таблиця 7. Матриця визначення перспективи
формування мережевих структур кластерного
типу в межах національної економіки України

на рівні регіону
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цільним буде провести аналіз, що саме посприяло на отри-
мання негативного результату і яким чином проблеми мож-
на усунути. Якщо галузі потрапляють до групи ПМСКТ, зно-
ву ж таки, потрібно проаналізувати, що стало першопричи-
ною не зовсім ідеального варіанту дослідження. Тут може
бути проблема як з боку регіону, так і безпосередньо в самій
галузі.

У цій ситуації досить ефективним було б державне
регулювання з боку владних структур на усіх рівнях.
Якщо галузі потрапляють до групи БМСКТ, що є опти-
мальним результатом, то, як правило, МСКТ або вже
існують в зазначених галузях, або їхнє формування мож-
ливе з мінімальним рівнем державного регулювання. На
основі матриці визначення перспективи формування
мережевих структур кластерного типу на рівні регіону,
на прикладі Одеської області отримуємо результати, які
вказують на те, що тут галузь транспорту та зв'язку і га-
лузь готелів та ресторанів володіють значним потенціа-
лом для створення мережевих структур кластерного типу
(табл. 8).

Державне регулювання спрямоване на те, що за актив-
ної структурної політики держави потенційні галузі з часом
можуть перейти до групи оптимальних (бажаних), а ті галузі,
які на даний проміжок часу є неперспективними, можуть
стати потенційними.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

У дослідженні,  таким чином, виявлені існуючі
відмінності між галузями на регіональному рівні націо-
нальної економіки, у зв'язку з чим застосування зап-
ропонованої методики дозволяє не тільки відібрати
привабливі для формування мережевих структур галузі,
але також виявити галузі, які з різних причин залиша-
лися без значної державної підтримки. Крім того, заз-
начений підхід дозволяє виявити умови і фактори, що
негативно впливають на можливість формування мере-
жевих структур кластерного типу, що в свою чергу доз-
волить підвищити ефективність управління та більш
ефективно вирішувати стратегічні завдання національ-
ної економіки.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
В умовах ринку державне регулювання економіки —

цілеспрямований вплив уряду на окремі сегменти ринку
з метою забезпечення зростання, стабільного збільшен-
ня обсягів національного виробництва при повній зай-
нятості економічних ресурсів і стабільному рівні цін. Всі
використовувані урядом регулятори економічного жит-
тя суспільства можна віднести або до способів прямого,
або до способів непрямого впливу на економіку. Дер-
жава як найважливіший суб'єкт ринкових взаємин покли-
кана доповнювати і коригувати ринковий механізм.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
А. Маршалл одним із перших виділив визначальну роль

дотримання правил для адаптації господарюючих суб'єктів
до навколишнього середовища. Представники школи ста-
рого інституціоналізму Д.Р. Коммонс, Т. Веблен, Дж.К. Гел-
брейт, К. Поланьи виділяли роль звичок, як одного з інсти-
тутів, які задають механізм взаємодії між суб'єктами на рин-
ку. Проблеми фінансового забезпечення розвитку турис-
тично-рекреаційного комплексу вивчалися багатьма авто-
рами: І.А. Бланк, В.В. Ковальов, С.П. Наливайченко та ін.
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ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ
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INSTITUTIONAL MECHANISMS FOR THE REGULATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL
SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF RESORT AREAS

У статті вивчено поняття інституціонального механізму, проаналізовано процес формування фінан-
сового потенціалу установ туристсько-рекреаційного комплексу, а також регулювання системи фінан-
сового забезпечення розвитку курортних територій на державному та регіональному рівнях. Вивче-
но способи, методи та інструменти державного регулювання фінансового забезпечення розвитку
туристично-рекреаційного комплексу. Обгрунтовано організаційні підходи до формування напрямів
державного регулювання розвитку курортних територій, розроблено заходи з регулювання управл-
іння курортними територіями за допомогою формування основних складових концепції фінансового
забезпечення туристично-рекреаційного комплексу, що сприяє підвищенню ефективності викори-
стання в рамках туристсько-рекреаційного комплексу на основі державного регулювання.

The article substantiates the notion of institutional mechanism, the process of formation of the financial
capacity of institutions tourist and recreational complex, as well as the regulation of financial security of
resort areas in the state and regional levels are analyzed. The ways, methods and instruments of state
regulation of the financial security of tourism and recreational complex are studied. Substantiated
organizational approaches to the formation of directions of state regulation of the development of resort
areas; there were worked out the measures on regulation of management of resort areas through the
formation of main components of the concept of financial support of tourist and recreational complex which
makes the use more efficient within tourist and recreational complex on the basis of state regulation.

Ключові слова: інституціональний механізм, державне регулювання розвитку курортних територій,
система фінансового забезпечення, концепція фінансового забезпечення.

Key words: institutional framework, state regulation of resort areas, the system of financial support, the concept
of financial support.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є вивчення інституціональних

механізмів регулювання системи фінансового забез-
печення розвитку курортних територій на прикладі АР
Крим.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Поняття інституційного механізму нерозривно пов'я-

зане з поняттям інституту, який встановлює правила і об-
меження при функціонуванні системи фінансового за-
безпечення. Дану функцію здійснює держава. Після вста-
новлення державою норм і обмежень виникає механізм
впровадження даних вимог у діяльність суб'єктів госпо-
дарювання.

Інституціональний механізм регулювання системи
фінансового забезпечення розвитку курортних тери-
торій — це встановлення порядку взаємодії суб'єктів
ринку курортних послуг, спрямованого на стабілізацію
фінансових взаємовідносин. Інституціональний механізм
забезпечує адаптацію суб'єктів до зовнішнього середо-
вища на основі мобілізації внутрішніх чинників розвитку
економіки.
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Регулювання системи фінансового забезпечення
розвитку курортних територій здійснюється на держав-
ному та регіональному рівнях.

На державному рівні Верховна Рада України, Мініс-
терство культури і туризму, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі здійснюють:

— вдосконалення законодавчої бази з питань фі-
нансового забезпечення розвитку курортних територій;

— створення сприятливих економічних умов для
розвитку бізнесу та стимулювання здійснення іннова-
ційної діяльності;

— формування інвестиційних механізмів здійснен-
ня інноваційної діяльності;

— створення сприятливого інвестиційного клімату;
— розробка податкової політики;
— нормативне забезпечення інвестиційного проце-

су в рекреаційному комплексі.
— визначення стратегічних напрямків розвитку рек-

реаційного комплексу;
— визначення джерел інвестиційних ресурсів та їх

ефективне залучення в рекреаційну сферу;
— забезпечення інституційного механізму регулю-

вання інвестиційних процесів;
— контроль забезпечення сталого розвитку.
У першу чергу необхідно збільшити обсяг прямого

фінансування з державного та місцевих бюджетів. Важ-
ливу роль відіграє фінансове забезпечення розвитку ма-
лого та середнього бізнесу, які є активними учасниками
інноваційних ініціатив і проектів. Зокрема формами
фінансової підтримки з боку держави можуть бути суб-
сидії на відкриття своєї справи, відшкодування витрат по
сплаті відсотків по кредитах, поручительства по забез-
печенню зобов'язань за кредитними договорами та ін.
Державні дотації можуть виділятися для надання подат-
кових пільг на туристcько-рекреаційну діяльність. До
державних інвестицій можна віднести: податкові пільги,
позички за вигідними відсотковими ставками, коли дер-
жава відшкодовує різницю між фіксованою і ринковою
відсотковою ставкою, продаж землі за привабливою

ціною; субсидії, надання гарантій на інвестиції
та т.п.

На наш погляд, необхідно ввести спеціаль-
ний інвестиційний режим для стимулювання бу-
дівництва нових і реконструкції старих об'єктів
туристично-рекреаційної інфраструктури, яка
буде стимулювати інвесторів вкладати кошти в
розвиток курортних територій.

На регіональному рівні Міністерство ку-
рортів і туризму АРК, Міністерство фінансів,
Міністерство економіки і регіонального розвит-
ку АРК, Науковий центр розвитку туризму, інве-
стиційні фонди за допомогою адміністративних
та економічних методів, а також податкових,
бюджетних, цінових, антимонопольних інстру-
ментів впливають на соціально-економічний
розвиток курортних територій. Регіональні
органи влади розробляють плани і прогнози
розвитку курортних територій, фінансують еко-
номічні програми, інвестиційні проекти, нада-
ють податкові пільги установам і т.п.:

— раціональний розподіл бюджетних
коштів між регіонами;

— реалізація в регіоні прямих інноваційних
проектів за участю держави, великих банків,
господарюючих суб'єктів, профспілок і безпо-
середньо санаторно-курортних установ;

— розробка заходів щодо залучення іноземних та
вітчизняних інвестицій в курортні території;

— залучення приватного капіталу і заощаджень на-
селення.

На рівні закладів туристсько-рекреаційного комплек-
су вплив здійснюється шляхом:

— розробка стимулюючої цінової політики;
— впровадження антикризових заходів;
— вибір оптимальної системи оподаткування в рам-

ках чинного законодавства;
— розробка амортизаційної політики, спрямованої

на стимулювання відтворення матеріально-технічної
бази.

На наш погляд, даний інституціональний механізм
дозволить скоординувати зусилля всіх управлінських
структур і спрямувати їх на розвиток курортних тери-
торій.

Одним з факторів сталого розвитку курортних те-
риторій є розвиток приватно-державного партнерства.
Інститут приватно-державного партнерства може висту-
пати як інструмент залучення приватних інвестицій при
збереженні державного контролю.

Таким чином, державне регулювання фінансового
забезпечення туристично-рекреаційного комплексу —
вид діяльності держави, спрямований на досягнення оп-
тимальних кількісних і якісних параметрів системи фінан-
сового забезпечення туристично-рекреаційного комп-
лексу з метою високої ефективності його функціо-
нування, конкурентоспроможності та детінізації.

Процес формування фінансового потенціалу під-
приємств рекреаційного комплексу представлений на ри-
сунку 1.

Способи, методи та інструменти державного регулю-
вання змінюються в залежності від складності економі-
чних проблем, можливостей регулятора і навичок регу-
лювання. Існують правові, адміністративні, економічні,
прямі і непрямі методи.

Держава регулює фінансові відносини з використан-
ням прямих (адміністративних) і непрямих (економічних)
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Рис. 1. Процес формування фінансового потенціалу
установ туристсько-рекреаційного комплексу
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методів, загальних (які впроваджуються для всіх
міжгалузевих комплексів) і спеціальних методів
(які впроваджуються саме для туристсько-рекре-
аційного комплексу), що дозволяє враховувати
особливості фінансового забезпечення туристич-
но-рекреаційного комплексу в розробці держав-
них програм його розвитку. Для досягнення своїх
цілей використовують бюджетно-податкову пол-
ітику, грошово-кредитну політику, програмуван-
ня, прогнозування і планування.

До адміністративних методів регулювання на-
лежать ліцензування, квотування, контроль над
цінами, доходами, обліковими ставками та ін. Ці
заходи здійснюються на основі законодавства че-
рез систему норм і правил.

Методи прямого регулювання припускають,
що економічні суб'єкти будуть змушені приймати
рішення, засновані на приписах держави (пільгові
кредити, субвенції або прямі субсидії: дотації, до-
помоги, доплати із спеціальних бюджетних і по-
забюджетних фондів). У той же час, будучи вбу-
дованими в ринкові відносини, вони певною мірою
формують структуру цін, витрат і конкурентосп-
роможність курортних територій.

Елементи адміністративних і прямих еконо-
мічних методів регулювання містять проектне фі-
нансування і кредитування. Реалізація цільових
програм і проектів, поряд із застосуванням адмі-
ністративно-організаційних заходів фінансується
відповідними ресурсами.

Адміністративні методи доцільно використо-
вувати в поєднанні з економічними.

До непрямих методів економічного регулювання на-
лежить політика держави в області податкових систем,
кредитно-фінансових, зовнішньоекономічних, валютних
відносин, амортизується майна і ін. Економічні методи
стимулюють зацікавленість і відповідальність установ ту-
ристсько-рекреаційного комплексу за наслідки прийня-
тих рішень.

У свою чергу ринкова система господарювання, зас-
нована на ринковому механізмі саморегулювання вва-
жається найбільш ефективною формою організації еко-
номіки. Ринок забезпечує економічну свободу для ви-
робників і споживачів туристсько-рекреаційних послуг,
ефективний розподіл ресурсів, задовольняє найрізно-
манітніші потреби, стимулює поліпшення якості надава-
них послуг.

Конкуренція виступає природним важелем регулю-
вання розвитку інновацій, ефективного використання
рекреаційних ресурсів, формування, розвитку і викори-
стання матеріальної бази рекреації та соціально-трудо-
вих ресурсів, а також просування в інформаційному полі
рекреаційного продукту.

Механізм регулювання системи фінансового забез-
печення розвитку курортних територій представлений на
рисунку 2.

ВИСНОВОК
Найбільш ефективними методами та інструментами

державного регулювання є методи, які використовують
інструменти оцінки інвестицій, маркетингу, податкові ва-
желі, які передбачають оптимізацію кількості податків
для підприємств ТРК, надання податкових пільг, загальні
та цільові субсидії; забезпечення державних гарантій під
інвестиції; пряме державне фінансування та кредитуван-
ня. Одним з факторів сталого розвитку курортних тери-

торій є розвиток приватно-державного партнерства.
Інститут приватно-державного партнерства може висту-
пати як інструмент залучення приватних інвестицій при
збереженні державного контролю.
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Рис. 2. Механізм регулювання системи фінансового
забезпечення розвитку курортних територій
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На сучасному етапі ринкових перетворень оптиміза-
ція поточних витрат у процесі управління господарською
діяльністю стає важливою домінантою вітчизняної еко-
номіки. Проблема управління поточними витратами є
особливо актуальною для підприємств ресторанного гос-
подарства. Її теоретичне та практичне значення визна-
чається тим, що витрати тісно пов'язані з усією виробни-
чо-торгівельною діяльністю підприємства ресторанного
господарства і, насамперед, з формуванням собівартості
та цін на продукцію. У своїй практичній діяльності підприє-
мства ресторанного господарства прагнуть до того, щоб
знизити поточні витрати до мінімуму, а максимізуючи при
цьому прибутки. Розмір витрат підприємства свідчить про
те, яким чином на підприємстві використовуються ресур-
си та чи вірно вони розподіляються в його господарській
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діяльності. Витрати є найважливішим якісним показни-
ком, який дозволяє оцінити, на скільки успішно підприє-
мство ресторанного господарства виконує завдання по
розвитку товарообороту, покращенню культури обслуго-
вування населення.

Метою даної статті є дослідження економічної сут-
ності, класифікації витрат підприємств ресторанного гос-
подарства та розробка моделі управління витратами ви-
робництва і обертання з урахуванням галузевих особли-
востей.

Теоретико-методологічні засади вирішення пробле-
ми оптимізації поточних витрат були закладені ще в пра-
цях класиків економічної теорії: В. Петті, Д. Ріккардо,
А. Сміта, Ф. Кене, К. Маркса [4]. Подальші дослідження
вітчизняних і зарубіжних економістів поглибили і конк-
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ретизували наукове розуміння витрат виробничо-госпо-
дарської діяльності, розвинули управлінські підходи і
розробили конкретні методи управління витратами. Се-
ред вітчизняних та зарубіжних економістів, що внесли
найбільший внесок в розробку проблем оптимізації вит-
рат в системі управління виробничо-господарською діяль-
ністю підприємств слід виділити: Маршалла А. [4], Саму-
ельсона П. [9], Баканова М.І. [2], Горфінкеля В.Я. [11],
Скобкіна С.С. [10], Савіцьку Г.В. [8], Шеремета А.Д. [2],
Кузнєцової Н.М. [5], Мазаракі А.А. [7], Лігоненко Л.О. [7]
та ін. Незважаючи на наявність багатьох робіт вітчизня-
них і зарубіжних вчених економістів у цій сфері, питання
вдосконалення управління виробничо-господарською
діяльністю потребують подальшого дослідження з ура-
хуванням умов сучасних економічних перетворень в Ук-
раїні.

З огляду на період витрачання коштів поточні витра-
ти — це витрати, пов'язані з вирішенням тактичних ко-
роткострокових задач підприємства зі строком менше
одного року, в процесі здійснення виробничо-господарсь-
кої діяльності підприємства.

За економічною сутністю поточні витрати підприєм-
ства ресторанного господарства являють собою су-
купність затрат живої та уречевленої праці на виробницт-
во, реалізацію та організацію споживання кулінарної про-
дукції; за натурально-речовим складом витрати — це спо-
жита частина матеріальних, трудових та фінансових ре-
сурсів.

Витрати, з точки зору фінансового менеджменту, —
це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття ак-
тивів, або збільшення зобов'язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (за виключенням, зменшен-
ня капіталу за рахунок його вилучення, або розподілу
власниками) [1, с. 7]. Витрати відображаються в бухгал-
терському обліку одночасно зі зменшенням активів або
збільшенням зобов'язань.

 Витратами звітного періоду визнаються або зменшен-
ня активів, або збільшення зобов'язань, що призводить
до зменшення власного капіталу підприємства (за винят-
ком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або
розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть
бути достовірно оцінені.

Витрати визнаються витратами певного періоду од-
ночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони
здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з до-
ходом певного періоду, відображаються у складі витрат
того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо
актив забезпечує одержання економічних вигод протягом
кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом
систематичного розподілу його вартості (наприклад, у виг-
ляді амортизації) між відповідними звітними періодами.

Для здійснення своєї діяльності підприємство ресто-
ранного господарства використовує трудові, матеріальні
та фінансові ресурси. Економічний підхід до визначення
витрат походить з їх економічної природи (як витрати на
просте відтворення ресурсів, що використовуються), а не
з характеру та джерел відшкодування. При економічно-
му підході до складу поточних витрат необхідно включа-
ти всі витрати, пов'язані з поточною діяльністю підприєм-
ства, в тому числі і непродуктивні витрати у зв'язку з по-
рушеннями виробничо-технологічного процесу, незба-
лансованою структурою ресурсів, що використовуються.
Такий підхід відповідає інтересам власників ресторану,
бо характеризує весь обсяг фактично понесених витрат,
пов'язаних із здійсненням поточної діяльності і дає змогу
визначити реальний фінансовий результат діяльності
підприємства.

Перелік витрат, що згідно із законодавчою регламен-
тацією відносяться на собівартість продукції підприємства
для розрахунку величини оподаткованого прибутку, ха-
рактеризує бухгалтерський підхід до їх формування. Цей
підхід грунтується на захисті інтересів бюджету, розміри
надходження в який не мають зменшуватись через без-
господарність та нераціональне використання ресурсів.
Так, до складу витрат виробництва та обігу не включа-
ються втрати товарів понад норми природного убутку,
відсотки за прострочений кредит, штрафи, що сплачують-
ся сторонніми організаціями і таке інше.

Управління процесом фінансування поточної діяль-
ності підприємства харчування передбачає облік не тільки
виробничих витрат щодо виробництва продукції, а й вит-
рат, пов'язаних з придбанням товарів. Це викликає не-
обхідність використання такого поняття, як "собівартість
купівельних товарів", що являє собою кількісну суму вит-
рат, пов'язаних з закупівлею товарів і їх доставкою до
місця реалізації. Це специфічний показник, який викори-
стовується для визначення потреби підприємства харчу-
вання в оборотному капіталі для формування товарних
запасів.

Витрати обігу у складі витрат підприємства ресторан-
ного господарства посідають незначне місце. Вони пред-
ставляють собою сукупність затрат живої та уречевленої
праці на здійснення процесу реалізації товарів, що вира-
жені в грошовій формі, тобто є за своєю суттю вартістю
послуг підприємства щодо доведення продукції до спо-
живача та зміною форм вартості (перетворення товарів
на гроші).

Усі види поточних витрат у залежності від економіч-
ного змісту враховують, аналізують і планують за елемен-
тами і статтями витрат.

Класифікація поточних витрат закладів ресторанно-
го господарства здійснюється передусім за функціональ-
ною ознакою і передбачає поділ витрат на наступні види:
витрати, пов'язані зі звичайною діяльністю підприємства,
тобто із будь-якою основною діяльністю підприємства чи
операціями, які сприяють її здійсненню чи виникають у
результаті її проведення (собівартість реалізованої про-
дукції, адміністративні витрати, витрати на збут, інші опе-
раційні витрати, фінансові витрати, втрати від участі в ка-
піталі та інші витрати на здійснення звичайної діяльності)
та витрати, пов'язані з надзвичайною діяльністю підприє-
мства, що відрізняється від звичайної діяльності підприє-
мства і не очікується, що вона буде повторюватися періо-
дично чи у кожному наступному звітному періоді.

Класифікація поточних витрат за економічним харак-
тером відображає особливості їх складу в ресторанному
господарстві за окремими елементами і охоплює наступні
види:

1. Матеріальні поточні витрати, які включають вар-
тість:

а) покупних матеріалів, що використовуються у про-
цесі виробництва ресторанного продукту для забезпечен-
ня нормального технологічного процесу або тих, що вит-
рачаються на інші виробничі і господарські потреби (прид-
бання спеціальних бланків і документів, ін.);

б) поточні витрати на утримання, ремонт і експлуа-
тацію устаткування, будівель, споруд, спеціальних транс-
портних засобів, що використовуються для перевезен-
ня сировини та напівфабрикатів, інших основних засобів,
малоцінних швидкозношуваних предметів, а також
вартість запасних частин для ремонту устаткування, на-
рахованої амортизації інструментів, пристосувань, інвен-
тарю, приладів та інших малоцінних швидкозношуваних
предметів;
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в) робіт і послуг виробничого характеру, до яких
відносять виконання окремих операцій по ремонту основ-
них засобів та ін.;

г) природної сировини (відрахування на відтворення
мінерально-сировинної бази, плата за воду тощо);

д) придбання палива усіх видів для технологічних
цілей, використання усіх видів енергії (електричної, теп-
лової та ін.), опалення будівель, транспортні роботи з об-
слуговування виробничого процесу, що виконуються
транспортом підприємства;

є) втрати від нестачі матеріальних ресурсів, що на-
дійшли, у межах норм дійсного збитку.

Вартість матеріальних ресурсів формується виходя-
чи з цін їх придбання (без обліку податку на додану
вартість), націнок (надбавок), комісійних винагород, що
сплачуються підприємству-постачальнику.

2. Витрати на оплату праці охоплюють поточні витрати
на оплату праці основного виробничого персоналу
підприємства, включаючи премії працівникам та службов-
цям за виробничі результати.

3. Відрахування на соціальні заходи містять у собі
обов'язкові відрахування за встановленими нормами на
державне соціальне страхування (Єдиного соціального
внеску в розмірі 36,76% від фонду оплати праці).

4. Амортизаційні відрахування включають:
а) суму нарахованої амортизації основних засобів, об-

численої виходячи з затверджених у встановленому по-
рядку норм;

б) суму нарахованої амортизації нематеріальних ак-
тивів.

5. Інші поточні витрати охоплюють: податки, збори,
платежі (включаючи по обов'язкових видах страхування),
відрахування в страхові фонди (резерви) та інші обов'яз-
кові відрахування, винагороди за винаходи і раціоналі-
заторські пропозиції, витрати на відрядження, а також
інші витрати.

Класифікація поточних витрат за статтями відобра-
жає особливості їх складу в ресторанному господарстві
за окремими видами та охоплює наступні статті: со-
бівартість продукції та купівельних товарів, витрати на
оплату праці, відрахування на соціальні заходи, аморти-
зація основних засобів, витрати на утримання будинків,
будівель та інвентарю; знос санспецодягу, столової білиз-
ни, малоцінних та швидкозношуваних предметів; витрати
на оренду основних засобів, інших необоротних активів;
податки, збори, інші обов'язкові платежі; витрати на збе-
рігання, підробку, сортування, пакування та передпро-
дажну підготовку продукції; витрати на транспортні пе-
ревезення, витрати на охорону підприємства ресторан-
ного господарства та інші поточні витрати.

За способом віднесення на собівартість продукції вит-
рати підприємств ресторанного господарства поділяють-
ся на: прямі поточні витрати, які з моменту виникнення
можна віднести на об'єкт калькулювання на основі пер-
винних документів, і пов'язані з виробництвом та реалі-
зацією продукції ресторанного господарства (заробітна
плата працівників, витрати на сировину, оплата елект-
ричної, теплової енергії тощо) та непрямі витрати, пов'я-
зані з формуванням та реалізацією різних видів послуг,
які з моменту їх виникнення не можуть бути віднесені на
об'єкт калькулювання.

За ступенем однорідності в ресторанному бізнесі ви-
діляють прості (одноелементні) витрати, що складають-
ся з одного елемента (заробітна плата, амортизація
тощо) та комплексні витрати, що складаються з декіль-
кох елементів (витрати на оренду та утримання основ-
них засобів).

Інтерес представляє і розподіл поточних витрат за-
лежно від часу одержання результатів від витрат на на-
ступні види: відстрочені витрати, якщо результати не очі-
куються в звітному періоді та невідстрочені (безперервні),
якщо витрати приносять результат у звітному періоді.
Такий розподіл дозволяє оцінити роль поточних витрат у
формування прибутку у звітному періоді.

За ступенем доцільності та економічною віддачею ви-
діляють корисні витрати, здійснення яких приносить дохід
та прибуток підприємству ресторанного господарства та
безкорисні, які не призводять до підвищення результатів
фінансово-господарської діяльності [6, с.121]

Залежно від еластичності витрат від обсягів товаро-
обороту поточні витрати підприємств ресторанного гос-
подарства поділяються на умовно-постійні, що не зміню-
ються залежно від обсягу товарообороту (заробітна пла-
та працівників за посадовими окладами та тарифними
ставками, витрати на оренду, знос основних засобів, час-
тина відрахувань на соціальні заходи) та умовно-змінні,
що пропорційно змінюються стосовно зміни обсягів то-
варообороту підприємства (собівартість продукції, транс-
портні витрати, витрати на паливо, електроенергію для
виробничих потреб, преміальні виплати, витрати на соц-
іальні заходи тощо і залежать від обсягів реалізації).

Поділ витрат на постійні й змінні носить умовний ха-
рактер. Віднесення конкретних витрат до тієї чи іншої гру-
пи залежить не тільки від їх сутності, а й від характеру їх
зміни у відповідній виробничій ситуації, тривалості періо-
ду дослідження, його цілей та завдань.

Нами проведено розподіл поточних витрат підпри-
ємств ресторанного господарства на умовно-постійні та
умовно-змінні (табл. 1).

Розподіл витрат на постійні і змінні надає можливість
розрахувати поріг рентабельності підприємства ресторан-
ного господарства, запас фінансової стійкості, економіч-
ний прибуток підприємства.

За функціями ресторанного господарства виділяють:
витрати виробництва, витрати обертання та витрати орган-
ізації обслуговування. Результати наукових досліджень
показують, що у складі витрат підприємств ресторанного
господарства основне місце займають витрати виробниц-
тва. На їх частку припадає близько 50—55% загальних
витрат.

Частка витрат, пов'язаних з організацією споживан-
ня, складає близько 35—40 %, а витрат, пов'язаних із
реалізацією, — 10—15 % [3, с.120]. Співвідношення пи-
томої ваги окремих груп витрат у загальних витратах ко-
ливається в залежності від типу підприємства харчуван-
ня, його специфіки та категорії. Так, у ресторанах частка
виробничих витрат складає близько 40%, а витрат по
організації споживання — близько 50%, у кафе і їдаль-
нях 2-ї категорії — відповідно 55 і 35%, а у їдальнях 3-ї
категорії — 65 і 25 % [3, с. 120].

За участю у процесі виробництва виділяють: основні
витрати, які безпосередньо пов'язані з виробництвом про-
дукції і технологічними процесами обслуговування (ма-
теріали, заробітна плата основного виробничого персо-
налу, амортизація обладнання, паливо, електроенергія,
ін.) та накладні витрати, пов'язані з управлінням та об-
слуговуванням процесу виробництва ресторану (заробіт-
на плата допоміжного персоналу, амортизація будинків,
ін.).

Відповідно до міжнародної практики виділяють види
поточних витрат за розміром: загальні, середні та граничні
витрати. Загальні (сумарні) витрати виробництва та обігу
(TC) підприємства поділяються на дві частини: постійні вит-
рати (TFC) і змінні (TVC). У зв'язку з тим, що постійні та
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змінні витрати виробництва та обігу різняться за ступе-
нем еластичності від товарообороту, загальна сума вит-
рат обігу при певному обсязі товарообороту (Q) може бути
зображена так:

TC(Q) = TFC + TVC(Q) (1),
де TC(Q) — загальні витрати виробництва та обігу при

товарообороті Q;
TFC(Q) — постійні витрати виробництва та обігу;
TVC(Q) — змінні витрати виробництва та обігу при то-

варообороті.
Середні витрати виробництва та обігу (ATC) склада-

ються з середніх постійних (AFC) та середніх змінних
(AVC). Рівень середніх змінних витрат має стійку постій-
ну тенденцію до його зменшення при зростанні товаро-
обороту. Досягнення середніх змінних витрат виробниц-
тва та обігу визначеного обсягу товарообороту не при-
зводить до зростання рівня загальних середніх витрат
виробництва та обігу, які продовжують знижуватись за
рахунок того, що рівень постійних витрат обігу зменшуєть-
ся швидше, ніж зростає рівень середніх змінних витрат.

Для знаходження оптимального обсягу діяльності,
який досягається при мінімальних середніх витратах
(ATC), застосовується показник граничні витрати (MC).

Граничні витрати характеризують приріст загальних вит-
рат при збільшенні обсягу реалізації продукції на одну
додаткову одиницю:

 MC =  ∆TC /  ∆Q (2),
де  ∆Q = 1.
Отже, граничні витрати дають можливість оцінити

вартість для підприємства кожної додаткової одиниці ре-
алізації продукції.

Слід враховувати, що обгрунтована класифікація вит-
рат та їх облік мають суттєве значення для аналізу, скла-
ду і планування поточних витрат, виявлення джерел еко-
номії, а також їх оптимізації в підприємствах ресторан-
ного господарства.

Витрати виробництва та обігу є якісним показником
діяльності підприємств ресторанного господарства, тому
що їх розмір і рівень формуються під впливом факторів
як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприє-
мства (рис. 1).

До факторів зовнішнього середовища функціонуван-
ня підприємства (загальноекономічних факторів) належать:

1. Стан ринку факторів виробництва. Вплив цього
фактора на витрати виробництва та обігу підприємства
ресторанного господарства пов'язаний:

Таблиця 1. Характеристика еластичності витрат виробництва і обігу від зміни обсягів
товарообороту підприємств ресторанного господарства

Статті витрат Характеристика еластичності від зміни товарообороту 

1. Собівартість продукції та купівельних 

товарів 

Змінні витрати 

2. Витрати на оплату праці Умовно постійні витрати в частині оплати праці за тарифними 

ставками та посадовими окладами, вартості санітарного та 

спецодягу, передбачених надбавок і доплат до ставок і окладів, 

соціальних виплат (за умови незмінної чисельності та складу 

працівників); змінні в частині оплати праці за відрядними 

розцінками 

3. Відрахування на соціальні заходи Визначаються залежно від характеру еластичності до зміни витрат 

на оплату праці 

4. Амортизаційні відрахування на повне 

відновлення основних засобів і 
нематеріальних активів 

Умовно постійні витрати (при незмінності обсягу та складу 

основних засобів підприємства) 

5. Витрати на утримання будинків, будівель 

та інвентарю 

Умовно постійні витрати (при незмінності обсягу та складу 

основних засобів підприємства) 

6. Знос санспецодягу, столової білизни, 

малоцінних та швидкозношуваних 

предметів 

Умовно постійні витрати при незмінності чисельності та складу 

працівників підприємства, крім витрат від бою посуду (в 

підприємствах харчування) 

7. Витрати на оренду основних засобів, 

інших необоротних активів 

Умовно постійні витрати (при незмінності обсягу та складу 

основних засобів та інших необоротних активі підприємства) 

8. Податки, збори, інші обов’язкові платежі Постійні витрати, крім податків, що залежать від обсягу 

товарообороту та доходів підприємства 

9. Витрати на зберігання, підробку, 
сортування, пакування та передпродажну 

підготовку продукції 

Змінні витрати, крім витрат на утримання холодильного 
обладнання, льодосховищ, дезинфекції та дератизацію 

10. Витрати на транспортні перевезення Змінні витрати, крім витрат на утримання власного транспорту та 

обслуговування під’їзних шляхів і складів 

11. Витрати на охорону підприємства 

ресторанного господарства 

Постійні витрати 

12. Витрати на тару Змінні витрати, крім амортизації власної інвентарної тари і тари-

обладнання 

13. Витрати на страхування майна Умовно-постійні витрати, крім страхування залишків товарно-
матеріальних цінностей 

14. Інші поточні витрати  
 

Змінні в частині оплати витрат на паливо, газ і електроенергію для 
виробничих потреб, витрат на рекламу, витрати на страхування 

майна, відсотків за кредит, втрати товарів у межах норм 

природного убутку, витрати на тару, оплата послуг комерційних 

банків, витрат на експертизу на лабораторний аналіз товарів, 

витрат щодо набору робочої сили, витрат на утримання касового 

господарства, витрат зі сплати експортного (вивізного) мита та 

митних зборів. 

Умовно-постійні витрати в частині витрат, пов’язаних з 
забезпеченням нормальних умов праці, витрат на управління 

торговельною діяльністю та оприлюдненню річного звіту тощо 
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а) з формуванням його матеріально-технічної бази,
що визначає прогресивність виробничих процесів та їх
економічність;

б) з оптимізацією структури ресурсного потенціалу
підприємства ресторанного господарства, що зрештою
визначає тенденції в змінах експлуатаційних витрат, дає
можливість мобілізувати резерви скорочення непродук-
тивних витрат;

в) з формуванням рівня витрат на оплату послуг сто-
ронніх організацій і матеріальних ресурсів, що забезпе-
чують функціонування підприємства ресторанного госпо-
дарства.

2. Кон'юнктура споживчого ринку. Даний фактор виз-
начає з одного боку, можливості розвитку товарооборо-
ту підприємства, а відповідно, і формування середнього
рівня витрат виробництва та обігу, а з іншого боку, стан
ринку споживчих товарів, збалансованість зростання
рівня конкуренції викликає необхідність збільшення вит-
рат, пов'язаних із забезпеченням необхідного рівня орган-
ізації обслуговування споживачів.

3. Стан економіки країни в цілому: стадія циклу еко-
номічного розвитку, макроекономічна збалансованість,
інвестиційний клімат, рівень інфляційних очікувань і тощо.
Цей фактор визначає загальні умови функціонування як
підприємств ресторанного господарства, так і його кон-
трагентів щодо господарської діяльності, результа-
тивність діяльності господарюючих суб'єктів ринку, їх
фінансовий стан, ефективність взаємодій.

4. Механізм державного регулювання господарської
діяльності підприємств ресторанного господарства. Цей
фактор впливає на витрати виробництва та обігу
підприємств через механізм ціноутворення, оподаткуван-
ня (обов'язкові платежі і податки у складі витрат обігу),
митне регулювання, соціальні гарантії тощо. Фактори цієї
групи не залежать від діяльності підприємства ресторан-
ного господарства, але повинні враховуватись з метою
мінімізації їх негативного впливу на витрати.

Фактори внутрішнього середовища функціонування
підприємства ресторанного господарства, що визначають
розмір і рівень його витрат, можна розподілити на еко-
номічні та організаційні.

До економічних факторів належать: обсяг, склад і
структура товарообороту; структура витрат сировини і
товарів; виробнича програма; ефективність і продук-
тивність праці; форми і системи оплати праці, система
преміювання; швидкість товарного обігу; порядок нара-
хування амортизації структура капіталу підприємства
тощо.

Обсяг товарообороту підприємства. Збільшення об-
сягу товарообороту підприємства викликає зростання за-
гального розміру витрат виробництва та обігу і передба-
чає збільшення фінансових ресурсів, необхідних для їх
фінансування.

Водночас збільшення обсягу товарообороту є най-
важливішим фактором зниження рівня витрат. За інших
умов, при зростанні товарообороту забезпечується зни-
ження рівня умовно-постійних витрат підприємства, які
обумовлюють і зниження рівня загальних витрат. Ефект
впливу зростання товарообороту на зниження рівня вит-
рат виробництва та обігу визначається складом витрат
виробництва та обігу, часткою постійних витрат у загаль-
ному обсязі товарообороту.

Склад товарообороту. Розмір витрат по виробницт-
ву, реалізації та організації споживання продукції влас-
ного виробництва значно вищий ніж витрати по реалізації
та організації споживання купівельних товарів у перера-
хунку на одиницю товарообороту.

Асортиментна структура товарообороту. Вплив цьо-
го фактора на загальний рівень витрат виробництва та
обігу підприємства пов'язаний з різною витратомісткістю
виробництва та реалізації окремих груп продукції. Зрос-
тання в складі товарообороту частки товарів з більш ви-
сокою витратомісткістю виробництва обумовлює зростан-
ня загального рівня витрат. Одним із завдань управління
витратами виробництва та обігу є оптимізація асортименту
структури обороту за критерієм мінімізації витратоміст-
кості.

5. Стан і ефективність використання трудових ре-
сурсів. Розмір витрат виробництва та обігу визначається
чисельністю і складом робітників підприємства, ефектив-
ністю застосування матеріального стимулювання праці,
ступенем механізації трудомістких процесів, рівнем ви-
користання робочого часу.

Збільшення ефективності використання трудових ре-
сурсів забезпечує зростання продуктивності праці і, відпо-
відно, викликає зниження рівня заробітної плати та
здійснює вплив на зниження рівня ряду інших витрат:
відрахувань на соціальні заходи, витрат на охорону праці
і техніку безпеки, знос спецодягу й інших видів витрат,
пов'язаних з процесом виробництва, реалізації та орган-
ізації споживання кулінарної продукції.

Водночас зростання продуктивності праці, сприяю-
чи збільшенню обсягу товарообороту, викликає знижен-
ня рівня постійних витрат, а отже, і загального рівня ви-
трат.

6. Швидкість обігу запасів сировини та товарів. Час
обігу сировини і товарів залежить від ефективності ко-
мерційної діяльності підприємства, умов постачання,
організації та інтенсивності продажу продукції та купі-
вельних товарів тощо. Управління цими процесами дає
змогу оптимізувати час товарного обігу, що, в сою чергу,
дає можливість забезпечити відносне зниження запасів
сировини і товарів, а отже, і витрат, пов'язаних з їх фор-
муванням [7, с. 148—150].

7. Структура капіталу підприємства. Використання для
формування активів підприємства позикового капіталу у
вигляді банківських кредитів і позик обумовлює виник-
нення витрат, пов'язаних зі сплатою вартості залучення
позикового капіталу. Розмір відсотків за кредит, що вклю-
чається до складу поточних витрат, залежить від обсягу і
тривалості використання кредитних ресурсів, кон'юнкту-
ри кредитного ринку і ступеня фінансової стійкості
підприємства, які визначають розмір процентної ставки
по кредиту.

До організаційних факторів відносяться: розмір та
площа підприємства; режим роботи підприємства; спе-
ціалізація; тип і категорія підприємства; оснащеність об-
ладнанням, вартість обладнання, термін експлуатації; ме-
тоди обслуговування відвідувачів; система постачання
підприємств харчування товарами та напівфабрикатами;
організація праці працівників, упорядкування графіків ви-
ходу на роботу, суміщення професій; умови зберігання
сировини і товарів і ін.

1. Оснащеність і стан основними засобами. Інтенсив-
ний розвиток матеріально-технічної бази підприємства
харчування, оснащення сучасним торгово-технологічним
устаткуванням збільшує суму амортизаційних відрахувань
і поточних витрат на його утримання і експлуатацію. З
іншого боку, оснащення підприємства харчування новим
обладнанням сприяє підвищенню продуктивності праці,
що у свою чергу призводить до збільшення обсягу това-
рообороту і зниженню рівня витрат.

2. Розмір підприємства. Істотний вплив на витрати
здійснює розмір підприємства харчування. Економічні пе-
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реваги великого виробництва полягають у можливості
більш раціонального використання матеріальних і трудо-
вих ресурсів. На підприємствах харчування з великим об-
сягом випуску продукції власного виробництва і товаро-
оборотом більш раціонально використовуються основні
й оборотні засоби, створюються кращі умови для підви-
щення продуктивності праці, впровадження сучасних
форм обслуговування, транспортування і зберігання то-
варів, у результаті чого досягається зниження витрат у
розрахунку на одиницю продукції та на 1 грн. товарообо-
роту.

3. Тип та категорія підприємства. На підприємствах
харчування різних типів і категорій рівень витрат різний.
Так, у ресторанах витрати вищі, ніж на інших підприєм-
ствах, що обумовлено різноманітним асортиментом страв
і купівельних товарів, виготовленням страв на замовлен-
ня, вимогами, щодо процесу обслуговування. Значно ниж-
чий рівень витрат у їдальнях 3-ї категорії — близько 28—
32% до обороту. Низький рівень витрат у їдальнях при
промислових підприємствах (заводах, будівництвах), бо
ці підприємства надають безкоштовно у користування
своїм їдальням приміщення, транспорт, оплачують витра-
ти на електроенергію виконують інші послуги [5, с. 120—
126].

4. Спеціалізація підприємства ресторанного господар-
ства. Спеціалізовані підприємства мають нижчий рівень
витрат за рахунок вищої продуктивності праці, вужчого
асортименту страв і кулінарної продукції, високої оборот-
ності місць.

5. Форми організації виробництва і обслуговування
споживачів.

Удосконалення форм організації виробництва і об-
слуговування здійснює вагомий вплив на обслуговування
споживачів. Переведення підприємств на роботу з на-
півфабрикати звільняє їх від первинної обробки сирови-
ни, що сприяє скороченню виробничих, складських і
підсобних приміщень на 25—30% у порівнянні з підпри-
ємствами, що працюють на сировині, знижує витрати на
знос обладнання, витрати спецодягу, малоцінного інвен-
тарю тощо. На доготівельних підприємствах рівень вит-
рат нижче на 1,2—2,7% до товарообороту [3, с.155].

 Використання прогресивних форм обслуговування
споживачів (самообслуговування, прийом попередніх за-
мовлень, харчування по абонементах і т.д.) впливає на
рівень витрат шляхом збільшення оборотності місць і то-
варообороту, що приводить до зниження витрат праці на
одиницю продукції.

Найбільш вагомі фактори, що визначають обсяг вит-
рат за окремими статтями витрат виробництва і обігу під-
приємства, наведені у таблиці 2.

Знання факторів, що впливають на розмір і рівень вит-
рат виробництва та обігу, дає змогу визначити резерви
зниження витрат, що є складовим елементом системи уп-
равління витратами підприємства ресторанного господар-
ства.

Нові умови господарювання висувають нові, більш
жорсткі, вимоги щодо методичного забезпечення управл-
іння поточними витратами. Від вміння передбачити комер-
ційну ситуацію, виявити фактори, що впливають на фор-
мування поточних витрат підприємства ресторанного гос-
подарства, завчасно вжити заходи по оперативному ре-
гулюванню розміру витрат і оптимізації співвідношення

Таблиця 2. Фактори, що впливають на окремі види поточних витрат підприємства
ресторанного господарства

Види витрат Внутрішні фактори Зовнішні фактори 

1. Витрати на оплату 

праці 

1.1. Чисельність працівників. 

1.2. Кваліфікаційний склад. 

1.3. Продуктивність праці. 

1.4. Система оплати праці 

1.1. Державне регулювання системи 

оплати праці. 

1.2. Державна регламентація розміру 

мінімальної заробітної плати. 

1.2. Кон’юнктура ринку трудових 

ресурсів 

2. Витрати на соціальні 
заходи 

 2.1. Розмір витрат на оплату праці 2.1. Державна регламентація розміру 
відрахувань у відповідні фонди 

3. Витрати на 
перевезення 

3.1. Маса вантажу. 
3.2. Вид транспорту і характер 

використання. 

3.3. Умови постачання. 

3.4. Форми руху сировини і товарів. 

3.5. Спосіб постачання 

3.1. Зміна тарифів і ставок за послуги 
автотранспортних підприємств. 

3.2. Зміна цін на паливно-мастильні та 

інші матеріали. 

3.3. Зміна вартості експедиторських 

послуг 

4. Витрати на 

зберігання сировини і 

товарів  

4.1. Розмір товарних запасів та 

швидкість їх обертання. 

4.2. Питома вага штучних і фасованих 

товарів. 
4.3. Характер використання. 

холодильного устаткування 

4.1. Зміна цін на пакувальні матеріали. 

4.2. Кон’юнктура ринку пакувальних 

матеріалів  

5. Втрати сировини і 
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ресурсів, витрат та результатів залежить міра досягнен-
ня підприємством мети його діяльності і забезпечення
його конкурентоспроможності на ринку.

Розробка стратегії управління поточними витратами
в підприємствах ресторанного господарства вимагає по-
становки мети. Такою метою не можна вважати зменшен-
ня витрат, оскільки забезпечення належної якості про-
дукції та послуг ресторанного обслуговування невід'ємне
від них. Таке зменшення може призвести до скорочення
кола споживачів та погіршення показників фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства ресторанного госпо-
дарства. Саме тому метою стратегії управління витрата-
ми може бути лише їх оптимізація.

Оптимальними можна вважати такі витрати підприє-
мства ресторанного господарства, які є мінімальними (або
наближеними до мінімальних), але достатніми для дот-
римання прийнятих на підприємстві стандартів виробниц-
тва і обслуговування споживачів. Звичайно такі стандар-
ти повинні відповідати ринковому рівню, тобто бути не
менш високими ніж у аналогічних підприємствах ресто-
ранного господарства, аби забезпечити конкурентоспро-
можність. Схематично етапи розробки та впровадження
стратегії оптимізації витрат відображені на рисунку 1.

Як видно з рисунка, першим етапом розробки стра-
тегії оптимізації витрат є розробка відповідних стандартів
якості в підприємстві ресторанного господарства. Вона
вимагає вивчення асортименту та якості продукції і по-
слуг підприємств-конкурентів, ринкових тенденцій, особ-
ливостей споживчого попиту і вимог споживачів. Розроб-
лені стандарти повинні бути конкретними, вимірювани-
ми.

Після розробки стандартів виходячи із планового чи
фактичного обсягу виробництва і товарообороту потрібно
розрахувати необхідні витрати по статтях. Розрахована
сума витрат по статтях є оптимальною, оскільки вона од-
ночасно є мінімальною для дотримання стандартів якості.

На наступному етапі розраховані оптимальні витрати
порівнюються з фактичними витратами підприємства ре-
сторанного господарства. Результати порівняння є підста-
вою для розробки і впровадження конкретних заходів,
спрямованих на наближення фактичної структури витрат
до оптимальної.

У процесі реалізації стратегії оптимізації витрат не-
обхідно постійно слідкувати за результатами фінансово-

господарської діяльності підприємства в цілому і витра-
тами зокрема, а також за змінами у зовнішньому середо-
вищі. Такий моніторинг дозоляє своєчасно визначити
можливу невідповідність між стандартами якості і вимо-
гами ринку, між стандартами якості і розрахованими вит-
ратами, між розробленими заходами та результатами їх
реалізації. У разі з'ясування будь-яких невідповідностей
потрібно своєчасно внести зміни у розрахунки або зміст
заходів.

Прагнучи скоротити свої витрати, ресторатори нама-
гаються використовувати різноманітні механізми — від
звільнення персоналу і скорочення зарплат до зменшен-
ня порцій та підвищення цін в меню. Найбільш дієвим і
гуманним способом оптимізації поточних витрат є змен-
шення собівартості кулінарної продукції. На собівартість
страв впливає багато факторів: вартість продуктів с ура-
хуванням їх обробки, технологія виробництва, терміни
зберігання сировини. Для того, щоб знизити собівартість
страв, не підвищуючи ціни на них, необхідно працювати
за різними напрямами: зменшення витрат на сировину без
втрати смакових якостей, зниження закупочних цін про-
дуктів, перехід на сировину вітчизняних виробників, що
більш дешева порівняно з імпортними аналогами, змен-
шення виходу страв при незмінній ціні, зменшення обо-
ротних коштів і поточних запасів тощо. Уважно оглянув-
ши меню підприємства, вивчивши калькуляційні карти,
проаналізувавши замовлення споживачів і пропозиції по-
стачальників, можна переглянути меню на предмет опти-
мізації витрат та запровадити тимчасове "антикризове
меню".

На жаль, українська дійсність така, що імпорт до не-
давнього часу складав до 80% загального обсягу заку-
пок продуктів більшості ресторанів [12]. Це пов'язано і з
високою якістю товарів, і відсутністю в Україні виробниц-
тва конкретних продуктів, наприклад, манго чи пітахайї.
Якщо говорити про рибу, то заміни доради чи сібаса по-
трібного стандарту теж складно знайти, але не слід нех-
тувати пропозицією вітчизняної риби, яка може доповни-
ти існуюче меню, наприклад, запроваджувати страви із
тріски, що користується популярністю у споживачів. Од-
нак багатьом імпортним продуктам просто немає аналогів
в Україні. Імпортна сировина сама по собі не означає кра-
ще і багато категорій продукції вітчизняного виробницт-
ва цілком конкурентоспроможні. Найбільш доцільно ук-

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробка стандартів 

якості кулінарної 

продукції та послуг в 

підприємстві 

ресторанного 

господарства 

Розрахунок витрат, 

достатніх для виконання 

плану товарообороту за 

умов дотримання 

стандартів якості 

Розробка і впровадження 

конкретних заходів, 

спрямованих на 

приведення реальних 

витрат до розрахованих 

Моніторинг витрат в 

процесі господарської 

діяльності підприємства 

ресторанного 

господарства 

За результатами 

моніторингу  аналіз 

відповідності фактичних 

витрат оптимальним 

Рис. 1. Етапи розробки і впровадження стратегії оптимізації витрат на підприємстві
ресторанного господарства
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раїнським рестораторам використовувати такі види
вітчизняних продуктів, як свинина, курятина, сезонні
овочі та фрукти, молочна продукцію, бакалія, експери-
ментувати з продуктами менш відомих марок, підбира-
ючи оптимальне співвідношення за параметрами ціна-
якість.

Найбільш широке поле діяльності ресторанів при ви-
борі постачальників сировини та напівфабикатів. В цьо-
му напряму слід максимально використовувати спеціальні
пропозиції, знижки, програми лояльності, індивідуальні
схеми оплати за товари, укладати довгострокові догово-
ри з лояльними умовами для підприємства, фіксацію цін
з прив'язкою до порогового рівня скачка валюти,
відстрочку платежів та ін. Взагалі необхідно будувати
більш плідні і ефективні відносини з постачальниками. Це
стосується як уже наявних партнерів, так і пошуку нових.
Навіть якщо підприємство працює з постачальниками, що
його влаштовують, необхідно постійно продовжувати
досліджувати ринок і слідкувати за цінами: ситуація з про-
дуктами в нашій країні настільки хаотична і ціни настільки
мінливі, що не варто довірятися раз і назавжди одній ком-
панії-потачальнику. Якщо сьогодні у обраного постачаль-
ника ціни є більш вигідними для підприємства, це не оз-
начає, що надалі ситуація не зміниться.

Собівартість ресторанного продукту є основною скла-
довою поточних витрат. Отже, оптимізуючи її розмір шля-
хом прийняття обгрунтованих управлінських рішень щодо
споживання ресурсів, підприємство буде мати конкурентні
переваги, обумовлені нижчою ціною на продукцію рес-
торанного господарства. З цих причин методи находжен-
ня оптимальних управлінських рішень стосовно поточних
витрат висуваються на перший план в системі економіч-
ного управління підприємством ресторанного господар-
ства.

Таким чином, розробка стратегії оптимізації витрат
у підприємствах ресторанного господарства є пост-
ійним процесом, управляти витратами не можна спон-
танно або хаотично. Від уміння оптимізувати співвідно-
шення витрат та результатів залежить міра досягнення
підприємством мети його діяльності і конкурентоспро-
можність щодо ринку. Мінімізувати розмір операційних
витрат, тобто збільшити прибуток, можливо завдяки ви-
користанню передового зарубіжного досвіду. Перш за
все це новий підхід до аналітичних і прогнозних розра-
хунків поточних витрат. Використання сучасних методів
аналізу та планування поточних витрат, вміння профес-
ійно оцінити вплив факторів на даний показник, дозво-
лить підприємствам ресторанного господарства опти-
мізувати рівень  поточних витрат і, таким чином,
збільшити прибуток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ЇЇ ВИГЛЯДІ

У сучасних умовах господарювання значення акці-
онерного капіталу зростає. Це пов'язано з тим, що у
товариств, які працюють ефективно, з часом виникає
потреба у збільшенні зареєстрованого капіталу (надалі
за тестом — статутного капіталу). Найчастіше це моти-
вується прагненням посилити вплив акціонерів у випад-
ках залучення до статутного фонду сторонніх інвестицій
або просто збільшення кількості чи номіналу акцій, які
належать акціонерам. Джерелами збільшення зареєст-
рованого капіталу відповідно до п. 2 Положення "Про
порядок збільшення (зменшення) статутного фонду
акціонерного товариства" [1], є додаткові внески акці-
онерів, реінвестиція дивідендів та спрямування прибут-
ку до статутного капіталу.

Але недосконалість законодавчої бази з питань на-
рахування, виплати та спрямування дивідендів на збіль-
шення статутного капіталу призводить до виникнення
проблем з відображення таких операцій у бухгалтерсь-
кому та податковому обліку. Бухгалтери припускають-
ся ряду методичних помилок під час розподілу прибут-
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ку, і, як наслідок, виникають проблеми при визначенні
фінансового результату діяльності. Отже, недоско-
налість нормативного забезпечення податкового та бух-
галтерського обліку поглиблює проблеми реінвестуван-
ня капіталу в розвиток підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Проблемі формування статутного капіталу та відоб-
раження в обліку дивідендів багато уваги приділяли такі
видатні науковці та економісти, як Ф.Ф. Бутинець [2],
С.Ф. Голов [3], В.Г. Федоренко [4], але проблема спря-
мування дивідендів на збільшення статутного фонду
(реінвестиція) майже не висвітлювалась.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення методичних підходів

до організації обліку дивідендів шляхом спрощення про-
цедури оформлення операцій, пов'язаних з реінвести-
цією дивідендів та обгрунтуванням інструменту обліку
щодо відображення дивідендів у фінансовій звітності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглядаючи питання реінвестиції дивідендів, необ-
хідно з'ясувати економічний зміст даної операції. Реін-
вестиція — це господарська операція, яка передбачає
здійснення капітальних або фінансових інвестицій за
рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестицій-
них операцій. Українські вчені М. Данилюк та В. Савич
[5] виділяють декілька причин виплати дивідендів ак-
ціями:

1) підприємство-емітент має проблеми з готівкою,
його фінансове становище не дуже стабільне і, щоб хоч
якось уникнути невдоволення акціонерів, правління ком-
панії пропонує акціонерам додаткові акції;

2) фінансове становище компанії стабільне, більш
того, вона розвивається швидкими темпами, тому їй
потрібні засоби на розвиток, які й надходять до неї у
вигляді нерозподіленого прибутку;

3) компанія бажає змінити структуру джерел чи за-
собів;

4) компанія бажає наділити вищий управлінський
персонал, який успішно працює, акціями, щоб "прив'я-
зати" його до фірми й тим самим стимулювати ще більш
активну його роботу.

У зарубіжних джерелах замість терміну "реінвести-
ція" вживається термін "дивіденди, що виплачуються ак-
ціями". Американські вчені Джеймс К. Ван Хорн та Джон
М. Вахович [6] вважають, що дивіденди, які виплачують-
ся акціями, — це просто передача додаткових звичай-
них акцій акціонерам компанії. Це не що інше як бух-
галтерський прийом, котрий полягає в перерозподілі
акціонерного капіталу між статтями балансу фірми.
Отже, виходячи з наведеного вище можна зробити та-
кий висновок. Реінвестиція — це пряма фінансова інве-
стиція, що призводить до перерозподілу джерел та за-
собів фірми, за якої акціонери отримують економічні
вигоди у зв'язку з одержанням додаткової кількості
акцій.

Виплату дивідендів можна проводити у разі, коли
підприємство протягом періоду, за який виплачуються
дивіденди, мало прибуток, оскільки саме він є основ-
ним джерелом виплати дивідендів. Однак, враховуючи
те, що є розуміння прибутку з метою оподаткування і
прибутку з метою бухгалтерського обліку, постає запи-
тання: який із цих прибутків при нарахуванні дивідендів
слід брати до уваги, оскільки внаслідок різних підходів
до обчислення вони різняться між собою. Вважаємо, що
реальну картину фінансового становища підприємства
можна побачити у фінансовій звітності. У Звіті про
фінансові результати фігурує саме бухгалтерський при-
буток, тому при обчисленні (нарахуванні) дивідендів
треба відштовхуватися саме від бухгалтерського при-
бутку. Правомірність вищенаведеної позиції підтверд-
жується Податковим кодексом України [7] "дивіденди
— платіж, що здійснюється юридичною особою —
емітентом корпоративних прав чи інвестиційних серти-
фікатів на користь власника таких корпоративних прав,
інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що
засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у
майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом части-
ни його прибутку, розрахованого за правилами бухгал-
терського обліку".

Чітко визначені організація та методика бухгал-
терського обліку доходів, витрат і фінансових резуль-
татів діяльності у взаємозв'язку з задокументованим
рішенням Загальних зборів акціонерного товариства
дають інформаційну базу для визначення розміру при-
бутку та його частки, що спрямовується на дивіденди.
Тому важливого значення для фірми набуває пра-
вильність ведення бухгалтерського обліку дев'ятого та
сьомого класу рахунків у відповідності з П(С)БО 15
"Дохід" та П(С)БО 16 "Витрати", що дасть змогу досто-
вірно визначити фінансові результати діяльності, а та-
кож нерозподілений прибуток (непокритий збиток), що
обліковується на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки). Зокрема субрахунки 441 "Прибуток
нерозподілений" та 443 "Прибуток, використаний у
звітному періоді", є інформативною базою щодо відоб-
раження в обліку нарахованих дивідендів [8].

Податковий кодекс України № 2755 передбачає
механізм справляння авансового внеску з податку на
прибуток при виплаті дивідендів. Водночас, на відміну
від чинного на сьогодні порядку, авансовий внесок не
справлятиметься при виплаті дивідендів: 1) фізичним
особам; 2) суб'єктами господарювання, які перебува-
ють на спрощеній системі оподаткування; 3) платника-
ми фіксованого сільськогосподарського податку;
4) управителем фонду операцій із нерухомістю власни-
кам сертифікатів фонду операцій із нерухомістю в ре-
зультаті розподілу доходу такого фонду.

Новацією ПК є те, що авансовий внесок із податку
на прибуток при виплаті дивідендів сплачується за
місцезнаходженням юридичної особи та її відокремле-
них підрозділів пропорційно до питомої ваги суми ви-
трат відокремлених підрозділів у загальній сумі таких
витрат платника податку, визначених в останній подат-
ковій звітності, поданій таким платником податку.

Згідно з Положенням "Про порядок збільшення
(зменшення) розміру статутного капіталу акціонерно-
го товариства" [1] збільшення розміру статутного кап-
італу товариства за рахунок реінвестиції дивідендів
здійснюється виключно шляхом збільшення номіналь-
ної вартості акцій, що належать акціонерам, які є акціо-
нерами товариства на дату початку строку виплати ди-
відендів.

Збільшення розміру статутного капіталу товариства
за рахунок реінвестиції дивідендів можливо за умови
попереднього прийняття загальними зборами акціонерів
товариства рішень про затвердження річних результатів
діяльності товариства та порядку розподілу прибутку.

Право на отримання дивідендів та розпорядження
нарахованими дивідендами мають власники акцій, які є
акціонерами товариства на дату початку строку випла-
ти дивідендів.

Рішення про направлення нарахованих дивідендів
на збільшення статутного капіталу акціонерного това-
риства приймається одночасно з рішенням про внесен-
ня змін до статуту товариства, пов'язаних зі збільшен-
ням розміру статутного капіталу.

Український вчений В. Федоренко [4] виділяє, що
рішення про розподіл прибутку на реінвестиції та ви-
плату дивідендів оцінюється показником норми розпо-
ділу, тобто відношенням суми дивідендів до прибутку
після відрахування податків.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

43

Для аналізу дивідендної політики підприємства ви-
користовують коефіцієнт, який визначає відношення
дивіденду на одну акцію до прибутків на акцію. Вико-
ристовують також показник дивідендного покриття,
який показує, скільки разів дивіденд може бути випла-
чений з прибутку на одну акцію.

Найпростішою моделлю визначення дивідендів є
встановлення дивіденду як залишку або незалежної
теорії дивідендів. Згідно з цією теорією підприємство,
вибираючи дивідендну політику, має насамперед ви-
значити оптимальний бюджет капітальних вкладень, а
також частину власних коштів, що піде на фінансуван-
ня цього бюджету. Тільки після цього можна розрахо-
вувати суму доходу, що спрямовується на виплату ди-
відендів. Будь-який інший підхід призведе до того, що
ефективність підприємства в майбутньому стане нижчою
за можливу. За цією моделлю коефіцієнт виплати може
змінюватися щорічно.

Підприємство може здійснювати політику постійно-
го коефіцієнта виплати доходу у вигляді дивідендів. Але
тоді через зниження доходу дивіденди зменшаться, а
це, безумовно, призведе до зниження ринкової ціни
акцій підприємства. Причому зниження може бути істот-
ним, якщо інвестори сприймуть падіння дивідендів як
сигнал про негативні перспективи розвитку підприєм-
ства. Через це на практиці менеджери рідко дотриму-
ються цієї політики.

Поширенішою на практиці є політика постійного
збільшення доходу на одну акцію, девіз якої — ніколи
не зменшувати щорічного дивіденду. Якщо доходи на
одну акцію підприємства збільшуються, то збільшують-
ся і дивіденди на акцію, однак дещо повільніше, ніж
дохід. Але якщо дохід на акцію зменшується, то диві-
денд на акцію залишається на тому самому рівні або
дещо меншому.

Методика бухгалтерського обліку дивідендів недо-
статньо розглянута в науковій літературі, а норматив-
но-правова база, що регулює дане питання, має значні
недоліки.

Єдиний методичний підхід в організації обліку реін-
вестицій є запорукою нарощування капіталовкладень за
рахунок дивідендів.

На сьогодні Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку розроблені Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку операцій з формування ста-
тутного капіталу в акціонерних товариствах [9], які вста-
новлюють порядок відображення в бухгалтерському
обліку операцій по збільшенню розміру статутного ка-
піталу, зокрема шляхом реінвестиції дивідендів.

На нашу думку, методика відображення дивідендів
є недосконалою. Це стосується процедури оформлен-
ня операцій, пов'язаних з реінвестицією дивідендів. У
даному нормативному документі навіть не згадується
про реінвестицію дивідендів, нарахованих за простими
акціями, що досить дивно, адже, як відомо, частка про-
стих акцій значно більша, ніж привілейованих, за якими
виплачується фіксований розмір дивідендів. Наголошує-
мо на те, що процедура оформлення даної операції за
простими акціями значно складніша, ніж за привілейо-
ваними, оскільки діюче законодавство вимагає подан-
ня заяв щодо згоди спрямування акціонерами нарахо-
ваних дивідендів на збільшення статутного фонду то-

вариства, а оскільки кількість учасників може бути знач-
на, зробити це досить проблематично.

Також некоректно відображена кореспонденція
рахунків Дт 43 "Резервний капітал" та Кт 443 "Прибу-
ток, використаний у звітному періоді". Адже, як відо-
мо, відповідно до ст. 14 Закону України "Про госпо-
дарські товариства" [10] резервний капітал формуєть-
ся за рахунок щорічних відрахувань з чистого прибутку
в розмірі, не меншому за 5 %, а тому під час його
збільшення чистий прибуток вже є один раз зменшений.
Виходячи з того, що джерелом виплати дивідендів є
резервний капітал, то це характеризує повторне вико-
ристання у звітному році нерозподіленого прибутку.

У розділі "Реінвестування дивідендів" Методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку операцій з фор-
мування статутного капіталу в акціонерних товариствах,
присутня проводка Дт 671 "Розрахунки з учасниками за
нарахованими дивідендами" Кт 31 "Рахунки в банках",
що досить не коректно дану проводку розміщувати саме
в розділі реінвестування, оскільки, як відомо, дана опе-
рація не передбачає виплати дивідендів у грошовій
формі.

Із нормативним регулюванням та методикою бухгал-
терського обліку реінвестиції дивідендів тісно пов'яза-
не нормативне регулювання та методика оподаткуван-
ня таких операцій.

Згідно з п.п 153.3.6 Податкового кодексу України
до податкових доходів підприємства-емітента не вклю-
чається розмір реінвестованих дивідендів, оскільки дана
операція є не чим іншим, як прямою інвестицією в
підприємство. Суми грошових коштів або вартість май-
на, що надходять у корпоративні права платникам по-
датку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій, емі-
товані таким платником податку, не включаються до
доходу.

Стосовно оподаткування інвесторів слід зазначити,
що відповідно до п.п 167.2 Податкового кодексу став-
ка податку становить 5 відсотків бази оподаткування
щодо доходу, нарахованого як доходи у вигляді диві-
дендів. Згідно з п.п. 170.5.3 Податкового кодексу диві-
денди, нараховані платнику податку емітентом корпо-
ративних прав — резидентом, що є юридичною особою,
оподатковуються за ставкою, визначеною у пункті 167.2
цього Кодексу, крім дивідендів на користь фізичних осіб
(у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими кор-
поративними правами, які мають статус привілейованих
або інший статус, що передбачає виплату фіксованого
розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму ви-
плат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоратив-
не право), емітовану таким платником податку, які при-
рівнюються з метою оподаткування до виплати заробі-
тної плати з відповідним оподаткуванням.

ВИСНОВКИ
Отже, підсумовуючи сказане вище, запропоновано:
1. В аналітичному обліку до субрахунку 671 "Роз-

рахунки за нарахованими дивідендами" слід виділити
два субрахунки другого порядку, зокрема: 671.1 — ди-
віденди, виплачені в грошовій формі; 671.2 — дивіден-
ди, спрямовані на реінвестицію. Це дасть можливість
суттєво скоротити затрати часу у бухгалтерів. Наприк-
лад, підприємство за результатами звітного року отри-
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мало чистий прибуток. Загальними зборами акціонерів
вирішено 70 % нарахованих дивідендів спрямувати на
збільшення статутного капіталу (реінвестувати), а 30 %
виплатити акціонерам у грошовій формі. Якщо пропорції
участі в капіталі під час проведення реінвестиції зміне-
но, даний розподіл 671 субрахунку не матиме практич-
ної користі, оскільки дана операція оподатковувати-
меться в повному обсязі. Якщо ж при реінвестиції участь
у капіталі підприємства не змінилася, то 70 % нарахо-
ваних дивідендів не підлягають оподаткуванню відпов-
ідно до діючого законодавства, тоді як 30 % (призна-
чених для виплати в грошовій формі) оподатковуються
за загальними правилами. У цьому випадку субрахунок
другого порядку 671.1 "Дивіденди, виплачені в грошовій
формі" буде містити всю необхідну інформацію про
суму дивідендів, яка підлягає оподаткуванню.

Більше того, дане розмежування матиме інформа-
тивний характер щодо стану розрахунків з інвесторами
та буде корисне під час прийняття управлінських рішень.

2. Спрости процедуру оформлення реінвестицій ди-
відендів за простими акціями, оскільки діюче законо-
давство вимагає подання заяв щодо згоди спрямуван-
ня акціонерами нарахованих дивідендів на збільшення
статутного фонду товариства, а оскільки кількість учас-
ників може бути значна, зробити це досить проблема-
тично. Тому зручніше було б після прийняття рішення
на загальних зборах про реінвестицію дивідендів за
простими акціями подавати протокол загальних зборів
учасників.

3. З метою стимулювання реінвестиції дивідендів
необхідно мінімізувати податковий тиск як на емітента
цінних паперів, так і на інвестора. Вважаємо за доціль-
не внести зміни до діючого податкового законодавства,
які б передбачали звільнення від оподаткування реін-
вестиції не тільки за умови збереження розміру часток
у статутному капіталі. Даний захід дозволить у більш
значному обсязі спрямовувати отримані прибутки та,
відповідно, й дивіденди на розширення виробництва,
вдосконалення існуючих технологій, що обумовить ріст
прибутку в майбутньому. Це забезпечить економічний
розвиток підприємства та народного господарства в
цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Невід'ємною складовою економічного зростання

підприємств, регіонів та країни в цілому є інвестиційні
ресурси. Тому на сьогоднішній день виникає потреба у
їх залученні. Водночас, у зв'язку із цим, постає пробле-
ма підвищення інвестиційної привабливості, як основ-
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION AS A FACTOR OF INFLUENCE
ON THE COMPETITIVENESS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті розглянуто вплив інвестиційної привабливості регіону на конкурентоспроможність про-
мислових підприємств. Висвітлено окремі аспекти наукової спадщини вітчизняних та зарубіжних
науковців стосовно визначення сутності категорій "інвестиційна привабливість" та "конкуренто-
спроможність". Встановлено, що під інвестиційною привабливістю регіону слід розуміти узагальне-
ну інвестиційну привабливість окремих суб'єктів господарювання, що функціонують в цьому регіоні
(за основу береться те, що основними рушійними силами розвитку регіону є суб'єкти господарю-
вання). Визначено основні чинники, які впливають на формування інвестиційної привабливості ре-
гіону. Встановлено, що на основі виробничої, фінансової, соціальної та інноваційної складових мож-
на визначити вплив інвестиційної привабливості регіону на конкурентоспроможність промислових
підприємств. Проведено оцінку основних складових впливу. За результатами оцінки складових впли-
ву, встановлено рівень впливу інвестиційної привабливості регіону на конкурентоспроможність про-
мислових підприємств.

The article discusses the impact of the investment attractiveness of the region on the competitiveness
of industrial enterprises.The article deals with some aspects of the scientific heritage of national and foreign
scientists about the definition of the essence of the categories "investment attractiveness" and
"competitiveness". Established that under the investment attractiveness of the region should be understood
generalized investment attractiveness of individual business entities, which function in the region (the basis
is that the main driving forces of the region is the business entities). Determined the main factors that
affect the formation of investment attractiveness of the region. Determined that based on the industrial,
financial, social and innovation components can be determined the impact of the investment attractiveness
of the region on the competitiveness of industrial enterprises. The estimation of the main components of
influence was assessed. According to results of the evaluation of the components influence, determined
the level of impact of investment attractiveness of the region on the competitiveness of industrial enterprises.
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ної характеристики майбутнього об'єкта інвестування.
В свою чергу, інвестиційна привабливість виступає ва-
гомим фактором формування, розвитку та оцінки кон-
курентоспроможності об'єкта інвестування. З огляду на
це, проведення досліджень стосовно цієї тематики на-
буває все більшої актуальності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання інвестиційної привабливості висвітлюва-
лись та знаходили вирішення у наукових працях як ук-
раїнських, так і закордонних науковців, а саме: А. Аса-
ула [1], І. Бланка [8], М. Герасимчука, С. Іщук, Т. Кулініч
[2], Р. Скриньковського [3; 6]. Вивчення праць наведе-
них науковців дало змогу визначити сутність поняття "інве-
стиційна привабливість регіону" та встановити основні
фактори, які впливають на неї. Проте недостаньо вивче-
ним є аспект, який полягає у дослідженні впливу інвестиц-
ійної привабливості регіону на конкурентоспроможність
підприємств, що функціонують у цьому регіоні.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
У даній роботі нами зроблена спроба визначити

вплив інвестиційної привабливості регіону як одного із
основних факторів формування, розвитку та оцінки кон-
курентоспроможності промислових підприємств.

Основними завданнями в цьому контексті є:
1) уточнення сутності понять "інвестиційна приваб-

ливість регіону" та "конкурентоспроможність підприє-
мства";

2) визначення основних факторів, які впливають на
інвестиційну привабливість регіону;

3) дослідження впливу інвестиційної привабливості
регіону як фактора на конкурентоспроможність підпри-
ємств на основі відповідних складових.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Спираючись на погляди науковців, можна зробити
висновок, що в даний час існує досить значна кількість
теоретичних дефініцій стосовно визначення суті понят-
тя "інвестиційна привабливість регіону".

Так, на думку проф. А. Асаула [1, с. 53—62], під
інвестиційною привабливістю регіону слід розуміти на-
діленість регіону такими характерними рисами, які би
відповідали меті та цілям інвесторів. До них слід відне-
сти: прибутковість капіталовкладень, відсутність ризи-
ку в процесі вкладення, здатність швидко реалізовува-
тись протягом короткого періоду часу, високий рівень
задоволення фінансових, організаційних, виробничих та
іншого роду потреб інвесторів відносно того чи іншого
регіону, соціально-економічне становище регіону,
рівень розвитку та подальші перспективи, які будуть
проявлятись в інвестиційній активності.

За визначенням науковців С. Іщук О. та Т. Кулініч
[2, с. 71], інвестиційна привабливість регіону — це
"інтегральний показник, що об'єднує систему формаль-
них і неформальних критеріїв, за якими визначається
доцільність вкладення капіталу в потенційний об'єкт
інвестування; сукупність певних параметрів та характе-
ристик, притаманних цьому регіону, які дозволяють
йому залучати необхідний обсяг капіталу на взаємови-
гідних з інвесторами умовах".

З урахуванням попереднього, на нашу думку, кате-
горію "інвестиційна привабливість регіону" можна ро-
зуміти як узагальнену інвестиційну привабливість окре-
мих суб'єктів господарювання, що функціонують у цьо-
му регіоні (за основу береться те, що основними рушія-
ми розвитку регіону є суб'єкти господарювання).

Для того, щоб бути інвестиційно привабливим,
підприємство повинно бути конкурентоспроможним. З
огляду на те, інвестиційна привабливість виступає од-
ним із основних факторів, які впливають на формуван-
ня, розвиток та оцінку конкурентоспроможності
підприємства.

Окрім того, залучення інвестицій у підприємство
забезпечує його сталий фінансовий розвиток, у резуль-
таті чого відбувається покращення структури активів,
стабільний розвиток потужностей та поліпшення со-
ціального розвитку колективу [3, с. 259].

Основними причинами недостатньої інвестиційної при-
вабливості суб'єктів мезо- та мікрорівня є: [4, с. 10; 5] 1)
нестабільність політичної ситуації, в результаті чого відбу-
вається гальмування розвитку подальшої інвестиційної
діяльності; 2) недосконалість бази оподаткування, через
яку інвестори ризикують інвестувати; 3) інформаційне за-
безпечення не відповідає вимогам сучасності; 4) частий
приріст рівня інфляції; 5) високі інвестиційні ризики та низь-
кий рівень рентабельності багатьох підприємств.

Високий рівень конкурентоспроможності підпри-
ємств як суб'єктів господарювання на ринку виступає
передумовою економічного зростання цих підприємств,
проте подальші перспективи такого зростання не мож-
ливі без інвестицій [6, с. 1].

Водночас сутність поняття "конкурентоспро-
можність підприємства" полягає у вмінні підприємства,
як суб'єкта господарювання ефективно здійснювати
господарську діяльність і, при цьому, якнайкраще ви-
користовувати внутрішні та в якомога більших обсягах
залучати зовнішні ресурси, порівняно з іншими підприє-
мствами-конкурентами, що діють на ринку [7].

Вчений-економіст Р. Скриньковський [6, с. 4] ствер-
джує, що "під інвестиційною привабливістю підприємства
слід розуміти інтегральну характеристику його як об'єкта
інвестування, що базується на узгодженні мети і харак-
теру інвестування інвестора та цілей реципієнта інвестицій
(підприємства), яке забезпечує досягнення комплексно-
го позитивного ефекту від освоєння капіталовкладень
для кожного з них з позиції перспективності та розвитку
(баланс їх інтересів та подвійний ефект)" (!) [6, с. 4].

Перш ніж говорити про інвестиційну привабливість
регіону як фактор впливу на конкурентоспроможність
промислових підприємств, потрібно визначити чинники,
які впливають на умови її формування. Проф. А. Асаул.
у своїй науковій праці [1, с. 53—62] об'єднав ці чинники
впливу на інвестиційну привабливість регіону у три гру-
пи: 1) чинники впливу на рівень інвестиційного потенці-
алу регіону; 2) чинники впливу на рівень інвестиційних
ризиків з некомерційних поглядів; 3) чинники впливу на
інвестиційну активність.

З точки зору проф. І. Бланка [8, с. 178], виділяють
такі чинники впливу на інвестиційну привабливість ре-
гіону: загальноекономічні; інвестиційної інфраструкту-
ри; демографічні; ринкових відносин та комерційної
інфраструктури; криміналогенні та екологічні.

У праці чл.-кор. УАН, чл. НТШ Р. Скриньковського
[9, с. 16—17] вказано, що основними факторами та умо-
вами формування інвестиційної привабливості на рівні
регіону є економічний блок (чистий прибуток, продук-
тивність праці персоналу, рівень середньорічної заро-
бітної плати, обсяг основних засобів, значимість під-
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приємства у промисловому виробництві, забезпечення
перспектив зростання виробництва) та соціальний блок
(відрахування у фонди пенсійного та обов'язкового
медичного страхування на соціальні потреби).

Слід відмітити, що фактори, які впливають на інвес-
тиційну привабливість регіону, у певній мірі, виступають
також факторами впливу на конкурентоспроможність
промислових підприємств.

З огляду на те, вплив інвестиційної привабливості рег-
іону як одного із головних факторів впливу на конкурен-
тоспроможність підприємств ми будемо розглядати на
підставі аналізу таких складових: виробничої, фінансової,
соціальної та інноваційної. Блок-схема впливу інвестицій-
ної привабливості регіону на конкурентоспроможність
промислових підприємств наведена на рисунку 1.

Аналіз складових впливу інвестиційної привабливості
регіону на конкурентоспроможність промислових

підприємств ми будемо проводити на прикладі
Львівської області. Виробничу складову ми
будеми характеризувати за показником обся-
гу реалізації промислової продукції. Характе-
ристика фінансової складової здійснювати-
меться на підставі аналізу фінансового резуль-
тату промислових підприємств до оподатку-
вання та рентабельності операційної діяль-
ності промислових підприємств. Аналіз соц-
іальної складової буде проведено на основі
аналізу кількості зайнятих працівників на про-
мислових підприємствах та середньомісячної
номінальної заробітної плати у промисловості.
Огляд інноваційної складової буде здійснено
за аналізом питомої ваги промислових

підприємств, що займалися інноваціями, кількості впро-
ваджених нових технологічних процесів, кількості освоє-
них інноваційних видів продукції та питомої ваги реалізо-
ваної інноваційної продукції в обсязі промислової. Інфор-
мація про складові впливу представлена у таблиці 1.

За результатами даних таблиці 1, видно, що в серед-
ньому відбувається зростання показників виробничої
складової, фінансової складової, соціальної складової
та інноваційної складової. Це свідчить про те, що підви-
щується рівень інвестиційної привабливості Львівської
області у сфері промисловості. Водночас проаналізував-
ши дані таблиці 2, бачимо, що також відбувається приріст
капітальних інвестицій. Він забезпечується завдяки підви-
щенню рівня інвестиційної привабливості цього регіону.

Отож, слід ствердити, що підвищення рівня інвестицій-
ної привабливості регіону сприяє залученню інвестицій у
розвиток промисловості, в тому числі промислових

Джерело: розроблено авторами.
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Рис. 1. Вплив інвестиційної привабливості регіону
на конкурентоспроможність промислових підприємства

на основі відповідних складових

Таблиця 1. Складові впливу інвестиційної привабливості регіону на конкурентоспроможність
промислових підприємств (на прикладі Львівської області)

* Прогнозні дані.
Джерело: сформовано на підставі [10].

Показники 

Роки Індекс приросту,  
% до попереднього року 

2010 2011 2012 2013 2014* 
I1 I2 I3 I4 

1. Виробнича складова 

1.1. Обсяг реалізованої промислової 

продукції, млн грн. 
25655,3 32392,3 34874,0 34623,2 37406,6* 126,3 107,7 99,3 108,0* 

2. Фінансова складова 

2.1. Фінансовий результат 

промислових підприємств до 

оподаткування, млн грн. 

-125,5 770,6 310,3 886,1 980,0* 614,0 40,3 285,6 110,6* 

2.2. Рентабельність операційної 

діяльності промислових підприємств, 

% 

1,5 3,2 1,7 3,7* 4,6* 1,7 -1,5 2,0* 0,9* 

3. Соціальна складова 

3.1. Кількість зайнятих працівників на 

промислових підприємствах, осіб 
н.д 141170 136448 132295 231700* - 96,7 97,0 175,1* 

3.2. Середньомісячна номінальна 

заробітна плата у промисловості (в 

розрахунку на одного штатного 

працівника, грн.) 

2120,3 2546,8 2866,3 3119,7 4715,3* 120,1 112,5 108,8 151,1* 

4. Інноваційна складова 

4.1. Питова вага промислових 

підприємств, що займалися 
інноваціями, % 

13,4 13,2 13,4 16,6 24,4* -0,2 0,2 3,2 7,8* 

4.2. Впроваджено нових 
технологічних процесів, процесів 

63 39 46 47 78* 61,9 117,9 102,2 166,0* 

4.3. Освоєно інноваційні види 

продукції, найменувань 
117 119 115 111 191* 101,7 98,3 94,9 163,2* 

4.4. Питома вага реалізованої 

інноваційної продукції в обсязі 

промислової, % 

1,6 1,5 2,1 3,0 3,8* -0,1 0,6 0,9 0,8* 



Інвестиції: практика та досвід № 19/201448

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

підприємств і тим самим позитивно
впливає на підвищення рівня конку-
рентоспроможності цих підприємств.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного

дослідження встановлено, що інве-
стиційна привабливість регіону є
одним із важливих факторів, що
впливають на формування, розвиток і оцінку конкурен-
тоспроможності промислових підприємств. Таких чином,
можна зробити висновок, що високий рівень інвестицій-
ної привабливості регіону сприяє високому притокові ка-
піталовкладень і разом з тим — підвищенню конкурен-
тоспроможності підприємств (на прикладі промислових
підприємств Львівської області). Водночас подальші дос-
лідження цього питання вимагають більш детального вив-
чення, оскільки невивченими до кінця залишаються інші
не менш вагомі чинники впливу інвестиційної привабли-
вості відносно конкурентоспроможності підприємств.
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Роки 
Індекс приросту, % до попереднього року 

2010 2011 2012 2013 2014* 
I1 I2 I3 I4 

1975,5 2384,8 2647,3 3492,7 4776,4* 120,7 111,0 131,9 136,8* 

Таблиця 2. Капітальні інвестиції у промисловість Львівської
області, млн грн.

*Прогнозні дані.
Джерело: сформовано на підставі [10].
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ВСТУП
Безперервний характер розвитку економіки визна-

чає необхідність зміни способів і форм організації бізне-
су й використання нових концепцій його реалізації. Су-
часна економіка базується на інноваціях, інформацій-
них технологіях, мобільності факторів виробництва й
має екологізовану основу й сутність.

Незважаючи на відзначені зміни, що відбуваються
в економіці, логістика і її потенціал дають передумови
до бачення перспектив, які комутируються з реалізацією
як традиційних, так й інноваційних форм організації
діяльності в сучасних умовах. Стан логістики в Україні
характеризується недостатнім використанням логістич-
них активностей у національній економіці, про що
свідчить індекс розвитку логістики за даними дослід-
жень Всесвітнього банку. Відставання України від євро-
пейських держав багато в чому пояснюється недостат-
ньою увагою, що приділяють формам організації логі-
стичної діяльності, здатним підвищити конкуренто-
здатність, результативність й ефективність функціону-
вання суб'єктів економічної діяльності, істотно скоро-
тити розрив між дією й результатом дії. Організаційну
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У статті досліджується теоретичні питання створення логістичних систем. Виділено фактори
що визначають напрям розвитку логістичного інструментарію, фактори конкурентоздатності
компанії при формуванні її логістичної стратегії. Здійснено угруповання факторів, що обумов-
люють розвиток і трансформацію логістики. Проведено систематизацію методів, застосову-
ваних при системній організації логістичної діяльності й формуванні логістичних систем.

The article deals with theoretical questions of logistics systems. Considered the factors that
determine the direction of development of logistics tools, factors of competitiveness of the company
in establishing its logistics strategy. Implemented the grouping of factors contributing to the
development and transformation of logistics. Conducted systematization of the methods used in the
system organization of logistics activities and the formation of logistics systems.
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форму варто розуміти як сукупність взаємозалежних
структурних, просторових, культурних і технологічних
компонентів, що надає потоку внутрішньофірмових
подій певний характер, образ і порядок.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковими дослідженнями в області логістики зай-
маються вітчизняні і зарубіжні учені такі як Б.А. Анікін,
М.І. Бєлявцев, О. Глогусь, М.П. Гордон, П. Друкер,
М.А. Гаджінський, Є.В. Кальченко А.Г., Крикавський,
А.А. Кизим, Р.Р. Ларіна, М.М. Лепа, Л.Б. Міротіапн, Ю.М. Не-
руш, В.Є. Николайчук, М.А. Окландер, В.А. Панков.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження змісту поняття "логісти-

ка" та особливості функціонування логістичних систем.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток логістики як однієї зі складових економі-

чної системи суспільства безпосередньо пов'язаний із
загальними еволюційними тенденціями [1]. Необхідно
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виділити ряд принципових змін в економічному розвит-
ку, які варто враховувати й при реалізації логістики,
основними з яких, на наш погляд, є: перехід від доміну-
вання виробництва товарів до сервісної економіки; ви-
сування знання в основний ресурс соціально-економіч-
ного розвитку з наступною трансформацією капітало-
місткого виробництва в наукомістке; системне, страте-
гічне з'єднання в товарах і моделях розвитку передо-
вих технологій виробництва й випуску товарів; вирівню-
вання інформаційних можливостей всіх учасників
бізнесів-процесів; зміна ролі дистрибуції й концентрації
логістичних каналів; посилення впливу наукової й інно-
ваційної діяльності на виробничі процеси. Період роз-
витку економіки, наділений відзначеними особливостя-
ми, у цей час іменується різними поняттями залежно від
того, яка властивість цієї нової економічної системи
розглядається більш глибоко: інформаційна економіка
(information economy), мережна економіка (network
economy), інтернет-економіка (Internet economy), еко-
номіка знань (cognitive economy), нова економіка (new
economy)[6]. Множинність властивостей сучасної еко-
номіки дає підставу представити їх у вигляді цілком пев-
ної послідовності й співпідпорядкованості у зв'язку з
тим, що поява відзначених категорій сполучено з тією
або іншою домінуючою силою, що впливає на розвиток
економічної системи в конкрет-
ний момент часу. Ілюстрацією
цієї взаємопідпорядкованості й
послідовності може служити
графічна модель (рис. 1).

У науковій літературі при-
діляється достатньо уваги перс-
пективам розвитку логістики й
факторам, що сприяють цьому
розвитку [1; 2; 5]. На наш погляд,
перелік факторів, що визнача-
ють тенденції й напрями розвит-
ку логістики в умовах неоеконо-
міки, трохи змінилися з погляду
пріоритетності й надаваної чин-
ності впливу кожного з них. Бе-
зумовно, незаперечний вплив
процесів укрупнення масштабів
ведення бізнесу, викликаних

процесами глобалізації. Спостер-
ігається трансформація логістич-
ної діяльності під впливом інфор-
матизації суспільства й домінуван-
ня ринку споживача. Однак, розг-
лядаючи розвиток логістики як
методології керування потокови-
ми процесами в складних госпо-
дарських системах, варто здійсни-
ти конкретизацію факторів, що
визначають вплив на концепту-
альні положення сучасної логісти-
ки, і виділити фактори, що роб-
лять вплив на використовуваний
логістичний інструментарій. Виді-
лення факторів, що впливають на
інструментарій логістики, необхі-
дно у зв'язку з тим, що весь роз-

виток сучасної логістики зв'язано саме із системними
удосконалюваннями інструментарію руху матеріальних
й інформаційних потоків для поліпшення якості логістич-
ної діяльності й зменшення логістичних витрат.

Угруповання факторів, що обумовлюють розвиток
і трансформацію логістики, представлено на рисунку 2.

Логістична концепція з урахуванням змін, виклика-
них процесами глобалізації, вимагає встановлення но-
вих партнерських відносин зі споживачами (клієнтами)
і постачальниками, постійної готовності до впроваджен-
ня технічних й організаційних інновацій, а також пере-
ходу на користь комплексних рішень логістичних про-
блем.

Спеціалізація виробництва приводить до підвищен-
ня функціональності логістики на основі аутсорсінга, що
припускає відмову від власного бізнесу-процесу й прид-
бання послуг з реалізації цього бізнесу-процесу в сто-
ронньої професійної організації. Віртуалізація еконо-
міки базується на законі економії часу, постулатами яко-
го виступають ліквідація непотрібних витрат часу і їхня
мінімізація [4]. Дотримання даного закону в логістиці
забезпечується за рахунок активного застосування
інформаційно-комунікаційних технологій, основою яких
є Інтернет, що дозволяє використати електронну комер-
цію й абстрагуватися від просторового параметра уго-

Рис. 1. Форми прояву сучасної економіки

Рис. 2. Угруповання основних факторів розвитку логістики
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ди, що фіксує місцезнаходження замовника й поста-
чальника в момент її висновку, допомагає сконцентру-
ватися на тимчасовому параметрі її виконання.

Серед факторів, що визначають напрям розвитку
логістичного інструментарію, основними є наступні:
інформатизація суспільства, глобалізація економіки,
індивідуалізація пропозиції, підвищення вимог до еко-
логічної складової діяльності ринкових суб'єктів, інно-
ваційність економіки. Виділені фактори визначають
методи й кошти, застосовувані для досягнення цілей і
завдань логістики.

Спостережувані зміни економічного клімату, що
приводять до загострення конкурентної боротьби, ви-
магають адаптації підприємств до системи взаємин, що
мають місце в сучасній економіці, за допомогою ево-
люції організаційної форми.

Логістичну діяльність завжди відрізняв підвищений
динамізм до сприйняття різного роду новацій [5]. Це
пояснюється специфікою даної діяльності, що дозво-
ляє прискорити реакцію компанії на конкуренцію, рин-
кову кон'юнктуру й вимоги споживачів відносно якості
не тільки товарів, але й обслуговування, пропоновано-
го з боку ринкового суб'єкта. У даному зв'язку транс-
формацію організаційних форм логістики доцільно роз-
глядати через еволюцію самої логістики, тому що саме

у своєму розвитку логістика зі способу
мислення й інструмента оптимізації окре-
мих складових бізнесу переросла в сучас-
ну універсальну концепцію, що торкнула-
ся й організаційні форми діяльності. Дос-
лідження дозволяє визначити вектор роз-
витку організаційних форм логістики, що
відбито на рисунку 3.

Основою генезису організації логі-
стики є, на погляд автора, еволюційна
теорія, постулатами якої виступають
доцільність, адаптація й самоорганізація.
Відповідно до еволюційної теорії, що
існують у даний момент часу організаційні
форми з метою забезпечення дієздат-
ності й довгострокової стабільності стра-
тегічних процесів розвитку повинні вико-
нувати певні дії, що включають у себе:

постійну реорганізацію зсередини, спрямовану на оп-
тимізацію організаційної структури суб'єкта; побудова
діяльності підприємства навколо проектування й пере-
проектування ключових ділових процесів; створення й
розвиток спеціальних аналітичних служб, що займають-
ся прогнозуванням змін умов ринку й імітаційним моде-
люванням відповідних модифікацій організації діяль-
ності; забезпечення інформаційної прозорості взаємин
між ринковими суб'єктами; стимулювання пізнавальної
мотивації й створення клімату, сприятливого самонав-
чанню та розвитку творчого потенціалу. Сукупність пе-
рерахованих дій дозволяє адаптуватися до динамічно-
го оточення, забезпечує доцільність управлінських
рішень і задає вектор поступального розвитку, що виз-
начає найбільш життєздатної організаційної форми. Як
слідство, ринкові суб'єкти, що мають найбільш прогре-
сивну форму організації логістичної діяльності, одер-
жують додаткові конкурентні переваги за рахунок опе-
ративності дій в умовах мінливості зовнішнього сере-
довища й розробки адекватної логістичної стратегії.

Динамізм зовнішнього середовища сприяє появі
нових факторів конкурентоздатності логістики [3]. У цей
час відзначають такі фактори, як час, якість, витрати,
швидкість реакції на запити споживачів, інтеграція,
гнучкість, інновативність, що роблять вплив на логістич-

Рис. 3. Еволюція організаційних форм логістики
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ну стратегію. Однак слід зазначити, що будь-яка стра-
тегія, у тому числі й логістична, визначається формою
організації діяльності, що компанія застосовує для до-
сягнення поставленої мети й оптимізації результатів сво-
го функціонування.

У даному зв'язку, на наш погляд, необхідно розгля-
дати форму організації логістики як додатковий фак-
тор конкурентоздатності компанії, що є основним при
розробці її поводження на ринку й визначає швидкість
реакції на зміни, що відбуваються. Логістичні стратегії і
їхній зміст досить докладно викладені в сучасній нау-
ковій літературі. Однак зв'язок між факторами конку-
рентоздатності й організаційних форм логістики не
знайшов належного відбиття в теоретичних розробках.
Зв'язок логістичних стратегій з формою організації ло-
гістичної діяльності й факторами конкурентоздатності
відбитий на рисунку 4.

Системна форма організації логістики передбачає
наявність структурних частин, що перебувають у певних
взаємозв'язках і взаєминах. Ретроспективний аналіз
показує, що декомпозицію логістичної системи можна
проводити за допомогою визначення: натурально-речо-
винного складу об'єктів керування логістичною систе-
мою, при якому виділяють такі елементи системи, як

запаси, склади, транспорт, інформацію, кадри й т.д.;
функціонального складу елементів логістичної системи,
що припускає в рамках логістичної системи встановлю-
вати блоки, відповідальні за виконання конкретної ло-
гістичної функції, основними з яких є закупівлі (поста-
чання), виробництво, збут; структурного (об'єктного)
складу логістичної системи, що передбачає виділення
підсистем, ланок й елементів у рамках логістичної сис-
теми. З позиції організаційних форм керування логісти-
кою саме об'єктна ієрархія становить найбільший інте-
рес.

Структурна декомпозиція дозволяє чітко простежи-
ти наявність зв'язків як між складовими всередині сис-
теми (внутрішні зв'язки), так і між складовими різних
логістичних систем, що взаємодіють у процесі пере-
міщення економічних потоків у зовнішній ринковому
середовищі (зовнішні зв'язки). Внутрішні зв'язку, таким
чином, формують внутрішні ланцюга, зовнішні зв'язки
— відповідно — зовнішні ланцюга. Тому, на наш погляд,
необхідно розмежовувати поняття "логістичний ланцюг"
та "ланцюг поставок".

Логістичний ланцюг характеризує взаємодію струк-
турних складових у рамках функціонування конкретної
логістичної системи, тобто сприяє встановленню

Рис. 5. Взаємозв'язок принципів формування й характеристик
логістичної системи
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внутрішніх зв'язків [1]. Ланцюг поставок складається з
ряду видів діяльності й організацій, через які матеріальні
потоки проходять під час свого переміщення від поста-
чальника початкового рівня до кінцевих споживачів і
формують зовнішні зв'язки.

Об'єктна структура логістичної системи може бути
розглянута математично за допомогою кванторів, зок-
рема квантора спільності:

 xy;yzL)z,y,x( ∈∀∈∀∈∃ ,

де X — сукупність підсистем, що мають місце в ло-
гістичних системах;

Y — сукупність ланок, що забезпечують протікання
потокових процесів у підсистемах;

Z — сукупність елементів, що виступають як части-
на ланки логістичної системи.

Можливість розгляду логістичної системи, таким
чином, дозволяє домінантою відобразити підпоряд-
кованість і залежність структурних складових даної
форми організації логістики і одночасно показати
цілісне утворення функціональних складових, що ха-
рактеризується системо утворюючими властивостя-
ми, матеріальними, інформаційними та іншими зв'яз-
ками.

Логістичні системи є штучно створеними утворення-
ми, тобто являють собою продукт людської діяльності.
Як слідство, процес формування таких систем має пев-
ну частку суб'єктивізму, тому що їхнє створення мож-
ливо тільки на діалектичному сполученні об'єктивних
закономірностей і суб'єктивних бажань.

Дослідження теорії питання створення логістич-
них систем показує, що воно можливо тільки при дот-
риманні певних принципів, що дозволяють із погляду
організації вирішити проблему побудови логістичної
системи, тобто визначити її характеристики й власти-
вості. На наш погляд, обов'язковою умовою якісного
й ефективного процесу формування логістичної сис-
теми є дотримання принципів цілеспрямованості,
емерджентності, функціональності, комплексності
(рис. 5).

ВИСНОВОК
З урахуванням представлених принципів процес

формування логістичної системи повинен містити в собі
7 послідовних етапів: визначення мети логістичної сис-

Таблиця 1. Методи, що використані у
системній формі організації логістики

Група методів Науковий інструмент 

Економічні  

методи 
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прогнозування 

Регресійний аналіз 

Екстраполяція й інтерполяція 

теми; встановлення меж системи; виявлення структур-
ного складу; формування об'єктних складових логістич-
ної системи; виділення функцій, виконуваних кожним
об'єктом логістичної системи; розробка показників фун-
кціонування логістичної системи; визначення ефектив-
ності функціонування системи.

У процесі формування логістичних систем може за-
стосовуватися різноманітний науковий інструментарій,
що є методичною основою побудови даного виду сис-
тем. Сукупність методів, застосовуваних при системній
організації логістичної діяльності й формуванні логі-
стичних систем, представлений у таблиці 1.

Пропонована систематизація методів дозволяє
більш якісно реалізовувати структурну побудову логі-
стичної системи й вирішувати основні проблеми, що
виникають у процесі її функціонування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Здійснення управління регіональною інфраструкту-

рою на інноваційній основі — це достатньо складний
шлях для отримання конкурентних переваг, але він є
найбільш прогресивним. Він зможе забезпечити сталі
позиції регіонів не тільки на внутрішньому ринку краї-
ни, але й вийти з здобутими перевагами на міжнарод-
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THE INNOVATIVE APPROACH TO MANAGEMENT OF A REGIONAL INFRASTRUCTURE

У статті було розглянуто управління регіональною інфраструктурою на інноваційній основі як
можливість отримати конкурентні переваги. Такий підхід представляється найбільш прогре-
сивним і зможе забезпечити сталі позиції регіонів не тільки на внутрішньому ринку країни, але
й вийти з здобутими перевагами на міжнародний рівень.

У процесі дослідження міжнародної практики було встановлено, що технологічні інновації
стають усе більш провідними в напрямі конкуренції в мережі послуг інфраструктури й техніч-
ний прогрес майже усунув природню монополію на ринках. Було помічено, що через зростаю-
чу важливість науки, технологічного розвитку й інновацій для економіки, зайнятості й конку-
рентоспроможності, присутні серйозні підстави для втручання в регіональну політику на всіх
рівнях політики. Грунтуючись на проведеному дослідженні застосування інноваційного підходу
до управління інфраструктурою в провідних крайніх світу, запропоновано схему інноваційного
управління транспортною інфраструктурою.

У статті підкреслюється необхідність залучення додаткових інвестиційних ресурсів до інфра-
структури й відповідно пропонується використовувати механізм державно-приватного парт-
нерства, а саме таку нову форму взаємодії, що довела свою ефективність у світовій практиці,
як контракти життєвого циклу.

The management of a regional infrastructure on an innovative basis as possibility to get competitive
advantages has been considered in the article. Such approach is represented to the most progressive
and can supply constant items of regions not only in country home market, but also to leave with the
extracted advantages on the international level.

 In the course of research of the international practice, it has been established that technological
innovations become more and more supervising in a competitiveness direction in networks of services
of an infrastructure and technical progress has almost discharged natural monopoly in the markets.
It has been noticed that because of a science increasing importance, technological development
and innovations for economy, employment and competitiveness, there are serious bases for
interference in the regional policy at all levels of a policy. Being based on the conducted research of
application of the innovative approach to management of an infrastructure in the developed countries
of the world, the scheme of innovative management is offered by a transport infrastructure.

In the article necessity of attraction of additional investment resources for an infrastructure is
underlined and accordingly it is offered to use the mechanism of state-private partnership, namely
such new form of interaction which has proved the efficiency in world practice, as life cycle contracts.

Ключові слова: інноваційний підхід, регіональне управління, транспортна інфраструктура, державно-
приватне партнерство, контракти життєвого циклу.

Key words: the innovative approach, a regional government, a transport infrastructure, state-private partnership,
life cycle contracts.

ний рівень. Це дуже важливо, особливо для транспорт-
ної інфраструктури, оскільки саме вона найбільш часто
стикається з міжнародною конкуренцією. Застосуван-
ня інноваційного вектору в організації перевезень підви-
щить продуктивність не тільки транспортної інфраструк-
тури, цей процес охопить усі інші галузі економіки й
вплине на добробут людей.
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Інноваційний підхід до управління регіональною
інфраструктурою також є інвестиційно ємним шляхом
й вимагає, враховуючи бюджетний дефіцит, активного
залучення позабюджетних джерел. Механізм такого за-
лучення закладений у широкому розвитку державно-
приватного партнерства.

Отже, застосування інноваційних методів управлін-
ня та державно-приватного партнерства повинно доз-
волити підвищити ефективність роботи інфраструктури
та створити стійкі конкурентні переваги регіонам.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження інноваційних методів

управління регіональною інфраструктурою та пошук за-
собу фінансування такого підходу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблеми пов'язані з управлінням регіоном на ос-
нові інноваційного підходу та державно-приватного
партнерства були у центрі уваги таких вчених, як Дань-
ко М., Миколаїв А., Кокурін Д., Лісін Б., Денисюк В.,
Варнавський В., Воротніков А., Запатріна І., Лобода Т.,
Павлюка К. та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Внесок науки, технологічного розвитку й інновацій
у добробут і конкурентоспроможність націй і регіонів
привернули зростаючу увагу у Європі й OECР уже
наприкінці 1960-их років. Однак протягом минулих
10 років цей інтерес досяг повністю нового рівня. Сьо-
годні проведення технологічних і соціальних інновацій
стало усе більш і більш заснованим на ефективному ви-
користанні знання, на великому використанні експер-
тизи й нових технологій, складних процесів виробницт-
ва. Ця тенденція відзначена в національних і міжнарод-
них оглядах і статистиці з наукових розробок та дослі-
джень, технологій і інновацій таких, як Європейське
інноваційне табло 2005 р. [1] і Наука OECР, Табло тех-
нологій і промисловості [2].

Регіони зайняли центральну роль основної просто-
рової одиниці соціально-економічного розвитку в ме-
жах Європи й в усьому світі. Технологічний і економіч-
ний розвиток у регіонах залежить не тільки від розро-
бок та досліджень, але й ряду близько взаємозалеж-
них факторів таких, як здатність місцевої промисловості
для регенерації рівня освіти й соціального капіталу, і
інтелектуальної здатності зробити новий бізнес і при-
стосуватися до технологічних, економічних і соціальних
змін [3; 4].

Однак, регіони відрізняються один від одного з по-
гляду ресурсів (людських, соціальних, технологічних і
фінансових) і інших факторів конкурентоспроможності,
включаючи такі й із зовнішнього середовища, місцево-
го надлишку знання і їх мультиплікативного ефекту. Усі
ці проблеми повинні бути прийняті до уваги, коли меха-
нізми політики й дії розробляються й здійснюються.
Очевидно, що облік усіх цих факторів і їх взаємозалеж-
ностей є дуже складним завданням для політичних осіб,
що ухвалюють рішення, планувальників політики й екс-
пертів у науці, технологічному розвитку й інноваціях.

Однак через зростаючу важливість науки, техноло-
гічного розвитку й інновацій для економіки, зайнятості
й конкурентоспроможності є серйозні підстави для втру-
чання в регіональну політику на всіх рівнях політики (ЄС,
держави-члени й регіони). Політика повинна прагнути
зменшувати бар'єри й давати стимули для всіх компе-
тентних гравців у галузі науки, технологічного розвит-
ку й інновацій, щоб управляти проблемами зайнятості,
конкуренції і єдності. Однак ті ж самі основні планові
завдання й інструменти підтримки не застосовні до всіх
областей. Таким чином, щоб відповісти на виклики, пе-
ред якими стоять регіони політика повинна у високому
ступені враховувати місцеві потреби й потенціал.

Технологічні інновації стають усе більш провідни-
ми в напрямі конкуренції в мережі послуг інфраструк-
тури. Так, наприклад, телекомунікаційні мережі випро-
бовували революційні зміни в результаті розвитку
мікроелектроніки, оптоелектроніки, мобільних інтер-
нет-платформ, і безлічі інших нових технологій. Ці но-
вовведення радикально змінили структуру витрат про-
мисловості й привели до неперервного зростання про-
дуктивності. Технології підсилили конкуренцію в бага-
тьох компонентах телекомунікаційних мереж. Технічний
прогрес майже усунув природню монополію на міжстан-
ційних ринках, як помічено в декількох країнах.

Розглядаючи європейський досвід використання
інноваційних методів управління інфраструктурою і їх
інноваційні політики, можна зробити наступні виснов-
ки:

— Починаючи з 2008 р. почали зростати відмінності
в інноваційній політиці країн ЄС 27.

— Фінансова підтримка інновацій і застосовувані
інструменти дуже відрізняються й за природою й за
інтенсивністю. Інструменти, що використовують у
кожній країні, залежать не тільки від ключових питань,
вирішуваних на національному рівні, але також і від
макроекономічної ситуації кожної країни і її можливо-
стей.

— Фактично, розвиток і виконання оцінних інстру-
ментів є першим крок до встановлення об'єднаної рей-
тингової системи за строками реалізації політики й
ефективності інструментів фінансування, відкриттю но-
вих можливостей для тих країн/регіонів, які зацікавлені
в спрощенні їх політик і одержанні найбільшого ефек-
ту, можливого від інвестиційного бюджету.

— Для політики інновацій не існує інструментів, ви-
разно пристосованих ні до однієї із країн ЄС 27. Навіть
у тих країн, які впроваджують і розбудовують інтелек-
туальні транспортні системи такі, як Німеччина, Нідер-
ланди й Франція, немає встановленого цією політикою
єдиного механізму підтримки інновацій. Це головним
чином пояснюється широтою охоплення й різноманіт-
ністю транспорту й програм/послуг/ініціатив інтелек-
туальної транспортної системи.

— Інноваційні транспортні системи підтримують
трансверсальні програми, з різноманітною інтенсивні-
стю фінансування, вказівок і стадій виконання дослід-
жень і проектів.

Щоб установити єдину, багатомодальну мережу, яка
поєднує наземну, морську й повітряну транспортну ме-
режу в Об'єднанні, європейські вищі чиновники виріши-
ли встановити транс-європейську транспортну мережу
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(ТЄТМ), дозволяючи товарам й людям циркулювати
швидко й легко між державами-членами й гарантувати
міжнародні зв'язки. Установлення ефективної транс-
європейської транспортної мережі заклало основний
фундамент у повторно почату Лісабонську Стратегію
щодо конкурентоспроможності й зайнятості у Європі й
відіграло центральну роль у досягненні цілей європейсь-
кої Стратегії 2020 р. Оскільки Європа повинна викорис-
тати свій економічний і соціальний потенціал, важливо
побудувати відсутні ланки й вилучити вузькі місця в
нашій транспортній інфраструктурі, щоб гарантувати
майбутню стабільність наших транспортних мереж, бе-
ручи до уваги потреби ефективного використання
енергії й проблеми зміни клімату.

Структура планування ТЄТМ заснована на подвійно-
му підході щодо планування, що складається із всебічної
мережі як основної верстви й пізніше на неї накладаєть-
ся верства, що представляє стратегічно найважливішу
частину європейської транспортної мережі, котра по-
єднує й Східно-Західні й Північно-Південні частини
Європейського союзу. У такий спосіб формується Єдина
європейська транспортна область. Це повинно також
гарантувати адекватні транспортні зв'язки зі світовими
ринками, в особливій підтримці прогресивної інтеграції
сусідніх країн у європейську транспортну систему.

Сутність мережі представлена основною європейсь-
кою інтегрованою транспортною системою. Це гаран-
тує ефективні багатомодальні зв'язки між капіталами ЄС
і широке застосування вже існуючої інфраструктури.

Первинна європейська мережа, ключовий елемент
політики єдності Комісії є внеском у розвиток нової
транспортної інфраструктури й регіональний економіч-
ний розвиток. Структурні Фонди й Фонд солідарності
— це фінансові інструменти, що здійснюють політику
регіонального розвитку Європейського союзу. Вони
прагнуть через ЄС зменшувати регіональні відмінності
з погляду доходу, багатства й можливостей.

У зв'язку з очікуваним подвійним зростанням руху
між державами-членами, до 2020 р., інвестиції, не-
обхідні для завершення й модернізації європейської
мережі, є істотними. Вартість розвитку інфраструктури
ЄС, відповідної до транспортного попиту оцінюється в
більш ніж 1,5 трильйона євро у 2010—2030 рр. Завер-

шення мережі ТЄТМ вимагає приблизно 550 млрд євро
до 2020 р., з яких приблизно 215 млрд євро можуть бути
віднесені на видалення головних вузьких місць. Врахо-
вуючи масштаб необхідних інвестицій, слід було б підси-
лити вимір координації сіткового планування й розвит-
ку на Європейському рівні, у близькім співробітництві з
національними урядами.

Європейський союз підтримує виконання ТЄТМ де-
кількома фінансовими інструментами: програма ТЄТМ,
але також і структурними фондами. Гранти асигновані
на дослідження (від техніко-економічних обгрунтувань
до всебічних технічних або екологічних досліджень і
дорогих геологічних досліджень), допомагають подо-
лати труднощі із проектом від початкової стадії, і до
робочої фази. Ключовою проблемою виконання полі-
тики ТЄТМ повинний буде стати раціоналізований роз-
поділ грантів і їх зв'язків з європейською доданою вар-
тістю проектів, щоб гарантувати кращу вартість за гроші
ЄС.

На підставі пропозицій від держав-членів, було іден-
тифіковано 30 пріоритетних проектів, які включені до
керівних принципів розвитку ТЄТМ як проектів євро-
пейського інтересу. Пріоритетні проекти були обрані
згідно з їхньою доданою вартістю й згідно з їхнім вне-
ском у сталий розвиток транспорту. Їх завершення, за-
плановане на 2020 р. поліпшить економічну ефек-
тивність європейської транспортної системи й надасть
прямі пільги європейським громадянам.

Із цих 30 ключових проектів, 18 — це залізничні про-
екти, 3 — змішані проекти залізної дороги, 2 —
внутрішні проекти транспорту водного шляху, і кожний
з них звертається до автодоріг і моря. Цей вибір відоб-
ражає першочерговість вибору великої кількості не-
шкідливих для навколишнього середовища транспорт-
них засобів і допомогу у боротьбі проти зміни клімату.

Отже, грунтуючись на проведеному дослідженні
застосування інноваційного підходу до управління
інфраструктурою в провідних крайніх світу, можна за-
пропонувати наступну схему інноваційного управління
транспортною інфраструктурою (рис. 1).

Пропонований підхід до інноваційного управління
складається з трьох областей дій, котрі спрямовані на
підвищення якості надання послуг споживачам. Перше

Рис. 1. Схема інноваційного управління транспортною інфраструктурою
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поле дій охоплює процес накопичення даних, що зна-
ходяться у розпорядженні за усіма видами транспорту.
Зібрана інформація щодо даних про перевезення пере-
дається до другого поля дій за принципом явності, оче-
видності, безперервності та взаємодії. Третє поле дій
безпосередньо займається використанням інтелек-
туальних транспортних систем за кожним видом транс-
порту для вдосконалення управління процесом переве-
зення та підвищення мобільності послуги. Перевага зап-
ропонованого підходу полягає в тому, що на відміну від
попередніх підходів, використання інноваційного управ-
ління відбувається за усіма видами транспорту, котрі
знаходиться в активній взаємодії та використовується
єдина інформаційна база. Усі ці заходи дозволяють
підвищити ефективність та якість транспортного обслу-
говування, надають можливість широкого використан-
ня інновацій за всіма видами транспорту, на відміну від
вже існуючих. Оскільки зосередження на одному з пріо-
ритетних видів транспортної системи, в майбутньому
приводить до зниження загальної конкурентоспромож-
ності цієї транспортної системи.

Інновації вкрай важливі для довгострокового еко-
номічного зростання. Це може сприяти конкуренто-
спроможності, створити зайнятість і зменшити нерів-
ність. Керований Лісабонським товариством, Євро-
пейський союз працював, щоб поліпшити структуру умов
для інновацій. Держави-члени і їх регіони заохочували-
ся й цим виявлялася допомога щодо (особливо через
політику єдності) поліпшення своїх інноваційних політик
через здійснення національних і регіональних інновац-
ійних стратегій нововведення й розвитку оцінок.

Ініціативи політики, здійснювані для узгодження
різноманітних схем підтримки інновацій і заохочення
більш послідовних досліджень і інноваційної системи
Європи з 2000 р., стояли перед структурними розбіжно-
стями ЄС і держав-членів у рівні частки видатків на досл-
ідження й розробки у ВВП і інструментах, для підтримки
інновацій. Крім того, протягом минулих чотирьох років,
вплив глобальної фінансової кризи й наступної кризи
державного боргу впливало на інноваційну роботу ЄС 27
і поглиблювало існуючі відмінності, приносячи непевність
у тенденції щодо відновлення попиту, доступу до фінансів
і державної інноваційної політики.

Результати, зібрані до 2012 р. європейським Регіо-
нальним інноваційним табло, показують, що, навіть
якщо Європа — сьогодні усе ще континент із самими
інноваційними країнами й регіонами у світі, у більшості
країн ЄС 27 є регіони з різними рівнями інноваційної
роботи, що пояснюється багатьма причинами, але го-
ловною є недостатність інвестиційних ресурсів.

Отже, як було, вже сказано, до механізму залучен-
ня інвестицій відносять державно-приватне партнерство
(ДПП). Як показує закордонний досвід, перехід в усе
більших масштабах до розвитку різних форм і моделей
державно-приватного партнерства, розширення чисель-
ності регіонів, галузей і сфер, що використовують прин-
ципи партнерства, може забезпечити одержання муль-
типлікативного ефекту за рахунок включення у форму-
вання інтеграційних ланцюжків усе більшого числа при-
ватних суб'єктів ринкових відносин.

Таке синергетичне додавання можливостей держа-
ви, бізнесу й інститутів громадянського суспільства мож-

ливо на базі формування партнерських відносин з ви-
користанням форм і моделей ДПП. Відпрацьований еко-
номічний механізм ДЧП забезпечує правова й органі-
заційно-економічна взаємодія між державою й приват-
ним бізнесом з метою реалізації соціально-економічних
проектів і програм у широкому діапазоні сфер і галузей
народного господарства.

В остаточному підсумку метою ДПП виступає інте-
грація виробничого потенціалу й фінансових ресурсів
держави й бізнесу для рішення таких найгостріших для
України загальнонаціональних проблем як інфраструк-
тура (виробнича й соціальна), здійснення великих дер-
жавних, регіональних і муніципальних проектів у рам-
ках єдиного економічного простору.

Розвиток і формування різних форм державно-при-
ватного партнерства спрямований на соціалізацію су-
спільних відносин, становлення суспільних систем
змішаного типу. Таке партнерство держави й приватно-
го бізнесу за рахунок використання різноманітних форм
і моделей, що враховують конкретну специфіку, забез-
печує вибір найбільш ефективних шляхів управління як
державною, так і приватною власністю. За своєю сут-
тю, ДПП виступає можливою альтернативою привати-
зації, ( як прийнятого реформаторами єдиного ефектив-
ного шляху використання власності), і в цьому може
виявитися як головна перевага, так і гальмування для
широкого розвитку цієї форми господарювання. Раціо-
нальну комбінацію інтересів держави й бізнесу слід
шукати не на шляху протиставлення, а в напрямі ефек-
тивної взаємодії в рамках змішаної економіки на базі
ДПП.

Концесійний механізм дозволяє залучити інвестиції
у багато сфер, насамперед туди, де не вистачає держав-
них коштів — в інфраструктуру. Концесійний договір
дозволяє не тільки мінімізувати бюджетні видатки, але
й поповнити бюджети за рахунок податкових виплат,
ефективно використовувати новітні технологічні роз-
робки.

У структурі форм і моделей ДПП у світі лідирують
концесії в різній формі. За даними Міжнародного бан-
ку реконструкції та розвитку (МБРР), у країнах, що роз-
виваються й країнах з перехідною економікою на кон-
цесії доводиться більш 66% контрактів, що укладають-
ся державою, у сфері транспортної інфраструктури
(залізні й автомобільні дороги, морські порти, аеропор-
ти). Концесійне законодавство існує зараз більш ніж у
120 країнах світу.

Повільний розвиток концесій в Україні пов'язаний,
насамперед, з відсутністю правової системи, що захи-
щає інтереси всіх сторін концесійної угоди, а не тільки
держави. Відносини, що виникають між державою й
приватним бізнесом у рамках концесійних угод, не є
прозорими. У цьому зв'язку слід законодавчо відроби-
ти порядок фінансування проектів і повернення інвес-
торові вкладених коштів, що повинне знайти відбиття в
бюджетному законодавстві, у якому потрібно перед-
бачити зобов'язання держави з цивільно-правових до-
говорах. Справа в тому, що в нашій країні бюджетне пра-
во має перевага перед контрактним правом. Концесійні
договори розраховані на строк суттєво більший ніж
бюджет України. Виникають ризики у зв'язку зі зміною
бюджетного законодавства. При довгостроковій кон-
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цесії реальним стає ризик невиконання державою своїх
фінансових зобов'язань. Необхідні відповідні бюджетні
гарантії щодо довгострокових концесійних угод.

Держава, залучаючи приватний капітал для фінан-
сування капіталомістких проектів, що довго окупають-
ся, але важливих для розвитку господарського комп-
лексу, не втрачає над ними контроль, а приватний бізнес
одержує доступ до раніше закритих секторів економі-
ки, наприклад, до транспортної інфраструктури, житло-
во-комунального господарства, привносячи із собою
нові ефективні технології управління. За даними
Infrastructure Journal, у першій половині 2010 р. загаль-
ний обсяг тільки інфраструктурних проектів, реалізова-
них через механізм ДПП, виріс у світі на 7% у порівнянні
з аналогічним періодом 2009 року й склав 27,5 млрд дол.
США.

 Слід зазначити, що модернізація інфраструктури є
необхідною умовою зростання й інноваційного віднов-
лення економіки, у зв'язку із чим інвестиції в розвиток
інфраструктури виступають інструментом економічної
політики багатьох країн. Збільшення видатків на розви-
ток інфраструктури, у тому числі із залученням приват-
ного сектору, планується в рамках економічної стратегії
розвитку США, Німеччини, Китаю, Індії, Канади, Вели-
кобританії. За даними аудиторського агентства КПМГ,
в Україні щорічні обсяги державних інвестицій в інфра-
структуру становлять 0,5—1% ВВП, що нижче середніх
світових показників (4—5% ВВП). Планований обсяг
інвестицій в інфраструктуру до 2020 року становить 1
трлн дол. США, при цьому третина цієї суми планується
залучити за рахунок приватного сектору, що припускає
розвиток обсягу українського ринку ДПП. У цей час в
Українї, на різних стадіях підготовки для подальшої
реалізації на базі ДПП, перебуває близько ста проектів,
можливо, їхня ефективність буде залежати від розроб-
ки оптимальних інституціональних умов, структури кон-
трактів і своєчасного фінансування.

Аналіз світового досвіду реалізації проектів ДПП
показує, що специфічні риси й особливості формуван-
ня інституту державно-приватного партнерства визна-
чаються історичними, суспільними й економічними особ-
ливостями розвитку кожної країни.

У сучасних економічно розвинених країнах не-
обхідність рішення інноваційних, соціальних завдань
часто вступає в протиріччя із завданням ефективного
використання бюджетних коштів. У рамках Європейсь-
кого співтовариства на рішення даної проблеми спря-
мований розвиток системи sustainable procurement (дер-
жавні закупівлі з метою сталого розвитку), як в області
поточних витрат на суспільні (державні) потреби, так і в
тривалих інвестиційних проектах. У новій системі істот-
на роль відведена стимулюючим заходам для дотриман-
ня державними замовниками як суб'єктами контрактних
відносин трьох базових принципів — ефективності, еко-
логічності й соціальної корисності закуповуваних то-
варів, робіт, послуг у масштабах усього суспільства.

Дана концепція припускає як традиційні форми дер-
жавно-приватного партнерства, що опираються на рег-
ламентовані контрактні відносини, так і в створення
більш складних форм партнерства для будівництва й
управління суспільно значимими (інфраструктурними,
соціальними) об'єктами. Зокрема у рамках даної кон-

цепції держава в особі органів його виконавчої влади
різних рівнів (загальнонаціональних, штатів, графств,
територій, провінцій, муніципалітетів і т.п.) відмовляєть-
ся від деяких традиційно виконуваних ними функцій і
передає їх організаціям приватного сектору на основі
довгострокового контракту. Прикладами є контракта-
ція приватних фірм для будівництва й утримування в'яз-
ниць в Англії, будівництво й утримування платних авто-
трас в Італії, комунальне обслуговування населених
пунктів (наприклад, прибирання вулиць, вивіз сміття і
т.д.) у цілому ряді країн.

Як показує аналіз досвіду ДПП, у сучасних неста-
більних економічних умовах завдання розвитку в нашій
країні традиційних проектів, що припускають повернен-
ня приватним партнером власних інвестицій за рахунок
експлуатації об'єктів без фінансової підтримки держави
є надзвичайно складним. Так, у сфері житлово-комуналь-
ного господарства й транспортному секторі відсутня дов-
гострокова тарифна політика, що не дозволяє зробити
економічне обгрунтування витрат і відповідно спрогно-
зувати доходи від експлуатації об'єктів. У цьому зв'язку
розвиток проектів ДПП із довгостроковими зобов'язан-
нями держави з здійснення платежів на користь приват-
них інвесторів (тобто контрактів "нового покоління")
представляється актуальним і перспективним.

Однією з таких нових форм взаємодії, що довела
свою ефективність у світовій практиці, виступають кон-
тракти життєвого циклу (КЖЦ). У правовій літературі
виділяють наступні основні ознаки контрактів життєво-
го циклу:

— контракти охоплюють усі три етапи життя об'єкта:
проектування, будівництво, експлуатацію;

— приватний партнер самостійно ухвалює всі про-
ектні й технічні рішення, необхідні для виконання про-
екту й несе всі відповідні ризики;

— первинне залучення фінансування в проект здійс-
нюється приватним партнером в особі спеціально ство-
реної проектної компанії;

— державний партнер здійснює платежі тільки з мо-
менту початку експлуатації об'єкта; дані платежі явля-
ють собою "плату" за сервіс і залежать від виконання
функціональних вимог за контрактом і від якості побу-
дованого об'єкта;

— платежі за сервіс від державного партнера по-
винні бути гарантовані на весь період дії контракту.

Відмінною рисою проектів з використанням кон-
трактів життєвого циклу є можливість розбудовувати
інфраструктуру за допомогою позабюджетних джерел
фінансування з відкладеним навантаженням на бюджет.
Відповідно до КЖЦ інвестор зобов'язується спроекту-
вати, побудувати й здійснювати поточну експлуатацію
об'єкта державної власності, а державний замовник
повинен компенсувати вартість будівництва й вносити
періодичні платежі за сервіс функціонуючого об'єкта з
моменту його введення в експлуатацію. На прикладі
транспортної інфраструктури виділимо ключові відмін-
ності державного замовлення, договору концесії від
"нових" контрактів життєвого циклу.

Таким чином, головна відмінність КЖЦ від концесії
укладається в можливості створення й модернізації
об'єктів, які не можна зробити платними, при цьому до-
хідна частина інвестора формується не за рахунок ко-
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мерційних вступів від користування об'єкта, а за раху-
нок відрахувань із бюджету за надання сервісу. Кон-
тракти життєвого циклу вигідні як державі, яка ефек-
тивніше витрачає бюджетні кошти, так і інвесторові, що
одержує довгостроковий контракт із державним замов-
ником, що не залежить від ризику попиту й інших рин-
кових факторів. Модель КЖЦ стимулює приватних
підрядників на якісне будівництво й сервіс об'єкту, бо
сервісні платежі прямо залежать від відповідності об-
'єкта функціональним характеристикам, погодженим у
контракті незалежно від попиту на послуги.

У світовій практиці в якості найважливішого меха-
нізму державно-приватного партнерства, що дозволяє
підвищити ефективність бюджетних видатків, розгляда-
ються довгострокові партнерські договори, що також
відносяться до контрактів "нового покоління".

У цей час найбільше поширення вони одержали у
Франції (партнерські договори законодавчо були вве-
дені у практику 17 червня 2004 р.). Відповідно до тако-
го договору держава (або його уповноважений орган)
делегує приватному партнерові на строк, обумовлений
виходячи з окупності проекту, "глобальну послугу" по
здійсненню фінансування будівництва або реконст-
рукції об'єктів інфраструктури, по управлінню, експ-
луатації й технічному обслуговуванню об'єктів або інших
видів послуг в інтересах держави.

Відмінною рисою французького партнерського до-
говору є те, що він укладається з метою надання послуг,
що перебувають у сфері повноважень державних (пуб-
лічних) установ у зв'язку з реалізацією ними держав-
них функцій. Предметом договору є покупка держав-
ним (публічним) партнером у розстрочку необхідних
сервісних послуг у приватного партнера. На відміну від
державного замовлення в основі "партнерського дого-
вору" закладений механізм розподілу ризиків між сто-
ронами договору. Саме публічна сторона несе ризики
попиту на послуги, а приватна сторона несе ризики, зв'я-
зані з будівництвом, управлінням і експлуатацією
об'єктів, якістю надаваних послуг.

ВИСНОВКИ
Розглядаючи європейський досвід використання

інноваційних методів управління інфраструктурою і їх
інноваційні політики, можна зробити висновки, що не
зважаючи на визнання важливості інноваційного підхо-
ду, країни далеко не завжди його використовують, або
обирають тільки деякі аспекти.

Грунтуючись на проведеному дослідженні щодо
застосування інноваційного підходу до управління
інфраструктурою в провідних крайніх світу, можна зап-
ропонувати схему інноваційного управління транспорт-
ною інфраструктурою, котра складається з трьох об-
ластей дій, котрі спрямовані на підвищення якості на-
дання послуг споживачам й охоплює усі види транспор-
тної інфраструктури.

Механізм залучення інвестицій представлений дер-
жавно-приватним партнерством, оскільки, як показує
закордонний досвід, перехід в усе більших масштабах
до розвитку різних форм і моделей державно-приват-
ного партнерства, розширення чисельності регіонів, га-
лузей і сфер, що використовують принципи партнерства,
може забезпечити одержання мультиплікативного

ефекту за рахунок включення у формування інтегра-
ційних ланцюжків усе більшого числа приватних
суб'єктів ринкових відносин.

У міжнародній практиці виділяють досить багато
моделей ДПП, форм та видів контрактів, що пояснюєть-
ся специфічними рисами й особливостями формування
інституту державно-приватного партнерства, історични-
ми, суспільними й економічними особливостями розвит-
ку кожної країни.

Аналіз досвіду ДПП, у сучасних нестабільних еко-
номічних умовах показав, що відсутня довгострокова
тарифна політика, часто відсутня можливість зробити
економічне обгрунтування витрат і відповідно спрогно-
зувати доходи від експлуатації об'єктів. У цьому зв'яз-
ку розвиток проектів ДПП із довгостроковими зобов'я-
заннями держави з здійснення платежів на користь при-
ватних інвесторів (тобто контрактів "нового покоління")
представляється актуальним і перспективним.

Однією з таких нових форм взаємодії, що довела
свою ефективність у світовій практиці, виступають кон-
тракти життєвого циклу. Головна відмінність КЖЦ від
концесії укладається в можливості створення й модер-
нізації об'єктів, які не можна зробити платними, при
цьому дохідна частина інвестора формується не за ра-
хунок комерційних вступів від користування об'єкта, а
за рахунок відрахувань із бюджету за надання сервісу.
Контракти життєвого циклу вигідні як державі, яка ефек-
тивніше витрачає бюджетні кошти, так і інвесторові, що
одержує довгостроковий контракт із державним замов-
ником, що не залежить від ризику попиту й інших рин-
кових факторів. Модель КЖЦ стимулює приватних
підрядників на якісне будівництво й сервіс об'єкту, тому
що сервісні платежі прямо залежать від відповідності
об'єкта функціональним характеристикам, погодженим
у контракті незалежно від попиту на послуги.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Побудова систем управління якістю кадрового

та освітнього забезпечення продовольчої сфери є
актуальним питанням, вирішення якого надає мож-
ливість досягти успіху на шляху інтеграції вищої ос-
віти України у Європейській освітній простір. Зро-
стання конкуренції на ринку освітніх послуг Украї-
ни та потреба забезпечити гідне місце вітчизняної
освітньої системи на міжнародному ринку дослід-
жуваних послуг вимагає впровадження організа-
ційно-економічних новацій, однією з яких є систе-
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ма управління якістю послуг ВНЗ. У структурі про-
цедур, що потребують реалізації на зазначеному
шляху є документування системи управління якістю
послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування систем управління якістю
послуг ВНЗ отримало розвиток у працях Р. Франка [1],
В. Філіппова [4], М. Усова [5], М. Курбатової [6] та ін.
Авторами здійснювалося дослідження різних за своїм
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змістом аспектів управління якістю послуг ВНЗ. Попри
високу актуальність досліджуваного питання такі спе-
цифічні його аспекти, як документування систем управ-
ління якістю кадрового та освітнього забезпечення про-
довольчої сфери достатнього розвитку не отримали.

ФОРМУВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є наведення результатів дослідження

процесу документування систем управління якістю (далі
— СУЯ) кадрового та освітнього забезпечення продо-
вольчої сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Матеріальним виразом СУЯ є цілісна система описів

(документування) процесів, пов'язаних з гарантією
якості продукції і процесів ВНЗ. Реалізація процесного
підходу має на меті письмове закріплення положень, що
регламентують роботу СУЯ ВНЗ.

Традиційно система внутрішньої документації
ВНЗ будувалася на основі наступних документів:
Статуту, Положень про структурні підрозділи (про
кафедру, про факультет і т. п.), Правил або Порядків
(прийому студентів, підготовки і проведення екзаме-
наційної сесії, відряджання співробітників і т. п.) і
посадових інструкцій (декана, зав. кафедрою і ін.).
Мінімальний набір таких документів включає на-
ступні Положення:

— про факультет;
— про кафедру;
— про навчально-методичний комплекс дисцип-

ліни (УМКД);
— про державний іспит;
— про проведення практик студентів;
— про стажування магістрів і ін.
Всі ці документи в основному мають функціо-

нальну орієнтацію, навіть якщо вони і описують по-
рядок виконання якого-небудь процесу або роботи.
Перехід від функціональної організації управління
до процесно-орієнтованої вимагає поступового пе-
ретворення існуючих у ВНЗ Положень і Порядків в
документовані процедури системи якості.

На перших етапах побудови СУЯ ВНЗ у структурі
її документації можуть бути наявні діючі внутрішні
нормативні документи: Положення,  Порядки,
інструкції та ін. При цьому слід включити їх в загаль-
ну систему ідентифікації документації СУЯ ВНЗ і
пред'являти до них всі вимоги, застосовні для будь-
яких документів СУЯ: вимоги до змісту і побудови,
порядку розробки, затвердження і перегляду, вимо-
ги до розсилки і ін.

Розробка документації СУЯ ВНЗ може відпові-
дати або процесам ВНЗ, або структурі вживаного
стандарту якості, або комбінації з них. Може також
використовуватися будь-яка інша розробка, яка за-
довольняє потреби ВНЗ.

Цілі і вигоди для ВНЗ в існуванні системи управ-
ління документацією, відповідною вимогам стандар-
ту ДСТУ ІСО 9001-2001, включають наступне:

— забезпечення кращого взаємозв'язку взаємо-
діючих груп всередині ВНЗ;

— забезпечення взаємного розуміння між пер-
соналом і керівництвом ВНЗ;

— встановлення порядку виконання завдань для
досягнення встановлених цілей;

— забезпечення об'єктивного свідоцтва того, що
встановлені вимоги були виконані;

— забезпечення ясної, ефективної структури
діяльності ВНЗ;

— забезпечення основи для постійного пол-
іпшення;

— забезпечення чіткої структури вимог для по-
стачальників і контрагентів;

— забезпечення бази для проведення аудитів і
сертифікації СУЯ ВНЗ;

СУЯ ВНЗ має будуватися на основі наступних до-
кументів:

1. Документи, що представляють злагоджену
інформацію про СУЯ ВНЗ, призначену як для внутр-
ішнього, так і для зовнішнього користування. До та-
ких документів відносяться: документально оформ-
лена Заява про політику і цілі в галузі якості і "Кер-
івництво якістю". При цьому заява про політику і цілі
в галузі якості може бути незалежним документом,
або бути включеним до "Керівництва якістю".

2. Документи, що описують і регламентують про-
цеси ВНЗ і що містять інформацію про те, як по-
слідовно виконувати дії і процеси. До числа таких
документів відносяться специфікації процесів, доку-
ментовані процедури (ДП) і робочі інструкції (РІ). До-
кументована процедура (ДП) — документований
встановлений спосіб здійснення діяльності або ви-
конання певної роботи (процесу).

Робочі інструкції (РІ) — це письмові вказівки, що
визначають конкретну послідовність дій при вико-
нанні окремих робіт або операцій. По суті робочі
інструкції — це документи, регулюючі належне ви-
конання видів діяльності на робочому місці. Робочі
інструкції повинні бути розроблені з метою опису ви-
конання всіх робіт, на яких відсутність даних
інструкцій позначилася б несприятливо. РІ повинні
мати назву і власну ідентифікацію. Структура, фор-
мат і рівень деталізації, що використовується в ро-
бочих інструкціях, повинні бути розроблені з ураху-
ванням потреб персоналу ВНЗ і залежать від склад-
ності робіт, методів, проведеної підготовки, навичок
і кваліфікації персоналу, що використовуються.
Структура робочих інструкцій може відрізнятися від
структури документованих процедур. РІ можуть бути
включені в ДП або згадані в них.

3. Документи планування різних видів, що опи-
сують, як СУЯ ВНЗ застосовується до конкретної ос-
вітньої програми, послуги, проекту або контракту;
до таких документів відносяться плани (або програ-
ми) якості.

Плани або програми якості — документи, що
визначають, які процедури і відповідні ресурси,
ким і коли повинні застосовуватися до певної осв-
ітньої програми, послуги, проекту, контракту або
підрозділу. Область розповсюдження плану якості
повинна бути визначена. План якості може вклю-
чати певні процедури, робочі інструкції, та/або
звіти. В ВНЗ такі плани можуть бути річними і пер-
спективними планами роботи, розвитку підрозділів
(філіалів, факультетів і кафедр), бізнес-плани
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відкриття нових освітніх програм і спеціальностей,
плани виконання конкретних науково-дослідних
проектів і т.д.

4. Записи за якістю — документи, що містять до-
сягнуті результати або свідоцтва здійсненої діяль-
ності і необхідні для гарантії ефективної роботи і уп-
равління процесами. До таких документів відносять-
ся — документальні записи, що відображають стан
деяких характеристик СУЯ ВНЗ або робочих про-
цесів на певний момент або проміжок часу. Вони
можуть містити інформацію:

— про ступінь досягнення цілей у галузі якості;
— про рівень задоволеності споживачів;
— про результати функціонування СУЯ для про-

ведення її аналізу;
— про тенденції в галузі якості освіти;
— про корегуючі дії і їх ефективність;
— про кваліфікацію і підготовку персоналу;
— про порівняння в галузі конкурентоспромож-

ності ВНЗ і ін.
Приклади записів: рішення, протоколи, акти,

звіти, робочі журнали, списки, відомості, альбоми
бланків, переліки і т.п.

5. Правові, нормативні і технічні документи, що
встановлюють вимоги до продукції або послуги; до
них відносяться документи, що містять нормативні
вимоги і умови, наприклад, Державний стандарт
вищої освіти по різних напрямах і спеціальностях,
інші стандарти, технічні умови, документи органів
влади, контролю і нагляду, інструктивні документи
Міністерства освіти і т.д.

6. Організаційно-правові: статут ВНЗ, організа-
ційна структура, матриця повноважень і відповідаль-
ності, положення про структурні підрозділи, поса-
дові інструкції, порядки і т.п.

Як видно з приведеного вище опису можливих
видів документації ВНЗ, що мають використовува-
тися в його СУЯ, вона може бути побудована як
ієрархія. Таке уявлення полегшує розповсюдження,
підтримку і розуміння структури документації СУЯ
ВНЗ. Вся документація може бути умовно розділе-
на на 6 рівнів, відповідно значущості і широті вжи-
вання відповідних документів у рамках ВНЗ. До 1
рівня відносяться політика і цілі ВНЗ у галузі якості,
а також Керівництво якістю. Цей рівень відображає
управління якістю з боку керівництва. До 2 рівня
відносяться — специфікації процесів і ДП, при цьо-
му специфікації процесів частково тяжіють до 1
рівня, оскільки містять також цілі ВНЗ за процеса-
ми. 3 рівень включає всілякі документи по плануван-
ню. До 4 рівня відносяться записи за якістю, а до 5
рівня — різні зовнішні і внутрішні правові, норма-
тивні і технічні документи, що визначають вимоги до
основних видів діяльності ВНЗ. 6 рівень включає
організаційно-правові, методичні і процедурні доку-
менти, регламентуючі загальні для ВНЗ процеси і
діяльність його структурних і функціональних
підрозділів і посадовців.
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У статті наведено результати дослідження про-

цесу документування системи управління якістю

кадрового та освітнього забезпечення продовольчої
сфери, встановлено особливості зазначеного проце-
су та можливості його реалізації.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес диверсифікації завжди супроводжується

наявністю певної невизначеності, а отже, існуванням
ризиків успішності його реалізації. Характерною рисою
підприємств залізничного транспорту є постійне вдос-
коналення виробничої діяльності з метою виходу на нові
види продукції. При цьому відбувається перерозподіл
наявних у підприємств активів, що зумовлює зміну його
економічного потенціалу та фінансової ваги на ринку.
Відповідно з точки зору мінімізації ризиків та забезпе-
чення високого економічного потенціалу при реалізації
диверсифікаційних проектів, пов'язаних з виробничими
процесами на підприємстві, необхідно враховувати
структуру наявних у нього активів, згідно з якою оби-
рати найбільш оптимальну стратегію диверсифікації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У працях відомих дослідників таких як Ансофф І.Ф.,
Дереза В.М., Наливайко А.П., Попова С.М., Маслак О.І.,
Міньковська М.В., Чудаков А.Б. велика увага при-
діляється процесам диверсифікації на підприємствах

УДК 338.45: 658
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OPTIMIZATION OF DIVERSIFICATION PRODUCTION PROCESS OF RAILWAY ENTERPRISES
BY CRITERIAS OF LIQUIDITY THEIR ASSETS
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різного роду діяльності. На сьогоднішній день виділені
основні напрями дослідження таких процесів, їх основні
класифікаційні ознаки та методики реалізації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення основних закономірнос-

тей при оптимізації диверсифікаційних рішень спрямо-
ваних на зміну виробничих процесів підприємств заліз-
ничного транспорту. Як одну з важливих залежностей
необхідно розглянути залежність зміни величини
ліквідності активів підприємства від диверсифікаційних
процесів, що проводяться на ньому, зокрема таких, що
пов'язані з виробничим процесом. При цьому необхід-
но визначити величину ризику впровадження того чи
іншого диверсифікаційного проекту та за її значенням
розв'язати задачу вибору оптимального вибору дивер-
сифікаційної стратегії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із завдань диверсифікації є зниження ризиків

інвестицій, наприклад, у виробничі активи, не знижую-
чи загальної дохідності підприємства. При цьому най-
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більший ефект від диверсифікації можна отримати в ре-
зультаті інвестування коштів у різні сегменти виробниц-
тва, якщо мова йде про виробниче підприємство. При
цьому падіння вартості одних активів компенсуються
зростанням вартості інших, з одночасним перерозпри-
діленням ризиків. Також важливим фактором успішності
диверсифікації є чітке визначення інвестиційних на-
прямів.

Відомо два останніх типи диверсифікаційних про-
цесів, що пов'язані з наявною діяльністю підприємства
і непов'язані з такою діяльністю. Відповідно пов'язана
з діяльністю диверсифікація може бути як горизонталь-
ною, так і вертикальною. Вертикальна базується на ви-
пуску виробів попереднього або наступного ступеня ви-
робничого процесу, а горизонтальна — на виробництві
нових видів продукції існуючого ступеня виробничого
процесу. При цьому в двох випадках диверсифікації ви-
робництва присутні певні ризики, мінімізація яких є од-
ним з завдань даного процесу.

Отже, основною проблемою проведення диверси-
фікації виробництва є мінімізація ризиків при інвесту-
ванні. У даному процесі основними характерними інди-
каторами є фінансова залежність та ліквідність май-
бутніх активів підприємства. У якості додаткових інди-
каторів можна використати такі фінансові показники,
як коефіцієнт використання надходження, оборотності
капіталу. У кінцевому результаті необхідно забезпечи-
ти допустиму рентабельність інвестицій.

У більшості випадків у процесі диверсифікації, що
проводиться на підприємствах залізничного транспор-
ту, основну увагу приділяють диверсифікації виробни-
чих процесів.

Відповідно в процесі досліджень діяльності під-
приємств проводиться структурний аналіз, метою яко-
го є вивчення структури і динаміки засобів підприємства
і джерел їх формування. Структурному аналізу передує
загальне оцінювання динаміки активів організації, яке
здійснюють методом зіставлення темпів приросту ак-
тивів з темпами фінансових результатів [1]. Тому вели-
чина активів підприємства та їх структура є важливим
показником як при дослідженні наявного фінансового
стану підприємства, так і для здійснення певних про-
гнозів подальшого його розвитку в процесі впроваджен-
ня загальних проектних рішень, і зокрема диверсифі-
каційних.

З метою подальших досліджень, пов'язаних з вибо-
ром оптимального рішення щодо диверсифікації вироб-
ничих процесів підприємств залізничного транспорту
розглянемо основні види активів. Аналізуючи сучасні

теоретичні дослідження [2], можна виділити п'ять ос-
новних видів активів за рівнем їх ліквідності на основі
двох факторів (можливого терміну реалізації зміни вар-
тості): 1. Першокласні високоліквідні активи, термін
реалізації (трансформації) яких складає кілька днів без
втрати балансової вартості. 2. Високоліквідні активи,
термін реалізації яких не перевищує один місяць, а реа-
лізаційна ціна складає менш ніж 90% балансової вар-
тості. 3. Середньоліквідні активи, термін реалізації яких
складає до шести місяців, а втрата балансової вартості
не перевищує 50%. 4. Низьколіквідні активи, які мають
термін реалізації від шести до дванадцяти місяців, або
втрата балансової вартості яких складає від 50 до 90%.
5. Неліквідні активи, строк реалізації яких перевищує
дванадцять місяців, або реалізаційна втрата вартості
становить більш ніж 90%. Відповідно до даного розпо-
ділу можна виділити основні об'єкти, що відносяться до
певного виду активів, та на базі експертного аналізу
присвоїти їм відповідно вагу в системі диверсифікацій-
ної стратегії виробничих процесів як клас ризику
(табл.1).

Як видно з таблиці1, найбільш широко при диверси-
фікації виробництва на підприємствах залізничного
транспорту використовують активи третього типу
ліквідності, до яких належать нові продуктивні машини
та обладнання. Відповідно нові технології застосовують
менше у зв'язку з їх високою вартістю, хоча вони відно-
сяться до другого класу ліквідності, бо за умови за-
купівлі сучасних технологічних процесів виготовлення
певних технічних засобів термін їх реалізації є досить
коротким.

Процес диверсифікації неодмінно пов'язаний з на-
явністю певного роду ризиків і їх зниження є одним з
пріоритетних напрямів впровадження інновацій на ви-
робництві. Одним із методів визначення пріоритетного
напряму диверсифікації виробництва можна вважати
виявлення найменш ризикованого шляху вдосконален-
ня виробничих процесів з точки зору ліквідності активів
підприємства. Тобто кожне виробниче підприємство
володіє певними активами і впровадження нових вироб-
ничих програм чи загальна диверсифікація виробницт-
ва в тій чи інші мірі призведе до реструктуризації даних
активів, при цьому основним завданням, що повинно
бути вирішеним, є збільшення прибутку підприємства з
мінімальними затратами і ризиками. Тому погіршення
ліквідності нової структури активів підприємства, де
проводиться диверсифікація, і зокрема диверсифікація
виробничих процесів, повинно бути зведене до мініму-
му.

Активи Об’єкти 

Вага в системі 

диверсифікаційної 
стратегії, % 

Клас 

ризику, 
% 

А1 Грошові кошти 5…10 0,2 

А2 Технології 8…22 28 

А3 Нові продуктивні машини та 

обладнання 

 

20…70 

 

45 

А4 Застарілі малопродуктивні 

машини та обладнання 

 

5…8 

 

80 

А5 Неліквідне непрацездатне 

обладнання, що підлягає 

списанню 

 

 

0,5 

 

 

99 

Таблиця 1. Активи диверсифікаційної стратегії виробничих підприємств залізничного
транспорту
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Як зазначалось вище (табл. 1), кожен актив во-
лодіє своїм класом ризику в плані ліквідності; відпо-
відно до такої системи класів можна розрахувати
ступінь ризику диверсифікаційного проекту взагалі.
На рисунку 1 показано блок-схему забезпечення ви-
бору проекту диверсифікації виробничого процесу
підприємств залізничного транспорту з пріоритетним
врахуванням показників ліквідності активів. На пер-
шому етапі розробки проекту диверсифікації необхі-
дно визначити чистий оборотний капітал підприєм-
ства, яким, як відомо, є різниця між оборотними ак-
тивами підприємства та його поточними зобов'язан-
нями. Його наявність та величина свідчать про спро-
можність підприємства сплачувати свої поточні зобо-
в'язання та розширювати подальшу діяльність. При
достатній сумі оборотного капіталу проводиться роз-

робка диверсифікаційного проекту, в якому визнача-
ються величини основних інвестицій і пріоритетних на-
прямів вкладання коштів.

Після визначення загальної вартості проекту необ-
хідно визначити прийнятність з точки зору основних
індикаторів ризику, а саме: коефіцієнта фінансової за-
лежності та ступеня ліквідності активів підприємства.
Якщо фінансова залежність підприємства після впро-
вадження розробленого диверсифікаційного проекту
знаходиться в допустимих межах, необхідно провести
розподіл активів та пасивів підприємства, тобто сфор-
мувати відповідні матриці МА та МП, в яких передбачи-
ти величини активів і пасивів підприємства в процесі і
після реалізації диверсифікаційного проекту та їх роз-
поділ за відповідними класифікаційними ознаками щодо
ліквідності:
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Розрахунок та перевірка ні 
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 Так 
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Визначення чистого оборотного 

капіталу підприємства 

Розробка проекту диверсифікації 

Визначення величини інвестицій 

І1,І2….Іn 

  Кф3  ≤   [Кф3] 

         A1   ± A1I1   A1  ±   A1I2 …A1  ± A1In 

          A2±   A2I1 A2  ±A2I2  … A2    ±   A2In   

MA =A3   ±   A3I1   A3     ±   A3I2  … A3  ±A3In 

                A4  ±  A4I1A4     ±   A4I2 …  A4   ± A4In 

 

         П1   ± П1I1   П1  ±   П1I2 …П1  ± П1In 

          П2±   П2I1 П2  ± П2I2  … П2    ±   П2In   

MП =П3   ±   П3I1   П3     ±   П3I2  … П3  ±П3In 

                П4  ±  П4I1 П4     ±   П4I2 …  П4   ± П4In 

 

ка…n  ≤ [ka7] 

MAn=[MAn] 

Визначення 

диверсифікаційних активів 

DA1n=A1n – A1, 

      DA2n=A2n – A2,    

  DA3n=A3n – A3, 

 DA4n=A4n – A4 

Визначення додаткових 

індикаторів: показників ефективності 

використання капіталу (коефіцієнти 

маневреності, використання, 
надходження, оборотності капіталу, 

показників рентабельності) 

En=f(km,knk,P…) 

 

Визначення величини ризику n-го 

диверсифікаційного проекту  

Rn=  

Прийняття 

диверсифікаційного проекту 

за функцією мети:                                                   

 

Рис. 1. Алгоритм оптимізації диверсифікації виробничого процесу підприємств залізничного
транспорту в плані ліквідності його активів
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A1 ± A1
I1

A1 ± A1
I2
 … A1 ± A1

In

A2 ± A2
I1

A2 ± A2
I2
 … A2 ± A2

In
(1)

MA = A3 ± A3
I1

A3 ± A3
I2
 … A3 ± A3

In

A4 ± A4
I1

A4 ± A4
I2
 … A4 ± A4

In

П1 ± П1
I1

П1 ± П1
I2
 … П1 ± П1

In

П2 ± П2
I1

П2 ± П2
I2
 … П2 ± П2

In
(2)

MП = П3 ± П3
I1

П3 ± П3
I2
 … П3 ± П3

In

П4 ± П4
I1

П4 ± П4
I2
 … П4 ± П4

In

У кожній матриці враховано усі види інвестицій І для
п проектних рішень. Далі необхідно провести розраху-
нок і перевірку відповідності коефіцієнта абсолютної
ліквідності новоутворених активів для п проектних
рішень. Для проектних рішень, що не задовольняють
відповідну умову необхідно провести перерозподіл інве-
стицій за класами ліквідності активів і вразі повторної
невідповідності вимогам відкинути.

Тому важливим у процесі диверсифікації підпри-
ємств залізничного транспорту, і зокрема в процесі
диверсифікації виробничого процесу, є відповідність
об'єктів активів підприємства технологічним умовам
виробництва. Отже, в процесі алгоритмічного вирі-
шення прийнятності диверсифікаційного проекту
щодо виробничого процесу необхідно чітко реорган-
ізувати розподіл активів за класами ліквідності з обо-
в'язковим врахуванням технологічних умов виробниц-
тва.

Наступним етапом є визначення додаткових інди-
каторів прийняття диверсифікаційного проекту до
впровадження, а саме: величин, що характеризують
ефективність використання капіталу підприємства вза-
галі і інвестиційного капіталу зокрема. Залежність
ефективності інвестицій можна описати наступним чи-
ном:

 Еп = f (km, knk, P…)   (3),
де km — коефіцієнт маневреності капіталу;
knk — коефіцієнт надходження капіталу;
Р — рентабельність капіталу підприємства.
Паралельно визначенню основних показників

ефективності запропонованих проектних рішень щодо
диверсифікації виробництва підприємств залізнично-
го транспорту необхідно визначити величини диверси-
фікаційних активів, які визначаються як різниця між
величинами активів за відповідними класами лік-
відності після впровадження п-го диверсифікаційного
проекту і величинами відповідних активів до його впро-
вадження:

DA1
n
 = A1

n
 — A1,

DA2
n
 = A2

n
 — A2, (4),

DA3
n
 = A3

n
 — A3,

DA4
n
 = A4

n
 — A4

де DA1..4n — величина диверсифікаційного активу
за класами ліквідності;

A1..4
n
 — величина активів після впровадження п-го

диверсифікаційного проекту.
A1..4 — величина активів до впровадження дивер-

сифікаційних рішень.
Для визначення величини ризику необхідно скори-

статись класами ризиків у плані ліквідності відповідних
активів (табл. 1). Тобто відповідно до класу ризику кож-
ному з чотирьох видів присвоюється коефіцієнт ризику
kr1 = 0,002, kr2 = 0,28, kr3 = 0,45, kr4 = 0,8. Викорис-

товуючи дані коефіцієнти і величини диверсифікаційних
активів, можна розрахувати величину ризику диверси-
фікаційного проекту:

 (5),
де krm — коефіцієнт ризику активу м-го класу.
Останнім етапом відбору оптимального варіанту

диверсифікації виробничого процесу підприємств залі-
зничного транспорту є відбір проектних рішень з мак-
симальними показниками ефективності та мінімальним
ризиком. Функцію мети такого відбору можна предста-
вити у вигляді:

 (6).

При такому підході до відбору проектних рішень
диверсифікації виробничих процесів підприємств за-
лізничного транспорту можна вийти на оптимальні
рішення в плані ризиків, пов'язаних з ліквідністю його
активів. І, як наслідок, це призведе до значного змен-
шення невизначеності у прогнозах успішності реалі-
зації диверсифікаційної політики підприємств заліз-
ничного транспорту, пов'язаної з виробничими про-
цесами.

ВИСНОВКИ
Для того, щоб здійснювати ефективну інтеграцію

виробничих процесів та забезпечити оптимальне вико-
ристання всіх ресурсів на підприємстві, як одну з важ-
ливих особливостей розглянуто залежність зміни вели-
чини ліквідності активів підприємства від диверсифіка-
ційних процесів, що проводяться на ньому, зокрема та-
ких, що пов'язані з виробничим процесом. Відповідно
підприємство повинно здійснювати диверсифікацію з
найбільшою для себе вигодою та найменшим ризиком,
тобто вибирати оптимальний варіант вкладення капіта-
лу з максимально можливим прибутком і забезпечен-
ням фінансової стійкості підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Адміністрування податків посідає важливе місце в си-
стемі державного податкового регулювання, проте єдиної
точки зору щодо його взаємозв'язків з даним напрямом
державного управління у фінансовій сфері, сутності по-
даткового адміністрування, його функцій, цілей та завдань
в науковій літературі немає. Таким чином, на сьогодні ак-
туальним стає вирішення визначених вище проблеми, що
дозволить значно розвинути теоретичні наукові погляди
на адміністрування податків, а отже, упорядкувати прак-
тику організації цього та підпорядкованих йому процесів.

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

Дослідженню проблем формування ефективної си-
стем адміністрування податків, зборів та обов'язкових
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платежів як елементу системи державного податково-
го регулювання соціально-економічного розвитку краї-
ни присвячені наукові праці багатьох вітчизняних та
зарубіжних дослідників. Найвагоміші напрацювання
в даній сфері мають такі науковці: Н.М. Крючкової,
Л.О. Миргородської, Д.В. Колягіна, О.В. Мещерякової,
У.М. Хассі, Д.С. Любіка, М.М. Тютюрюкова, М.Р. Бобо-
ева, М.Г. Ракітова, І.М. Александрова, Н.Ю. Коротіної,
О.Л. Корнієнко та ін. Незважаючи на значну кількість
публікацій з проблем оподаткування, нині відсутні грун-
товні наукові розробки, які відображають адміністру-
вання податків зборів та обов'язкових платежів як важ-
ливий елемент системи державного регулювання еко-
номного та соціального розвитку країни податковими
методами.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є розробка пропозицій та рекомен-
дацій щодо формування системи адміністрування по-
датків, зборів та обов'язкових платежів як важливого
елементу державного регулювання економічного та
соціального розвитку країни податковими методами та
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інструментами. Для досягнення поставленої мети в
статті було вирішено такі завдання: досліджено основні
історичні аспекти розвитку податкового адмініструван-
ня, досліджено сучасні наукові погляди на визначення
сутності адміністрування податків, визначено основні
сутнісні характеристики адміністрування податків, за-
пропоновано розглядати адміністрування податків з
різних аспектів, визначено функції адміністрування по-
датків, охарактеризовано роль органів державної вла-
ди у податковому адмініструванні, виокремлено та оха-
рактеризовано інтереси зацікавлених у ефективному ад-
мініструванні податків осіб.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Практика адміністрування податків в Україні має не
досить тривалу історію, яка розпочалася із здобуттям
нашою державою незалежності та початком розбудо-
ви національної системи оподаткування. Але початок ак-
тивного використання терміну "адміністрування по-
датків" припадає на другу половину 1990-х років, хоча
точного уявлення про дане економічне явище ще не було
сформовано.

У науковій літературі кінця ХІХ — початку ХХ сто-
ліття згадуються терміни "податна політика" й "фінан-
сова техніка", які за своїм змістом дещо схожі на су-
часне розуміння терміну "адміністрування податків" [1].

Механізми адміністрування податків у період ста-
новлення вітчизняної системи оподат-кування мали суто
фіскальний характер, не сприяли активному соціально-
економічному розвитку суспільства та налагодженню
партнерських взаємовідносин між державою та платни-
ками податків. З розвитком громадянського суспільства
в Україні представниками влади стали активніше виго-
лошуватися принципи взаємовигідної співпраці між дер-
жавою в особі уповноважених органів та платниками
податків, акценти в системі оподаткування почали пе-
реноситися від необхідності виключного задоволення
фінансових інтересів держави до врахування інтересів
самих платників податків. Таким чином, система адмі-
ністрування податків розвивається разом із державою,
її цілями та завданнями, а також соціально-економіч-
ними цінностями суспільства.

Крім того, подолання наслідків світової фінансово-
економічної кризи та необхідність переходу нашої дер-
жави до активної стадії розвитку соціально-орієнтова-
ної ринкової економіки ставить на передній план про-
довження поступового реформування вітчизняної сис-
теми адміністрування податків, зборів (обов'язкових
платежів) на основі принципів партнерства, законності
та рівності прав контролюючих органів і органів стяг-
нення та платників податків. Перебудова системи опо-
даткування за даними принципами забезпечить сприй-
няття змін, що втілюються у життя всіма суб'єктами опо-
даткування.

На початковому етапі дослідження сутності "адмі-
ністрування податків" доцільно провести дослідження
визначення даного терміну в нормативно-правових ак-
тах, а також аналіз сучасних наукових поглядів на дану
наукову проблему.

Слід зазначити, що в чинному Податковому кодексі
України [2], як і в нормативно-правових акта, що регу-
лювали податкові відносини до його прийняття, чіткого
визначення терміну "адміністрування податків" не на-
ведено. Крім того, певна частина наукових праць, не-
зважаючи на те, що предметом їх дослідження відпові-
дно до назви, задекларовано податкове адмініструван-
ня, або їх окремі розділи присвячені дослідженню даної
наукової проблеми, також не надають чіткого визначен-
ня терміну "адміністрування податків" [3; 4; 5 та ін.]. Усу-
нення даного недоліку необхідно як для вдосконален-
ня підзаконних нормативно-правових актів з питань ад-
міністрування податків, так і для практичної діяльності
податкових органів і платників податків.

Аналізуючи таке визначення терміну "адміністру-
вання" В.М. Мельник [6] досить справедливо заува-
жує, щодо сумнівності притаманності адмініструван-
ня для командно-адміністративної системи, оскільки,
певні види адміністрування існують при будь-якій
формі організації суспільно-економічних відносин.
При цьому керуючою системою здійснюється чітка
регламентація процесів, що відбуваються у підпоряд-
кованих суб'єктах шляхом видання наказів та розпо-
ряджень.

З огляду на цілі та завдання державного податко-
вого регулювання та, зокрема, адміністрування по-
датків, їх ефективне функціонування неможливе без
чіткої регламентації всіх процесів у податковій сфері,
що є характерним для високо розвинутих демократич-
них держав.

Важливу роль в податковому адмініструванні відіг-
рають інструменти управління, що чітко зафіксовані в
нормах податкового законодавства та підзаконних нор-
мативно-правових актах, наприклад, порядок визначен-
ня бази оподаткування та визначення суми податку, яка
підлягає сплаті до бюджету, способи, терміни та поря-
док внесення суми нарахованого подат-ку до бюджету
тощо. Це унеможливлює неоднозначне розуміння по-
даткового законодавства, чітко встановлює правила
оподаткування, дії платників податків та податкових
органів, зменшує імовірність ухилення від оподаткуван-
ня тощо.

Більшою мірою відповідає сучасному розумінню
сутності адміністрування податків переклад основи да-
ного терміну з латинської мови, а саме: слова administ-
ration, що означає служіння, допомога, управління [7].
Таким чином, система адміністрування податків повин-
на стати сервісною службою, яка надає всіляку допо-
могу платникам задля повного та своєчасного виконан-
ня ними зобов'язань перед бюджетами та державними
цільовими фондами.

Результатом наукових пошуків В.М. Мельника [6]
стало формулювання його авторського розуміння сут-
ності терміна "адміністрування податків", під яким він
пропонує розуміти управлінську діяльність органів дер-
жавної виконавчої влади, яка пов'язана з організацією
процесу оподаткування та засновується на державних
законодавчих і нормативних актах. Але дане визначення
в свою чергу також потребує уточнення. Так, В.М. Мель-
ник розглядає тільки організаційну функцію, яка при-
таманна адмініструванню податків, інші ж залишають-
ся поза його увагою.
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М.П. Чорний [8] оперує передусім терміном "фіс-
кальне адміністрування" та пропонує розуміти його як
обумовлену нормами законодавства діяльність фіскаль-
них органів щодо забезпечення надходжень до бюд-
жетів та цільових державних фондів. Дослідник чітко
розмежовує податкове адміністрування та фіскальне
адміністрування та стверджує, що податкове адмініст-
рування є найважливішою, визначальною складовою
фіскального адміністрування, домінуюче місце якого
обумовлене не тільки часткою податкових надходжень
у сумі доходів державного бюджету, але й єдиними
принципами обліку, обчис-лення, сплати (стягнення)
податків, відповідальності платників податків і зборів.
Але в подальшому даний дослідник ототожнює ці два
терміни, що, виходячи з його попередніх тверджень, є
не досить вірним. Фіскальне адміністрування включає
управлінську діяльність у сфері формування в цілому
доходів бюджетів, а податкове адміністрування охоп-
лює виключно управління в сфері оподаткування. Отже,
податкове адміністрування є складовою частиною
фіскального.

Податкове адміністрування, на думку І.С. Букіної [9],
є системою управління податковим процесом з боку
держави та його уповноважених органів та охоплює три
основні сфери регулювання: управління податковими
органами, управління розрахунками за податками та
управління інформаційними потоками. В свою чергу,
елементами системи податкового адміністрування І.С.
Букіна визнає структуру та ієрархію податкових органів;
їх права та обов'язки; порядок збирання, обробки та
перевірки податкової звітності; застосування податко-
вих пільг та санкцій; ведення та узагальнення податко-
вої статистики; регулювання податкових відносин з
іншими країнами. На нашу думку, неточним є визнання
І.С. Букіною елементів системи адміністрування по-
датків, оскільки, як відомо, елементи системи у процесі
свого функціонування повинні взаємодіяти між собою
виконуючи певні функції та завдання. Залишається не-
зрозумілим, яким чином, наприклад, порядок збиран-
ня, обробки та перевірки податкової звітності взаємод-
іятиме з регулюванням податкових відносин з іншими
країнами. Таким чином, в даному випадку мова може
йти не про елементи системи адміністрування податків,
а про регламенти реалізації процесів, що відбуваються
в ході адміністрування податків, зборів (обов'язкових
платежів).

Акцентує увагу на мотивуючій складовій податко-
вого адміністрування А. Кізима [10], що відповідає су-
часним уявленням про дане економічне явище та заслу-
говує на увагу. Він зазначає, що адміністрування є без
перервним, ціленаправленим процесом, який містить
сукупність взаємопов'язаних процедур і методів, спря-
мованих на здійснення мотивуючого впливу на платників
податків і персонал органів, які здійснюють роботу у
рамках податкового адміністрування. Далі А. Кізима
зазначає, що функціональним елементом адмі-ністру-
вання податків є податковий контроль, що певною
мірою уточнює його позицію.

У широкому та вузькому плані пропонують розумі-
ти адміністрування податків Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов,
К.В. Петросянц [11]. Так, на думку цих дослідників, у
широкому плані під адмініструванням податків і зборів

(обов'язкових платежів) розуміється процедура реалі-
зації прав і обов'язків суб'єктів оподаткування стосов-
но погашення податкових зобов'язань. У вузькому
розумінні, за визначенням Ю.Б. Іванова, Л.М. Карпова,
К.В. Петросянц, податкове адміністрування визначаєть-
ся як комплекс дій адміністративного характеру, що
здійснюються контролюючими органами для забезпе-
чення справляння податків і зборів. За результатами
аналізу наведених визначень можливо зробити висно-
вок про те, що і перше, і друге не позбавлені певних не-
точностей. Так, перше визначення відносить до сфери
податкового адміністрування виключно процедури з
погашення податкових зобов'язань, інші ж процедури,
передбачені податковим законодавством до уваги не
взято. Друге визначення даних авторів, розглядає вик-
лючно одну групу суб'єктів оподаткування.

За результатами проведеного дослідження теоре-
тичних поглядів вітчизняних і зарубіжних науковців та
нормативно-правових актів можливо визначити основні
сутнісні характеристики адміністрування податків:

— є підсистемою державного податкового регулю-
вання, що спрямована на виконання короткострокових
цілей та завдань податкової політики держави;

— історичність розвитку адміністрування податків,
яке розвивається разом із змінами суспільно-економіч-
ного устрою держави, умов господарювання, зміщен-
ням акцентів із суто виконання фіскальних цілей на зро-
стання ролі в державному регулюванні економіки, роз-
ширенням демократичних процесів тощо;

— адміністрування податків забезпечується виключ-
но системою органів державної законодавчої, виконав-
чої та судової влади, які відповідно до законодавства
наділені повноваженнями в сфері оподаткування;

— відносини, що входять до сфери регулювання
державного податкового менеджменту чітко регламен-
туються закріпленими законами та іншими нормативно-
правовими актами юридичними нормами;

— являє собою циклічний процес прийняття управл-
інських рішень у сфері справляння та контролю за своє-
часністю та повнотою сплати податків, зборів (обов'яз-
кових платежів), що відбувається в межах циклів держав-
ного податкового регулювання та повторюється щомісяч-
но, щоквартально або щорічно залежно від податкового
періоду встановленого законодавством України;

— є особливим видом управлінської діяльності, що
спрямована на виконання державної податкової політи-
ки, одним з головних завдань якої є задоволення фінан-
сових інтересів держави та інших суб'єктів шляхом ви-
конання податкових та грошових зобов'язань, а також
погашення податкового боргу;

— всі процедури та процеси, що відбуваються в ході
адміністрування податків чітко регламентовані законо-
давчими та іншими нормативно-правовими актами, при
чому відносини в сфері оподаткування можуть регулю-
ватися виключно податковими юридичними нормами.
Таким чином, адміністрування податків знаходиться на
перетині економічної та юридичної науки;

— акцент у діяльності органів державної влади, що
відповідно до законодавства наділені повноваженнями
в сфері оподаткування зміщений з виконання суто
фіскальних повноважень на надання сервісних послуг
платникам податків.
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Як і державне податкове регулювання адміністру-
вання податків можливо розглядати в різних аспектах,
передусім як систему та як процес.

Як систему адміністрування податків можливо роз-
глядати з економічної та з організаційної точок зору.
Отже, з економічної точки зору адміністрування по-
датків являє собою сукупність норм, методів та правил
організації відносин між державою та платниками по-
датків, що чітко зафіксовані у законодавчих та інших
нормативно-правових актах, з метою формування бюд-
жетів та цільових фондів шляхом надання сервісно-
інформаційних послуг, виконання грошових і податко-
вих зобов'язань та погашення податкового боргу ос-
танніх.

З організаційної точки зору адміністрування по-
датків являє собою сукупність органів державної зако-
нодавчої, виконавчої та судової влади, які відповідно
до законодавства наділені повноваженнями в сфері
адміністрування податків, зборів (обов'язкових пла-
тежів).

Як процес державне податкове адміністрування
являє собою структурно-логічну послідовність цикліч-
ної реалізації таких основних етапів: надання податко-
вих консультацій, формування податкової звітності,
визначення сум грошових та/або податкових зобов'я-
зань, податковий контроль, облік платників податків,
погашення податкового боргу тощо.

Більш повно зрозуміти сутність адміністрування
податків можливо завдяки виявленню його функцій. У
ході свого дослідження В.М. Мельник [12] зазначає, що
адміністрування податків охоплює такі види робіт (або
напрями управлінської діяльності), що за своїм змістом
можливо охарактеризувати як функції: 1) облікова ро-
бота: облік платників податків та облік надходження
податків; 2) масово-роз'яснювальна та консультативна
робота; 3) прогнозно-аналітична робота; 4) контрольно-
перевірочна робота. Таким чином, можна встановити,
що адмініструванню податків властиві, крім організа-
ційної функції, також інші функції державного подат-
кового регулювання: планування, мотивування та конт-
роль, що засвідчує чіткий взаємозв'язок між цими дво-
ма видами державної управлінської діяльності в сфері
оподаткування.

Схожої точки зору на формулювання переліку функ-
цій адміністрування податків дотримується І.С. Букіна
[9] та пропонує розрізняти функції: планування, обліку,
контролю, аналізу та регулювання. Даний підхід дозво-
ляє досить повно охопити процес управління оподатку-
ванням в державі.

Проведений аналіз наукових підходів до визначен-
ня функцій податкового адміністрування засвідчив те,
що адмініструванню податків притаманні ті ж самі
функції, що і державному податковому регулюванню у
відповідності із класичною теорією управління: плану-
вання, організація, мотивація та контроль.

Крім того, податкове адміністрування виконує ще й
сервісні функції, або зв'язуючи процеси: комунікації та
прийняття рішень.

Функція комунікації проявляється в листуванні з
платниками податків, поданні податкової звітності, на-
данні податкових консультацій, врученні податкових
повідомлень-рішень, податкових вимог тощо.

Функція адміністрування податків — прийняття
рішень реалізується в ході призначення податкових пе-
ревірок, призначати відповідно до законодавства фінан-
сові санкції та притягувати до адміністративної відпові-
дальності, надавати відстрочення та розстрочення зо-
бов'язань та податкового боргу тощо.

Виконання вказаних функцій сприяє налагодженню
тісної співпраці між усіма суб'єктами адміністрування
податків, що, в свою чергу, сприяє добровільному ви-
конанню обов'язків зі сплати податків.

Адміністрування податків, як і податкове регулю-
вання, знаходиться в тісному взаємозв'язку з податко-
вою політикою та слугують практичним механізмом її
втілення у життя. Як вказує Т.Л. Томнюк [13], в політиці
переважає ідейна сторона заходів і рішень, тобто пере-
дусім відбувається прийняття стратегічних цілей та зав-
дань, що відповідає стратегічному рівню управління; у
державному податковому менеджменті — методологі-
чна, тобто суб'єкти управління в даному випадку роз-
робляють передусім більш конкретні цілі та завдання,
які необхідно виконати для виконання стратегії та зак-
ладають відповідні мето-дологічні механізми їх досяг-
нення, що відповідає тактичному рівню управління; в
адмініструванні податків — організаційно-виконавча,
тобто контролюючі органи та органи стягнення забез-
печують виконання встановлених цілей та регламентів
та можуть приймати певні види управлінських рішень,
які спрямовані на виконання тактичних цілей та завдань,
що відповідає оперативному рівню управління податко-
вими відносинами. Таким чином, адміністрування по-
датків відноситься до підсистеми оперативного держав-
ного податкового регулювання та знаходиться в тісно-
му взаємозв'язку з тактичними та стратегічним держав-
ним податковим регулюванням, надаючи пропозиції
щодо встановлення цільових показників функціонуван-
ня системи оподаткування, створюючи необхідне інфор-
маційне забезпечення, а також розробляючи пропозиції
та рекомендації щодо удосконалення податкового за-
конодавства тощо.

Адмініструванню податків, організації загальної
системи управління податковими правовідносинами
присвячений окремий — ІІ розділ Податкового кодексу
України [2], який, зокрема, розкриває питання обліку
платників податків, установлення правил подання подат-
кової звітності та внесення змін до неї, закріплення по-
рядку визначення сум податкових зобов'язань, їх спла-
ти, оскарження рішень контролюючих органів, стягнен-
ня штрафів, проведення перевірок.

Вирішення поставлених завдань відповідно до По-
даткового кодексу покладається на контролюючі орга-
ни та органи стягнення. Відповідно до пункту 41.1 статті
41 даного правового документу контролюючими орга-
нами є [2]:

— органи державної податкової служби — щодо
податків, які справляються до бюджетів та державних
цільових фондів, крім тих відповідальність за контроль
за сплатою яких покладається на митні органи, а також
стосовно законодавства, контроль за дотриманням яко-
го покладається на органи державної податкової служ-
би;

— митні органи — щодо мита, акцизного податку,
податку на додану вартість, інших податків, які відпо-
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відно до податкового законодавства справляються у
разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на мит-
ну територію України або територію спеціальної мит-
ної зони або вивезення (пересилання) товарів і пред-
метів з митної території України або території спеціаль-
ної митної зони.

Зазначені вище контролюючі органи повинні по-
стійно взаємодіяти в сфері адміністрування податків.
Так, зокрема, відповідно до пункту 41.3 статті 41 По-
даткового кодексу України [2] порядок контролю мит-
ними органами за сплатою платниками податків подат-
ку на додану вартість, акцизного податку та екологіч-
ного податку встановлюється спільними рішеннями цен-
трального органу державної податкової служби та спец-
іально уповноваженого центрального органу виконав-
чої влади в галузі митної справи.

Нині всі функції контролюючих органів сконцентро-
вано в одному органі державної виконавчої влади —
Державній фіскальній службі України.

Інші органи державної влади не мають права про-
водити перевірки своєчасності, достовірності, повноти
нарахування та сплати податків, у тому числі на запит
правоохоронних органів.

У свою чергу відповідно до Податкового кодексу
України [2] органами стягнення є виключно органи дер-
жавної податкової служби, які уповноважені здійсню-
вати заходи щодо забезпечення погашення податково-
го боргу в межах їх повноважень, а також державні ви-
конавці в межах своїх повноважень.

Отже, виключно Державна фіскальна служба Украї-
ни наділена відповідно до законодавства України ви-
ключними повноваженнями у сфері адміністрування по-
датків, зборів (обов'язкових платежів). Таким чином,
аналізуючи цілі та завдання, на вирішення яких спрямо-
вана діяльність державних контролюючих податкових
органів та органів стягнення слід вести мову про те, що
адміністрування податків є підсистемою оперативного
податкового регулювання та спрямоване на виконання
цілей поточної державної податкової політики.

На користь даного висновку можливо навести ще
одне положення з чинного Податкового кодексу Украї-
ни [2]. Так, стаття 100 акту передбачає можливість роз-
строчення, відстрочення грошових зобов'язань або по-
даткового боргу, тобто перенесення строків сплати
платником податків його грошових зобов'язань або по-
даткового боргу під проценти. Рішення про розстрочен-
ня та відстрочення грошових зобов'язань чи податко-
вого боргу у межах одного бюджетного року приймаєть-
ся у такому порядку:

— стосовно загальнодержавних податків та зборів
— керівником контролюючого органу (його заступни-
ком);

— стосовно місцевих податків та зборів — керівни-
ком органу державної податкової служби (його заступ-
ником) та затверджується фінансовим органом місце-
вого органу виконавчої влади, до бюджету якого зара-
ховуються такі місцеві податки чи збори.

Натомість, рішення про розстрочення та відстрочен-
ня грошових зобов'язань чи податкового боргу стосов-
но загальнодержавних податків та зборів на строк, що
виходить за межі одного бюджетного року, приймаєть-
ся керівником (заступником керівника) центрального

контролюючого органу за узгодженням з Міністерством
фінансів України.

Проведений аналіз свідчить про те, що в межах бюд-
жетного року, що відповідає часовому відрізку харак-
терному для оперативного регулювання, контролюючі
органи відносно самостійні в прийнятті рішень стосов-
но розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань
чи податкового боргу. У випадку, якщо термін розстро-
чення чи відстрочення виходить за межі одного бюд-
жетного року, тобто стає характерним для тактичного
регулювання, остаточне рішення приймається керівни-
ками більш високого рівня — Міністерством фінансів
України.

Слід зазначити, що якщо єдиною метою поточної
державної податкової політики є збільшення доходів
державного бюджету, то вона негативно позначатиметь-
ся на розвитку підприємництва. Переслідування мети
прискореного нарощення капіталу може призвести до
порушення принципів соціальної справедливості, а пе-
реслідування мети на зрівняння оподаткування доходів
різних верств населення своїм наслідком матиме при-
скорення процесу соціального розшарування суспіль-
ства. Крім того, адміністрування податків, що спрямо-
ване на наповнення бюджету за рахунок гіпертрофії
оподаткування зовнішньоекономічних операцій та до-
ходів нерезидентів, отриманих на території України,
може призвести до скорочення зовнішньоекономічних
зв'язків країни в цілому.

Отже, порушення економічних інтересів макроеко-
номічних суб'єктів, що вступають у податкові відноси-
ни з державою своїм наслідком матиме скорочення над-
ходжень до бюджетів усіх рівнів, а отже, і до порушен-
ня економічних інтересів держави, що зацікавлена у
зміцненні фінансової бази своєї діяльності. Недопущен-
ня цієї можливе тільки у випадку збалансування інте-
ресів усіх суб'єктів оподаткування — держави, в особі
спеціально уповноважених органів державної влади, та
платників податків.

З огляду на викладене вище, слід зазначити, що в
сучасній науковій літературі, присвяченій ефективній
організації корпоративного менеджменту [14; 15; 16 та
ін.], набуває поширення інноваційна концепція — опти-
мізації інтересів зацікавлених осіб. Суть цієї концепції
полягає в тому, що менеджери з метою забезпечення
ефективної діяльності підприємства мають враховува-
ти інтереси широкого кола зацікавлених осіб: держави,
власників, кредиторів, співробітників, соціальних та еко-
логічних інститутів, місцевих громад та інших, адже, на
думку авторів концепції, на сьогодні вже не достатньо
ставити лише завдання максимізації прибутку, рента-
бельності, грошового потоку.

Екстраполюючи даний підхід на систему державно-
го податкового регулювання, зокрема на адмініструван-
ня податків, можливо виокремити такі групи зацікавле-
них осіб, інтереси яких необхідно враховувати в ході
оподаткування: держава; співробітники контролюючих
органів та органів стягнення; платники податків (юри-
дичні та фізичні особи — резиденти; уряди іноземних
держав; юридичні та фізичні особи — нерезиденти).

У графічному вигляді сукупність осіб, зацікавлених
в ефективному функціонуванні системи адмініструван-
ня податків наведено на рисунку 1.
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Для врахування інтересів держави
система адміністрування податків по-
винна забезпечити формування дос-
татніх для її нормального функціону-
вання доходів, обсяг яких достатній
для фінансування всіх функціональних
напрямків. Це в свою чергу позитивно
позначиться на виконанні державою її
функцій: державного управління, обо-
рони, охорони здоров'я, утримання
соціальної інфраструктури тощо. Інте-
реси територіальні громади, роль яких
стрімко підвищується в країнах з роз-
виненою ринковою економікою, також
повинні бути задоволені в достатній
мірі. Податкова політика держави, вра-
ховуючи репресивність значної части-
ни регіонів нашої країни, повинна бути
спрямована на формування достатніх
обсягів доходів місцевих бюджетів за
рахунок, передусім, міжбюджетних
трансфертів.

Забезпечення ефективності функціонування систе-
ми адміністрування податків у значній мірі залежить від
рівня задоволення інтересів співробітників контролю-
ючих органів та органів стягнення. Оскільки саме від цих
осіб залежить якість виконання функцій системи адмі-
ністрування податків. Незадоволеність інтересів співро-
бітників контролюючих органів може призвести до зни-
ження ефективності виконання ними їх посадових обо-
в'язків або до звільнення висококваліфікованих праці-
вників.

Врахування при функціонуванні системи адмініст-
рування податків інтересів фізичних осіб — резидентів
або домогосподарств — тісно пов'язано із врахуванням
інтересів самої держави, оскільки на державу покла-
дається виплата в належному розмірі заробітних плат
фізичним особам, які є працівниками бюджетних уста-
нов і організацій, від рівня задоволення інтересів яких
залежить, у підсумку, ефективність виконання держа-
вою її функцій. Крім того, бюджетна політика повинна
передбачати виплату на належному рівні трансфертних
виплат соціально незахищеним верствам населення. В
ході адміністрування податків, держава повинна забез-
печити вилучення з доходів фізичних осіб такої суми
податків, яка відповідає обсягу суспільних послуг, що
надаються державою, а також залишити в розпоряд-
женні окремих громадян та домогосподарств достатньої
для відновлення ресурсу робочої сили суми доходів.

Як свідчить передовий зарубіжний досвід, податко-
ва політика держави та, зокрема, система адміністру-
вання податків, повинна бути спрямована на підтримку
та зростання платоспроможного попиту населення
нашої держави. Зростання доходів населення, з одно-
го боку, призводить до збільшення витрат населення на
поточне споживання, що в свою чергу стимулюватиме
розвиток пріоритетних для громадян виробництв, а з
іншого, — сприятиме нарощенню довгострокових за-
ощаджень (інвестиційні заощадження, страховий за-
хист, недержавне пенсійне забезпечення тощо), які в
свою чергу наситять економічну систему необхідними
для розвитку фінансовими ресурсами. А отже, сприя-

тиме зростанню надходжень до бюджетів усіх рівнів у
довгостроковій перспективі.

Для врахування інтересів суб'єктів господарювання
при розробці та реалізації податкової політики та в ході
функціонування системи адміністрування податків,
зборів (обов'язкових платежів) необхідно, з одного боку,
передусім забезпечити достатні обсяги фінансових ре-
сурсів, що залишаються в розпорядженні підприємців для
забезпечення подальшого інноваційного розвитку, а з
іншого, суму коштів, що будуть спрямовані на підтримку
розвитку економіки, передусім її високотехнологічних
галузей. Розвиток високотехнологічних галузей еконо-
міки в свою чергу призведе до зростання результатив-
них показників діяльності суміжних виробництв, до підви-
щення доходів населення і, як наслідок, сприятиме зро-
станню податкових надходжень до бюджетної системи.

Представники такого макроекономічного суб'єкту,
як закордон (уряди іноземних держав; юридичні та
фізичні особи — нерезиденти) зацікавлені передусім в
отриманні достатніх доходів від інвестованого в еконо-
міку України капіталу та належному захисті своїх май-
нових прав та інтересів. Таким чином, при розробці по-
даткової політики та функціонуванні системи адмініст-
рування податків, зборів (обов'язкових платежів) слід
передбачити і захист інтересів закордону, що також
сприятиме розвитку всіх інших суб'єктів: населення от-
римуватиме більші доходи, суб'єкти господарювання —
додаткові інвестиційні ресурси, а держава — більші
податкові надходження до бюджетної системи.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Враховуючи викладене, політика держави в сфері
оподаткування та зокрема в сфері адміністрування по-
датків, зборів (обов'язкових платежів) постає в новому
ракурсі. Податкова політика повинна стати політикою,
що забезпечує, з одного боку, формування достатньо-
го обсягу фінансових ресурсів у державних фондах зад-
ля розвитку сукупності пріоритетних напрямів соціаль-
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Рис. 1. Особи, зацікавлені у оптимальному функціонуванні
системи адміністрування податків
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но-економічного розвитку держави, які потребують
бюджетного фінансування, а з іншого, податкові орга-
ни повинні залишити в розпорядженні як резидентів, так
і нерезидентів достатні обсяги фінансових ресурсів, що
здатні покрити витрати на ведення діяльності та задо-
вольнити мінімально необхідні уявлення про достатні
обсяги підприємницького прибутку від такої діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Гіпотеза щодо існування зв'язку між розмірами

підприємства та його інноваційною спроможністю, яку
століття тому висунув Йозеф Алоїз Шумпетер, є однією
з найбільш дискусійних у економічній науці. Протягом
усього ХХ і початку ХХІ ст. проблема активно дослід-
жувалася, однак характер отриманих до сьогодні ре-
зультатів свідчить, скоріше, про складність вибору та
аналізу показників інноваційного розвитку, а також про
необхідність зваженої оцінки емпіричних даних, аніж
про вирішення проблеми.

УДК 330.341

І. Є. Брік,
аспірант кафедри економічної теорії,
Національний університет "Києво-Могилянська академія", м. Київ

ВЗАЄМОДІЯ МАЛОГО ТА ВЕЛИКОГО
БІЗНЕСУ В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ:
КОНКУРЕНЦІЯ, КООПЕРАЦІЯ, РОЗВИТОК
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INTERACTION OF SMALL AND LARGE BUSINESS IN THE INNOVATION ECONOMY:
COMPETITION, COOPERATION, DEVELOPMENT

У статті проаналізовано порівняльні переваги малих та великих підприємств з позицій "гіпо-
тези Шумпетера" (на прикладі України). Із отриманих результатів випливає, що на сьогодні в
українській економіці переважають великі підприємства, які фінансують і реалізують більшу
частину інновацій. Проте загалом малі та великі підприємства не стільки конкурують, скільки
відіграють взаємодоповнюючі ролі у процесі інноваційного розвитку. З точки зору державної
політики, це означає, що поєднання переваг великого і малого бізнесу, за наявності адекват-
ної державної підтримки та інноваційної інфраструктури й визначатиме успішність виходу еко-
номіки на шлях інноваційного розвитку. За результатами проведеного дослідження автором
статті зроблені відповідні висновки та узагальнення, які можуть бути використані як у практичній,
так і навчальній діяльності.

The article analyzed the comparative advantages of small and large enterprises in the context of
the "Schumpeter hypothesis" (the case of Ukraine). Based on our results, large enterprises are
dominated in the Ukraine economy now by funded and implemented most of innovations. However,
in general small and large enterprises compete not so much, as play complementary roles in the
process of innovation development. The standpoint of public policy, this means that the combination
of large and small enterprise's advantages with adequate government support and innovation
infrastructure determines the progress on the path of innovative development. According to the
reserch findings, the author of the reserch paper has drawn the relevant conclusions and
generalizations which may be used both in practical and educational activities.

Ключові слова: інновації, малі підприємства, великі підприємства, економічний розвиток.
Key words: innovations, small enterprises, large enterprises, economic development.

Теоретичні та емпіричні дослідження переважним
чином стосуються розвинених економік, частково —
країнах, що розвиваються, а по країнах колишнього
СРСР, зокрема, Україні, мають епізодичний характер.
В умовах гострої необхідності переведення української
економіки на інноваційний шлях, питання щодо ролі
малих та великих підприємств у національній моделі
інноваційного розвитку, уточнення спрямованості, за-
ходів та засобів державної інноваційної політики мають
велике теоретико-методологічне та науково-практичне
значення.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

75

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню сутності, чинників та механізмів іннова-
ційної діяльності підприємств у ринковій економіці при-
свячено праці таких зарубіжних та вітчизняних вчених,
як З. Акс, З. Варналій, Дж. Лав, Б. Мільнер, Д. Одретч,
М. Роджерс, Л. Федулова, І. Федулова, Ю. Шипуліна,
Ф. Ширер, Й. Шумпетер та багатьох інших [1; 3—5; 7—
12; 15—23]. Проте сутність, характер та чинники, що ви-
значають відносні переваги великих та малих підпри-
ємств у сфері інноваційної діяльності, механізми їхньої
взаємодії та впливу на процес економічного розвитку
потребує більш глибокого дослідження, що й обумов-
лює актуальність теми дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є встановлення типу "шумпе-

терівської" моделі інноваційного розвитку українсь-
кої економіки, уточнення ролі суб'єктів інноваційно-
го розвитку — малих та великих підприємств, вияв-
лення чинників, що визначають особливості їхньої
інноваційної діяльності у взаємозв'язку із удоскона-
ленням інструментарію державної інноваційної полі-
тики.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В останні десятиліття теза щодо провідної ролі ма-
лих підприємств (далі — МП, прим. авт.) у сфері інтен-
сифікації економічного зростання виступає у якості тео-
ретико-методологічного підгрунтя державної іннова-
ційної політики та політики економічного розвитку [15;
21] Інноваційна діяльність МП, фактори, що на неї впли-
вають є предметом великої кількості досліджень, при

цьому переважна більшість науковців зосереджує ува-
гу на таких чинниках, як розміри підприємств, їхня час-
тка на ринку, форми організації інноваційної діяльності,
джерела фінансування досліджень та розробок (далі —
ДтР, прим. авт.) тощо [4; 7; 8; 13—16].

Перш за усе, слід відмітити, що сам Й.А. Шумпе-
тер, на відміну від ранніх праць "Теорія економічно-
го розвитку", "Цикли ділової активності", в яких на-
полягав на тому, що незалежність, менші розміри та
схильність до ризиків МП є рушіями інноваційного
розвитку, у книзі "Капіталізм, соціалізм та демокра-
тія" стверджував, що більш успішними та ефектив-
ними новаторами виступають саме великі компанії
монополістичного типу, внаслідок їхнього контролю
над цінами та ринками [9; 23]. Отже, "гіпотеза Шум-
петера" від самого початку мала досить суперечли-
вий характер, а подальші дослідження лише поси-
лили його.

Аналіз взаємозв'язків між розмірами підприємств
та їхньою схильністю до інновацій, показує, що великі
підприємства (далі — ВП., прим. авт.) насправді можуть
активніше упроваджувати нові технології та види про-
дукції, оскільки здатні отримувати більші вигоди від
їхньої реалізації. Крім того, у розпорядженні ВП є знач-
но більше матеріальних, людських та фінансових ре-
сурсів, що створює ефект економії від масштабів ДтР
(за рахунок здійснення більшої кількості проектів) із
одночасною диверсифікацією ризиків. Нарешті, ВП
отримують відносні переваги при вході на нові ринки —
за рахунок репутації, або ж на існуючі ринки із новими
видами продукції — за рахунок системи маркетингу [17,
с. 920].

З іншого боку, можна навести низку контраргу-
ментів на користь МП. Зокрема зниження ефектив-

Малі підприємства Великі підприємства 

Переваги Недоліки Переваги Недоліки 

1 2 3 4 

Гнучкість т а 

оперативність прийняття 

рішень 

Схильність до коротко- та 

середньострокового 

планування 

Висока якість, стратегічна спрямованість 

системи управління 

Складність, 

забюрократизованість процесу 

ухвалення рішень 

Скорочений 

інноваційний цикл 

Обмежена кількість видів 

продукції (вузька 

спеціалізація) 

Здатність до управління великою 

кількістю інноваційних процесів та 

продуктів (портфель) 

Висока вартість створення та 

утримання власної системи ДтР 

Схильність до ризиків Високі ризики отримання 

збитків 

Наявність системи управління ризиками, 

можливості їхньої диверсифікації 

Схильність до модернізації 

існуючих, а не впровадження 

нових видів продукції 

Вищий рівень мотивації 
праці 

Нижчий рівень кваліфікації 
працівників і керівництва 

Вищі вимоги до професійного рівня та 
спеціалізації, можливість підвищення 

кваліфікації 

Обмеженість 
міждисциплінарних 

технологічних розробок, 

схильність до «традиційних» 

типів інновацій 

Вища ефективність 

інвестування у ДтР 

Обмежені внутрішні джерела 

фінансування, необхідність 

залучення зовнішніх 

інвестицій 

Наявність внутрішніх джерел 

фінансування, менша залежність від 

фінансових ринків, економія на масштабі 

ДтР 

Вища вартість ДтР, нижча 

ефективність використання 

залучених коштів 

Швидша реакція на 

потреби ринку, вища 

конкурентоспроможність 

Підвищена залежність від 

ринкової кон’юнктури, 

відносно вужчі ринкові ніші 

Значна частка на ринку, комплексні 

інноваційні продукти (продукція, 

обслуговування, підтримка) 

Повільна реакція на потреби 

споживачів, вища кінцева 

вартість продукції 

Отримання вигод від 

першості на ринку 
(ефект лідерства) 

Висока вартість входу на нові 

ринки або нових видів 

продукції 

Відсутність вхідних бар'єрів для входу на 

ринки, можливості цінової (нецінової) 
конкуренції 

Обмежені стимули щодо 

впровадження інновацій 

Менша вартість ДтР Потреба у зовнішній 

інфраструктурі  

Наявність власної наукової, технологічної 
бази (інфраструктура) 

Збільшення загальних витрат на 

ДтР 

Таблиця 1. Відносні переваги малих та великих підприємств
щодо інноваційної діяльності

Джерело: складено автором на основі [1; 9; 13; 15; 21—23].
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ності інноваційної діяльності ВП може стати на-
слідком монополізації, а отже, зменшення конкурен-
тного тиску з боку ринку або витіснення існуючої про-
дукції за рахунок зростання продажів нової [22, с. 96].
Серед обмежень ВП важливим є зростання інформа-
ційного (управлінського) опору, коли організаційна
структура підприємства, унаслідок великої кількості
рівнів та учасників, втрачає гнучкість (т. зв. "ефект бю-
рократизації") й менш ефективно координує його
інноваційну діяльність. До того ж працівники МП є
більш мотивованими щодо упровадження інновацій,
оскільки на відміну від ВП, можуть отримати безпо-
середні вигоди від їхнього успішного входу на ринки
[20, с. 334].

Роль малих інноваційних підприємств зростає на
ринках, де витрати, пов'язані із розробкою інновацій-

ної продукції і вартість входження на ринок є порівня-
но невисокими, що забезпечує існування порівняно
вузьких продуктових (технологічних) ніш. Саме на под-
ібних, нових та спеціалізованих ринках МП можуть ус-
пішно реалізовувати свої переваги у сфері інновацій-
ної діяльності, в той час як ВП — на більш масштаб-
них, із вищими витратами виробництва та маркетингу
[21, с. 142].

З. Аксом та Д. Одретчом встановлено, що іннова-
ційна діяльність ВП є більш ефективною на ринках, які
характеризуються високими ступенем монополізації,
концентрацією капіталу і вхідними бар'єрами, тобто —
на ринках із обмеженою конкуренцією [10; 11]. Спира-
ючись на аналогічну методику, Дж. Лав та Б. Ешкрофт
провели дослідження у галузевому та регіональному
розрізі, довівши, що крім розмірів, на ефективність інно-
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Рис. 2. Структура інноваційних витрат підприємств України в 2003—2012 рр.

Джерело: [5; 6].

Рис. 1. Динаміка показників результативності інноваційної діяльності економіки України
в 2003—2012 рр.

Джерело: [5; 6].
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ваційної діяльності підприємства впливають також мас-
штаб галузі (регіону), тип і структура управління, прямі
іноземні інвестиції, а також участь держави у фінансу-
ванні ДтР [18, с. 102].

Дослідження, спрямовані на вплив інституціональ-
ного середовища довели його принципову важливість
у якості чинника інноваційного розвитку. Виявилося,
що успішність малих інноваційних підприємств тісно
пов'язано із їхньої наближеністю до науково-дослід-
них, консультативних і навчальних центрів як держав-
них, так і приватних (у т.ч. — науково-технологічних
центрів великих корпорацій) [12, с. 251—252; 15, с.
1422]. Отже, наявність, якість та ефективність інсти-
туціональних (організаційних, інформаційних, регуля-
торних) мереж виступає детермінантою інноваційно-
го розвитку не лише для малих, але й для великих
підприємств. Саме ресурсні та технологічні можли-
вості підприємств, сприятливість інституціонального
і ринкового середовищ, потенціал зростання галузі,
регіону або економіки, у комплексі формують потен-
ціал і визначають структурні особливості ринку інно-
вацій [19, с. 253].

Виходячи із усього вищезгаданого, слід зауважи-
ти, що відносні переваги інноваційно-орієнтованих
підприємств, як великих, так і малих, сконцентровано у
кількох площинах: мотиваційній, організаційній, рин-
ковій, ресурсній та інституціональній, що загалом й виз-

начає комбінацію сприятливих (несприятливих) чинників
інноваційного розвитку (табл. 1).

Принципово інша картина відкривається при пе-
реході від конкурентної до кооперативної концепції
стратегії інноваційного розвитку, яка базується на
припущенні, що відносні переваги малих та великих
підприємств сприяють різним типам інновацій, а ролі
МП та ВП змінюються протягом інноваційного циклу
в режимі "динамічної комплементарності". Об'єднан-
ня виробничого, фінансового та ринкового потенціа-
лу ВП із гнучкістю, оперативністю, орієнтацією на
кінцевого споживача та інформаційною відкритістю
МП створюють новий, синергетичний чинник, що впли-
ває на ефективність інноваційного розвитку. Як по-
казав М. Роджерс, посилення дії чинника комплемен-
тарності вимагає вимагає оптимізації мереж, що об-
'єднують не лише МП та ВП, але й постачальників,
споживачів та інших зацікавлених осіб (органи дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, бізнес- та
громадські об'єднання), тобто вертикальної та гори-
зонтальної кооперації усіх учасників інноваційного
процесу [21, с. 147].

Систематичних досліджень, які б дозволили пе-
ревірити справедливість гіпотези Шумпетера щодо ук-
раїнських підприємств досі не проводилося, а отже,
вихідним пунктом нашого дослідження стала загаль-
на динаміка інноваційної діяльності в Україні протя-
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Рис. 3. Структура витрат на дослідження та розробки підприємств України в 2003—2012 рр.

Джерело: [5; 6].
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гом 2003—2012 рр. (рис. 1, 2, 3). На підставі прове-
деного нами аналізу можна виділити кілька важливих
тенденцій:

1) на тлі поступового скорочення частки інновацій-
ної продукції, ресурсозберігаючих технологій та нових
видів техніки зростає кількість інноваційно-активних
підприємств, що свідчить про зменшення інноваційної
активності на рівні окремого господарюючого суб'єкта,
розпорошення інноваційного потенціалу промисловості
(рис. 1);

2) найбільша й усе зростаюча частина інновацій-
них витрат підприємств спрямовується на придбання
машин та обладнання (у середньому 68,2% на рік),
тоді як на дослідження, розробки, а також придбан-
ня ліцензій, патентів тощо — у 4,7 рази менше (14,5%)
(рис. 2);

3) у складі витрат на ДтР переважають саме дос-
лідження (середня річна частка фундаментальних та
наукових досліджень складає 70,9% загальної
суми), у той час як витрати на прикладні розробки —
у 4,3 рази менше (16,3%), а на пов'язані із реаліза-
цією інновацій послуги — у 5,5 разів менше (12,9%)
(рис. 3).

Це вказує на неринкову орієнтацію, надмірну капі-
таломісткість інноваційної системи України, і, водночас,

на слабкість та нерозвиненість інфраструктури, яка б
сприяла реалізації інноваційних розробок. Відповідно,
виникає питання: які саме підприємства, великі чи малі
відіграють провідну роль у процесі інноваційного роз-
витку?

Вітчизняна система статистичної звітності не дозво-
ляє проводити аналіз інноваційної діяльності підпри-
ємств залежно від їхніх розмірів, проте, із 2006 р. в Ук-
раїні кожні три роки здійснюються моніторинг іннова-
ційної діяльності за вибірковою методологією CIS
(Community Innovation Survey) [24]. Методологія CIS на-
дає можливість поглибленого дослідження інновацій-
них процесів, впливу інновацій на економічний розви-
ток, враховуючи такі чинники, як темпи росту економі-
ки, зайнятість, конкурентоспроможність, структура
ринків тощо (рис. 4, 5).

За результатами аналізу, в Україні кількість інно-
ваційно-активних підприємств зростає переважним чи-
ном за рахунок МП (частка ВП практично не змінила-
ся). Характер інноваційної активності помітно від-
різняється:

1) спостерігається явна диспропорція між техноло-
гічною (продуктові, процесні) та нетехнологічною (мар-
кетингові, організаційні) складовими інновацій: ВП явно
випереджають МП, причому цей розрив зростає — із
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Рис. 5. Інноваційна активність великих підприємств України
у 2006—2010 рр.
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1,49 разів у 2006—2008 до 1,97 рази у 2008—2010 рр.,
у той час як серед МП випереджаючими темпами зрос-
тають нетехнологічні інновації — приблизно у 2,5 рази
протягом досліджуваного періоду (рис. 4, 5);

2) хоча технологічна складова інновацій скоро-
чується як у малих, так і у великих підприємств, але у
перших — втричі швидше, на 33,9%, тоді як у других —
лише на 10,2%, при тому, що нетехнологічна складова
ВП за досліджуваний період зростала дещо в 1,51 рази
проти 1,46 у МП (рис. 4, 5).

Загальна тенденція щодо скорочення інноваційної
активності суб'єктів господарювання має загальний ха-
рактер і начебто свідчить про відхід України від інно-
ваційної моделі розвитку, що базується на сучасних
технологіях. Проте слід співвіднести отримані резуль-
тати із наслідками фінансово-економічної кризи
2008—2010 рр., частину з яких не подолано до сьо-
годні (рис. 6).

Якщо по малих та великих підприємствах, починаю-
чи із 2006 року спостерігається загальна тенденція щодо
скорочення чисельності працюючих, то за обсягами
реалізованої продукції, крім "провального" 2008 року,
має місце зворотний тренд, що вказує на поступове, хоча
й досить повільне зростання продуктивності праці. При
цьому продуктивність ВП явно вища за МП, й це можна
пояснити також їхньою проактивною інноваційною по-
літикою під час економічної кризи. З іншого боку, вплив
кризи, насамперед, скорочення попиту на інноваційну
продукцію, можна вважати однією з причин тимчасово-
го згортання інноваційних проектів великих і малих
підприємств, у той час як програми державної підтрим-
ки інноваційного розвитку внаслідок бюджетної кризи
належної підтримки інноваційно-орієнтованих підпри-
ємств не забезпечили.

Разом з тим, діяльність МП як складової процесу
інноваційного розвитку України виглядає асиметрич-
ною щодо загальносвітових тенденцій, де саме МП є
локомотивом технологічних та економічних змін. По-
дібне відставання інноваційних процесів МП можна
інтерпретувати у двох розуміннях: "вузькому" і "ши-
рокому". Перше — це обмеження фінансово-еконо-
мічного характеру, які виникають унаслідок неповної
реалізації конкурентних переваг МП, слабкості їхньої
власної ресурсної бази і непослідовності державної
політики щодо підтримки інноваційних програм та
проектів, орієнтованих на участь малого бізнесу. У
більш широкому, інституціональному контексті аси-
метрію існуючої структури інноваційних підприємств
варто пов'язати зі станом середовища розвитку МП,
зокрема, ускладненістю нормативно-правового регу-
лювання, відсутності необхідної інноваційної інфра-
структури, горизонтальних та вертикальних організа-
ційних мереж, під якими розуміємо об'єднання інно-
ваційних МП на національному і регіональному рівнях,
а також впливового регулятора, органа державної
влади, здатного координувати і стимулювати іннова-
ційну діяльність МП.

На перший погляд, характер розвитку інноваційної
складової економіки України цілком відповідає "пізній"
моделі Шумпетера, у якій провідну роль відіграють саме
ВП, що діють на ринках із обмеженою конкуренцією.
Однак, зважаючи на еволюцію вітчизняного малого

підприємництва, його вихідну орієнтацію на роздрібну
торгівлю і послуги, не варто недооцінювати інновацій-
ний потенціал МП. Просто за минулі два десятиліття дер-
жавою так і не було створено необхідних умов для фор-
мування і розвитку малих інноваційних підприємств вен-
чурного типу, орієнтованих на комерційні науково-тех-
нологічні розробки і виробництво інноваційної про-
дукції. При цьому принципово важливим моментом, з
точки зору державної інноваційної політики, є не лише
розміри підприємств, але й характер, результати впро-
вадження і наслідки інновацій, які вони просувають на
ринок.

Насамперед, акценти державної активності у інно-
ваційній сфері щодо МП має бути спрямовано на ство-
рення режиму "максимального сприяння" для іннова-
ційної діяльності, спрощення правового та фіскально-
го режимів, створення розгалужених мережевих само-
організованих, як наприклад, інноваційні кластери,
структур взаємної підтримки малого, середнього і ве-
ликого бізнесу. Роль держави також потребує перегля-
ду: тенденція щодо дерегулювання вказує на не-
обхідність зміни моделі впливу на МП із "директивної"
на "ринкову", яка базується на системі економічних сти-
мулів, просуванні інтересів малого бізнесу на внутріш-
ньому та зовнішніх ринках, гарантуванні прав інтелек-
туальної власності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, державна політика є чи не найважли-

вішим чинником що впливає на характер інноваційної
діяльності МП. Виходячи із наслідків нашого аналізу,
слід зауважити що заходи інноваційної політики мають
носити максимально цілеспрямований характер, а от-
же, забезпечувати підтримку і стимулювання конкрет-
них підприємств, а не галузей чи груп; конкретних видів
технологій і продукції, а не "наукових напрямів" (яке
відноситься до наукової політики). З іншого боку, зу-
силля щодо стимулювання випуску інноваційної про-
дукції МП слід зосереджувати на нових та швидко зро-
стаючих (тобто, конкурентних) ринках, зокрема, через
сприяння на інновації попиту, здійснення державних за-
купівель.

Розвиток інноваційної інфраструктури має підвищи-
ти ефективність інноваційної політики за рахунок спри-
яння просуванню нових видів продукції, захисту інте-
лектуальної власності, скорочення витрат на ДтР тощо.
Модель фінансово-кредитного стимулювання має спо-
лучати механізм централізованої, вертикальної (держав-
ної, галузевої, регіональної) бюджетної та кредитної
підтримки МП із децентралізованими, горизонтальни-
ми (кооперативними, комплементарними) формами
інноваційного розвитку великих та малих підприємств,
що підвищить гнучкість інноваційно-інвестиційної сис-
теми України.

Потреба модернізації моделі розвитку малого інно-
ваційного підприємництва в Україні з "пізньої" шумпе-
терівської (із переважанням ВП) на більш сучасну,
"ранню" в якій провідниками новітніх технологій вис-
тупають МП, обумовлюється необхідністю підвищен-
ня економічної ефективності національної економіки
загалом, і, зокрема, сектора малого підприємництва.
Напрями подальших розвідок досліджуваної теми виз-
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начаються необхідністю поглибленого вивчення взає-
мозв'язків між виробничими чинниками та інновацій-
ною ефективністю малим підприємств, а також харак-
теру, структури й особливостей розвитку ринків інно-
ваційної продукції.
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PRIORITIES OF POST-CLEARANCE AUDIT AS FORM OF CUSTOMS CONTROL

Посилення контролю за правильністю визначення мита та митних платежів при ввезенні товарів на митну
територію країни є першочерговим завданням митних органів в умовах спрощення митних процедур і мінімізації
контрольних заходів при їх переміщенні через митний кордон. Тому в багатьох країнах митні органи активізу-
ють зусилля щодо перенесення акценту контролю при ввезенні на контроль після випуску товарів у вільний
обіг, забезпечуючи реалізацію новітньої філософії митного контролю, що грунтується на принципі вибірко-
вості. Це зумовлює значущість пост-митного аудиту і визначення його місця у системі контрольних заходів з
метою забезпечення максимально повного і своєчасного надходження доходів до бюджету.

Для розв'язання поставлених завдань автором використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу при
обгрунтуванні теоретичних і практичних положень, наукових розробок з проблем формування системи митно-
го контролю, структурно-логічний при описі процесів і параметрів, що характеризують пост-митний аудит як
форму митного контролю.

Автором обгрунтовано, що пост-митний аудит має на меті виявлення, усунення та попередження можливо-
го порушення законодавства з питань справляння податків і зборів при переміщенні товарів через митний кор-
дон, реалізується митними органами шляхом спостереження, перевірки та вимірювання достовірності заяв-
леної інформації про переміщувані товари з метою усунення недоліків у плануванні, організації та проведені
митного контролю.

Основні наукові результати полягають в обгрунтуванні пост-митного аудиту як форми митного контролю,
що реалізується через систему заходів і форм визначених податковим і митним законодавством України.

Практична значущість полягає у можливості застосування викладених висновків у діяльності митних органів
при вирішенні задач оптимізації процесів організації митного контролю за переміщуваними товарами і транс-
портними засобами.

Strengthening the control over the correctness of calculation of customs duty and other customs payments in
respect of goods imported into the customs territory of the country is the primary task of customs authorities in
terms of simplification of customs procedures and minimization of control measures in respect of goods moved across
the customs border. Therefore in many countries customs authorities intensify efforts concerning transformation of
the control on importation into the control after release of goods' in free circulation providing the realization of modern
philosophy of customs control which is grounded on the selectivity principle. It causes the significance of post-
clearance audit and determination of its role in the system of control measures aimed at ensuring complete and
timely budget revenues.

 To solve the tasks the scientific methods such as analysis and synthesis are applied giving groundings to the
theoretical and practical statements, scientific research on the problems of formation of the system of customs
control. Structural and logical method is used to describe processes and parameters which characterize post-
clearance audit as the form of customs control.

Post-clearance audit is grounded to be aimed at detection, elimination and prevention of violations of the law on
collection of taxes and fees in respect of goods moved across customs border, realized by customs authorities by
means of observation, control and determination of authenticity of the information stated concerning transported
goods aimed at removal of shortcomings in planning, organization and realization of customs control.

The main scientific results are in giving groundings to post-clearance audit as the form of customs control
implemented through the system of measures and forms determined by tax and customs law of Ukraine.

The practical significance is in applicability of abovementioned conclusions in the customs authorities' activities
solving the problems of optimization of processes of organization of customs control over transported goods and
means of transport.

Ключові слова: аудит, бюджет, митні органи, митні процедури, митний контроль, податковий контроль.
Key words: audit, budget, customs authorities, customs procedures, customs control, tax control.

решкодного переміщення товару через кордони країн,
що є важливим в умовах отримання національних еконо-
мічних вигод. Крім того, міжнародні корпорації з глобаль-
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ною сіткою, зі складною бізнес системою і ланцюгом
поставок, створюють внутріфірмовий ринок, на якому від
видобутку сировини до виготовлення готової продукції і
розповсюдження її через торговельну мережу кінцевим
споживачам завершується повний бізнес цикл. Такий про-
цес пов'язаний з переміщенням напівфабрикатів і окре-
мих компонентів, а також готової продукції через мит-
ний кордон багатьох країн світу. Внутріфірмові трансакції
часто призводять до маніпулювання вартісними показ-
никами переміщуваного товару, обранням найбільш виг-
ідного, з фінансової точки зору, режиму розміщення і
переробки на митній території країни.

Встановлення обмеженої кількості документів при
ввезенні товарів на митну територію країни не дає по-
вної та об'єктивної інформації комерційної трансакції з
метою правильного визначення митної вартості, класи-
фікації товару, а також права на преференційне поход-
ження. Це не дозволяє приймати обгрунтовані рішення
щодо сплати мита та митних платежів в умовах обмеже-
них часових параметрів. Тому в багатьох країнах митні
органи посилюють контроль після випуску товарів, до-
тримуючись принципу вибірковості митного контролю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням контролю після випуску товарів у вільний
обіг на митну територію країни приділяється значна ува-
га у багатьох наукових дослідженнях як зарубіжних, так
і вітчизняних науковців, зокрема: А. Агапової, А. Арте-
м'єва, О. Вакульчик, А. Голуба, В. Єднак, І. Казунарі,
Д. Пашка, П. Пашка, В. Туржанського, І. Шкуратової та
інших.

Однак варто зауважити, що підходи кожного окре-
мого науковця суб'єктивні, базовані на власних дослі-
дженнях, і все ще залишаються логічно не завершеними.
А відтак, значущість пост-митного аудиту та його місце
у системі митного контролю, як ефективної форми за-
безпечення максимально повного і своєчасного надхо-
дження доходів до бюджету породжують необхідність
подальшого дослідження у даній сфері, виходячи із
власних напрацювань у цій площині.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Враховуючи зазначене, метою статті виступає до-

слідження пост-митного аудиту як форми митного кон-
тролю в умовах адаптації міжнародних стандартів і ком-
плексу митних заходів по збору податків при спрощенні
митних процедур відносно товарів і транспортних за-
собів переміщуваних через митний кордон.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вагоме значення у забезпеченні фінансового та ре-

гулятивного потенціалу економічних інструментів захи-
сту національних товаровиробників і процесу залучен-
ня економіки країни до світового економічного просто-
ру відіграє функціональна складова митної системи —
митний контроль та митне оформлення товарів. Ці два
поняття є нероздільними і використовуються у митному
законодавстві практично всіх країн світу. Митне офор-
млення товарів не можливе без проведення заходів мит-
ного контролю, дію яких спрямовано на виявлення оз-
нак, що вказують на склад митних правопорушень ад-

міністративного та фінансового характеру, а форми мит-
ного контролю закріплені Митним кодексом України
(МКУ) дозволяють виявляти, попереджувати та усувати
порушення, забезпечуючи інтереси держави та націо-
нальних товаровиробників. Головною функцією митно-
го оформлення є закріплення дій юридичного характе-
ру, які було вчинено відносно переміщуваних товарів і
транспортних засобів через митний кордон.

Митний контроль виступає засобом реалізації митної
політики держави та одночасно як сукупність заходів
здійснюваних митними органами з метою забезпечення
учасниками ЗЕД вимог митного законодавства [3; 11]. Таке
твердження випливає з визначення поданого у МКУ та
Модернізованому митному кодексі ЄС (2008 р.). Проте
окремі автори [1, с. 22; 8, с. 102] виділяють таке поняття,
як державний фінансовий контроль, що здійснюється мит-
ними органами при виконанні функцій адміністраторів
доходів бюджету, одночасно наділяючи його сучасними
формами організації і забезпечення. З таким тверджен-
ням важко не погодитись, оскільки на сучасному етапі роз-
витку контролюючих органів важливе значення при-
діляється фінансовому пріоритету митного контролю, як
важливого інструменту забезпечення надходжень до дер-
жавного бюджету від мита та митних платежів.

Враховуючи різні точки зору окремих авторів, а та-
кож законодавчу інтерпретацію терміну "митний конт-
роль" можна чітко стверджувати, що даній економічній
категорії притаманний дуалізм. З одного боку, митний
контроль — це складова механізму забезпечення закон-
ного переміщення товарів і транспортних засобів через
митний кордон, з іншого, митний контроль — це комп-
лексний процес, що грунтується на ризикорієнтованому
і вибірковому підході реалізації заходів направлених на
досягнення стійких поступлень суспільних фінансових
ресурсів, у вигляді мита та митних платежів до держав-
ного бюджету. Митний контроль покликаний забезпечу-
вати контроль за рухом грошово-товарних потоків, що
виникають у процесі здійснення зовнішньоекономічної
діяльності і обумовлені переміщенням товарів і транспор-
тних засобів через митний кордон України.

З економічної точки зору митний контроль — це важ-
лива економічна складова митної системи та державно-
го фінансового контролю, який здійснюється з метою
виконання митними органами України функцій, покладе-
них на них у відповідності до вимог податкового та мит-
ного законодавства. Задля забезпечення виконання цих
функцій митні органи у процесі своєї діяльності викорис-
товують форми і методи митного контролю (рис. 1), які є
різними за характером та механізмами реалізації.

Існуючі форми митного контролю поділено на два
основні види: документальний контроль і фактичний
(фізичний) контроль. Документальний контроль перед-
бачає встановлення сутності і достовірності операцій за
даними первинних митних документів і документів бух-
галтерського обліку, а також іншої зовнішньоекономі-
чної документації. На відміну від документального, фак-
тичний контроль полягає у встановленні дійсного реаль-
ного стану об'єкта шляхом зважування, вимірювання,
лабораторним аналізом. Застосування форм митного
контролю можливе лише на умовах принципу вибірко-
вості за результатами системи управління ризиковими си-
туаціями. Принцип вибірковості дозволяє уникнути суціль-
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ності проведення заходів і використання форм митного
контролю за вибором посадової особи у процесі конт-
ролю переміщення товарів і транспортних засобів че-
рез митний кордон України.

Упродовж функціонування митної системи незалеж-
ної України, сформованої на основі принципів закладе-
них адміністративною системою управління економікою,
було адаптовано та апробовано практично всі форми мит-
ного контролю визначені МКУ, а також методи їх засто-
сування. Однак намагання інтегруватись до світового еко-
номічного простору змінили орієнтири формування сис-
теми контролю за зовнішньоторговельними операціями.
Вихід України на траєкторію сталого розвитку передба-
чав проведення рішучих дій і всеосяжних реформ направ-
лених на підвищення конкурентоспроможності націо-

нальної економіки. Останніми ро-
ками такі наміри були закладені у
Програмі економічних реформ на
2010—2014 рр. "Заможне сусп-
ільство, конкурентоспроможна
економіка, ефективна держава",
якою було втілено реформи по
спрощенню митних процедур,
прискоренню процесу митного
оформлення та імплементації по-
ложень Кіотської конвенції у мит-
не законодавство України [6].
Такі кроки поклали початок реа-
лізації новітньої філософії митно-
го контролю.

Важливим у даному кон-
тексті є здійснення контролю
після випуску товарів на митну
територію України у вільний обіг,
що виступає перспективним на-
прямом забезпечення дієвості
митного контролю, дотримання
вимог митного законодавства та
пріоритетним у справі вдоскона-
лення митного адміністрування
[4, с. 11]. Така форма контролю
дістала назву пост-митного ауди-
ту, тобто перевірка правильності
та достовірності даних зазначе-
них у митних деклараціях, шля-
хом вивчення бухгалтерських до-
кументів, рахунків, системи уп-
равління бізнесом після завер-
шення митного оформлення.

У відповідності до перегля-
нутої Кіотської конвенції, пост-
митний аудит — це лише конт-
роль, що грунтується на основі
методів аудиту, який представ-
ляє комплекс заходів, що здійс-
нюються митними органами для
забезпечення достовірності та
автентичності декларацій шля-
хом проведення перевірки пер-
винних бухгалтерських доку-
ментів і звітності, бізнес систем і
комерційної інформації [9, с. 4].

У наукових публікаціях вітчизняних і зарубіжних ав-
торів не має єдиного підходу щодо чіткості у викорис-
танні терміну пост-митний аудит. Найбільш уживаним є
термін фінансовий контроль на засадах митного поста-
удиту, постаудит контроль, постмитний контроль. Не-
зважаючи на таке категоріальне різноманіття, сутність
усіх понять зводиться до контролю, що грунтується на
засадах подальшої поглибленої перевірки після випус-
ку товарів у вільний обіг на митну територію країни. Та-
кий напрям здійснення контрольних заходів відносно
переміщуваних товарів є найбільш ефективним засобом
перевірки сумлінності суб'єкта ЗЕД щодо дотримання
вимог законодавства з питань своєчасності, повноти та
достовірності сплати і декларування мита та митних пла-
тежів.
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Рис. 1. Форми митного контролю

Джерело: побудовано автором на основі [3].
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Однак автори праці [7, с. 314] ви-
діляють в окрему категорію "митний
аудит" із подальшим його розподілом
на окремі складові: митний постаудит
і аудит системи учасників зовнішньої
торгівлі. Митний постаудит прово-
диться шляхом перевірки діяльності
суб'єктів ЗЕД. Слід відмітити, що виз-
начення поняття "митний аудит"
відсутнє у вітчизняному законодавчо-
му полі, а МКУ дано визначення: "до-
кументальна перевірка як сукупність
заходів, за допомогою яких митні
органи переконуються у правильності
заповнення митних декларацій, дек-
ларацій митної вартості та достовір-
ності зазначених у них даних,…, а та-
кож своєчасності, достовірності, по-
вноти нарахування та сплати митних
платежів [3].

Закріпленням можливості прове-
дення документальної перевірки, роз-
ширено параметри здійснення митно-
го контролю, оскільки тепер він не
обмежується перевіркою товарів і
транспортних засобів при їх митному
оформленні. В межах проведення до-
кументальної перевірки, не здійс-
нюється контроль за правильністю ве-
дення фінансово-господарської
діяльності суб'єкта ЗЕД, у цілому —
перевіряється дотримання норм митного та податкового
законодавства при переміщенні товарів через митний кор-
дон України. Коло питань, які підлягають з'ясуванню є
предметом документальної перевірки та стосуються уточ-
нення відомостей, зазначених у митних деклараціях і інших
документах на підставі яких їх було сформовано. Основ-
ним методом документальної перевірки є метод співстав-
лення відомостей отриманих при митному оформленні з
даними бухгалтерського обліку шляхом здійснення фор-
мально-правової перевірки, проведення аналітичних про-
цедур і арифметичної перевірки розрахунків.

Основні цілі реалізації пост-митного аудиту на основі
проведення документальних перевірок можна сформулю-
вати виходячи зі змісту митного контролю та визначення
"документальна перевірка" поданих у МКУ (рис. 2).

Аналогом пост-митного аудиту, за змістом і завдан-
ням виступає, форма податкового контролю — доку-
ментальна перевірка визначена податковим кодексом
України, яка складається з комплексу заходів направ-
лених на виявлення порушень термінів сплати, а також
достовірності, повноти нарахування та сплати усіх пе-
редбачених кодексом податків і зборів, проводиться на
підставі податкових декларацій (розрахунків), регістрів
податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких
передбачено законом, первинних документів, що пов'я-
зані з нарахуванням податків і зборів [5]. Зміст даної
форми податкового контролю розповсюджується як на
мито — загальнодержавний податок, так і на митні пла-
тежі, адже вони розраховуються за даними наведени-
ми у первинних бухгалтерських документах, з урахуван-
ням особливостей митного регулювання зовнішньої

торгівлі та відображаються у митній декларації, яка при-
рівняна до податкових декларацій для цілей нарахуван-
ня та сплати податкових зобов'язань, що прямо випли-
ває з норм податкового кодексу.

Загалом під терміном "контроль" розуміють цілісну
систему спостереження і перевірки процесу функціону-
вання відповідного об'єкта з метою встановлення відхи-
лення його від заданих параметрів, а аудит орієнтова-
ний на вимірювання достовірності бухгалтерської
інформації за дискретною шкалою: достовірна, досто-
вірна із застереженням, недостовірна [2, с. 10]. Відтак,
сутність цих понять дозволяє сформулювати пост-мит-
ний аудит як конкретну форму контролю, наділену влас-
ним змістом, направленою на виявлення порушень мит-
ного та податкового законодавства шляхом вимірюван-
ня достовірності бухгалтерської та комерційної інфор-
мації з метою виявлення відхилень від заданих пара-
метрів (показників зазначених у митних деклараціях).

Зазначене вище, дозволяє визначити пост-митний
аудит як важливу форму митного контролю, що реалі-
зується митними органами на етапі після випуску товарів
у вільний обіг шляхом спостереження, перевірки та вим-
ірювання достовірності заявленої інформації про пере-
міщувані товари і транспортні засоби через митний кор-
дон держави з метою виявлення відхилень даних бухгал-
терського обліку, бізнес-систем і комерційної інформації
задекларованим параметрам. Таке розуміння пост-мит-
ного аудиту збігається з визначенням Всесвітньої митної
організації, як процесу здійснення перевірки точності
декларацій на підставі бухгалтерської інформації фізич-
них і юридичних осіб, які прямо або опосередковано за-
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Рис. 2. Цілі і завдання пост-митного аудиту як форми митного
контролю

Джерело: розроблено автором на основі [3].
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діяні у міжнародній торгівлі [10, с. 2], що дозволяє більш
комплексніше та цілісно оцінити відомості з метою конт-
ролю правильності нарахування мита та митних платежів.

Відтак, пост-митний аудит реалізується через систему
заходів і форм визначених податковим і митним кодекса-
ми України та представлений у формі документальної пе-
ревірки, головною метою якої є виявлення, усунення та
попередження можливого порушення законодавства з
питань справляння податків і зборів при переміщенні то-
варів і транспортних засобів через митний кордон. Пріо-
ритетом у реалізації пост-митного аудиту є отримання,
обробка та систематизація інформації про діяльність
суб'єктів ЗЕД та здійснюваних ними операцій з метою усу-
нення недоліків у плануванні, організації та проведенні
митного контролю, що заснований на методах аудиту.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Сучасний розвиток суспільно-економічних відносин
у сукупності з реформуванням митної системи вимага-
ють підвищення поступлень податків від зовнішньотор-
говельних операцій, спрощення контролю при пере-
міщенні товарів через митний кордон, стабільності і ефек-
тивності митної системи у цілому, встановлення незмінних
зрозумілих правил між суб'єктами митних відносин. З
цією метою у митну практику запроваджено пост-митний
аудит контроль, який реалізується з метою отримання
інформації у якості зворотного зв'язку про перерозподіл
коштів суб'єктів ЗЕД у бюджетну систему. Дана форма
митного контролю дозволяє отримати максимально важ-
ливу інформацію про стан митних відносин між економі-
чними суб'єктами і державою, що вимірюється у
кількісній (грошовій) формі. Пост-митний аудит як сис-
темо-формуюча складова дозволяє розглядати митний
контроль як основу системного аналізу прямих і зворот-
них взаємозв'язків у фінансовому моніторингу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У процесі подальшого становлення України залишають-

ся актуальними питання оцінювання та пожвавлення її соц-
іально-економічного розвитку. Соціально-економічний роз-
виток оцінюється за допомогою показників соціально-еко-
номічного розвитку. У свою чергу, рівень соціально-еконо-
мічних показників характерезує ефективність державного
управління та регулювання економіки. Необхідно зауважи-
ти, що економічний розвиток є основою для соціального та
демографічного розвитку. Тобто без економічного розвит-
ку країни майже неможливий будь-який інший її розвиток.
У сучасній науковій літературі набагато більше уваги при-
ділено питанням розвитку регіонів, проте, розвиток у маш-
табах країни досліджується не так активно. Тому постає де-
кілька проблем для подальшого дослідження. Так, по-пер-
ше, необхідно охарактеризувати динаміку основних показ-
ників соціально-економічного розвитку, простежити їх взає-
мозалежність та їх залежність від часу. По-друге, зробити
пропозиції щодо необхідності розширення переліку показ-
ників розвитку, використовуючи досвід інших країн світу. По-
третє, зробити висновок щодо загального стану соціально-
економічного розвитку України.
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У статті розглядається соціально-економічний розвиток України. Проаналізовано фактори
екзогенного та ендогеного характеру, що впливають на розвиток країни. Встановлено взає-
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development of other countries and were given recommendations of possible expansion of the their
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
ОСТАННІХ РОКІВ

Питанню соціально-економічного розвитку України при-
ділено багато уваги науковцями України та інших країн. Саме
рівень соціально-економічного розвитку як складова сукуп-
ності показників може бути абсолютною мірою виміру роз-
витку країни світу, через яку вони можуть бути зіставленні
між собою. Стратегія економічного та соціального розвит-
ку окремих регіонів України широко висвітлена в норматив-
но-правових актах держави. Питання економічної теорії,
макроекономіки широко дослідженні: В.Д. Базилевичем,
В.Г. Бодровим, С.В. Мочерним, К.Т. Кравченко, В.С. Савчу-
ком та іншими. Економічне зростання та економічний роз-
виток, джерела та фактори економічного зростання дослі-
джені такими вченими, як О.А. Гейман, В. Геєць, М.І. Неба-
ва, В. Кредисов, В. Крупа, В.П. Кудряшов, А. Ревенко. Соці-
альний розвиток регіонів та країни в рамках державного ре-
гулювання, досліджено такими вченими, як Н.О. Завадсь-
ка, О.І. Омельченко О.М. Тищенко. Проте ряд питань ще
залишається невирішеними. А саме: які показники соціаль-
но-економічного розвитку є найбільш репрезентативними
для подальшого аналізу. Крім того, залишається відкритим
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питання процедури затверждення та впровадження нових
показників у державних національних та цільових програ-
мах для поліпшення рівня соціально-економічного розвит-
ку України.

МЕТА СТАТТІ
Цілями статті є:
— визначити основні показники соціально-економічно-

го розвитку для України;
— простежити взаємозвязок показників між собою та

їх залежність від часу;
— визначити можливі напрямки удосконалення пере-

ліку показників розвитку;
— встановити загальний рівень соціально-економічно-

го розвитку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Перед тим як визначити основні показники соціально-
еконмоічного розвитку України доречно розглянути стан
сучасного розвитку країни. Так, у Аналітичній записці На-
ціонального інституту стратегічних досліджень при Прези-
денті України на 2013—2014 роки зазначається, що незва-
жаючи на нестабільність зовнішнього попиту та складні про-
цеси адаптації вітчизняних суб'єктів господарювання до
підвищених цін на природний газ, модель розвитку економ-
іки, яка сформувалася у посткризовий період, характери-
зується достатньо потужним потенціалом ендогенного зро-
стання. Тобто мова йде про зростання та розвиток економ-
іки за рахунок внутрішніх факторів. Даний розвиток поля-
гає у стабільному збільшенні ємності внутрішнього ринку
завдяки постійному зростанні споживчого попиту. Збільшен-
ня доходів населення при збереженні існуючих тенденцій
щодо схильності домогосподарств до споживання є ключо-
вою економічною передумовою розвитку внутрішнього рин-
ку. Проте важко казати про збільшення доходів населення
у ході девальвації національної валюти. Тому розвиток за
рахунок внутрішніх факторів вбачається суперечливим. Крім
того, на думку науковців, адекватне зростання пропозиції
вітчизняних суб'єктів господарювання для задоволення зро-
стаючих потреб споживачів повинно супроводжуватися ство-
ренням відповідного інституційного середовища. На нашу
думку, в даному напрямі Україні також бракує розвитку. За
відсутності рішучих заходів щодо радикального покращан-
ня бізнес-клімату, сформований потенціал ендогенного зро-
стання залишатиметься нереалізованим та призведе до про-
довження зростання частки імпорту на вітчизняному внутр-
ішньому ринку [1].

Серед основних зовнішніх умов або екзогених факторів
розвитку економіки України слід виділити наступні:

— Розвиток світової економіки відбуватиметься в умо-
вах сповільнення економічної активності Китаю, також під
впливом високого ступеня невизначеності щодо перспектив
подолання кризових явищ у зоні євро, збільшення загаль-
ної напруженності у світі, нового витку протистояння Росії
та Америки.

— Обережність іноземних компаній щодо інвестицій-
них проектів з огляду на високий ступінь ризику неотриман-
ня запланованого прибутку стимулюватиме виведення євро-
пейськими банками капіталів з України та буде стримувати
зростання інвестицій.

— Прогнозується повільне відновлення світового по-
питу та збереження низького рівня цін на метали, що, в
свою чергу, стримуватиме зростання вітчизняного експор-
ту. Продовження напруженності у Донецькому регіоні та
тенденцій скорочення вітчизняних виробництв призведуть
до збільшення обсягів імпорту. Це означає рекордно низь-
ке сальдо рахунку поточних операцій платіжного балан-
су.

— Слабка світова економічна активність та бажання
Западу економічним шляхом натиснути на Росію стримува-
тимуть зростання попиту на нафту, що при одночасному на-
рощенні добування нафти в Саудівській Аравії, Кувейті, при-
пиненні імабрго на експорт іранської нафти, позначиться на
зменшенні рівня світових цін на нафту (можливо до 50 дол.
США за барель [2]) та, як наслідок, нестабільність на біржо-
вих площадках світу.

— Коливання курсу гривні в наслідок загострення воє-
нного конфлікту на сході країни.

Внутрішні умови:
— Загальна стагнація економіки, високий політичний

ризик у країні та дорогі грошові ресурси стримуватимуть
зростання кредитного портфелю банківської системи.
Відсутність платоспроможних позичальників та збережен-
ня жорстких умов отримання кредитів призведуть до про-
довження тенденції обмеження інвестиційної активності
підприємств та, як наслідок, скорочення кількості
підприємств малого та середнього бізнесу.

— Зношеність основних фондів, обмеженість у викорис-
танні сучасних технологій та низький рівень виробничої ефек-
тивності стримують зміни структури вітчизняного експорту.

— Повільна адаптація вітчизняної економіки до підви-
щення цін на імпортований природний газ та недостатньо
інтенсивні процеси запровадження енергозберігаючих тех-
нологій, особливо у сфері ЖКГ, негативно позначатимуть-
ся на рентабельності видів промислової діяльності з висо-
ким рівнем залежності від цін на газ.

— Суттєве підвищення тарифів на послуги ЖКГ як на-
слідок виконання умов МВФ стосовно надання кредитних
коштів прискорюють інфляційні процесі та негативно впли-
вають на купівельну спроможність населення.

— Постійне зменшення золотовалютних резервів, які
на даний час є рекордно низькими, у разі нарощування де-
вальваційних тенденцій не дозволить підтримати курс націо-
нальної валюти.

— Накопичення як зовнішніх, так і внутрішніх боргових
зобов'язань разом з неможливістю розрахуватися за ними
без нових запозичень створюють загрозливу ситуацію у ко-
роткостроковій та середньостроковій перспективі. У вересні
2014 року Україна отримала другий транш від Міжнародно-
го валютного фонду за програмою stand by у розмірі 1,39
млрд дол. [3]. Тобто країна продовжує збільшувати обсяг
зовнішньої заборгованості.

У разі припинення воєного конфлікту на сході України,
відновлення роботи підприємств даного регіону, помірного
відновлення економік країн зони євро, підвищення світових
цін на метали, зниження цін на енергоносії, покращання тор-
говельного балансу за рахунок проведення поступової де-
вальвації, зниження ставок за кредитами для реального сек-
тору економіки можна очікувати оптимістичного сценарію
розвитку країни. Проте зараз даний сценарій вбачається
неможливим та нереалістичним. Тому на нашу думку, треба
очікувати подальшого погіршення умов для соціально-еко-
номічного розвитку України.

Наступним етапом дослідження нами було проаналізо-
вано динаміку 10 основних показників соціально-економіч-
ного розвитку України з 2001 по 2013 роки, які визначені та
розраховуються Державною службою статистики України
[4]. Серед показників присутні наступні: 1) обсяг реалізова-
ної промислової продукції за рік; 2) обсяг продукції сільсько-
го господарства за рік; 3) обсяг виконаних будівельних робіт
за рік; 4) заборгованість із виплати заробітної плати — всьо-
го за рік; 5) середня місячна плата одного працівника (номі-
нальна) на протязі року; 6) кількість зареєстрованих безро-
бітних на кінець року; 7) вантажооборот; 8) пасажирообо-
рот; 9) експорт товарів за рік; 10) імпорт товарів за рік.

У нашому досліджені для аналізу показники були роз-
ділені на три групи (табл. 1).
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На рисунку 1 зображено динаміку першої групи показ-
ників, а саме обсягу реалізованої промислової продукції, об-
сягу продукції сільського господарства, обсягу виконаних бу-
дівельних робіт. Загальний тренд свідчить про значне зрос-
тання усіх трьох перших показників. Так, обсяг реалізованої
промислової продукції у абсолютних величинах склав на
кінець 2013 року 1006280 млн грн., та збільшився у 6.5 разів
порівняно з 2001 роком. Обсяг реалізованої продукції
сільського господарства у абсолютних величинах склав на
кінець 2013 року 308100 млн грн., та збільшився у 4.7 рази
порівняно з 2001 роком. Обсяг виконаних будівельних робіт
у абсолютних величинах склав на кінець 2013 року 58879 млн
грн., та зріс майже у 4 рази порівняно з 2001 роком. Періо-
дом значного спаду є 2009 рік, це може бути повязано з фінан-
совою кризою 2008—2009 років, а також 2013 рік охаракте-
резувався невеликим спадом в динамиці розглянутих показ-
ників, що може бути повязано з загальною економічною на-
пруженістю у світі та політичною нестабільністю в країні.

На рисунку 2 представлено ди-
наміку наступної групи показників:
заборгованість із виплати заробінт-
ної плати, кількість зареєстрованих
безробіних, номінальна середня
місячна плата одного працівника. Як
можно побачити, експоненційне
зростання протягом 2001—2013
років демонструє показник серед-
ньої заробітньої плати, який зріс
майже у 16 разів та досяг рівня у
3324 грн. у 2013 році. Рівень забор-
гованості з виплати заробітної пла-
ти чітко відображає у своїй динаміці
кореляцію з економічною несталіль-
ністю в країні: він зростає з її збіль-
шенням, зменшується при стабілі-

зації ситуації та нормалізації економічного клімату в країні.
Взагалі, рівень заборгованості з виплати заробітної плати
зменшився у три рази у 2013 році порівняно з відповідним
показником 2001 року. Показник кількості зареєстрованих
безробітних схожий за динамікою та властивостями його
динаміки з попереднім показником. З 2001 поку по 2009 рік
показник впав майже у два рази та знаходиться в районі
500 тисяч осіб.

На рисунку 3 зображена динаміка таких показників,
як імпорт товарів, експорт товарів, вантажооборот, пасажи-
рооборот. Показник експорту товарів склав у 2013 році
57433 млн дол. США та збільшився майже у 4 рази порівня-
но з відповідним значенням за 2001 рік. Показник імпорту
товарів склав у 2013 році 70039 млн дол.США та виріс май-
же у 5 разів порівняно з 2001 роком. Сальдо поточного ра-
хунку України з 2005 року є від'ємним, тобто рівень імпорту
товарів перевищує рівень експорту, що підтверджується та-
кож більшими темпами зростання імпорту товарів порівня-

Рис. 1. Динаміка першої групи показників у 2001—2013 роках

Джерело: побудовано автором.

Рис. 2. Динаміка другої групи показників за 2001—2013 роки

Джерело: побудовано автором.

Таблиця 1. Показники соціально-економічного розвитку України за групами

Джерело: складено автором.

Група Показники 

І група обсяг реалізованої промислової продукції за рік; 

обсяг продукції сільського господарства за рік;  

обсяг виконаних будівельних робіт за рік 

ІІ група заборгованість із виплати заробітної плати – всього за рік;  

середня місячна плата одного працівника (номінальна) на протязі року; 
кількість зареєстрованих безробітних на кінець року 

ІІІ група вантажооборот;  
пасажирооборот;  

експорт товарів за рік;  

імпорт товарів за рік 
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но з екопортом товарів. На нашу думку, показник вантажо-
обороту тісно повязаний з показниками імпорту та експор-
ту товарів. Максимальне значення вантажообороту було у
2007 році та складало 496 млн тис. км, що може свідчить
про те, що на цей рік припадав найбільший пік економічної
активності в Україні за останні 10 років. Взагалі у 2013 році
відбулось помітне скорочення вантажообороту в країні. Так,
даний показник у 2013 році був менший ніж у 2001 році.
Рівень пасажирообороту зріс у 2013 році у 1,5 рази порівня-
но з 2001 роком. На 2007 рік припадає найбільший рівень
пасажирообороту на рівні 128 млн пас. км, що підтверджує
думку щодо піку економічної активності у 2007 році. З 2009

року показник є приблизно стабільним та коливається на
рівні 130 млн пас. км.

Нами побудовано кореляційну матрицю між показни-
ками або їх взаємозалежність. Так, значення кореляції ви-
сокі майже для всіх величин, вони коливаються від 0,5 до 1,
що свідчить про високу взаємозалежність між величинами.
Це говорить про те, що соціально-економічний розвиток та
його показники є елементами соціально-економічної систе-
ми. Як і в будь-якій системі, її показники залежні один від
одного. Тому дані результати підтверджують необхідність
розгляду соціально-економічного розвитку за допомогою
системного підходу. Найбільша кореляція є між показником

Рис. 3. Динаміка третьої групи показників 2001—2013 роки

Джерело: побудовано автором.

Рис. 4. Кореляційний плот показників соціально-економічного розвитку України
у 2001—2013 роках

Джерело: побудовано автором.
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обсягу продукції сільського господарства та показ-
ником обсягу реалізованої промислової продукції
(0,964). Крім того, від'ємна кореляція показників між
собою. Так, показник заборгованості з виплати за-
робітної плати негативно корелює з усіма іншими по-
казниками окрім показника рівня зареєстрованих
безробітних. Негативна кореляція говорить про те,
що збільшення одного показника призводить до
змешнення іншого. Цікавим є кореляційний ряд для
показника вантажообороту, який має від'ємну коре-
ляцію з такими показниками як обсяг реалізованої
промислової продукції, обсяг реалізованої сільсько-
господарської продукції, заборгованість із виплати
заробітної плати, середня місячна плата одного пра-
цівника. На нашу думку, негативна кореляція пови-
на бути присутня лише для показнику заборогова-
ності із виплати заробітної плати. Крім того, спосте-
рігається майже відсутня кореляція показнику ван-
тажообороту з обсягом імпортованих та експорто-
ваних товарів. Залишається відкритим питання, від
яких параметрів залежить рівень вантажообороту.
На нашу думку, даний показник не потрібно розгля-
дати як показник соціально-економічного розвитку
країни, тому що він не є елементом даної системи
показників.

На рисунку 4 представлена кореляція показників
соціально-економічного розвитку за виключенням
показнику вантажообороту. Більш інтенсивний колір
на рисунку свідчить про більш тісний звязок між по-
казниками.

В ході аналізу встановлено динаміку, взаємозалежність
показників та їх залежність від часу. Проте, на нашу думку,
доречно розширити їх перелік. Так цікавим прикладом є
перелік показників, що виділяє система Блумберг для ана-
лізу соціально-економічного розвитку країн світу. Блумберг
не має єдиниої класифікації для усіх країн. Нами згрупова-
но у таблицю 2 різні показники розвитку країн. Так, серед
даних країн: Америка, Франція, Германія, Польша, Болга-
рія, Японія, Китай та Україна. Для України Блумберг виді-
ляє показників ведення бізнесу для визначення соціально-
економічного розвитку.

На нашу думку, використовуючи досвід інших країн,
було б доречним до групи показників соціально-економіч-
ного розвитку, що розраховуються Державиною службою
статистики України, додати наступні: 1) показники ведення
бізнесу; 2) економічний індикатор настроїв населення; 3)
показники споживчого попиту населення.

ВИСНОВКИ
Україна знаходиться на шляху соціально-економічного

розвитку, проте, існує багато завад його прискоренню та
досягненню відчутних результатів для населення країни, що
повино позначитись, у кінцевому рахунку, покращенням за-
гального рівня життя. Визначення показників соціально-еко-
номічного розвитку є важливим для встановлення об'єктив-
ного рівня розвитку країни та в подальшому напрямків удос-
коналення соціально-економічної системи держави через
затвердження та впровадження державних програм.
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Країна Показники 

США Показники ведення бізнесу: 15 індексів; 

Основні індикатори: LEI YOY індекс та 6 параментрів; 

Споживчий попит: 5 індексів 

Франція Показники ведення бізнесу: 1 індекс за галуззями та 5 індексів 

управління закупівлями та 1 індекс умов ведення бізнесу; 
Основні індикатори: 1 індекс; 

Споживчий попит: 1 індекс; 

Економічний індикатор настроїв: 1 індекс 

Германія Показники ведення бізнесу: 3 індекси; 

Основні індикатори: 1 індекс; 

Споживчий попит: 6 індексів; 

Економічний індикатор настроїв: 1 індекс 

Польша Показники ведення бізнесу: 1 індекс; 

Основні індикатори: 1 індекс; 

Споживчий попит: 3 індекси; 

Економічний індикатор настроїв: 1 індекс 

Болгарія Показники ведення бізнесу: 8 індексів;  

Споживчий попит: 10 індексів; 

Економічний індикатор настроїв: 1 індекс 

Японія Показники ведення бізнесу: 8 індексів; 
Основні індикатори: 7 індексів; 

Споживчий попит: 13 індексів 

Китай Показники ведення бізнесу: 2 індекси та підіндекси; 

Основні індикатори: 1 індекс; 

Споживчий попит: 3 індекси 

Україна Показники ведення бізнесу: 11 індексів (фінансові умови)  

Таблиця 2. Показники соціально-економічного
розвитку країн світу

Джерело: складено автором за даними Блумберг [5].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна трансформаційна економіка змушує усіх

суб'єктів господарювання діяти в умовах високого рівня
ризику та невизначеності. Адаптація економічних агентів до
ринку супроводжується зростанням трансакційних витрат,
зниженням ефективності діяльності підприємств, низькою
якістю контрактів та зростанням передоплати для їх
здійснення. Тому відношення довіри виступає важливою
складовою економічних угод. У зв'язку з цим актуальною
постає проблема кількісного дослідження відношення до-
віри в економіці та проведення порівняльного аналізу існу-
ючих методів для виявлення найбільш раціонального мето-

ду для побудови економіко-математичних моделей, які адек-
ватно описуватимуть відношення довіри.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню відношення довіри присвячено багато
робіт вітчизняних та зарубіжних науковців. Слід відзначи-
ти, що достатньо грунтовно визначено сутність довіри як еко-
номічної категорії, її складові та вплив на діяльність еко-
номічних суб'єктів, у роботах: С. Барсукова, Д. Гамбетти,
А. Гриценка, Дж. Ерроу, Я. Корнаі, А. Ляско, М. Одинцової,
Е. Острома, М. Пелдема, С. Савіна, Г. Саймона, А. Зелігма-
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ І МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ
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V. Polushenko,
postgraduate student, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

ANALYSIS OF MODELS AND METHODS OF TRUSTING RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC
ENTITIES

У статті наведено сутність поняття відношення довіри, яке включає наступні економічні скла-
дові: монетарну, інституційну, соціальну, раціональну, контрактну, ризику та невизначеності,
організаційну та корпоративну. Певний вид відношення довіри на макро- та мікрорівні відобра-
жає різний аспект економічних відношень, у яких задіяні різні економічні актори. Проаналізо-
вано методи та моделі оцінки відношення довіри в економіці, які систематизовано за трьома
групами: якісні, кількісні та комбіновані. Якісні методи та моделі враховують ризик та невизна-
ченість у складі суб'єктивних оцінок. Кількісні — базуються на строго обгрунтованому матема-
тичному апараті та враховують ризик та невизначеність на основі теорії ймовірностей та мате-
матичної статистики, а також характеризуються виділенням нижнього та верхнього рівня відно-
шення довіри (діапазону) для здійснення ринкових трансакцій. Оптимальними для врахування
ризику та невизначеності є комбіновані методи та моделі. Виділено методи нечіткого моделю-
вання як найбільш ефективні для оцінки відношення довіри.

The paper presents the essence of the notion of trusting relationship that based on the economic
component parts of it, such as monetary, institutional, social, rational, contract, risk and uncertainty,
organizational and corporate. A certain type of trusting relationship at the macro and micro levels
reflect different aspects of economic relations, which involve different economic actors. So, the
methods and models of assessment of trusting relationship in the economy are analyzed, which
systematized to three groups: qualitative, quantitative and combined. Qualitative methods and models
based on subjective assessments of experts and included in it the level of risk and uncertainty.
Quantitative methods and models based on a valid mathematical apparatus and take into account
risk and uncertainty based on the probability theory and mathematical statistics, and also
characterized by the lower-and upper-level of trusting relationship (interval) for market transactions.
Combined methods and models are optimal to account risk and uncertainty. It is highlighted fuzzy
modeling methods as the most effective for the assessment of trusting relationship.

Ключові слова: відношення довіри, кількісна оцінка, нечітке моделювання.
Key words: trusting relationship, quantitative assessment, fuzzy modeling.
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на, Р. Солоу, Ф. Фукуями, Р. Шо. Однак, не зважаючи на
вагомий внесок дослідників, відсутня систематизація ме-
тодів економіко-математичного моделювання для кількісної
оцінки відношення довіри, що зумовлює необхідність по-
дальших досліджень у цьому напрямку.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛІ СТАТТІ
Метою роботи є проведення критичного аналізу існую-

чих методів і моделей оцінки відношення довіри в економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У роботі [12] представлено підходи до визначення по-

няття довіри за сімома групами та виділено економічні скла-
дові відношення довіри такі, як монетарна, інституційна,
соціальна, раціональна, контрактна, ризику та невизначе-
ності, організаційна та корпоративна. Виходячи з цих по-
зицій, пропонується наступне визначення відношення дові-
ри, що відображає його економічний зміст.

Отже, відношення довіри — це відношення, які виника-
ють між суб'єктами господарювання (або іншими суб'єкта-
ми) під час економічної діяльності, пов'язані із оцінкою по-
ведінки контрагента та очікуваннями певних благ в умовах
ризику, невизначеності та неповноти інформації.

Певний вид відношення довіри на макро- та мікрорівні
відображає різний аспект економічних відношень, у яких
задіяні різні економічні актори. У ході аналізу наукових
праць було визначено три групи способів оцінки відношен-
ня довіри: якісні, кількісні та комбіновані методи.

Якісні методи в економіці базуються на експертних оцін-
ках спеціалістів певної галузі. Така група методів у світовій
практиці включає розрахунок: індексу очікувань споживачів
у США, індексу довіри до бізнесу у країнах ЄС, індиві-
дуальних індексів довіри у Франції, Німеччині та Італії, по-
казників рівня довіри до певних галузей економіки, а також
методику аудиторсько-консалтингової компанії ФБК.

Індекс очікувань споживачів Мічиганського Університету
(CSI, Consumer Sentiment Index) представляє собою випе-
реджаючий економічний індикатор, який дозволяє оцінити
рівень впевненості споживачів у наявній економічній ситуації
та перспективи її подальшого розвитку. Індекс включає два
основні компоненти: характеристики нинішнього стану еко-
номіки та майбутні очікування щодо стану економіки, і роз-
раховується шляхом телефонного опитування споживачів.
Індекс очікувань включається для розрахунку економічних
показників. Аналогічно Інститутом економічних та соціаль-
них досліджень управління Японії розраховується й індекс
довіри споживачів.

Індекс ділової довіри підприємців до економіки Франції
розраховується за результатами опитування керівників найб-
ільших підприємств промисловості та враховує їхню оцінку
ситуації у даному секторі. Подібні індекси існують у інших краї-
нах Європейського Союзу: Індекси довіри до бізнесу (Business
confidence) та довіри споживачів (Consumer confidence).

У Росії розраховується індекс довіри "РОМИР" на базі
методики вимірювання репутації Global Reputation Index
(GRI). Індекс GRI представляє собою оцінку ефективності
бізнесу та розраховується шляхом дослідження наявності
компанії у медіапросторі та опитування ключових експертів
ринку, клієнтів та партнерів.

В Україні індекс довіри споживачів представлений
індексом настроїв споживачів, який розраховується щомі-
сяця дослідницькою компанією GfK Ukraine. Деякі складові
індексу: індекс очікуваного розвитку економіки країни впро-
довж найближчих п'яти років; індекс економічних очікувань;
індекс інфляційних очікувань.

Аналітична компанія Edelman у дослідженні "Барометр
довіри" щорічно вимірює довіру у країнах світу до ключо-
вих суспільних інститутів: бізнес, влада, ЗМІ та недержавні
організації.

У Великобританії для вимірювання довіри у фінансово-
му секторі запропоновано використовувати індекс довіри,
який для її кількісної оцінки включає [2]: 1) схильність спо-
живача довіряти; 2) організаційну надійність (компе-
тентність, чесність, комунікативність, доброзичливість), які
оцінювалися за допомогою розробленої системи телефон-
ного опитування. Дослідження охоплювало такі фінансові
інститути: банки, житлово-будівельні кооперативи, загаль-
не страхування домашнього майна, страхування життя, інве-
стиційні компанії, брокери, фінансові компанії кредитних
карток.

Також до якісних методів оцінки відношення довіри слід
віднести методику аудиторсько-консалтингової компанії
ФБК, в якій за основу береться аналіз фактичних даних.
Індекс довіри включає наступні індикатори: індекс спожи-
вацьких цін, грошові витрати населення, депозити органі-
зацій і банків, обсяг іноземних інвестицій, інвестиції в ос-
новний капітал, вивіз капіталу приватним сектором, обсяг
наданих кредитів, вкладення кредитних організацій у цінні
папери. Враховуючи те, що кожен індекс відображає різну
ступінь довіри в економіці, використовуються вагові коефі-
цієнти [15].

Отже, якісні методи та моделі базуються на суб'єктив-
них оцінках експертів та у їхньому складі вже враховані рівні
ризику та невизначеності.

У роботах [8; 16] вимірюється значення показника
довіри за допомогою економетричних моделей. Так,
емпірично підтверджено зв'язок між довірою та роз-
витком аграрних кооперативів. Автори доводять не-
обхідність використання логістичної регресії у побудо-
ваній моделі оцінки, включаючи показник довіри до
кооперативної діяльності та рівень довіри до партнерів
і колег. Така логістична регресія для оцінки довіри має
вигляд [16]:

(1),

де х
1
 — довіра до кооперативної діяльності та х

2
 —

рівень довіри до партнерів і колег; b
0
, b

1
, b

2
 — коефіцієнти

регресії.
Математична модель С. Марша базується на взаємодії

агентів системи та їх очікувань певних дій, оцінки відповід-
ностей. Автор формалізує відношення довіри за допомо-
гою соціальних, біологічних та технологічних аспектів. Го-
ловна ідея моделі полягає у тому, що "X довіряє Y тоді, і
тільки тоді, коли X очікує, що Y буде вести себе відповідно
до інтересів X, і не буде намагатися нашкодити Х". Форма-
лізована модель С. Марша потребує інформації про історію
та очікувані дії [6].

Методика дослідження Ю. Лутфуліна та І. Фазлаєва
грунтується на розумінні довіри як фактору виробництва, а
побудова довірливих відносин відбувається протягом вироб-
ничої діяльності. Автори сформували багатофакторний
індекс довіри, який дозволяє оцінити рівень довіри між
суб'єктами господарської діяльності [13].

У роботі [14] кількісно аналізується довіра в еконо-
мічних взаємовідносинах шляхом визначення мінімаль-
ного рівня довіри, який необхідний для укладення найп-
ростіших угод на ринку, враховуючи лише втрати та виг-
раш:

(2),

де L — втрати економічного суб'єкта у тому випадку,
коли партнер не виконує обов'язків, G — виграш, обумов-
лений виконанням партнером усіх своїх обов'язків, P —
мінімальна довіра (% випадків, коли партнеру можна дові-
ряти).

Н. Шмиголь запропонувала модель кількісної оцінки
рівня довіри споживачів до товару, як ефективний механізм
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маркетингової політики фірми. Модель включає коефіцієн-
ти якості і ціни товару та коефіцієнт конкурентоздатності
кожного товару. Коефіцієнт довіри споживача при звиканні
до товару на момент часу t визначається за наступною фор-
мулою [17]:

(3),
де  — довіра споживача j на момент часу t;  —

довіра споживача j у попередній момент часу (t-1);  —
ціна товару i, який обрав споживач j;  — максимальна
ціна за товар i, яку може заплатити споживач j; — якість
товару i, який обрав споживач j;  — мінімальна якість
товару i, яку згоден прийняти споживач j; α і β — коефіціє-
нти чутливості довіри, які відображають наскільки різко спо-
живач буде реагувати на зміну ціни та якості товару.

Для вимірювання довіри до товару О. Бонецький виво-
дить формули показників довіри на основі коефіцієнту реа-
лізації очікувань наступним чином [9]:

(4),

де а
ф
 , а

пл
 — відповідно фактичні та планові параметри

товару, для яких позитивним є збільшення значення; КРО
— коефіцієнт реалізації очікувань.

Показник довіри споживача до виробника товару ви-
значається не лише із значеннями КРО, але із урахування
відношень між виробником та споживачем:

(5),

де ДСВ — рівень довіри споживача до виробника това-
ру; ФМК — фактична матеріальна компенсація; ОК — очі-
кувана матеріальна компенсація.

Оцінка довіри із урахування довіри до державних інсти-
тутів та організацій розглядається у тому випадку, коли ви-
робник відмовляється нести відповідальність за не-
відповідність товару суспільним вимогам.

Ю. Дем'яненко досліджував та кількісно вимірював до-
віру у складі соціального капіталу підприємства. Він зазна-
чає, що рівень довіри всіх споживачів підприємства розра-
ховується за допомогою показників якості послуги та відно-
шення, яке сформувалося до послуги. На основі цих показ-
ників розраховується загальна оцінка рівня довіри спожи-
вачів за наступною формулою [10]:

(6),

де rp
t
 — кількісна оцінка рівня довіри

споживачів до підприємства, обчисленого за
певний період часу;  — рівень довіри k-го
споживача після одержання послуги m-й раз;
K — загальна кількість споживачів, рівень до-
віри яких досліджувався.

Таким чином, огляд кількісних методів та
моделей дає змогу зробити висновки, що
вони характеризуються використанням стро-
го обгрунтованого математичного апарату та
враховують ризик на невизначеність за допо-
могою теорії ймовірностей та математичної
статистики.

У роботі [11] запропоновано зведений
індекс довіри, розрахований на основі опи-
тування та статистичних даних. Зведений
індекс довіри має позитивну тенденцію, коли
значення його менше 0,5, і навпаки. Індекс
визначається наступним чином:

(7),

де K
i
 — питома вага і-го показника, що входить до індек-

су; D
i
 — величина і-го показника за відповідний поточний та

базовий періоди; N
p
 — кількість позитивних відповідей; N

c

— загальна кількість відповідей на кожне питання; n —
кількість питань в анкеті.

Слід відмітити, що також прикладом комбінованих ме-
тодів є методи нечіткого моделювання, які поєднують
кількісний та якісний аналізи. Так, Е. Чанг, П. Томпсон,
Т. Діллон та Ф. Хуссейн виділяють шість нечітких та ди-
намічних характеристик категорії відношення довіри [1]:
1) імпліцитність довіри; 2) асиметрія довіри; 3) транзи-
тивність довіри; 4) cуперечливість; 5) асинхронність у часі;
6) гравітація відносин.

Дослідники зазначають, що саме ці складові нечіткої
природи відношення довіри впливають на процеси вимірю-
вання та прогнозування (табл. 1).

Відношення довіри зручно формалізувати у вигляді си-
стеми нечітких логічних висловлювань. Такі висловлюван-
ня можна описати лінгвістичними змінними та оцінити не-
чітким ступенем істинності. У своїй праці Й. Вайфьюйзе зап-
ропонував нечітку модель вимірювання відношення дові-
ри між постачальниками та споживачами [7]. Автор дослі-
джував 3 типи міжорганізаційної довіри: контрактна дові-
ра, компетентна довіра та гудвіл-довіра. Кожний тип дові-
ри складається із відповідних ключових показників ефек-
тивної діяльності організації. За допомогою системи не-
чіткого логічного висновку кількісно вимірює значення
показників довіри за рівнями: ціновий, сервісний, якісний
та узагальнений.

У роботі [4] автор моделює відношення довіри та його
вплив на зниження витрат (витрати на придбання товару;
витрати, пов'язані із контролем якості; маркетингові витра-
ти), які виникають під час процесу поставки товарів чи по-
слуг. Довіра дозволяє людям здійснювати дії, які б не були
прийняті без неї. Автор представив інноваційну модель до-
віри, у якій зазначається, що довіра покращує процеси об-
міну інформацією та створює сприятливі умови для інно-
вацій, як наслідок, приводить до скорочення витрат. Дос-
лідник будує систему нечіткого логічного висновку для мо-
делювання зв'язку довіри та витрат. Вхідними параметрами
моделі виступають значення рівня довіри за п'ятьма вида-
ми: 1) компетентна довіра; 2) контрактна довіра; 3) реляцій-
на довіра; 4) негативна довіра; 5) непряма довіра.

Таблиця 1. Характеристики відношення довіри
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Аналізуючи дилему в'язнів з теорії ігор
дослідники [5] акцентують увагу на тому,
що відношення довіри тісно пов'язане із
кооперативними діями агентів. Процес
прийняття рішень у даній роботі складаєть-
ся із трьох модулів: 1) прийняття рішень;
2) оцінка; 3) нечітка оцінка. Особа, що
приймає рішення (ОПР) намагається діяти
на основі наявної інформації. Природа цієї
інформації неповна, неточна та нечітка.
Для подолання невизначеності людина
схильна довіряти заради досягнення по-
ставлених цілей. Модуль прийняття рішень
складається із довіри, важливості дій, ри-
зику та поставлених цілей.

Модуль нечіткої оцінки включає три взаємопов'язані
елементи: нечіткі значення, нечітка вага та привабливість
кожного критерію. Оцінка факторів довіри та кооперації
здійснюється за допомогою нечіткого рейтингу привабли-
вості (НРП):

(8),

де R
j
 — нечіткий рейтинг фактору j; W

j
 — нечітка вага

фактору j.
Формула НРП дозволяє об'єднати нечіткі значення

лінгвістичних термів та нечіткі ваги кожного фактору. Ап-
роксимація нечіткого рейтингу привабливості  та
відповідних лінгвістичних термів  обчислюється із ви-
користанням евклідової метрики наступним чином (для кож-
ного параметра функції належності):

(9),

Далі, на основі формул (8) та (9) розраховуються нечіткі
значення та нечіткі ваги для кожного фактору та субфак-
тору. Використовуючи отриману множину значень ОПР
може вести більш гнучку управлінську політику.

Вчені у роботі [3] вводять поняття "надійності довіри
та "рішення довіри" і аналізують взаємозв'язок ризику,
відношення довіри та здійснення угод. Надійність довіри
— це міра довіри, ймовірнісна оцінка довірливої сторони p
щодо успішного здійснення угоди. Рішення довіри пред-
ставляє собою відношення агента до ризику, нормовану
різницю між надійністю довіри p та ймовірністю відсікання
поверхні рішень агента. Рішення довіри пов'язує між со-
бою поняття довіри та відношення до ризику. Позначимо,
що: 1) сприйняття ризику стороною, яка довіряє визначаєть-
ся питомою поверхнею рішень D; 2) Операція X сторони  x
характеризується імовірністю p настання успішного резуль-
тату здійснення трансакційної угоди G

s
, і частки капіталу

F
s
, яка інвестована в трансакцію; 3) p

D
 — це ймовірність

відсікання на поверхні рішень D для тих самих значень  G
s

та F
s
. Рішення довіри T, де , визначається наступ-

ним чином:

(10),

Початкові точки рішення довіри: (0; -1), (p
D 

; 0) та (1;1).
Наступне обмеження полягає в тому, що рішення довіри за-
лежить від відстані між поточною ймовірністю p та ймовірн-
істю відсікання p

D
.

Слід зазначити, що розв'язання задач оцінки відношен-
ня довіри між суб'єктами господарювання необхідно
здійснювати за допомогою саме методів нечіткого моделю-
вання, спираючись на нечітку природу відношення довіри.
Так, комбіновані методи та моделі враховують рівні ризику
та невизначеності найбільш прийнятним чином, оскільки за
наявності інформації застосовуються більш точні матема-
тичні методи, а при її відсутності — експертні оцінки.

Таким чином, економічна діяльність з точки зору про-
ведення різноманітних ринкових трансакцій можлива лише
у певному інтервалі рівня довіри між контрагентами, а саме:
мається в наявності мінімально допустимий рівень довіри
між контрагентами, нижче якого ринкова трансакція взагалі
неможлива, та — максимально можливий рівень довіри,
вище якого трансакція приймає авантюрний нестійкий ха-
рактер, тобто невиконання ринкової угоди стає фатально
ймовірним.

На основі проведено огляду методів і моделей оцінки
відношення довіри наведемо їх порівняльний аналіз (табл.
2).

Отже, для оцінки відношення довіри в економіці доц-
ільним є створення системи інтегральних показників дові-
ри, які поєднували б у собі якісну та кількісну складові.
Найбільш прийнятними у такому випадку є методи нечітко-
го моделювання, які входять до складу групи комбінованих
методів та моделей, у повній мірі відображаючи нечітку при-
роду відношення довіри. Такі показники розкриватимуть
різні сторони економічної діяльності та дозволять виявити
незадіяні ресурси організації, скорегувати інвестиційну по-
літику та сприяти економічному зростанню країни.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

В роботі визначено поняття відношення довіри як еко-
номічної категорії з урахуванням усіх її складових. Проана-
лізовано методи та моделі оцінки відношення довіри між
суб'єктами господарювання і класифіковано їх за трьома
групами. Якісні методи та моделі враховують ризик та не-
визначеність у складі суб'єктивних оцінок. Кількісні — ба-
зуються на строго обгрунтованому математичному апараті
та враховують ризик та невизначеність на основі теорії ймо-
вірностей та математичної статистики, а також характери-
зуються виділенням нижнього та верхнього рівня відношен-
ня довіри (діапазону) для здійснення ринкових трансакцій.
Оптимальними для врахування ризику та невизначеності є
комбіновані методи та моделі.

Подальші дослідження можуть розвиватися у напрямі
побудови моделей оцінки відношення довіри між суб'єкта-
ми господарювання, що дозволять підвищити ефективність
прийняття рішень як на рівні колективу підприємства, так і
на рівні взаємодії із іншими суб'єктами економіки.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Розвиток та конкурентоспроможність підприємств

на сучасному етапі неможливий без стратегічного ме-
неджменту та планів на перспективу. Господарства нут-
ріївничої галузі мають великий потенціал розвитку в
Україні, однак, необхідно переглянути підходи до уп-
равління та постановки цілей, спираючись на сучасні ме-
тоди ведення бізнесу. Без ефективного стратегічного
управління неможливий розвиток нутріївничого вироб-
ництва, бо в основу закладено програму економічного і
соціального розвитку, яка включає комплекс галузевих
інвестиційно-технічних проектів підприємств. Однак
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цепція ефективного розвитку нутріївничих підприємств; надано етапи цільового плану розвит-
ку, сформовано модель стратегічного управління нутріївничим виробництвом на сучасному
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тегічного управління, прогнозування та моніторингу.
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development nutria enterprises; given the target stages of plan development, a model of strategic
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формування програми розвитку аграрної сфери — це
не однозначна проблема, яка може бути зведена до
реалізації набору інвестиційно-технічних проектів під-
приємств. Перш за все, це обумовлено специфікою га-
лузі, а також поточним станом ресурсної бази, балан-
сом попиту і пропозиції нутріївничої продукції на рин-
ку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Сутність стратегічного управління підприємствами
досліджувалась багатьма авторами. В рамках нашого
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дослідження великої уваги потребують роботи таких
вчених, як Ансофф І., Безземельна Т., Герасимчук В.Г.,
Карлоф Б., Кравченко Т., Наливайко А., Порохня В.,
Портер М., Раєвнєва О. [1—7]. Не зважаючи на наявність
значної кількості наукових досліджень, деякі питання,
пов'язані з особливостями стратегічного розвитку саме
нутріївничих підприємств, не отримали відображення.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є заглиблення в особливості стратегі-

чного розвитку виробництва продукції нутріївничих
підприємств з довгостроковим тимчасовим горизонтом
постановки завдань та їх обліком при обгрунтуванні
факторів зовнішнього та внутрішнього порядку і визна-
чення подальшої концепції розвитку.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Стратегія являє собою опис і обгрунтування тен-
денцій, проблем розвитку, визначення курсу і найваж-
ливіших стратегічних напрямів. Стратегічне управлін-
ня можна представити у вигляді ітеративного процесу
(рис.1). Програма стратегічного розвитку нутріївицт-
ва це прогнозно-аналітичний документ, що містить су-
купність ув'язаних за ресурсами, виконавцями і термі-
нами реалізації заходів, спрямованих на досягнення
намічених цілей стратегічного розвитку. Реалізацію
контрольних та аналітичних функцій у системі страте-
гічного управління передбачає моніторинг, який спря-
мований на відстеження реалізації стратегії розвитку і
коригування початкових сформульованих стратегічних
цілей.

Для досягнення поставлених цілей і вирішення зав-
дань стратегічного управління нутріївничим виробниц-
твом необхідно сформулювати основні пріоритети пер-
спективного розвитку:

— ефективне використання наявного виробничого
потенціалу з наступним переходом на інноваційний шлях
розвитку, який включає модернізацію техніко-техноло-
гічної галузі на основі новітніх розробок і досягнень
науки;

— освоєння ефективних організаційно-економічні
моделей виробництва з переходом від традиційної
організації до адаптивної інтенсифікації галузі;

— впровадження в практику принципів інтеграції аг-
ропромислового виробництва, тобто в перспективі нут-

ріївництво повинне базуватись на інтеграційній базі, що
допускає тісну ув'язку сільськогосподарських підпри-
ємств з переробними, збутовими, торговими, агросерв-
існими та фінансово-кредитними структурами, створен-
ня на їх базі різнонаправлених інтеграційних структур;

— застосування стратегічного планування, перехід
на збалансовану систему показників оцінки діяльності
нутріївничих підприємств, введення показнику "залік
якості";

— збільшення виходу продукції шляхом застосуван-
ня комп'ютерних програм і технологій на базі індиві-
дуального підходу до кожного звіра;

— науково-інноваційна та державна підтримка га-
лузі, створення інформаційно-консультаційних служб;

— розвиток ринку продукції нутріївництва;
— застосування новітніх моделей організації і ве-

дення виробництва, а також збалансованих нормативів
витрат матеріально-технічних засобів, трудових ре-
сурсів з метою максимізації виробництва продукції і
прибутку на одиницю витрачених ресурсів;

— відтворення і відновлення високопрофесійного
кадрового потенціалу з урахуванням усіх вимог сучас-
ності;

— створення сприятливих виробничих і соціальних
умов для працівників, посилення зацікавленості в підви-
щенні продуктивності праці, зростання якості життя.

Головний пріоритет слід поставити, не на кількісний,
а на якісній складовій (зміна функцій і методів управлі-
ння). Адміністрація області має стати не стільки орга-
ном управління поточними економічними процесами,
скільки центром розробки та контролю стратегії роз-
витку в цілому. Це передбачає, що основним у роботі
буде аналіз умов та результатів діяльності нутріївничих
виробників, функціонування аграрних ринків, створен-
ня умов для реалізації обраної стратегії і стратегічний
контроль, спрямований на оцінку того, як стратегічне
управління призводить до досягнення поставлених
цілей.

Розробка стратегічних документів повинна прово-
дитись на єдиній методологічній основі, а їх реалізація
— зводити до обліку особливостей розвитку відповід-
них господарських комплексів. Більшість дослідників
розглядають програмно-цільовий підхід в управлінні як
взаємопов'язану сукупність організаційних, економіч-
них, кадрових та інформаційних заходів, реалізація яких
дозволяє підпорядкувати господарську діяльність чітко
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Рис. 1. Ітеративний процес стратегічного управління
нутріївничим виробництвом
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визначеній кінцевій меті. Застосування програмно-
цільового підходу з використанням методів стратегіч-
ного аналізу дозволяє формувати цільовий план роз-
витку нутріївничого виробництва поетапно:

Перший — аналіз наявних можливостей виробниц-
тва.

Другий — аналіз обмежень розвитку галузі.
Третій — постановка завдань економічної політики

з метою реалізації виявлених можливостей і усунення
обмежень у розвитку.

Четвертий — розробка заходів економічної політи-
ки для вирішення задач, визначених на третьому етапі.

Інструментами для реалізації поставлених завдань
будуть державні цільові програми, дотації, компенсації,
пільгові кредити. На наш погляд, пропонований підхід
до управління дозволяє комплексно оцінити процес
стратегічного розвитку нутріївничих підприємств і вклю-
чає в себе наступні переваги:

— висока компетентність фахівців, що відповідають
за виконання конкретних функцій, забезпечує систем-
не наукове управління, дає можливість формування
творчих колективів для роботи за цільовими програма-
ми, з урахуванням вимог і кон'юнктури ринку;

— забезпечення системного підхіду при формуванні
управлінських рішень, зі стратегічного управління і кон-
тролю, яке визначає єдиний напрям у розвитку нутріїв-
ництва і визначає пріоритетні дії щодо досягнення по-
ставлених цілей.

З впровадженням системи стратегічного управлін-
ня нутріївничим виробництвом, зміниться суть плануван-
ня, яке включає розробку стратегічних цілей соціаль-
но-економічного розвитку села, встановлення паритетів
і стратегічних завдань розвитку виробництва. На відділ
стратегічного управління і прогнозування будуть покла-
дені такі функції:

— розробка основних напрямів аграрної політики
та заходів щодо регулювання виробництва нутріївничої
продукції, сировини і продовольства, продовольчого
ринку;

— моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринку
продукції і оцінка стану виробництва та переробки ос-
новних продуктів;

— контроль реалізації обраних стратегій та їх ко-
рекція з урахуванням змін у зовнішньому і внутрішньо-
му середовищі сільського господарства області.

У модель стратегічного управління нутріївничим
виробництвом на сучасному етапі розвитку можуть вхо-
дити такі блоки (рис. 2).

Блок стратегічного розвитку виробництва з ураху-
ванням інституційних, фінансових, екологічних і інших
напрямів агропродовольчої політики на довгострокову
перспективу.

Блок інформаційної бази, складатиметься з норма-
тивної, планової та оперативної інформації про стан
виробництва на поточний момент, що слугуватиме ос-
новою отримання необхідних даних для прогнозуван-
ня. Таким чином, процес стратегічного управління мож-
на представити як процес отримання та передачі, збе-
рігання, перетворення, переробки та видачі інформації.

Блок області виникнення інформації включає мак-
роекономічні показники; інформацію за галузями АПК:
сільське господарство, переробка, виробнича інфра-
структура і транспорт.

Макроекономічні показники дозволяють проаналі-
зувати такі критерії, як обсяг виробництва, рівень цін,
сукупна податкова ставка, дефіцит бюджету, аналіз їх
динаміки. Стан підприємств галузі характеризує еконо-
мічний, технічний і організаційні рівні виробничого по-
тенціалу агросистеми згідно відтворюваним технологі-
чним процесом: виробництво — закупівлі — промисло-

Рис. 2. Модель стратегічного управління нутріївничим виробництвом
на сучасному етапі
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ва переробка — зберігання — транспортування — реа-
лізація — споживання. Використання комп'ютерних тех-
нологій допоможуть сформувати бази даних для аналі-
зу стратегічної програми розвитку виробництва про-
дукції нутріївництва. Підвищення ефективності проце-
су стратегічного управління, залежатиме і від його ав-
томатизації. Процес автоматизації можна побудувати на
основі аналізу взаємопов'язаних завдань, які вирішу-
ються в ході стратегічного управління.

Ефективна організація робіт у сфері стратегічного
управління нутріївничим виробництвом багато в чому за-
лежить від його інформаційного забезпечення. Систе-
ма інформаційного забезпечення повинна відповідати
якісно новим властивостям. По-перше, оперативність
проведення аналітичних, прогнозних розрахунків, а та-
кож надання зацікавленим суб'єктам управління додат-
кової інформації. По-друге, надійність, під якою розу-
міється, з одного боку спроможності функціонування
системи в будь-яких, часом непередбачених обставинах,
а з іншого боку подробиці, достовірність та облік всіх
нюансів в аналітичній, прогнозній, рекомендаційній та
іншій інформації, яка надається зацікавленим користу-
вачам. По-третє, гнучкість, тобто вміння системи при-
стосовуватися, адекватно реагувати на зміни умов
відтворювального процесу в аграрній сфері.

Для розрахунку основних параметрів нутріївничо-
го виробництва ми пропонуємо спиратись на комп'ю-
терні програми обліку, які охоплюєть весь зоотехніч-
ний облік та первинну економічну інформацію, куди за-
кладено вирішення таких завдань: стабілізація і зрос-
тання продукції нутріївництва; нарощування і контроль
за поголів'ям; розрахунок виходу продукції, калькулю-
вання собівартості, параметри якості, реалізація пого-
лів'я, статистична звітність. Основною перевагою сис-
теми є формування інтенсивних технології і прив'язку
їх до конкретних умов ведення господарства, а також
допомагає вирішити організаційно-економічні питан-
ня.

Одним із перспективних напрямів отримання інфор-
мації для стратегічного управління повинні стати інфор-
маційні мережі. Сучасні інформаційні технології та їх
застосування передбачають наявність достовірної, своє-
часної та повної інформації і прийняття на її основі об-
грунтованих рішень. Все це призводить до створення
єдиного інформаційного простору, тобто до об'єднан-
ня в одну інформаційну мережу всі підприємства.

Інформаційний ресурс на території області утво-
рює інформаційний простір, який у свою чергу інтег-
рується в єдиний простір через реалізацію цілеспря-
мованих проектів. Необхідне створення єдиної систе-
ми інформаційного забезпечення шляхом розвитку
інформаційно — консультаційних служб (ІКС) на об-
ласному рівні та на рівні районів. Основним завданням
ІКС будуть:

— підвищення конкурентоспроможності нутріївни-
чих підприємств шляхом надання допомоги товарови-
робникам у прийнятті обгрунтованих економічних
рішень;

— надання об'єктивної та свіжої інформації за
різними аспектами виробництва, переробки та збуту
продукції, включаючи нові технології і методи ведення
господарювання;

— консультування з ефективного управління гос-
подарством, фінансовому та інвестиційному аналізу,
оптимізації використання ресурсів;

— забезпечення зворотного зв'язку органів управ-
ління та науково-дослідних інститутів з товаровиробни-
ками, з метою виробництва ефективних заходів держав-
ної аграрної політики;

— ініціювання змін у методах ведення господарства,
сприяння поширенню інновацій в аграрному секторі;

— розповсюдження необхідної інформації для
підвищення культури споживання продукції нутріївниц-
тва, реклама, залучення нових суб'єктів до даного виду
бізнесу.

Такий інформаційний центр повинен створити елек-
тронний ринок, забезпечувати документальний супровід
на основі використання електронного документообігу,
надавати послуги із закупівлі сировини та збуту готової
продукції. У сформованих умовах, для вирішення за-
значених проблем ми вбачаємо розширення функцій
інформаційно-консультаційного центру: організація та
проведення конкурсів з державних закупівель продукції;
створення і ведення інформаційного фонду; інформо-
ваність товаровиробників нутріївничої сфери про нау-
кові розробки, рекомендованих до впровадження у ви-
робництво; маркетингові послуги: дослідження ринку,
аналіз можливостей підприємств, розробка маркетин-
гових стратегій та програм; підтримка виконання фінан-
сових операцій; ведення і надання Інтернет-ресурсів;
економічне стимулювання працівників інноваційної сфе-
ри за результатами діяльності; аналітична підтримка,
обробка і оцінка інформації; ліцензування у сфері про-
ведення електронних торгів; опублікування рейтингів
підприємств та створення їх іміджу.

Таким чином, служба інформаційного забезпечен-
ня стане одним з основних елементів розвитку системи
стратегічного управління галуззю нутріївництва. Однак
проведених заходів і наданої інформації недостатньо.
Товаровиробники і споживачі потребують отримання
оперативної аналітичної та комерційної інформації; по-
требують отримання інформаційних, юридичних, еко-
номічних, довідково-технологічних послуг. Слабке ос-
нащення аграрної сфери сучасною обчислювальною
технікою і системами зв'язку стримує впровадження
програмно-технічних комплексів, не дозволяє в необ-
хідному обсязі створювати локальні галузеві мережі,
бази даних, тобто ту інфраструктуру інформації, яка
забезпечує якісний стрибок на новітній рівень існуван-
ня та вирішення проблем виробництва, збуту і управлі-
ння.

На сучасному етапі розвитку інформаційного су-
спільства, необхідний подальший розвиток інформа-
ційно-аналітичних центрів та комплектація їх обладнан-
ням і інформаційним забезпеченням. Варто відзначи-
ти можливість співпраці на договірній основі інших
суб'єктів аграрного сектора з підприємствами, що
здійснюють інформаційно-обчислювальне обслугову-
вання. Найважливішим у системі інформаційного за-
безпечення аграрної сфери повинен стати моніторинг
галузі.

Неможливо здійснювати стратегічне управління
нутріївничим виробництвом без урахування зовнішніх
чинників, котрі мають як позитивний, так і негативний
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вплив, що визначають його перспективне напрямки. У
зв'язку з цим, доцільно здійснювати моніторинг
сільського господарства, головна мета якого полягає
в забезпеченні органів управління інформацією про
соціально-економічні процеси та про ситуацію в ціло-
му. Організація і функціонування соціально-економіч-
ного моніторингу складний процес, який передбачає
відповідне організаційне, інформаційне, технічне, пра-
вове, фінансове та інше забезпечення. Проте його ство-
рення в якості інформаційної бази стратегічного управ-
ління дозволить відстежувати хід реалізації концепції
стратегічного розвитку, тобто сприятиме ефективній
організації робіт не тільки при формуванні документів
стратегічного призначення, але і при їх практичній ре-
алізації.

Необхідною умовою організації робіт у сфері
стратегічного управління нутріївничим виробництвом
є наявність відповідного кадрового забезпечення. Як
показує практика, ефективність управлінської діяль-
ності на 80 % залежить від здібностей, компетент-
ності та професіоналізму фахівців, що її здійснюють.
Ситуація, яка склалася у кадровому забезпеченні об-
ласті обумовлена тим, що більшість керівників нутрі-
ївничих підприємств довгий час не мало потреби в
стратегічному управлінні і тільки не так давно почали
усвідомлювати сутність і роль такого управління в
сучасних економічних умовах. Необхідність його за-
стосування як специфічного управлінського ресурсу,
дозволить забезпечити розвиток виробництва в дов-
гостроковій перспективі. В сучасних умовах для спец-
іалістів-нутрієводів, особливо важливим стає прид-
бання професійних знань і навичок у сфері стратегіч-
ного управління.

З метою створення сприятливих фінансово-еконо-
мічних передумов для пожвавлення і розширеного то-
варного виробництва необхідний перехід на реалізацію
інноваційних програм силами різних інвестиційних
структур, з використанням місцевого бюджету на скон-
солідованій основі разом з індивідуальними засобами і

ресурсами підприємств. Для прискорення реалізації
досягнень науки створюються різні інформаційні, інно-
ваційні, сервісні структури. Інноваційний процес має
здійснюватися спільно з консалтинговими організація-
ми та інноваційними фондами, а також виробничими
підприємствами. Основні функції консалтингових орга-
нізацій — галузевий аналіз виробництва, маркетинг і ме-
неджмент з розробкою проектів розвитку АПК; функції
інноваційних фондів — фінансування проектів розвит-
ку, розробка бізнес-планів, аудит — об'єктів, інвесту-
вання. Проекти розвитку повинні бути спрямовані на
ефективне комплексне функціонування нутріївничих
господарств, включати аналіз внутрішнього і зовніш-
нього ринків, передбачати функції адміністрації із су-
проводу розробок і виробництва.

Стратегічне управління нутріївничим виробницт-
вом в цілому залежить від нормативно-правового, за-
конодавчого, інформаційного, кадрового та іншого
забезпечення. В структурі управління нові функції, на-
самперед, повинні бути орієнтовані на політику роз-
витку нутріївничого виробництва, закладену в таких
документах, як концепції і цільові програми. Роль кон-
цепції полягає в обгрунтуванні цілі розвитку нутріїв-
ничого виробництва на основі виявлення й узгоджен-
ня інтересів господарюючих суб'єктів, населення,
органів державної влади та місцевого самоврядуван-
ня. Розроблена нами концепція (рис. 3) визначає пріо-
ритетні напрями зростання нутріївничого виробницт-
ва, підвищення прибутковості сільського господар-
ства, на основі вирішення економічних відносин між
нутріївничими товаровиробниками, регулювання рин-
кових відносин у сферах виробництва, переробки та
реалізації продукції.

Відновлення нутріївничого виробництва, оснащено-
го технологічним обладнанням, створення об'єднаних
підприємств з виробництва, переробки та реалізації
сільськогосподарської продукції входить у блок інсти-
туційних пріоритетів. Економічний і виробничий ефект
буде забезпечений за рахунок виходу з кризи неплатос-

Рис. 3. Основні напрями розвитку нутріївничого виробництва
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проможних і неконурентноспроможних господарств та
створення великої кількості нових підприємств. Еколо-
гічний напрям полягає в збереженні та підтримці еко-
логічної рівноваги місцевості, виробництві екологічно
чистих продуктів харчування.

Зростання обсягів виробництва нутріївничої про-
дукції буде супроводжуватись появою нових робочих
місць, підвищенням рівня зайнятості, доходів і рівня
життя працівників сільськогосподарських підприємств.
Впровадження сучасних технологій забезпечить зрос-
тання продуктивності і поліпшення умов праці. Інфор-
маційне забезпечення є основою для вибору і реалізації
оптимального стратегічного управління, що передбачає
подальше розвиток інформаційних систем управління,
перехід їх на якісно новий рівень.

Потрібно враховувати і недоліки, які притаманні
концепціям і програмам різного профілю та рівня:

— неможливо нормалізувати ситуацію в нутріївничій
галузі тільки за рахунок створення концептуальних ос-
нов його розвитку;

— ускладнився процес розробки та реалізації про-
грам, багато з них носять прогнозно-ціленаправлене
значення і не є повною мірою інструментом управління.

На наш погляд, існує об'єктивна потреба в розробці
та впровадженні інтеграційних процесів у нутріївничо-
му секторі економіки одночасно зі створенням загаль-
ної програми розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва Дніпропетровської області. Місцеві органи уп-
равління також повинні зіграти значну роль у розвитку
інтеграційних процесів між малими та великими підприє-
мствами. Сьогодні систематизовані дані про напрямки
взаємодії великих і малих підприємств, їх інтегрованих
структур в нутріївництві відсутні. Тим не менш, узагаль-
нюючий якісний і вибірковий кількісний аналіз діяль-
ності нутріївничих підприємств вказує на гостру не-
обхідність таких заходів.

ВИСНОВКИ
Реалізація даних заходів дозволить виділити пріо-

ритетні першочергові напрями діяльності нутріївничих
підприємств, які передбачають: поліпшення фінансово-
го стану аграрного сектору; вдосконалення фінансово-
економічного механізму інноваційної діяльності; зрос-
тання сільськогосподарського виробництва (селекцій-
но-племінна робота, поліпшення кормової бази); по-
ліпшення матеріально-технічної бази (модернізація тех-
нологічних процесів, інтенсифікація виробництва);
підвищення професійного рівня працівників галузі; сти-
мулювання розвитку малих форм господарювання;
підвищення продовольчої безпеки країни; соціальне
облаштування і розвиток сільських територій; покра-
щення здоров'я нації.

На підставі вищевикладеного правомірно зробити
наступні висновки:

— в умовах ринкової економіки значною мірою зро-
стають інформаційні потреби нутріївничих виробників,
що стосуються організації та управління сільськогоспо-
дарським виробництвом;

— потрібні цілеспрямовані зусилля держави щодо
забезпечення задоволення інформаційних потреб това-
ровиробників. До тих пір, поки не буде фундаменталь-
них змін в ставленні держави до визначення інформа-

ційних потреб, а також до способів збору і поширення
інформації, розраховувати на якісні зміни в аграрному
секторі не можна;

— необхідна розробка та реалізація комплексної
державної підтримки та регулювання впровадження
комп'ютерних інформаційних технологій. Вона повин-
на забезпечувати реалізацію системи заходів з аналі-
зу, контролю і стимулюванню їх раціональної органі-
зації.

Основними цілями обраних напрямів будуть ство-
рення умов для підвищення конкурентоспроможності та
ефективності нутріївничих підприємств, покращення
умов для розвитку сільських територій, підвищення
рівня життя населення, альтернативна підтримка про-
довольчої безпеки країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток українського суспільства, орієнта-

ція на загальнонаціональні цінності та європейські стан-
дарти вимагають створення ефективної системи підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців, яка відповідатиме потребам центральних та
місцевих органів виконавчої влади у високопрофесійних
працівниках, здатних компетентно виконувати виробничі
функції, впроваджувати новітні соціальні технології, спри-
яти інноваційним процесам. Тож виявлення освітніх потреб
у підвищенні рівня професійної компетентності держав-
них службовців є провідною засадою безперервного на-
вчання і визначає актуальність цієї статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання підготовки магістрів державної служби в
Україні розглядають Білинська М. [2], Дзвінчук Д., Ма-
лімон В. [4], Ковбасюк Ю., Ващенко К. [3], Серьогін C,
Гончарук Н., Липовська Н. [6], Сурмін Ю., Крушельниць-
ка Т., Науменко Р. [8] та ін. Питання вивчення потреб у
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навчанні висвітлювали Мельников О. [7], Іжа М., Попов
C., Пахомова T. [1], Шевчук П., Фенрих П. [5]. Проте
серед невирішених частин загальної проблеми залиша-
ються питання щодо узгодження потреб органів влади
до підготовки державних службовців та освітніх потреб
слухачів магістерської підготовки за спеціальністю
"Державна служба" галузі знань "Державне управлін-
ня", аналіз яких впливатиме на формування нових
підходів до їх навчання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка рекомендацій щодо удос-

коналення програми підготовки магістрів державної
служби. Для досягнення поставленої мети необхідно
вирішити такі завдання: порівняти потреби органів вла-
ди та освітні потреби слухачів; визначити рейтинг знань,
умінь, навичок, необхідних для виконання посадових
обов'язків; виявити відмінності між освітніми потреба-
ми керівників та спеціалістів; сформувати рекомендації
щодо удосконалення змісту програм підготовки
магістрів державної служби.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасному інформаційному суспільстві інформа-
ція дуже швидко стає не актуальною. Тому закладам
освіти необхідно не тільки вчасно реагувати на зміни,
а й випереджати їх. Це дасть змогу випускати компе-
тентних спеціалістів, які відповідають вимогам робо-
тодавців. Особливу увагу слід звернути на підготовку
магістрів державної служби. Враховуючи суспільно-по-
літичний стан у країні, обмеженість фінансових ре-

сурсів, нагальним постає завдання здійснювати
підготовку державних службовців, які щонайменше
п'ять років будуть максимально відповідати потребам
органів влади.

Кафедрою державного управління філософського
факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка було здійснено аналіз профілів про-
фесійної компетентності посад державної служби слу-
хачів-державних службовців та проведено серед слу-
хачів вибіркове анонімне опитування.

Таблиця 1. Рейтинг знань, умінь, навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків

№ Знання, уміння, навички 
Потреби органів влади Потреби слухачів 

рейтинг % рейтинг % 

1 знання Конституції України 1 100 - - 

2 знання НПА 1 100 8 13 

3 ефективна організація роботи 1 100 - - 

4 знання та застосування державної мови 1 100 10 8 

5 знання програмного забезпечення  1 100 - - 

6 застосування програмного забезпечення 2 72 13 4 

7 обгрунтування своєї позиції, точки зору 3 59 - - 

8 проведення нарад, зустрічей, переговорів 4 56 - - 

9 самовдосконалення 4 56 - - 

10 управління персоналом 5 53 5 20 

11 стратегічне та аналітичне мислення 6 50 3 24 

12 комунікативні навички 7 44 13 4 

13 знання основ управління, організації праці 7 44 - - 

14 знання основ управління персоналом 8 38 - - 

15 підготовка документів 8 38 1 30 

16 прийняття управлінських рішень 9 31 7 15 

17 робота з законодавчою базою 10 28 8 13 

18 знання архівної справи 10 28 - - 

19 ведення загального діловодства  10 28 - - 

20 робота в інформаційних системах е-урядування 11 25 - - 

21 знання основ державного управління 11 25 14 2 

22 правила охорони праці та протипожежного захисту 11 25 14 2 

23 знання основ економіки 12 19 - - 

24 знання системи органів влади 12 19 - - 

25 ораторські навички  12 19 4 22 

26 знання правил ділового етикету 12 19 13 4 

27 аналіз державної політики 14 13 - - 

28 знання основ права 14 13 - - 

29 формування заробітної плати 14 13 - - 

30 інформаційна безпека 14 13 - - 

31 пошук та ефективне використання ресурсів 14 13 - - 

32 визначення завдань та організація роботи підлеглих 15 9 11 7 

33 управління інноваціями та змінами - - 2 28 

34 прогнозування наслідків - - 2 28 

35 моделювання ситуацій - - 4 22 

36 стратегічне планування - - 6 17 

37 робота з інформацією - - 8 13 

38 орієнтація на результат - - 9 11 

39 планування діяльності та ресурсів - - 9 11 

40 робота в команді - - 9 11 

41 контроль та оцінка виконання - - 10 8 

42 прийняття рішень - - 11 7 

43 методи роботи із ЗМІ - - 12 6 

44 організація власної діяльності - - 13 4 

45 оцінювання ефективності діяльності - - 13 4 
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Метою аналізу профілів професійної компетент-
ності посади державної служби (далі — Профілі) було
вивчення вимог органів влади до рівня професійної ком-
петентності службовців. Зокрема аналізувалися "спе-
ціальні вимоги: знання, уміння, навички, необхідні для
виконання посадових обов'язків". Найбільш поширені
вимоги розглядаються як потреби органів влади у підго-
товці магістрів державної служби. Метою опитування
було визначення потреб слухачів до професійної підго-

товки, та їх вимог до професійного навчання. Основним
критерієм поділу слухачів на групи була займана поса-
да. Таким чином слухачі представляли дві фокус-групи:
керівники та спеціалісти.

Аналізуючи знання, уміння, навички, що вимагають-
ся у Профілях та освітні потреби слухачів, було визна-
чено рейтинги знань, умінь і навичок, необхідних для
виконання посадових обов'язків. Порівнюючи отримані
результати, можна побачити, що потреби органів влади

Таблиця 2. Знання, уміння, навички, необхідні для виконання посадових обов'язків на керівних
посадах

Знання, уміння, навички 
Потреби органів влади Потреби слухачів 

№ % № % 

знання Конституції України 1 100 - - 

знання НПА 1 100 4 20 

ефективна організація роботи 1 100 - - 

знання та застосування державної мови 1 100 5 13,3 

знання програмного забезпечення  1 100 - - 

управління персоналом 2 90 1 40 

проведення нарад, зустрічей, переговорів 3 84 - - 

застосування програмного забезпечення 4 74 5 13,3 

обгрунтування своєї позиції, точки зору 5 63 - - 

самовдосконалення 5 63 - - 

знання основ управління персоналом 6 58 - - 

стратегічне та аналітичне мислення 7 47 3 26,7 

знання основ управління, організації праці 7 47 - - 

прийняття управлінських рішень 7 47 6 6,7 

робота в інформаційних системах е-урядування 8 42 - - 

знання архівної справи 9 37 - - 

знання основ державного управління 9 37 - - 

ораторські навички  10 32 2 33,3 

ведення загального діловодства  10 32 - - 

підготовка документів 10 32 3 26,7 

робота з законодавчою базою 11 26 5 13,3 

знання основ економіки 11 26 - - 

знання системи органів влади 11 26 - - 

комунікативні навички 12 21 6 6,7 

знання правил ділового етикету 12 21 5 13,3 

аналіз державної політики 12 21 - - 

формування заробітної плати 12 21 - - 

пошук та ефективне використання ресурсів 12 21 - - 

правила охорони праці та протипожежного захисту 12 21 6 6,7 

знання основ права 13 16 - - 

визначення завдань та організація роботи підлеглих 13 16 - - 

інформаційна безпека 14 11 - - 

управління інноваціями та змінами - - 2 33,3 

прогнозування наслідків - - 3 26,7 

моделювання ситуацій - - 3 26,7 

стратегічне планування - - 4 20 

робота з інформацією - - 6 6,7 

орієнтація на результат - - 6 6,7 

планування діяльності та ресурсів - - 6 6,7 

робота в команді - - 6 6,7 

контроль та оцінка виконання - - 6 6,7 

прийняття рішень - - 6 6,7 

методи роботи із ЗМІ - - 6 6,7 

організація власної діяльності - - 6 6,7 

оцінювання ефективності діяльності - - 6 6,7 
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та освітні потреби слухачів співпа-
дають лише на 20%, а рейтинги
знань, умінь, навичок різні за вик-
люченням уміння "управління пер-
соналом", що посіло п'яту позицію
у обох рейтингах (табл. 1). Не всі
знання, уміння, навички, що вима-
гаються органами влади, є в пере-
ліку освітніх потреб опитаних слу-
хачів. Зокрема у першу десятку рей-
тингу потреб органів влади входить
19 найменувань, і лише 9 (47%) із
них є в рейтингу потреб слухачів
(знання НПА, знання та застосуван-
ня державної мови, застосування
програмного забезпечення, управ-
ління персоналом, стратегічне та
аналітичне мислення, комунікативні
навички, підготовка документів,
прийняття управлінських рішень,
робота з законодавчою базою). І
якщо "знання НПА" й "знання та за-
стосування державної мови" займа-
ють перші позиції у рейтингу потреб
органів влади, то у рейтингу потреб
слухачів вони займають восьму та
десяту позиції відповідно. Уміння
готувати документи займає першу
позицію рейтингу потреб слухачів і
лише восьму позицію рейтингу по-
треб органів влади.

Відповідно до потреб органів
влади, із знань, необхідних для ви-
конання посадових обов'язків,
лише 27% зустрічаються у переліку
потреб слухачів; із умінь   45% є в
переліку освітніх потреб слухачів.
Це свідчить про практичну спрямо-
ваність потреб слухачів, про брак
умінь і навичок застосовувати знан-
ня в процесі виконання посадових
обов'язків.

Аналіз вимог до державних
службовців-керівників та освітніх
потреб слухачів, які займають
керівні посади, свідчить, що потре-
би органів влади та потреби слу-
хачів частково співпадають (табл.
2). Із всіх зазначених потреб 44%
— це потреби органів влади, 29%   потреби слухачів,
27%   це знання, уміння, навички, що є в переліку по-
треб як органів влади, так і в переліку потреб слухачів.
Незважаючи, що рейтинги відрізняються, але є знання,
уміння, навички, що займають близькі позиції у рей-
тингах. Наприклад, уміння управляти персоналом по-
сідає другу позицію рейтингу потреб органів влади і
першу позицію рейтингу потреб слухачів, застосування
програмного забезпечення займає четверту і п'яту по-
зиції відповідно, прийняття управлінських рішень сьо-
му і шосту позиції відповідно. Якщо ораторські навички
у рейтингу потреб органів влади займають десяту пози-
цію із чотирнадцяти, то у рейтингу потреб слухачів, що

займають керівну посаду, ораторські навички займають
другу позицію із шести.

Також другу позицію рейтингу потреб слухачів, що
займають керівну посаду, займає "управління інноваці-
ями та змінами" (відсутнє в переліку потреб органів вла-
ди), третю посідають: "стратегічне та аналітичне мислен-
ня" (сьома позиція рейтингу потреб органів влади),
"підготовка документів" (десята позиція рейтингу по-
треб органів влади); "прогнозування наслідків", "моде-
лювання ситуацій" (відсутні в переліку потреб органів
влади).

Аналогічна ситуація і з потребами слухачів, що зай-
мають посади спеціалістів, головних спеціалістів

Таблиця 3. Знання, уміння, навички, необхідні спеціалістам
для виконання посадових обов'язків

Знання, уміння, навички 

Потреби органів 

влади 

Потреби 

слухачів 

№ % № % 

знання Конституції України 1 100 - - 

знання НПА 1 100 8 9,7 

ефективна організація роботи 1 100 - - 

знання та застосування державної мови 1 100 9 6,5 

знання програмного забезпечення 1 100 - - 

комунікативні навички 2 77 10 3,2 

застосування програмного забезпечення 3 69 - - 

обгрунтування своєї позиції, точки зору 4 54 - - 

стратегічне та аналітичне мислення 4 54 4 22,6 

самовдосконалення 5 46 - - 

підготовка документів 5 46 1 32,3 

правила охорони праці та протипожежного захисту 6 31 - - 

робота з законодавчою базою 6 31 7 12,9 

ведення загального діловодства 7 23 - - 

знання основ управління, організації праці 7 23 - - 

проведення нарад, зустрічей, переговорів 8 15 - - 

знання архівної справи 8 15 - - 

знання правил ділового етикету 8 15 - - 

інформаційна безпека 8 15 - - 

знання основ управління персоналом 9 8 - - 

знання основ державного управління 9 8 10 3,2 

прийняття управлінських рішень 9 8 5 19,4 

знання основ економіки 9 8 - - 

знання системи органів влади 9 8 - - 

знання основ права 9 8 - - 

прогнозування наслідків - - 2 29 

управління інноваціями та змінами - - 3 25,8 

моделювання ситуацій - - 5 19,4 

ораторські навички - - 6 16,1 

стратегічне планування - - 6 16,1 

робота з інформацією - - 6 16,1 

орієнтація на результат - - 7 12,9 

планування діяльності та ресурсів - - 7 12,9 

робота в команді - - 7 12,9 

управління персоналом - - 8 9,7 

контроль та оцінка виконання - - 8 9,7 

визначення завдань та організація роботи підлеглих - - 8 9,7 

прийняття рішень - - 9 6,5 

методи роботи із ЗМІ - - 9 6,5 

організація власної діяльності - - 10 3,2 

оцінювання ефективності діяльності - - 10 3,2 
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співвідношення потреб залишається таким, як і для ке-
рівників: 44% — це потреби органів влади, 29% — по-
треби слухачів, 27% — це знання, уміння, навички, що
є в переліку потреб як органів влади, так і в переліку
потреб слухачів (табл. 3). Якщо "знання Конституції Ук-
раїни", "знання НПА", "ефективна організація робо-
ти", "знання та застосування державної мови", "знан-
ня програмного забезпечення" займають перші позиції
рейтингу потреб органів влади, то у рейтингу потреб
слухачів зустрічаються лише "знання НПА" і "знання
та застосування державної мови", які займають восьму
та дев'яту позиції відповідно. "Стратегічне та аналітич-
не мислення" займає четверту позицію в обох рейтин-
гах. Уміння готувати документи у рейтингу потреб спе-
ціалістів займає першу позицію; "прогнозування
наслідків" та "управління інноваціями та змінами" другу
і третю позиції відповідно. "Комунікативні навички"
займають другу позицію рейтингу потреб органів вла-
ди і останню позицію у рейтингу потреб слухачів. Умі-
ння застосовувати програмне забезпечення (третя по-
зиція рейтингу потреб органів влади) взагалі відсутнє
серед потреб слухачів.

Варто зазначити, що потреби слухачів не обмежу-
ються знаннями, уміннями, навичками, що є в переліку

потреб органів влади. Це пояс-
нюється наявністю у слухачів спо-
дівання на просування по службі.
Так як і в керівників, у спеціалістів
більшість потреб не теоретичного,
а практичного характеру, що ста-
вить за необхідність переорієнто-
вувати навчальний процес не на
здобуття теоретичних знань, а
формування здатності застосову-
вати знання, отримані в процесі
самостійної роботи, на практиці.

Аналізуючи потреби органів
влади до знань, умінь, навичок,
необхідних для виконання поса-
дових обов'язків (табл. 4), мож-
на відзначити що перелік знань,
умінь, навичок для керівників на
22% більший ніж для спец-
іалістів. Це пояснюється специф-
ікою роботи керівників: більши-
ми навантаженням та відпові-
дальністю.

Окрім того, рейтинги потреб
органів влади для спеціалістів та
для керівників, в основному,
різні, за деяким виключенням   у
обох рейтингах на першій позиції
"знання Конституції України",
"знання НПА", "ефективна орган-
ізація роботи", "знання та засто-
сування державної мови", "знан-
ня програмного забезпечення";
на п'ятій позиції обох рейтингів
знаходиться "самовдосконален-
ня"; на сьомій — "знання основ
управління, організації праці"; на
дев'ятій — "знання основ дер-

жавного управління". Якщо для спеціалістів друге
місце рейтингу займають "комунікативні навички", то
для керівників — це "управління персоналом"; третє
місце для спеціалістів   "застосування програмного за-
безпечення", для керівників — "проведення нарад, зу-
стрічей, переговорів". Таким чином, можна дійти вис-
новку, що потреби органів влади до знань, умінь, на-
вичок, необхідних для виконання посадових обов'язків
спеціалістами відрізняється від потреб органів влади
до знань, умінь, навичок, необхідних для виконання по-
садових обов'язків керівниками. Пріоритети для кож-
ної групи також різні.

Перші чотири позиції рейтингу освітніх потреб слу-
хачів, що займають посади спеціалістів (табл. 5) посіда-
ють відповідно: "підготовка документів"; "прогнозуван-
ня наслідків"; "управління інноваціями та змінами";
"стратегічне та аналітичне мислення". Четвірка рейтин-
гу освітніх потреб слухачів, що займають посади керів-
ників: "управління персоналом"; "управління інновація-
ми та змінами", "ораторські навички"; "підготовка до-
кументів", "прогнозування наслідків", "стратегічне та
аналітичне мислення", "моделювання ситуацій"; "стра-
тегічне планування", "знання НПА". Є незначна частина
освітніх потреб слухачів, що відсутня у переліку потреб

Таблиця 4. Потреби органів влади

Знання, уміння, навички 
Спеціалісти Керівники 

рейтинг % рейтинг % 

знання Конституції України 1 100 1 100 

знання НПА 1 100 1 100 

ефективна організація роботи 1 100 1 100 

знання та застосування державної мови 1 100 1 100 

знання програмного забезпечення 1 100 1 100 

комунікативні навички 2 77 12 21 

застосування програмного забезпечення 3 69 4 74 

обгрунтування своєї позиції, точки зору 4 54 5 63 

стратегічне та аналітичне мислення 4 54 7 47 

самовдосконалення 5 46 5 63 

підготовка документів 5 46 10 32 

робота з законодавчою базою 6 31 11 26 

правила охорони праці та протипожежного захисту 6 31 12 21 

знання основ управління, організації праці 7 23 7 47 

ведення загального діловодства  7 23 10 32 

проведення нарад, зустрічей, переговорів 8 15 3 84 

знання архівної справи 8 15 9 37 

знання правил ділового етикету 8 15 12 21 

інформаційна безпека 8 15 14 11 

знання основ управління персоналом 9 8 6 58 

прийняття управлінських рішень 9 8 7 47 

знання основ державного управління 9 8 9 37 

знання основ економіки 9 8 11 26 

знання системи органів влади 9 8 11 26 

знання основ права 9 8 13 16 

управління персоналом - - 2 90 

робота в інформаційних системах е-урядування - - 8 42 

ораторські навички  - - 10 32 

аналіз державної політики - - 12 21 

формування заробітної плати - - 12 21 

пошук та ефективне використання ресурсів - - 12 21 

визначення завдань та організація роботи підлеглих - - 13 16 
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іншої фокус-групи, зокрема, спеціалісти
потребують вивчення "основ державно-
го управління", і формування умінь виз-
начати завдання та організовувати робо-
ту підлеглих. У свою чергу серед потреб
керівників зазначаються "застосування
програмного забезпечення", "знання
правил ділового етикету", "знання пра-
вил охорони праці та протипожежного
захисту".

Аналіз освітніх потреб слухачів дає
змогу дійти висновку про необхідність
запровадження диференційованого
підходу в процесі навчання, зокрема,
поділу на групи, де основним кри-
терієм поділу слухачів буде займана
посада.

Удосконалення програм підготовки
магістрів державної служби має відбу-
ватися постійно, враховуючи потреби
органів влади, освітні потреби слухачів.
Якщо потреби органів влади до профес-
ійної компетентності державних служ-
бовців можна вивчати в середньому один
раз на три роки (відповідно до нової ре-
дакції Закону України "Про державну
службу" підвищення рівня професійної
компетентності державних службовців,
проводиться в разі потреби, але не рідше
одного разу на три роки), то, враховую-
чи термін навчання в магістратурі за
спеціальністю "Державна служба", по-
треби слухачів необхідно вивчати щоро-
ку. Адже вивчення потреб є першочер-
говим етапом у формуванні та удосконаленні магі-
стерських програм.

Аналіз потреб показав, що:
— потреби органів влади до рівня професійної ком-

петентності державних службовців частково збігають-
ся з освітніми потребами опитаних слухачів;

— найбільш рейтинговими були визначені "знання
Конституції України", "знання НПА", "ефективна орган-
ізація роботи", "знання та застосування державної
мови", "знання та застосування програмного забезпе-
чення";

— потреби слухачів мають практичну спрямо-
ваність;

— вимоги органів державної влади до керівників
більші ніж до спеціалістів;

— пріоритети керівників у знаннях, уміннях, навич-
ках, необхідних для виконання посадових обов'язків,
відрізняються від пріоритетів спеціалістів.

Для максимального задоволення потреб органів
державної влади у підготовці магістрів, освітніх потреб
слухачів необхідно забезпечити практичну спрямо-
ваність магістерської програми і диференціацію у на-
вчанні. Для практичної спрямованості:

— переорієнтувати програми дисциплін на форму-
вання компетентностей   здатності застосовувати отри-
мані знання на практиці;

— зменшити кількість лекційних годин, передбачив-
ши самостійне вивчення теоретичного матеріалу;

— запровадити активні, інтерактивні форми на-
вчання для формування та розвитку умінь і навичок
(інструктаж, консультації, тренінги, кейс-стаді, на-
вчальні ігри, дискусії, диспути, круглі столи, виїзні
практичні заняття, підготовка та захист проектів, мо-
делей, обмін досвідом тощо).

Для забезпечення диференціації у навчанні:
— здійснити поділ на групи, де основним критерієм

поділу слухачів буде займана посада;
— у програмах дисциплін нормативного блоку пе-

редбачити формування знань, умінь, навичок, що зай-
мають перші позиції рейтингів потреб органів влади
та освітніх потреб слухачів (наприклад, знання Кон-
ституції України, знання НПА, ефективна організація
роботи, знання та застосування державної мови,
знання та застосування програмного забезпечення
тощо);

— у програмах дисциплін на вибір навчально-
го закладу передбачити для керівників формуван-
ня умінь "управління персоналом", "проведення
нарад, зустрічей, переговорів", "управління інно-
ваціями та змінами", "стратегічне та аналітичне
мислення", "публічний виступ", "підготовка доку-
ментів", "прогнозування наслідків" та "моделюван-
ня ситуацій". Для спеціалістів: "підготовка доку-
ментів", "ефективна комунікація", "стратегічне та
аналітичне мислення", "прийняття управлінських
рішень" тощо);

Знання, уміння, навички 
Спеціалісти Керівники 

рейтинг % рейтинг % 

підготовка документів 1 32,3 3 26,7 

прогнозування наслідків 2 29 3 26,7 

управління інноваціями та змінами 3 25,8 2 33,3 

стратегічне та аналітичне мислення 4 22,6 3 26,7 

моделювання ситуацій 5 19,4 3 26,7 

прийняття управлінських рішень 5 19,4 6 6,7 

ораторські навички  6 16,1 2 33,3 

стратегічне планування 6 16,1 4 20 

робота з інформацією 6 16,1 6 6,7 

робота з законодавчою базою 7 12,9 5 13,3 

орієнтація на результат 7 12,9 6 6,7 

планування діяльності та ресурсів 7 12,9 6 6,7 

робота в команді 7 12,9 6 6,7 

управління персоналом 8 9,7 1 40 

знання НПА 8 9,7 4 20 

контроль та оцінка виконання 8 9,7 6 6,7 

визначення завдань та організація роботи 

підлеглих 
8 9,7 - - 

знання та застосування державної мови 9 6,5 5 13,3 

прийняття рішень 9 6,5 6 6,7 

методи роботи із ЗМІ 9 6,5 6 6,7 

комунікативні навички 10 3,2 6 6,7 

організація власної діяльності 10 3,2 6 6,7 

оцінювання ефективності діяльності 10 3,2 6 6,7 

знання основ державного управління 10 3,2 - - 

застосування програмного забезпечення - - 5 13,3 

знання правил ділового етикету - - 5 13,3 

правила охорони праці та протипожежного 

захисту 
- - 6 6,7 

Таблиця 5. Освітні потреби слухачів
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— у програмах дисциплін на вибір слухачів перед-
бачити формування тих знань, умінь, навичок, що не
представлені в переліку потреб органів влади, але є в
переліку освітніх потреб слухачів. Наприклад, від спе-
ціалістів не вимагається у Профілях наявності ора-
торських навичок, але близько 16% слухачів, що зай-
мають посади спеціалістів, мають потребу у форму-
ванні цих навичок; майже 26% слухачів вважають за
потрібне мати уміння управляти інноваціями та зміна-
ми, а 29% слухачів-спеціалістів уміти прогнозувати
наслідки.

ВИСНОВКИ
Удосконалення програми підготовки магістрів дер-

жавної служби на основі вивчених потреб сприятиме
забезпеченню якості навчання. Систематичне вивчення
освітніх потреб дасть змогу вчасно реагувати на су-
спільно-політичні зміни, адекватно виставити пріорите-
ти у підвищенні рівня професійної компетентності слу-
хачів.

На основі аналізу потреб органів влади та освітніх
потреб слухачів визначено рейтинг знань, умінь, нави-
чок, необхідних для виконання посадових обов'язків;
виявлено відмінності між освітніми потребами керів-
ників та спеціалістів; сформовано рекомендації щодо
удосконалення змісту програм підготовки магістрів дер-
жавної служби, зокрема запропоновано забезпечити
практичну спрямованість магістерської програми та ди-
ференціацію у навчанні.

Одним із перспективних і практично спрямованих
напрямів подальшого дослідження проблеми може бути
впровадження нових форм навчання для набуття про-
фесійно необхідних умінь і навичок та збагачення дос-
віду практичної діяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення правової, організаційної та фінансо-

вої автономії місцевого самоврядування — одна з го-
ловних передумов розбудови демократичної держави.
Однак на сьогодні органи місцевого самоврядування
в Україні неспроможні належно виконувати свої
функції через нестачу коштів, зумовлену слабкістю ін-
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ституту місцевих податків і зборів, залежністю біль-
шості місцевих бюджетів від дотацій і субвенцій дер-
жавного. Обмеженість ресурсів місцевих бюджетів не
дає змоги органам місцевого самоврядування
здійснювати інвестиції в розвиток місцевої інфраст-
руктури, оновлювати основні фонди комунальних
підприємств.
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Погіршення ситуації в економіці України зумовлене
не тільки впливом світової економічної депресії, а й зво-
ліканням із структурними реформами та загостренням
інституційної кризи в країні. Це, звісно, негативно впли-
ває на українське суспільство, формуючи критичний
запит місцевих органів влади на розширення їх повно-
важень, у першу чергу фінансових. За таких умов роз-
ширення джерел фінансування програм розвитку мож-
ливе за рахунок запозичень органів місцевого самовря-
дування.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Дослідженню системи муніципальних запозичень

приділено немало уваги вітчизняних і зарубіжних на-
уковців. Зокрема, С.Глущенко аналізує зарубіжні рин-
ки місцевих запозичень та обгрунтовує доцільність
емісії муніципальних облігацій. Х. Ціммерман, навпа-
ки, піддає критиці муніципальні запозичення і наго-
лошує на ризикованості застосування цих інстру-
ментів. О.Іваницька, Н.Іващук розглядають різнови-
ди муніципальних цінних паперів, а також визначають
роль комерційних банків на Українському ринку
місцевих позик. В.Кравченко, В.Падалка досліджують
різні форми системи комунального кредиту, висвіт-
люють перспективи подальшого розвитку ринку
місцевих запозичень.

НЕВИРІШЕНА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

У науковій літературі існують різні погляди на
доцільність застосування позик органами місцевого са-
моврядування, що спонукає до подальших досліджень
у цій сфері та визначення місця і ролі ринку місцевих
запозичень в системі фінансових ринків України.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданням статті є аналіз сформованої в Україні

структури ринку місцевих запозичень, визначення при-
чин низької активності емітентів та інвесторів, обгрун-
тування основних напрямів розвитку та вдосконалення
системи муніципальних запозичень у контексті розши-
рення фінансової автономії органів місцевого самовря-
дування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У багатьох країнах світу одним із альтернативних

та значних джерел фінансування місцевого економіч-
ного розвитку виступають саме муніципальні запозичен-
ня. Так, за рахунок позичок у країнах ЄС формується,
як правило, 10—15% доходів місцевих бюджетів. Най-
вищий показник у Сан-Марино, він становить 69%, у
Нідерландах — 19%, у Бельгії — 13%, на Кіпрі — 12%,
у Чехії — 11%, в Іспанії та Франції — 10%. А беззапе-
речним світовим лідером з обороту ринку місцевих об-
лігацій є, звісно, США.

Місцеві запозичення — це сукупність відносин між
органом місцевого самоврядування та фізичними і юри-
дичними особами, що передбачають залучення коштів
від юридичних та фізичних осіб та виникнення борго-
вих зобов'язань органу місцевого самоврядування як
позичальника грошових коштів. Залежно від способу
здійснення запозичень розрізняють такі їх основні фор-
ми:

— кредити, що залучаються від банківських та інших
фінансових установ;

— облігаційні позики, що передбачають емісію му-
ніципальних облігацій;

— вексельнi позики, що передбачають емісію ко-
роткострокових казначейських векселів та казначейсь-
ких зобов'язань;

— взаємні позики органів місцевого самоврядуван-
ня, зокрема які здійснюються комунальними банками
взаємного кредитування (взаємними муніципальними
банками);

— казначейські позики, які здійснюються за раху-
нок тимчасово вільних коштів державного або регіо-
нального бюджету.

Кожна форма місцевих запозичень має свою сферу
застосування. Кредити здебільшого використовуються
для фінансування відносно недорогих та короткостро-
кових проектів; облігаційні позики — для фінансуван-
ня довгострокових капіталовкладень; вексельні позики
— для покриття дефіциту місцевого бюджету поточно-
го року; взаємні позики та казначейські позики — для
покриття короткострокових касових розривів.

Найбільш вагому роль у фінансуванні дорогих інве-
стиційних проектів займають саме облігації внутрішньої
місцевої позики. Облігаційна позика як механізм фінан-
сування місцевого економічного розвитку передбачає
розміщення облігацій органами місцевого самовряду-
вання на внутрішньому фондовому ринку на умовах
строковості, платності та поверненості. Облігаційні по-
зики є одним із вагомих інструментів фінансування важ-
ливих суспільних потреб таких, як розвиток систем елек-
тропостачання, водопостачання та водовідведення,
транспортних мереж, будівництво житла, закладів ос-
віти, охорони здоров'я, культури, спорту тощо.

Українські муніципалітети накопичили певний досвід
застосування різних форм місцевих запозичень. Так,
поширеним є отримання міськими бюджетами без-
відсоткових короткотермінових позик за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку з метою покриття тим-
часових касових розривів та забезпечення поточних ви-
датків. За даними Державної казначейської служби
України у 2009 році було прийнято 2 948 рішень про
надання таких позик міським бюджетам, у 2010 році —
2 395 рішень, у 2011 році — 3 633 рішень, за перше
півріччя 2012 року вже було прийнято 2 359 таких
рішень. Протягом 2013 року місцевим бюджетам нада-
но позик на покриття тимчасових касових розривів на
загальну суму 38,4 млрд грн. Однак надання таких по-
зик передбачено на покриття тимчасових касових роз-
ривів, пов'язаних із забезпеченням здійснення захище-
них видатків загального фонду місцевого бюджету. Та-
ким чином, це не дозволяє розглядати їх як вагоме дже-
рело фінансування інвестиційних видатків.

За даними Міністерства фінансів України у 2003—
2011 роках невелика кількість міст отримували кредити
у банківських установах в Україні. Це міста: Южне
(1,6 млн грн. на 15 місяців під 20% річних, 2003 рік),
Антрацит (1,3 млн грн. на 3 роки під 15%, 2004 рік),
Одеса (48,0 млн грн. на 3 роки під 18%, 2004 рік), Но-
вокаховка (2,0 млн грн. на 1 рік під 16%, 2005 рік),
Іллічівськ (5,5 млн грн. на 18 місяців під 18%, 2008 рік),
Черкаси (5 млн грн. на 1 рік за під 18%, 2010 рік), Вінни-
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ця (10 млн грн. на 3 роки під 14,98%
річних, 2011 рік; 25 млн грн. на 3 роки
під 19,5% річних, 2012 рік).

В іноземних фінансових установах
кредити отримували міста: Одеса (40 млн
швейцарських франків під ставку 8,5 %
річних на 5 років та 10 млн швейцарсь-
ких франків під ставку 8,25 % річних на
3 роки), Київ (250,0 млн доларів США на
5 років з відсотковою ставкою 8,25 %),
Харків (100,0 млн доларів США на 5 років
під ставку 9,5 %) [2].

Набагато ширшою географією за-
стосування відзначаються місцеві об-
лігаційні позики, перші з яких в Україні
було здійснено у 1995 році у таких
містах, як Київ, Дніпропетровськ,
Харків та Донецьк. До середини 1998
року вже 10 міст випустили облігації
місцевих позик на суму майже 200 млн грн. Запозичені
кошти використовувалися здебільшого для вирішення
проблем комунального господарства, житлового буді-
вництва та розвитку міської транспортної інфраструк-
тури. Найбільш вдалою вважається емісія облігацій Хар-
ківською міською радою, кошти від розміщення яких
було вкладено в купівлю міських автобусів, що були
передані в оренду, а за рахунок орендної плати здійсню-
валось погашення облігацій.

Негативний вплив на подальший розвиток обліга-
ційних позик в Україні справили дефолт міста Одеси у
1998 році за облігаціями, випущеними 1997 року,
фінансовий скандал із авалюванням векселів Жито-
мирською обласною владою, а також використання об-
лігаційної позики АР Крим для переказу коштів в оф-
шорні зони. У 1998 році указом Президента України
було встановлено, що емісія облігацій внутрішніх
місцевих позик підлягає реєстрації у НКЦПФР після по-
годження її розміру з Міністерством фінансів Украї-
ни. У цей рік була зареєстрована лише одна емісія об-
лігацій Броварською міською радою на суму 0,5 млн
грн. Надалі Міністерство фінансів України протягом
чотирьох років не надавало дозволів на випуск об-
лігацій місцевих позик. З прийняттям у 2001 році Бю-
джетного кодексу, який по-новому унормував проце-
дури здійснення місцевих запозичень, процес випуску
муніципальних цінних паперів інтенсифікувався, але
будь-якої сталої динаміки на ринку місцевих запози-
чень не спостерігалося.

Протягом 2003—2009 років емітентами облігацій
внутрішньої місцевої позики стали 10 міст-обласних
центрів та м. Київ, а також 5 міст обласного значення.
Так, у 2003 році, коли була зареєстрована емісія об-
лігацій місцевої позики Київської міської ради на суму
100 млн грн. У серпні 2004 року до бюджету Донецька
було залучено 20 млн грн. від випуску 3-річних облігацій.
Запорізька міська рада випустила 2-річні облігації му-
ніципальної позики на суму 25 млн грн. У 2005 році
НКЦПФР зареєструвала 10 випусків облігацій місцевої
позики на загальну суму 345 млн грн. Емісію здійснили
4 міста: Харків, Донецьк, Запоріжжя та Одеса. Протя-
гом 2006 року на ринку облігаційних позик знову спос-
терігався спад: зареєстровано 7 випусків облігацій на

88,5 млн грн. Емітентами стали 5 міських рад, зокрема
таких міст, як Черкаси, Івано-Франківськ, Комсо-
мольськ, Вінниця та Донецьк [1].

Фінансово-економічна криза, що розгорнулась в
Україні у другому півріччі 2008 року, суттєво позна-
чилась на активності українських міст у застосуванні
механізму облігаційних позик. Висока вартість пози-
кових ресурсів (до 25% річних) не дала змоги
більшості органів місцевого самоврядування скори-
статися позиковими ресурсами для наповнення бюд-
жету розвитку. Не вдалось реалізувати плани щодо
розміщення облігацій внутрішніх позик міським ра-
дам Миколаєва, Києва, Одеси, Харкова. У 2009 році
НКЦПФР зареєстровано лише 3 (з шести запланова-
них) випуски облігацій внутрішніх місцевих позик
Львівською, Луцькою та Донецькою міськими рада-
ми. Сума залучених коштів становила 272,3 млн грн.,
ставка купона все ще залишалась досить неприваб-
ливою. Цього року не здійснились наміри щодо ви-
пуску облігаційних позик міських рад Кам'янця-По-
дільського (10 млн грн.), Сум (50 млн грн.), Дніпро-
петровська (50 млн грн.) [1].

Очікування відновлення ринку місцевих запозичень
у 2010 році після повної зупинки 2009 року були марни-
ми. Значне розширення, що спостерігалось у 2003—
2008 роках, змінилось абсолютним заморожуванням
ринку муніципальних облігацій. Мінфін відхилив
більшість заявок на випуск облігацій, за винятком ок-
ремих проектів, пов'язаних з підготовкою Євро-2012
(Київ, Харків, Львів, Донецьк) [5]. У 2011 році облігаційні
позики здійснили Харківська міська рада на суму 99,5
млн грн. та Запорізька міська рада — 25 млн грн. Відсот-
кові ставки за розміщеними облігаціями суттєво знизи-
лись порівняно із 2009 роком. Також Міністерство
фінансів у 2010 — 2011 роках все ж дозволило деяким
муніципалітетам провести рефінансування шляхом до-
даткових випусків облігацій внутрішньої місцевої пози-
ки (Одеса, Черкаси) та реструктуризації боргових зо-
бов'язань (Луцьк) задля уникнення дефолтів.

Протягом січня — жовтня 2012 року Мінфін пого-
див 19 місцевих запозичень, з яких 5 міст (Київ, Кре-
менчук, Львів, Запоріжжя, Дніпропетровськ) отримали
дозвіл на випуск облігацій внутрішньої місцевої позики

Рис. 1. Обсяг та кількість випусків облігацій внутрішньої
місцевої позики в Україні у 2000—2012 роках
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з відсотковими ставками за користування залученими
коштами від 14% до 19% річних; 9 міст (Вінниця, Жи-
томир, Горлівка, Львів, Павлоград, Конотоп, Крама-
торськ, Київ, Чернігів) — на отримання кредитів; і трьом
містам (Луцьку, Одесі, Харкову) дозволено реструкту-
ризація і рефінансування [4]. Загалом у 2012 році спос-
терігалась певна зацікавленість органів місцевого само-
врядування інструментами фондового ринку для залу-
чення інвестицій у розвиток місцевої інфраструктури.
Протягом року Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку було зареєстровано 12 випусків
облігацій місцевих позик на загальну суму 6,9 млрд грн.,
що порівняно з 2011 роком на 7,5 млрд грн. більше.
Водночас, для інвесторів місцеві облігації все ще ви-
кликають них низьку привабливість. Про це свідчать дані
про анулювання випусків (їх скасування) НКЦПФР че-
рез неможливість розмістити облігації серед інвесторів
за прийнятними для емітента відсотковими ставками.
Так, протягом 2011—2012 років було анульовано емісії
облігацій Дніпропетровська, Львова та Автономної Рес-
публіки Крим.

На рисунку 1 представлена динаміка загального об-
сягу зареєстрованої емісії та кількість випусків облігацій
в Україні за період з 2000 по 2012 роки.

А протягом 2013 року ринок муніципальних об-
лігацій в Україні знову заморозився. Українські фінан-
сові ринки діяли в умовах девальваційних очікувань,
пов'язаних з виплатами у вересні значних за обсягами
боргових зобов'язань України та адміністративними
методами регулювання валютного ринку. В умовах ско-
рочення основних показників реального сектору еко-
номіки, який є досить чутливим до кон'юнктури зов-
нішніх ринків сировини, та за відсутності вагомих пере-
думов для покращення ділового клімату в найближчій
перспективі, фондовий ринок, звісно, реагує на нові
імпульси. Таким чином, у цьому році органи місцевого

самоврядування емісію облігацій не здійснювали. І лише
дванадцять міських рад здійснили запозичення шляхом
отримання кредитів від міжнародних фінансових орган-
ізацій зі строком погашення від 3 до 13 років [3].

Аналізуючи представлені дані, можна зазначити, що
будь-якої сталої динаміки на ринку місцевих запозичень
в Україні не спостерігається. За роками певного пожвав-
лення спостерігались періоди, коли міста взагалі не
здійснювали запозичень. Протягом 2003 — 2012 років
емітентами облігацій внутрішньої місцевої позики ста-
ли лише 10 міст-обласних центрів та м. Київ, а також 5
міст обласного значення. Останнє можна вважати по-
зитивним моментом, оскільки означає посилення інсти-
туційної спроможності міст такого типу здійснювати
місцеві запозичення.

Термін обігу облігацій, випущених у 2003—2012 ро-
ках, коливався від 1 до 5 років (однорічні облігації були
випущені лише одного разу — у 2006 році Вінницькою
міською радою). Спостерігається певна кореляція між
терміном випуску облігацій і відсотковою ставкою: чим
довший термін обігу, тим нижча ставка. Цей зв'язок яс-
краво спостерігався у 2003 та 2005—2007 роках. У 2009
році в умовах фінансово-економічної кризи ставка до-
ходності значно зросла порівняно з попередніми рока-
ми. У 2011 році вона знову знизилась, що дає підстави
зробити висновок, що органам місцевого самоврядуван-
ня буде надалі вигідніше розміщувати облігації місце-
вої позики на довший термін.

Аналіз здійснених у 2003—2012 роках випусків об-
лігацій внутрішньої місцевої позики, свідчить про те, що
найчастіше запозичення не носили інвестиційного ха-
рактеру, випуск облігацій здійснювався з метою фінан-
сування робіт з реконструкції комунального господар-
ства (табл. 1).

Порівнюючи форми місцевих запозичень, можна
зауважити, що залучення коштів шляхом розміщення

Таблиця 1. Напрями цільового використання запозичених коштів
при емісіях місцевих облігацій

Мета позики Емітент 

Придбання обладнання для збору твердих побутових відходів Луганськ 

Реконструкція котелень, теплових мереж, мереж гарячого водопостачання, вузлів 

обліку пального та тепла, заходи з енергозбереження 

Краматорськ, Луганськ, Луцьк, 

Львів, Сєверодонецьк, Харків 

Реконструкція житлового фонду Бердянськ, Луцьк, Харків 

Будівництво житлових будинків Донецьк, Луганськ 

Будівництво об’єктів комунального і соціально-культурного призначення, будівництво 

медичних закладів 

Донецьк, Запоріжжя, Луцьк 

Реконструкція зелених насаджень парків, скверів Луганськ 

Реконструкція зовнішнього освітлення Бердянськ, Луганськ, Львів 

Розвиток міського громадського транспорту Краматорськ 

Розвиток міського електротранспорту Кременчук 

Реконструкція доріг та асфальтового покриття прибудинкових територій Бердянськ, Бориспіль, Вінниця, 

Донецьк, Луганськ, Луцьк, 
Львів, Харків, Черкаси 

Реконструкція закладів освіти Луцьк 

Внески у статутні фонди комунальних підприємств (придбання обладнання) Харків 

Реалізація екологічного проекту з переробки твердих відходів в м. Сімферополь АР Крим 

Будівництво стадіону для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 

2012 року. Будівництво та реконструкція об’єктів комунального i соціально-

культурного призначення та розвитку транспортної інфраструктури в зв’язку з 
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облігацій місцевої позики є більш вигідним, ніж отри-
мання банківських кредитів. Крім того, середньозваже-
на ставка доходності за випущеними облігаціями була
у 2007—2008 роках навіть нижчою за річний індекс
інфляції у ці роки, що також можна вважати вигідним
для емітентів облігацій — органів місцевого самовря-
дування. Виняток становить лише випуск облігацій
Львівською міською радою у І півріччі 2009 року, серед-
ньозважена ставка за банківськими кредитами у цей
період була на 1,5 % нижчою від ставки доходності за
випущеними облігаціями — 20 %.

Водночас, ставки за кредитами в іноземних фінан-
сових установах є значно нижчими, ніж у вітчизняних
банківських установах та лише на 1—3 % нижче, ніж
ставки доходності за облігаціями внутрішніх місцевих
позик. Однак у ситуації значної девальвації національ-
ної валюти в умовах фінансово-економічної кризи на-
вантаження на міські бюджети щодо обслуговування і
майбутнього погашення таких кредитів значно зрос-
ли.

Облігації зовнішньої місцевої позики в Україні ви-
пускала лише Київська міська рада, яка здійснювала
зовнішні запозичення за схемою опосередкованої
емісії. Фактично іноземні банки, які були лід-менедже-
рами даного проекту, випустили і розмістили так звані
сертифікати участі у кредиті, а емітент одержав позику
від розміщення цих цінних паперів. Проте подібні опо-
середковані схеми емісії облігацій на зовнішньому рин-
ку призводять до подорожчання випуску і появи додат-
кових складнощів на шляху емітента на світовий ринок
капіталу.

ВИСНОВОК
На підставі проведеного аналізу динаміки ринку

місцевих запозичень в Україні можна зробити узагаль-
нюючий висновок, що на шляху його подальшого роз-
витку існує низка перешкод, до яких відносяться: низь-
ка інституційна спроможність органів місцевого само-
врядування самостійно організовувати випуск об-
лігацій і відповідно висока вартість такої організації
через користування послугами професійних посеред-
ників; обмеженість джерел доходів бюджетів розвит-
ку, за рахунок яких здійснюється погашення основної
суми місцевого боргу, що зменшує можливості
здійснювати запозичення; використання залучених
коштів на фінансування переважно проектів, ефект від
реалізації яких прямо не приводить до збільшення до-
ходів місцевих бюджетів у майбутньому; неврахуван-
ня органами місцевого самоврядування ймовірних ри-
зиків (політичних, валютних), пов'язаних з обслугову-
ванням та погашенням боргових зобов'язань; знижен-
ня вимог до дотримання фіскальної дисципліни орга-
нами місцевого самоврядування шляхом списання за-
боргованості за позиками з єдиного казначейського
рахунку, надання дозволів на здійснення запозичень
для погашення зобов'язань за раніше випущеними об-
лігаціями та ін. Вітчизняний ринок місцевих позик вия-
вився надзвичайно чутливим до погіршення макроеко-
номічної ситуації в країні, що проявилось у зменшенні
його обсягів і подорожчанні ресурсів. Водночас про-
цес делегування управлінських повноважень місцево-
му самоврядуванню і розширення його фінансової ав-

тономії є необхідний і неминучий. Тому подальше по-
жвавлення ринку місцевих запозичень пов'язано, на-
самперед, зі стабілізацією політичної і економічної
ситуації в країні та проведенням низки інституційних і
структурних реформ.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Починаючи з листопада 2013 р. увага світової

спільноти прикута до подій в Україні (Євромайдан, анек-
сія Росією Криму, сепаратистський озброєний рух неза-
конно самопроголошених ДНР та ЛНР за підтримки РФ
тощо). Як виявилося, органи сектору безпеки і оборони
держави не були готові до подібного розвитку подій. Це
стосується не тільки боєготовності та професіоналізму
Збройних Сил, але й діяльності, прогностичних можли-
востей спеціальних, насамперед контррозвідувальних
служб, до яких належить і Управління державної охо-
рони (УДО). Деякі життєво важливі сфери держаного та
суспільного життя виявилися незахищеними і знаходи-
лися під частковим контролем іноземних країн, насам-
перед Росії. Анексія Криму та катастрофічні провали при
проведенні антитерористичної операції на південному
сході України яскраво продемонстрували відсутність на-
лежної координації між контррозвідувальними органа-
ми, що призвело до численних випадків зрадництва, пе-
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редачі таємної та конфіденційної інформації ворогу та
ін. Відтак, існує нагальна потреба радикального, але зва-
женого та системного реформування вітчизняних спец-
служб, насамперед контррозвідувальних, підвищення
ефективності їхньої діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти діяльності контррозвідувальних
служб та УДО зокрема у відкритих джерелах до цього
часу розглядалися недостатньо. Виключення складають
тільки монографія "Державі Народові Закону. 20 років
Управлінню державної охорони України", яка вийшла
2011 р. під редакцією І. Калініна, праці О. Петрова, який
розглянув питання політичного та бюджетного контро-
лю спеціальних служб України, О. Завадської, присвя-
чені лексико-семантичному аналізу поняття "спецслуж-
ба" в українській, російській та англійській лінгвокуль-
турах, М. Дундукова, С. Леварєва та О. Шаваєва, де роз-
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глядається світовий досвід діяльності спецслужб та деякі
інші. Значно краще висвітлено історичний досвід станов-
лення та функціонування спецслужб такими автора-
ми, як В. Верстюк, В. Воронцов, П. Казанцев, В. Пилип-
чук, В. Сідак, О. Тимошук, О. Ярмиш та багатьма інши-
ми. Більш системно теорія контррозвідки представлена
у публікаціях зарубіжних вчених, серед яких слід назва-
ти М. Ван Кліва, Д. Ерхмана, Й. Купервассера, А. Рат-
меля, Й. Сімса, Й. Тама, Г. Ханнаха тощо.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

В умовах боротьби за збереження територіальної
цілісності та суверенітету держави реформування вітчиз-
няних контррозвідувальних служб, у тому числі УДО, по-
винно здійснюватися на нових концептуальних та мето-
дичних засадах з урахуванням передового світового дос-
віду. Це виступає необхідною та важливою передумовою
підвищення ефективності всієї системи забезпечення на-
ціональної безпеки України.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є розгляд основних завдань та

підходів щодо реформування УДО в системі контрроз-
відувальних і спеціальних органів України для підвищен-
ня ефективності їхньої діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Переважна більшість академічних наукових розвідок

щодо діяльності спеціальних служб виділяє специфіку
органів контррозвідки до яких належить і УДО України.
Слід також наголосити, що закони та регулятивні прави-
ла, принаймні останніх трьох десятиліть, фокусувалися,
насамперед, на внутрішніх спеціальних службах, оскіль-
ки їх діяльність безпосередньо зачіпала фундаментальні
права і свободи громадян [1]. Внутрішні служби сьогодні
доволі часто перетворюють контррозвідку у найвищий
пріоритет, залишаючи дуже мало ресурсів на моніторинг
інших загроз безпеці. Іноді вони ігнорують діяльність за-
кордонних розвідок, яка не несе миттєву загрозу націо-
нальним інтересам. А багато країн світу концентрують
увагу на діяльності окремих спеціальних служб лише по-
передньо визначених країн.

Разом з цим внутрішні служби в цілому швидше адап-
туються до нових викликів, ніж зовнішні. Переваги, які
дають правова, політична та суспільна підтримка, добре
знайома територія, дозволяють ефективно використо-
вувати ресурси. На протилежність від цього співробітни-
ки із зовнішніми функціями готуються та тренуються в
умовах надзвичайної таємності і потребують більше часу
для зміни місій. Тому для кардинальної переорієнтації
зовнішнім службам необхідно декілька років.

Очевидно, що контррозвідка тісно переплетена з
історією, законами та етикою конкретної країни, а її
діяльність суттєво впливає на суспільство і політику. Є
розбіжності і у відповідних дефініціях. Зокрема в Законі
України "Про контррозвідувальну діяльність" від 26 груд-
ня 2002 р. вона визначається як спеціальний вид діяль-
ності у сфері забезпечення державної безпеки, яка
здійснюється з використанням системи контррозвіду-
вальних, пошукових, режимних, адміністративно-право-
вих заходів, спрямованих на попередження, своєчасне
виявлення і запобігання зовнішнім та внутрішнім загро-
зам безпеці України, розвідувальним, терористичним та

іншим протиправним посяганням спеціальних служб іно-
земних держав, а також організацій, окремих груп та осіб
на інтереси України [2].

Схоже визначення міститься у Федеральному законі
РФ від 3 квітня 1995 № 40-ФЗ "Про федеральну службу
безпеки", де зазначено, що контррозвідувальна
діяльність — діяльність, здійснювана органами феде-
ральної служби безпеки і (або) їх підрозділами, а також
посадовими особами зазначених органів та підрозділів
за допомогою проведення контррозвідувальних заходів
з метою виявлення, попередження, припинення розвіду-
вальної та іншої діяльності спеціальних служб і органі-
зацій іноземних держав, а також окремих осіб, спрямо-
ваної на нанесення шкоди безпеці Російської Федерації
[3].

У переважній більшості західних країн вважається,
що контррозвідка — це, насамперед, знання про орга-
нізацію та діяльність розвідувальних служб зарубіжних
держав і спільнот, які відображаються у дієві знання.
Вона має захисну функцію щодо національних таємниць
і діяльності проти проникнення зарубіжних розвідуваль-
них служб, а також наступальну — знаходження інфор-
мації щодо планів останніх з метою зриву їхніх намірів.
З цього витікає декілька висновків. Обсяг контррозвіду-
вальної діяльності достатній, щоб включати в неї будь-
яку спеціальну службу національного рівня, пов'язану з
зовнішніми, внутрішніми справами, технічними, військо-
вими структурами тощо. Не треба також забувати про
діяльність неурядових організацій, а також важливу роль
контррозвідки для прийняття політичних рішень [4].

Слід підкреслити, що метою контррозвідки є не
тільки маніпуляція або руйнування розвідувальних планів
противника, але й капіталізація надійної інформації сто-
совно того що противник робить не зовсім вдало або не
робить взагалі [5, с. 20].

На нашу думку, у теоретичному плані перед контр-
розвідкою постає п'ять надзвичайно важливих завдань:

1. Розуміння ролі і місця контррозвідки у теорії спец-
іальних служб, міжнародних відносинах та значення як
інструменту державотворення.

2. Знаходження різниці між тактичною та стратегіч-
ною контррозвідкою, а також можливого спектру діяль-
ності.

3. Вивчення історії національної контррозвідки, її
різноманітних структур, а також засади їх функціонуван-
ня як інструмент забезпечення національної безпеки.

4. З'ясування етичних принципів, законів і контро-
лю та управління контррозвідкою.

5. Визначення змісту наступальних та оборонних
операцій контррозвідки і концепції захисту, введення в
оману, аналізу, використання подвійних агентів а також
оцінку ймовірностей [6, с. 2].

Варто також звернути увагу на основні функції контр-
розвідки:

1. Ідентифікація ворожої (протиборчої) сторони.
Вона виступає однією з найважливіших функцій у бага-
тьох дослідженнях. Зокрема, П. Ірлі та Д. Комрад вже
на початку 2008 р. стверджували, що діяльність російсь-
ких спецслужб в США за президентства В. Путіна вийш-
ла на рівень СРСР часів холодної війни [7]. Необхідно
відмітити, що дуже мало спецслужб (США, Росія, мен-
шою мірою Франція, Велика Британія, Ізраїль) діють у
глобальному масштабі. Однак всі вони фокусують увагу
на безпосередніх сусідах і регіонах.
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2. Оцінка положення справ та визначення найбільш
відчутних тенденцій у появі нових небезпек, загроз, ри-
зиків. На практиці контррозвідка пріоритизує складні не-
безпеки і загрози, які виходять від противника. При цьо-
му постає завдання відповісти на запитання: які націо-
нальні мішені для противника є найважливішими; за яки-
ми доктринами вони діють, який їхній бюджет, підготов-
ка та досвід; які системи зв'язків використовують; які ре-
сурси та об'єкти працюють на них; яка вузлова точка збо-
ру інформації задіяна проти нас; яка структура їхньої
організації; як і від кого вони отримують завдання.

3. Нейтралізація. Очевидно, що мати інформацію про
противника, або його планах для контррозвідки є тільки
початок діяльності, оскільки залишається безліч альтер-
натив що і як робити з цією інформацією.

4. Використання. У цьому напрямі повинна йти сис-
темна, але достатньо тонка й філігранна гра. Найбільш
успішним для контррозвідки вважається проникнення у
серце та мозок спеціальних служб противника.

На зміст реформування контррозвідувальних органів
істотно впливають декілька чинників. По-перше, змінили-
ся характеристики воєн та воєнні доктрини. У минулому
більшість воєн чітко визначалися часом, місцем, коли у
противника був централізований процес прийняття рішень
і очевидна військова присутність. Сьогодні протистояння
стає майже безперервним, з короткотривалими інтенсив-
ними діями. При цьому противник намагається діяти ма-
лими формуваннями, часто без пізнавальних знаків. Бой-
ові дії почали вестися ширше, у багатовимірному просторі
з противником, який діє по всьому світі. Поняття захисту
кордонів, як свідчить досвід Ізраїлю та України, поступо-
во сходить нанівець, оскільки противник має можливість
безперешкодно долати кордони. Сучасні "битви" перетво-
рюються на іспит витривалості й стійкості усього суспіль-
ства. Змінилися також індикатори успіху. Замість тери-
торії на перший план виходить легітимність в очах грома-
дян країни, міжнародної спільноти і навіть противника.

Нова природа загроз безпосередньо зачіпає спе-
ціальні служби не тільки в суто військовому плані, але й
з огляду на надійність імміграційного контролю, ста-
більності функціонування місцевих органів влади, струк-
тури правоохоронних органів тощо. Це вимагає зміцнен-
ня кооперації між усіма агентствами, які залучені до збо-
ру інформації і діяльності.

По-друге, внаслідок інформаційної революції 1990-х рр.
спеціальні служби зіткнулася з новими викликами. Нові
методи комунікацій та покращення їх захисту утрудни-
ло й зробило більш коштовним збір необхідної інфор-
мації. В той же час медіа перетворилося на важливого
гравця війни. Радикальні елементи швидко зрозуміли,
що електронні медіа є ефективним інструментом впливу
на пересічних громадян. Докорінно зросло й значення
онлайн медіа таких, як блоги і чати [8; 9].

По-третє, труднощі також полягають у відсутності
однієї мови між суб'єктами взаємодії. Понятійний апа-
рат співробітників спецслужб відображає специфічні си-
туації та загрози. Такі ж проблеми є й у зворотному на-
прямку. Відтак, виникає непорозуміння. Зокрема знач-
ний й доволі важливий матеріал, який збирається та ана-
лізується спецслужбами деякі політики можуть легко от-
римувати із розмов з зарубіжними лідерами. Отже, не-
обхідно взаємне оволодіння необхідною термінологією
для адекватного розуміння спільних питань.

Виходячи з вищезазначеного, для підвищення ефек-
тивності функціонування контррозвідувальних служб і
Управління державної охорони зокрема, необхідно зо-
середитися на вирішенні наступних завдань:

1. Запровадження системного мислення і обмежен-
ня індукції як основного методу діяльності контррозвід-
ки. Це фундаментальне завдання має методологічне
підгрунтя, оскільки в багатьох спецслужбах світу довгий
час превалювало переконання, що вони призначені для
збору таємниць — "фактів", кожен з яких має виступати
у якості необхідного елементу більш складного утворен-
ня. Відтак, об'єктивна картина можлива лише у випадку,
коли усі її складові зібрані разом. Сила ворога визнача-
лася у термінах військових характеристик, економічної
діяльності, його внутрішньої політичної конфігурації, а
також альянсів, інтенцій тощо. Однак така парадигма
дуже часто вела до катастрофічних помилок (початок
Великої Вітчизняної війни, Перл-Харбор, 11 вересня
2011 р. тощо). Вони вважалися неминучими для спец-
служб, оскільки останні переважно мають справу із знач-
ними невизначеностями. Натяки на те, що хронічні про-
вали пов'язані з недоліками у методах діяльності спец-
служб не бралися до уваги.

Головною причиною рецидиву помилок спец-
служб та контррозвідки зокрема є надмірне покла-
дання на індукцію як основоположний аналітичний
метод. Індуктивне мислення засновувалося на при-
пущенні незмінності алгоритму дій певної держави
або збройних сил у специфічних обставинах. Деякі
непорозумінні виникали і у розумінні способів яки-
ми військово-політичне керівництво противника реа-
гує на зміни, що значною мірою обумовлюється
різницею у культурі та традицією аналітиків переоц-
інювати спроможності та інтелектуальні здібності
протилежної сторони. Особливо небезпечною вигля-
дала ситуація, коли загроза виходила не від певної
держави або лідера, а від змісту й динаміки соціаль-
них й культурних тенденцій на глобальному, регіо-
нальному та національному рівнях.

Отже, запровадження системного мислення має ста-
ти головним ядром реформи контррозвідки. Необхідно
створення простору для нового дискурсу, де буде підви-
щена увага до культурних аспектів суб'єкту (ідеологія,
релігія, суспільна думка, психологія, література, інші
види мистецтв тощо). Це позначиться на більш адекватній
оцінці відповідних сфер, глибині аналізу суперечностей
і конфліктів у різноманітних процесах.

2. Перебудова структури аналітичних органів та
взаємовідносин між аналітиками та тими, хто добуває
інформацію. Необхідно запровадження нових підходів
щодо класифікації суб'єктів, на яких фокусується увага
аналітиків. У нещодавньому минулому світ сприймався
виключно крізь призму держав. Відповідним чином
організовувалася робота аналітичних команд. Наприк-
лад, раніше Ізраїль приділяв увагу подіям в Сирії або
Лівані. Зі зміною суб'єкту спостереження у фокус ана-
лізу потрапила уся північна система. У полі зору фахівців
сьогодні знаходяться не тільки згадані держави; аналі-
зу підлягає усе, шо має значення у цій системі: вплив
Ірану, міжнародний тиск і спосіб, якими можна нейтра-
лізувати загрози. Таким чином, з'являється більш все-
бічне розуміння проблем, конфліктів і тенденцій, які ви-
ходять з цього регіону. При цьому особлива увага при-
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діляється відносинам і балансу влади між суб'єктами, що
конкурують.

3. Налагодження ефективної співпраці між особа-
ми, що приймають рішення та спецслужбами. Необхід-
но перетворити спецслужби на повноправного суб'єкта
прийняття рішень. Рекомендації та пропозиції розвід-
ки та контррозвідки повинні стати суттєвим компонен-
том діяльності лідерів держави. Останні також мають
бути більше обізнаними на специфічних питаннях діяль-
ності спецслужб та допомагати їм через роз'яснення
свого розуміння ситуації, а також ознайомлення з вис-
новками зі своїх широких контактів, що є безцінним ма-
теріалом для аналітиків. Особливо хотілося б наголо-
сити: особи, що приймають рішення, мають нести відпо-
відальність за прийняття або відкидання пропозицій
спецслужб.

4. Нові інструменти обміну інформацією. Основна
задача — зробити комунікацію між спецслужбами та
особами, які приймають рішення швидкою й захищеною.
Має бути запроваджена електронна система, яка дозво-
ляла миттєво передавати особам, що приймають рішен-
ня аналітичні доповіді, вносити корективи у реальному
часі, підбивати підсумки тощо. Це, у свою чергу, вимагає
створення спеціального підрозділу для стислої презен-
тації інформації.

5. Покращання взаємодії із зарубіжними спеціаль-
ними службами. В умовах глобалізації ця вимога пере-
творюється на категоричний імператив.

6. Реформування системи підготовки та перепідго-
товки кадрів. УДО, як і взагалі спецслужбам, потрібні
люди з новим баченням, сильним та гнучким інтелектом,
креативністю та мотивацією. Якщо у минулому в розви-
нутих країнах світу набір відбувався із науковців та пред-
ставників технічної інтелігенції, то сьогодні фокус уваги
зміщується на мистецтво, історію, літературу, інші гума-
нітарні науки.

Значних змін мають зазнати і програми підготовки
та перепідготовки відповідних співробітників. Реформа
повинна бути зорієнтована на посилення відчуття суміс-
ності та загальних цінностей між ними, але проводитися
поступово, щоб був час для адаптації та запобігання за-
надто травматичних питань.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Події, що відбуваються останнім часом в Україні
свідчать про необхідність кардинальної реформи секто-
ру безпеки і оборони, де ключову роль мають відігра-
ють спеціальні служби, розвідка та контррозвідка, зок-
рема УДО. Питання підвищення ефективності їхньої
діяльності мають комплексний характер і не обмежують-
ся стислими пропозиціями та рекомендаціями, викладе-
ними вище. У подальших дослідженнях значну увагу не-
обхідно приділити конкретизації кожного завдання, а
також більш детальної класифікації суб'єктів аналізу
контррозвідки, організації роботи спецслужб оператив-
ного рівня, особливостям організації аналітичної коопе-
рації відповідних органів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З моменту набуття Україною незалежності однією

з найголовніших постала проблема забезпечення націо-
нальної безпеки, охорона державного кордону та гро-
мадського порядку, боротьба з контрабандою, незакон-
ною міграцією та іншими проявами злочинності на кор-
доні та у прикордонні. У зв'язку зі складною обстанов-
кою в прикордонній сфері виявилося, що Державній
прикордонній службі України (ДПСУ) впоратися з цим
завданням самотужки досить складно. Стало зрозумі-
лим, що лише в умовах тісної співпраці прикордонників
з іншими структурами та органами сектору безпеки і
оборони при здійсненні своїх повноважень, проведен-
ня спільних заходів контролю тощо можливе забезпе-
чення прикордонної безпеки, виявлення ознак злочин-
ної діяльності, кримінальних та адміністративних пра-
вопорушень на державному кордоні. Аналіз цього про-
цесу дозволить визначити основні орієнтири подальшо-
го розвитку та вдосконалення державної політики в
сфері забезпечення прикордонної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питань взаємодії Державної прикор-
донної служби України з іншими відповідальними орга-
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нами та службами на державному кордоні присвячено
роботи Р.А. Гуменюка, який висвітлив основні пробле-
ми взаємодії ДПСУ та Державної митної служби Украї-
ни (ДМСУ) [1], М.М. Литвина, котрий дослідив теоре-
тичні та організаційні засади взаємодії ДПСУ з іншими
відомствами воєнної організації держави (зараз — сек-
тору безпеки і оборони) при спільному вирішенні зав-
дань охорони державного кордону України [2], у
співпраці з Ю.В. Аллеровим та І.О. Кириченком розгля-
нув сутність, закономірності та принципи взаємодії
військ (сил) [3], а також напрями взаємодії ДПСУ зі
Службою безпеки України (СБУ) [4], та інших вітчизня-
них фахівців.

Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Однак сьогодні під час відкритої військо-
вої агресії на державному кордоні України, частко-
вої анексії її території, загроз тероризму, проявів се-
паратизму, коли обстановка ускладнюється неста-
більністю у прикордонні й ненадійним тилом, пробле-
ма взаємодії ДПСУ з іншими відповідальними струк-
турами під час виконання нею службово-оперативних
та службово-бойових завдань набуває ще більшого
значення та актуальності. Зростання її значимості
потребує подальшого дослідження цього надважли-
вого питання.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної статті є аналіз процесу взаємодії Дер-

жавної прикордонної служби України з іншими відпо-
відальними органами та службами в сфері забезпечен-
ня прикордонної безпеки в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Законом України "Про Державну прикордонну

службу України" від 3 квітня 2003 р. № 661-IV на ДПСУ
покладаються такі два основні завдання, як забезпечен-
ня недоторканності державного кордону України та
охорона її суверенних прав у виключній (морській) еко-
номічній зоні. Як відомо, Державна прикордонна служ-
ба має виконувати свої обов'язки з охорони та захисту
кордону, дотримання правил прикордонного режиму,
охорони громадського порядку поблизу кордону у
тісній взаємодії з правоохоронними та іншими держав-
ними органами України, серед яких: ДМСУ, Міністер-
ство внутрішніх справ (МВС), СБУ, Міністерство оборо-
ни (МО), Збройні сили (ЗС), Національна гвардія (НГ).
Задля вирішення окремих питань ДПСУ взаємодіє з
іншими державними органами та службами: Міністер-
ством закордонних справ (МЗС), Державною службою
з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Міністерством транс-
порту (МТ), Військами Протиповітряної оборони
(ВППО), Міністерством аграрної політики та продоволь-
ства (МАПП), Міністерством охорони здоров'я (МОЗ),
Міністерством екології та природних ресурсів (МЕПР),
Міністерством культури (МК), іншими міністерствами та
відомствами України, а також різноманітними громадсь-
кими об'єднаннями та організаціями.

Основні положення про взаємодію ДПСУ з право-
охоронними й іншими державними органами України
на державному кордоні та у прикордонних районах ви-
значаються різними нормативно-правовими актами,
проте, дотепер не існує єдиного законодавчого доку-
менту, який би чітко регламентував зазначені аспекти.
Частково процес взаємодії цих структур регламенту-
ються, зокрема, Законом "Про Державну прикордон-
ну службу України". Серед основних принципів діяль-
ності ДПСУ, визначених у Законі — "взаємодія з орга-
нами державної влади, органами місцевого самовря-
дування та громадськими організаціями при здійсненні
покладених на Державну прикордонну службу Украї-
ни завдань" [5].

Останнім часом втратили чинність деякі досить дієві
відомчі інструкції, зокрема: "Про взаємодію правоохо-
ронних та інших державних органів України у боротьбі
із злочинністю" від 10 серпня 1994 р., яка визначала
основні напрями та форми взаємодії ДПСУ, МВС, СБУ,
ДМСУ, Національної гвардії, МО, Міністерства юстиції
України; "Про взаємодію та розмежування функцій
щодо здійснення контролю на державному кордоні" від
29 березня 1994 р., яка призначалася для удосконален-
ня взаємодії та координації зусиль ДПСУ, ДМСУ, МВС,
СБУ, НГ, Міністерства транспорту, МЗС, МОЗ та ін.
Відміненим інструкціям на заміну не було прийнято
відповідних документів.

Сьогодні все частіше звучать небезпідставні вислов-
лювання з приводу дещо поспішного реформування
силових структур України. Процес реформування суто
військової структури — Прикордонних військ у право-

Таблиця 1. Взаємодія ДПСУ
з іншими державними органами України

Державний 

орган 
Напрям взаємодії 

ДМСУ Забезпечення митного контролю, організація діяльності, реконструкції та будівництва пунктів 

пропуску для автомобільного сполучення тощо 

МВС Забезпечення охорони громадського порядку і безпеки автомобільного руху в прикордонних 

районах, на дорогах і в місцях, які прилягають до пунктів пропуску, профілактика і боротьба зі 

злочинністю; вирішення питань паспортизації громадян України та перебування іноземних 

громадян в Україні тощо 

СБУ Проведення спеціальних операцій на державному кордоні та у прикордонні, профілактика 

можливих провокацій та конфліктних ситуацій, боротьба з тероризмом, протидія контрабанді, 

спробам використання нелегальних каналів для закидання на територію України зброї, 

боєприпасів, наркотичних речовин тощо 

МО, ЗС, 

НГ 

Відбиття вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави чи групи 

держав, виконання заходів територіальної оборони, додержання правового режиму воєнного і 

надзвичайного стану, забезпечення охорони громадського порядку в прикордонні, припинення 

провокацій, локалізація конфліктів в пунктах пропуску, допомога у затриманні порушників 

державного кордону тощо 

ВППО Охорона державного кордону у повітряному просторі тощо 

МЗС Правове оформлення кордонів, укладання й реалізація міжнародних договорів з прикордонних 

питань, переговорний процес із суміжними державами і міжнародними організаціями, 

встановлення візового та міграційного режиму тощо 

ДСНС Запобігання виникненню, локалізація та ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на державному кордоні та в прикордонних районах, оперативний обмін 
достовірною інформацією про їх виникнення та організація спільних дій під час реагування на 

надзвичайні ситуації тощо 

МТ Організація транспортного сполучення через державний кордон, реконструкція та будівництво 

пунктів пропуску для залізничного, водного і повітряного сполучення, вирішення питань 

шляхобудівництва у прикордонних районах тощо 

МАПП Забезпечення ветеринарного і фітосанітарного контролю у пунктах пропуску, запровадження 

карантинного режиму тощо 

МОЗ Забезпечення санітарно-карантинного контролю, санітарного нагляду за об'єктами у пунктах 

пропуску та невідкладного медичного обслуговування громадян, тимчасове обмеження чи 

припинення сполучення через кордон тощо 

МЕПР Забезпечення екологічного контролю у пунктах пропуску, запобігання незаконному вивезенню 

рідкісних об'єктів рослинного та тваринного світу тощо 

МК Здійснення у пунктах пропуску контролю за вивезенням з України культурних цінностей тощо 
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охоронний орган спеціального призначення — Держав-
ну прикордонну службу, Збройних Сил України,
внутрішніх військ, інших силових структур, пов'язані з
цим скорочення озброєнь, кількісні та якісні зміни в їх
складі, а також різке порушення балансу сил на міжна-
родній арені, анексія Криму, пряма військова загроза
українським кордонам на сході, зумовили необхідність
пошуку нових напрямів та найбільш раціональних шляхів
підвищення ефективності функціонування воєнної
організації держави, взаємодії її складових на всіх
рівнях [2].

Перш за все необхідно навести визначення основ-
них понять стосовно питання взаємодії, що дозволить
окреслити їх сутність, а також виділити найбільш важ-
ливі аспекти.

Взаємодія визначається як завчасно узгоджені дії,
що ведуться кожним із її суб'єктів задля виконання пев-
них завдань з урахуванням діяльності усіх сторін та ви-
тратою частки їх власних ресурсів для інших суб'єктів
взаємодії та досягнення загальної мети, а також взаєм-
ний вплив їх спільних дій на її досягнення.

Взаємодопомога — це незалежні дії суб'єктів взає-
модії задля виконання кожним певного завдання з ви-
користанням частини власних сил і ресурсів для інших
суб'єктів взаємодії.

Спільні дії — завчасно узгоджені заходи суб'єктів
взаємодії з метою виконання певного загального зав-
дання.

Узгоджені дії — завчасно скоординовані заходи
суб'єктів взаємодії, що виконуються кожним із них з
метою виконання певного завдання з урахуванням
діяльності інших її суб'єктів.

Слід зазначити, що взаємодія за визначенням не може
бути односторонньою [3], вона здійснюється при повній
поінформованості сторін про власні наміри і плани.

Незалежно від обставин вирішення питань охорони
державного кордону відбувається у тісній взаємодії
ДПСУ та Державної митної служби України.

Зокрема в статті 19 Закону "Про Державну прикор-
донну службу України" зазначено, що одним з обо-
в'язків ДПСУ є "здійснення прикордонного контролю і
пропуску в установленому порядку осіб, транспортних
засобів, вантажів в разі наявності належно оформле-
них документів після проходження ними митного та за
потреби інших видів контролю" [5], також до основних
обов'язків прикордонників віднесене встановлення за
погодженням з ДМСУ режиму у пунктах пропуску, кон-
троль за його додержанням. Згідно зі статтею 20 ДПСУ
має право "самостійно, а в разі перебування транспорт-
них засобів, товарів та інших предметів, що переміщу-
ються через державний кордон України, під митним
контролем — разом з органами доходів і зборів прово-
дити відповідно до законодавства огляд, у разі потре-
би — і супроводження зазначених транспортних за-
собів, товарів та предметів" [5], а також надавати за зго-
дою органів ДМСУ та компетентних органів суміжних
держав дозвіл на перетинання кордону поза пунктами
пропуску за наявності невідкладних обставин, пов'яза-
них з ліквідацією надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру й їх наслідків, загрози людсь-
кому життю за відсутності загрози національній безпеці
України.

За погодженням з ДМСУ, Міністерством транспор-
ту та Міністерством оборони України прикордонники
мають право "надавати дозвіл щодо вильоту і посадки
повітряних суден з аеропортів (аеродромів), у яких
відсутні пункти пропуску через державний кордон Ук-
раїни" [5], у взаємодії з митними й іншими державними
органами "здійснювати заходи щодо недопущення не-
законного переміщення через державний кордон Украї-
ни вантажів, стосовно яких законодавством встановле-
но заборони і обмеження, вилучати такі вантажі в разі
здійснення спроби переміщення їх через державний
кордон України або самостійно в ході проведення опе-
ративно-розшукових заходів та передавати їх за при-
значенням у встановленому порядку" [5].

Таким чином, можна зробити висновок, що і при-
кордонний, і митний контроль є обов'язковими захода-
ми з виявлення та недопущення злочинів на державно-
му кордоні. У кримінально-процесуальному кодексі
України передбачено, що органи ДПСУ й ДМСУ мають
право проводити дізнання з окремих видів злочинів. При
цьому питання їх взаємодії стає ще більш важливим.

Основними пунктами взаємодії з органами МВС ви-
значено: забезпечення громадського порядку на держав-
ному кордоні та у прикордонні, боротьбу із злочинні-
стю, запобігання та недопущення перетину кордону осо-
бами, яким згідно із законодавством це не дозволено,
у тому числі за дорученням правоохоронних органів, що
регламентується відповідним Порядком дій посадових
осіб ДПСУ № 412 від 9 червня 2011 р.

Основними принципами взаємодії у боротьбі із зло-
чинністю визначаються: суворе дотримання законності;
оперативність розгляду і прийняття рішень з питань, що
потребують спільного вирішення та забезпечення їх ви-
конання у межах визначеної компетенції; комплексне
використання у разі необхідності сил і засобів, що зна-
ходяться у розпорядженні взаємодіючих сторін.

Сьогодні на державному кордоні України склалася
вкрай важка й напружена обстановка. Постійно відбу-
ваються бойові зіткнення з диверсійно-розвідувальни-
ми групами терористів, фіксуються реактивні та арти-
лерійсько-мінометні обстріли з території Росії, заход-
ження в Україну військової техніки, ведення повітряної
розвідки з використанням безпілотних літальних апа-
ратів. Прикордонники продовжують здійснювати захист
державного кордону та діяти відповідно до загального
плану антитерористичної операції (АТО) [6].

За таких обставин найбільш актуальним стає питан-
ня припинення у взаємодії з відповідними правоохорон-
ними органами збройних конфліктів та інших провокацій
на державному кордоні, участь у взаємодії зі Збройни-
ми силами та іншими військовими формуваннями у
відбитті вторгнення або нападу на територію України
збройних сил іншої держави, виконанні заходів тери-
торіальної оборони, а також додержання правового
режиму воєнного і надзвичайного стану [5].

У таких умовах величезного значення набуває ко-
ординація діяльності військових формувань, держав-
них та відповідних правоохоронних органів, пов'яза-
ної із захистом державного кордону, дотримання при-
кордонного режиму та пропуску до тимчасово окупо-
ваної території й з неї в контрольних пунктах в'їзду-
виїзду.
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Одним із основних напрямів співпраці є обмін опе-
ративною, повною і своєчасною інформацією. Її обсяг,
розподіл відповідно до вирішуваних завдань має ви-
значатися під час відпрацювання планів взаємодії.

В умовах надскладної обстановки, що склалася сьо-
годні, взаємодіючі структурні підрозділи та органи ма-
ють негайно інформувати один одного по лінії опера-
тивно-чергової служби або через відповідальних осіб
про: оперативну обстановку на державному кордоні
України; стан криміногенної обстановки в прикордон-
них районах та навколо пунктів пропуску; спроби та оз-
наки підготовки до порушення кордону, затриманих
порушників, осіб, які намагалися протиправно перевез-
ти через кордон зброю, товарно-матеріальні цінності
тощо; виявлені засоби диверсій, терору, екологічно не-
безпечні речовини; допущені провокаційні дії та
конфліктні ситуації на кордоні та у пунктах пропуску;
виявлені дані про організаторів, пособників, місця зо-
середження, маршрути прямування терористів; наміри
переміщення через кордон розшукуваних злочинців, у
тому числі з міжнародних угруповань; спроби злочин-
них угруповань втягнути представників контрольних
служб у протиправні дії. Взаємообмін інформацією
може здійснюватися і з інших питань, що уточнюються
під час відпрацювання плану взаємодії.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Протягом останніх місяців суттєво змінився харак-
тер загроз на державному кордоні України — на його
східних ділянках вони набули переважно військового
характеру. Тому сьогодні спостерігається недостатність
і неадекватність можливостей органів охорони держав-
ного кордону характеру та ступеню загроз, що виника-
ють. В умовах ускладнення оперативної обстановки для
боротьби із зовнішньою загрозою на державному кор-
доні при виконанні службово-оперативних та службо-
во-бойових завдань необхідне посилення взаємодії між
ДПСУ та всіма відповідальними правоохоронними орга-
нами, встановлення оперативного обміну інформацією
стосовно спільної діяльності на кордоні з дотриманням
умов конспірації та захисту відомостей, що передають-
ся.

Найважливішими напрямами цього процесу при за-
безпеченні захисту державного суверенітету, конститу-
ційного ладу і територіальної цілісності України є: при-
пинення у взаємодії з відповідними правоохоронними
органами збройних конфліктів та інших провокацій на
державному кордоні; участь у взаємодії із Збройними
силами та іншими військовими формуваннями у відбитті
вторгнення на територію України терористичних груп;
участь у виконанні заходів територіальної оборони,
підвищення щільності охорони кордону на загрозливих
напрямах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виклики та загрози сучасному державотворенню

України з боку Російської Федерації зумовлюють ак-
туальність питання опрацюванняполітико-дипломатич-
нихмеханізмів формування та реалізації державної по-
літики у сфері безпеки державного кордону України.

На сьогоднішній день питання безпеки в європейсь-
кому регіоні є одним із ключових пріоритетів для біль-
шості урядів провідних країн світу.

В умовах військово-політичної ситуації, що склала-
ся в Україні, Адміністрація Президента України одним
із головних своїх завдань визначила проведення ефек-
тивної та прозорої дипломатичної політики, необхідність
якої зумовлена нагальною потребою удосконалення
системи забезпечення національної безпекиу сфері без-
пеки державного кордону України.

У цьому контексті вважаємо, що саме ефективність
політико-дипломатичних механізмів формування та
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POLITICO-DIPLOMATIC MECHANISMS IN SPHERE OF SECURITY
OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER

У статті проведено аналіз політико-дипломатичних механізмів формування та реалізації дер-
жавної політики України в сфері безпеки українсько-російського державного кордону в умовах
військової загрози з боку Російської Федерації. Визначено, що за сучасних умов державності
опрацювання новітніх політико-дипломатичнихмеханізмів державної політики України у сфері
безпеки українсько-російського державного кордону є одним із пріоритетних завдань національ-
ної політики безпеки. Обгрунтовано, що політико-дипломатичнімеханізми у сфері безпеки ук-
раїнсько-російського державного кордону мають за мету запровадження комплексу політико-
дипломатичних та спеціальних заходів, що спрямовані на залучення міжнародної підтримки Ук-
раїни в питаннях захисту суверенітету, територіальної цілісності України та недоторканності її
кордонів з боку провідних країн світу та впливових міжнародних безпекових організацій.

In this article, there was done an analysis on the politico-diplomatic mechanisms of formation and
realization of the state policy of Ukraine in sphere of security of the Ukrainian-Russian state border
under circumstances of military threat from the Russian part. Defined, that under present
circumstances of statehood one of the main tasks of the national security policy is development of
modern politico-diplomatic mechanisms of the state policy of Ukraine in sphere of security of the
Ukrainian-Russian state border. Proved, that the goal of politico-diplomatic mechanisms in sphere of
security of the Ukrainian-Russian state border is to implement political, diplomatic and special
measures, aimed at involvement of international support of Ukraine by leading world countries and
influential international security organizations within issues of protection of sovereignty, inviolability
of territory and integrity of the state border.
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реалізації державної політики національної безпеки у
сфері безпеки державного кордону України, особливо
українсько-російської його ділянки, має стати гарантом
суверенітету та незалежності України, недоторканості
її кордонів, а також миру і стабільності Української дер-
жави.

Акцентуємо увагу, що міжнародні переговори Пре-
зидента України Петра Порошенко за короткий про-
міжок часу продемонстрували "…потужний запит на
мирне політико-дипломатичне врегулювання конфлік-
ту на Донбасі" [1] та важливість консолідованої рішу-
чої підтримки нашої держави з боку держав-членів
Європейського Союзу та Великої сімки у зв'язку з три-
ваючою агресією з боку Російської Федераціїу До-
нецькій і Луганській областях.

З метою формування та реалізації державної полі-
тики національної безпеки у сфері безпеки державного
кордону, грунтуючись на принципах суверенної рівності,
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територіальної цілісності, взаємної поваги та недотор-
каності державних кордонів, у часи коли за словами
Глави Української держави "…міжнародно-правові ме-
ханізми були безсилі запобігти агресії щодо України…"
ми підкреслюємо важливість пошуку ефективних по-
літико-дипломатичних механізмів та рішення як підтри-
мати мир і стабільність у світі в різних багатосторонніх
форматах — НАТО, Європейського Союзу, Об'єднаних
Націй [2].

Відтак, нагальною потребою сьогодення є опрацю-
вання новітніх політико-дипломатичних механізмів фор-
мування та реалізації державної політики України у
сфері безпеки українсько-російського державного кор-
дону. Це стратегічне завдання зумовлено сучасною
військово-політичною ситуацією на українсько-російсь-
кому державному кордоні в умовах військової агресії
Російської Федерації проти України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
питання запровадження ефективних механізмів держав-
ного управління у сфері безпеки українсько-російсько-
го державного кордону досліджуються науковцями
Державної прикордонної служби, а саме: О.В. Ананьї-
ним, О.А. Біньковським, М.М. Литвиним, А.В. Махню-
ком, О.Г. Мельниковим, В.Ю. Мишаковським, В.К. Плеш-
ком, А.С. Сіцінським, П.А. Шишоліним та іншими нау-
ковцями.

Водночас, сучасна військово-політична ситуація на
українсько-російському державному кордоні зумовлює
необхідність проведення комплексних наукових дослі-
джень з питань формування та реалізації державної по-
літики України у сфері безпеки державного кордону з
РФ в умовах військової загрози з боку Росії.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — опрацюватиполітико-дипломатичні-

механізмиформування та реалізації державної політи-
ки у сфері безпеки державного кордону Українив умо-
вах військової агресії Російської Федерації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Військово-політична ситуація на українсько-російсь-

кому державному кордоні характеризується військовою
агресією Російської Федерації на суверенну територію
України. На сьогоднішній день російська сторона не
лише надає підтримку терористичним та екстремістсь-
ким угрупуванням у Луганській і Донецькій областях, але
й є стороною військового протистояння з Україною.

За оцінками більшості вітчизняних та зарубіжних
експертів, ескалація військового протистояння на Сході
країни може призвести до втрати Україною частини су-
веренної території. Ситуація є доволі загрозливою для
національної безпеки держави і потребує невідкладно-
го запровадження політико-дипломатичних механізмів
формування державної політики у сфері безпеки украї-
нсько-російського державного кордону.

На нашу думку, сутність політико-дипломатичних
механізмів у сфері безпеки українсько-російського дер-
жавного кордону (далі — політико-дипломатичні механ-
ізми) полягає у необхідності запровадження Україною

комплексу політичних, дипломатичних, міжнародно-пра-
вових та інших заходів, що будуть спрямовані на залу-
чення політико-дипломатичної підтримки провідних країн
світу, міжнародних безпекових організацій та впливових
міжнародних інституцій з метою захисту суверенітету,
територіальної цілісності України та недоторканості ук-
раїнсько-російського державного кордону.

Політико-дипломатичні механізми у сфері безпеки
українсько-російського державного кордону упровад-
жуються з метою:

— захисту суверенітету, територіальної цілісності
та недоторканості державного кордону України;

— забезпечення юридичного титулу на суверенну
територію;

— захисту національних інтересів на державному
кордоні;

— недопущення територіальних посягань на дер-
жавну територію України;

— дотримання режиму державного кордону та при-
кордонного режиму;

— створення належних умов для сталого соціаль-
но-економічного розвитку прикордонних територій та
охорону довкілля.

Акцентуємо увагу, що політико-дипломатичні меха-
нізми грунтуються на усталених принципах міжнарод-
ного права: суверенної рівності; територіальної
цілісності, недоторканості державних кордонів; мирно-
го врегулювання конфліктних ситуацій.

Тому відповідно до зазначеної вище мети політико-
дипломатичнімеханізми спрямовуються на реалізацію
таких стратегічних завдань.

1. Залучення політичної підтримки провідних країн
світу до прагнень України врегулювати кризову ситуа-
цію у Луганській та Донецькій областях мирним шляхом.

Вважаємо, що основоположним документом, з яко-
го розпочався політико-дипломатичний діалог Прези-
дента України Петра Порошенко з лідерами провідних
країн світу, став Мирний план Президента України щодо
врегулювання ситуації в східних регіонах України (далі
— Мирний план Президента України), який вперше був
представлений 6 червня 2014 року під час візиту П. По-
рошенка до Франції та згодом — громадськості під час
першої поїздки Президента України на Донбас 20 черв-
ня 2014 року [3].

Мирний план Президента України складається з 15
кроків та передбачає гарантії безпеки для всіх учасників
переговорів, звільнення від кримінальної відповідаль-
ності тих, хто склав зброю і не здійснив тяжких злочинів,
звільнення заручників. Крім цього, планується створи-
ти 10-ти кілометрову буферну зону на українсько-рос-
ійському державному кордоні, а також підрозділи в
структурі Міністерства внутрішніх справ для здійснен-
ня спільного патрулювання. Цей план став приводом ши-
рокого обговорення ситуації на Сході України в міжна-
родних колах та пошуку консолідованих шляхів мирно-
го виходу держави із кризи.

Визначною подією на шляху втілення в життя Мир-
ного плану Президента України став робочий візит до
Києва 23 червня 2014 року Федерального Канцлера
ФРН Ангели Меркель — "…доброго друга та сильного
адвоката України" (за словами Президента України Пет-
ра Порошенка) [4].
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Канцлер ФРН А. Меркель заявила, що Німеччина
не визнає анексію Криму, зокрема,"…це сталося з по-
рушенням територіальної цілісності в Європі. Якщо
ми це визнаємо, у нас в Європі таке може статися. Тоді
це стосуватиметься не лише України, але й у кожній
європейській країні можуть виникати претензії до тих
чи інших районів, що порушить мирне співіснування".
Канцлер ФРН Ангела Меркель також наголосила:
"Наш наступний крок — зберегти Донецьк та Лу-
ганськ".

У своєму виступі Канцлер ФРН А. Меркель зазна-
чила, що повністю підтримує мирний план Президента
України Петра Порошенко та відзначила важливість
досягнення припинення вогню з обох боків та встанов-
лення дієвого контролю над станом кордону та запев-
нила"… що вирішення проблеми має бути підсумком
переговорів, та має бути дипломатичне рішення" [5].

У контексті врегулювання кризової ситуації в Лу-
ганській та Донецькій областях мирним шляхом немож-
ливо незгадати про американський вектор політичного
діалогу.

Під час першої офіційної телефонної розмови Пре-
зидента України Петра Порошенка з віце-президентом
Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом було
обговорено ситуацію щодо порушення міжнародного
права з боку Росії. Співрозмовники домовилися коор-
динувати дії для подальшого реагування на виклики та
загрози, спричинені діями Росії [6]. Віце-президент
США Дж. Байден повідомив про можливість збільшен-
ня макроекономічної допомоги для України з боку США
та про готовність підтримати позицію України на засі-
данні Виконавчої Ради Міжнародного валютного фон-
ду з метою виділення другого траншу за програмою
Stand-By.

10 липня 2014 р. віце-президент США Джозеф Бай-
дендомовився з Президентом України Петром Поро-
шенком про необхідність швидко ввести в дію місію з
моніторингу кордону в Україні від Організації з безпе-
ки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), чиї функції може
бути потенційно розширено до моніторингу майбутньо-
го припинення вогню, і про необхідність негайного
звільнення українських заручників, захоплених сепара-
тистами [7].

25 липня 2014 р. під час розмови з Президентом
України віце-президент США Дж. Байден проінформу-
вав Петра Порошенком, що "…Сполучені Штати й далі
узгоджуватимуть з Європейським Союзом і Великою
сімкою накладання наступних витрат на Росію через її
глибоко дестабілізаційні й безвідповідальні дії в Ук-
раїні" [8].

9 серпня віце-президент США і Президент України
засвідчили проте, що "…ми продовжуємо закликати
Росію до співпраці з міжнародною спільнотою й украї-
нським урядом над пошуком політичного врегулюван-
ня цієї кризи" [9].

Вже 23 серпня 2014 року віце-президент США Джон
Байден відзначив продовження ізоляції Росії в Раді без-
пеки ООН і пообіцяв, що Сполучені Штати Америки і далі
працюватимуть зі своїми партнерами з Великої сімки над
реакцією на дестабілізаційні дії Росії в Україні [10].

На нашу думку, українсько-американський вектор
політичного діалогу набув найбільших обертів під час

проведення 4 вересня 2014 року Саміту НАТО. Так, під
час засідання круглого столу Держсекретар США Джон
Керрі підкреслив, що Сполучені Штати Америки і на-
далі підтримуватимуть всіма засобами незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а також
продовжать наполегливо працювати задля консолідації
міжнародних зусиль для підтримки України. "Ми споді-
ваємося на реальне припинення вогню, на те, що
російські війська покинуть Україну", — також зазначив
Держсекретар США Джон Керрі додавши, — "…це наша
мета, і ми маємо обговорити деталі, як уникнути дов-
готривалої конфронтації" [11].

У свою чергу, Президент Сполучених Штатів Аме-
рики Барак Обама під час свого привітання Президента
України Петра Порошенка з Днем незалежності Украї-
ни відзначив, що "…минулий рік був водночас обнадій-
ливим і непростим для України. Але і в кращі часи, і в
найскладніші моменти люди в Україні мають знати, що
Сполучені Штати Америки є партнером і другом. Ми
рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну ціліс-
ність України, ми рішуче підтримуємо право України
обирати своє власне майбутнє" [12].

У своїй заяві з приводу України від 18 липня 2014
року Президент Сполучених Штатів Америки Барак
Обама зазначив, що "…настав час для відновлення миру
і безпеки в Україні. Протягом багатьох місяців ми підтри-
мували шлях до миру, і український уряд звертався до
всіх українців, висунув мирний план і діяв згідно з до-
мовленістю про припинення вогню, незважаючи на нео-
дноразові порушення з боку сепаратистів. Ми з самого
початку давали дуже ясно зрозуміти, що хочемо, щоб
Росія стала на шлях, який приведе до миру в Україні,
але принаймні досі Росія не змогла вийти на цей шлях.
Натомість вона продовжувала порушувати суверенітет
України і підтримувати насильницькі дії сепаратистів.
Ось чому, разом із нашими союзниками, ми наклали ще
серйозніші санкції на Росію"[13].

Дійсно, необхідно зазначити, що Сполучені Штати
Америки є "піонерами" з питань введення санкцій щодо
Росії за її постійну ескалацію конфлікту. На сьо-
годнішній день, після трьох хвиль санкцій, США завер-
шують підготовку нового пакету санкцій проти Росії, які
торкнуться оборонної сфери, а також енергетичного та
фінансового секторів. Про це заявила заступниця прес-
секретаря Державного департаменту США Марі Гарф
[14].

Надзвичайно показовим моментом в українсько-
американських відносинах можна назвати те, що Спікер
Палати представників Конгресу Сполучених Штатів
Америки Джон Бейнер запросив Президента України
Петра Порошенка виступити на спільному засіданні Кон-
гресу США 18 вересня 2014 року."Виступ Президента
України Петра Порошенка у Конгресі США є ще одним
сигналом нашої підтримки прагнень українського наро-
ду. Для нас буде великою честю вітати Президента Ук-
раїни в Капітолії", — сказав Джон Бейнер [15].

Завершуючи характеристику розвитку політико-
дипломатичних відносин між Україною та Сполученими
Штатами Америки, неможливо не відмітити підтримку
України Державним секретарем США Джоном Керрі:
"…українці готові прийняти взаємне припинення вогню
зараз — не в майбутньому, а зараз. І вони запропону-
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вали план мирного врегулювання, який включає серй-
озний і предметний діалог з підтримуваними Росією се-
паратистами за участю міжнародних представників,
адже вони розуміють, що це єдиний спосіб покінчити з
цією кризою" [16], а також заяву американського сена-
тора Роберта Менендеса під час зустрічі з Президен-
том України Петром Порошенко 1 вересня 2014 р.:
"…події, які відбуваються в Україні, загрожують не лише
Україні, а всьому світові. І хоча першими жертвами є
українці, вони — не єдині жертви. Це питання світової
безпеки" [17].

Лише за останні два місяці в рамках американської
технічної допомоги Україна отримала від США більше
1500 індивідуальних наборів першої допомоги, 2000
бронежилетів "Інтерсептор", прилади нічного бачення,
засоби зв'язку та інші засоби для полегшення ведення
операцій службовців Збройних сил та Державної при-
кордонної служби України, а також роботів-саперів,
призначених для знешкодження вибухових пристроїв у
ході АТО на сході країни.

2. Надання військово-політичної підтримки України
у рамках виконання завдань АТО.

Ключовою подією в історії новітнього державотво-
рення України можна назвати робочий візит Генераль-
ного секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена до Киє-
ва, що відбувся 7 червня 2014 р. Під час зустрічі Глава
Української держави наголосив, що протягом багатьох
років Генеральний секретар НАТО"… був і залишаєть-
ся другом України, і ми сподіваємося, що розвиток на-
шого співробітництва з НАТО є запорукою успіху на-
ших реформ, безпеки і територіальної цілісності".

У свою чергу, Генсекретар НАТО Андерс Фог Рас-
муссен заявив, що захоплюється "прагненням українців
до свободи". Він висловив свої найщиріші співчуття ро-
динам тих, хто загинув у боротьбі за свободу та заявив,
що Альянс "… залишається на боці України та бороть-
би України за фундаментальні принципи демократично-
го суспільства". Він підкреслив, що в НАТО дуже ціну-
ють особливе партнерство з Україною, додавши: "Я з
нетерпінням чекаю подальшого розвитку цього партнер-
ства". Кожна держава, наголосив Андерс Фог Расмус-
сен, має право самостійно вирішувати власне майбутнє
[18].

Наступним кроком надання військово-політичної
підтримки з боку НАТО було проведення, на прохання
України, позачергового засідання Комісії Україна —
НАТО 29 серпня 2014 року внаслідок "…серйозної ес-
калації російської військової агресії проти України".
Генеральний секретар НАТО А.Ф. Расмуссен зазначив,
що "… попри порожні заперечення Москви, вже очевид-
но, що російські війська і озброєння незаконно перет-
нули кордон на сході і південному сході України. Це
зухвале порушення суверенітету і територіальної
цілісності України. Воно перекреслює усі дипломатичні
зусилля з пошуку мирного врегулювання". На засіданні
також була висловлена думка щодо повної солідарності
з Україною та прийнято рішення зустрітися з Президен-
том України Петром Порошенко на саміті в Уельсі та
чітко висловити йому "… рішучу підтримку України з
боку НАТО" [19].

Дійсно, на саміті НАТО, що відбувся в Уельсі 4—5
вересня 2014 р., Україна отримала дуже потужну під-

тримку, в тому числі фінансову, від країн-членів та парт-
нерів НАТО в питаннях захисту суверенітету, територі-
альної цілісності та незалежності України. Під час зуст-
річей Президента України Петра Порошенка із світови-
ми лідерами в Ньюпорті привселюдно домінували на-
строї на політико-дипломатичне врегулювання конфлі-
кту на Донбасі. Конкретні країни взяли на себе відпові-
дальність за координацію наповнення чотирьох трасто-
вих фондів, які в першу чергу присвячені важливим на-
прямам української безпеки та сприятимуть вирішенню
питань логістики, комунікації, кіберзлочинності, соці-
альної реабілітації поранених. "Наша підтримка конк-
ретна і відчутна", — сказав Генеральний секретар НАТО
Андерс Фог Расмуссен, — "Ми високо цінуємо внесок
України в наші операції і Сили реагування НАТО. Украї-
на підтримувала НАТО. Тепер, у ці важкі часи, НАТО
підтримує Україну".

Як стало відомо, допомога НАТО, спрямована на
поглиблення співпраці з Україною, становитиме майже
15 мільйонів євро [20].

Унікальний формат спільної зустрічі Президента
України Пертра Порошенка з Прем'єр-міністром Вели-
кої Британії Девідом Кемероном, Президентом США
Бараком Обамою, Канцлером Німеччини Ангелою Мер-
кель, Прем'єр-міністром Італії Маттео Ренці та Прези-
дентом Франції Франсуа Олландом продемонстрував
підтримку країнами НАТО територіальної цілісності
України, що зіткнулася із зовнішньою агресією.

Як наголосив Глава держави: "Є розуміння, що,
підтримуючи Україну, підтримуючи мир, стабільність і
деескалацію ситуації на Сході, вони підтримують
стабільність Європи та світу. Це сьогодні не тільки питан-
ня українського конфлікту, це — глобальне питання" [21].

Комісія Україна — НАТО, що зібралася на засідан-
ня 4 вересня 2014 р., рішуче засудила порушення міжна-
родного права Росією. "Росія повинна припинити свої
агресивні дії проти України, вивести тисячі своїх вояків
з України і прикордонних регіонів, і припинити підтри-
мувати сепаратистів в Україні", а також "…відмовитися
від незаконної і нелегітимної "анексії" Криму, яку чле-
ни Альянсу не визнають", — зазначив Генеральний сек-
ретар та додав, що незалежна, суверенна і стабільна
Україна, повністю віддана демократії і верховенству
права, "є ключем до євроатлантичної безпеки" [21].

Під час свого виступу за результатами саміту НАТО
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама-
повідомив, що "… Альянс абсолютно єдиний в підтримці
суверенітету України, незалежності та територіальної
цілісності, а також її права на захист". У підтримку такої
прихильності всі 28 союзників НАТО "…тепер надава-
тимуть Україні допомогу в забезпеченні безпеки" [22].
Це буде включати допомогу засобами нелетальної дії
українській армії (бронежилетами, паливом і медичною
допомогою пораненим українським військовим), а та-
кож допомогу в модернізації українських збройних сил,
в тому числі у питаннях логістики та управління. У той
же час Президент США Барак Обама наголосив, що "…
ми рішуче підтримуємо зусилля Президента України
Петра Порошенка, спрямовані на мирне врегулювання
конфлікту в його країні. Припинення вогню, яке оголо-
шено сьогодні, може сприяти досягненню цієї мети, але
тільки якщо буде подальша робота на місцях" [22].
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Необхідно наголосити на тому, що цілком нова си-
туація в контексті безпеки, яка виникла внаслідок аг-
ресії Російської Федерації, потребує спільних разом з
НАТО заходів, спрямованих на протистояння новим вик-
ликам, зокрема загрозі гібридної війни, та на побудову
нових стратегічних рамок співробітництва Україна —
НАТО.

За результатами засідання Комісії Україна — НАТО
на рівні Глав держав та урядів країн-членів та партнерів
НАТО Президент України Петро Порошенко зазначив,
що:

— подальша співпраця буде спрямована на досяг-
нення повної сумісності між Україною і НАТО та роз-
робку спільних можливостей у військовому, оборонно-
му секторі та секторі безпеки;

— зміцнюватиметься інтенсивне співробітництво з
НАТО в секторі оборони та безпеки через програми
розвитку та нарощування потенціалу, зосереджуючись
на реформах Збройних Сил України та інших силових
структур;

— важливим елементом нових стратегічних рамок
співробітництва Україна — НАТО буде участь України
в ініціативі сумісного партнерства;

— не менш важливим елементом буде подальше
поглиблення особливого партнерства Україна — НАТО,
яке стане невід'ємною частиною євроінтеграційного
курсу України [23].

Разом з тим відзначаємо, що напередодні саміту
НАТО Кабінет Міністрів України на черговому засіданні
затвердив проект Указу Президента України "Про зат-
вердження Щорічної національної програми співробіт-
ництва Україна — НАТО на 2014 рік", що був доопра-
цьований Міністерством закордонних справ України за
участю Комісії з питань партнерства України з Органі-
зацією Північноатлантичного договору в умовах зброй-
ної агресії Російської Федерації проти Української дер-
жави [24].

Вважаємо за доцільне зазначити, що Україна пла-
нує залучити фінансову допомогу європейських донорів
для облаштування українсько-російського кордон. За
словами заступника Глави Адміністрації Президента
Валерія Чалого успіх облаштування кордонів з Молдо-
вою та ефективна реалізація роботи EUBAM з цього
питання показує, що ми можемо вже зараз запропону-
вати розпочати таку роботу. За його словами кордон
України з Росією повинен бути захищений від нелегаль-
ного перетину. "Без цього ми навряд чи зможемо далі
реалізувати своє бачення взаємодії в широкому ро-
зумінні", — підкреслив він, а також нагадав, що демар-
кацію українсько-російського кордону ще досі не за-
вершено і велика ділянка кордону не контролюється, а
також, що "… треба забезпечити контроль по лінії кор-
дону" [25].

ВИСНОВКИ
Сучасна військово-політична ситуація в Україні

демонструє існування реальних викликів та загроз су-
веренітету, збереженню територіальної цілісності та
захисту державних кордонів України,а також зумов-
лює зміни до підходів формування та реалізації дер-
жавної політики у сфері безпеки державного кордо-
ну.

Розпочатий керівництвом Української держави уні-
кальний формат політико-дипломатичного врегулюван-
ня ситуації, що склалася на Сході України, дійсно по-
требує пошуку новітніх політико-дипломатичних ме-
ханізмів формування та реалізації державної політики
у сфері безпеки українсько-російського державного
кордону.

Вважаємо, що політико-дипломатичні механізми
формування державної політики у сфері безпеки украї-
нсько-російського державного кордону, що мають за
мету запровадження комплексу політичних, диплома-
тичних та спеціальних заходів, будуть спрямовані на
залучення політико-дипломатичної підтримки з боку
провідних світових країн та впливових міжнародних
безпекових організацій прагненням України забезпечи-
ти свій суверенітет, територіальну цілісність та недотор-
каність державного кордону.

На сьогоднішній день, не дивлячись на зусилля Ук-
раїни та міжнародної спільноти щодо врегулювання
ситуації на Сході нашої держави, обстановка на украї-
нсько-російському державному кордоні залишається
складною та вкрай напруженою, а також має усі тен-
денції до подальшого погіршення та, таким чином, по-
требує опрацювання дієвих сучасних політико-диплома-
тичних механізмів для деескалації конфлікту та пошуку
спільних зусиль по забезпеченню безпеки кордону.

Перспективою подальших розвідок даної пробле-
матики є необхідність вивчення досвіду у сфері безпе-
ки державного кордону Ізраїлю.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поняття демократичної держави означає, що джерелом

влади в країні є народ, який безпосередньо або через пред-
ставників здійснює владу, а також контролює здійснення
влади своїми представниками. Звідси випливає право гро-
мадян контролювати діяльність владних, у тому числі пра-
воохоронних органів і відповідний обов'язок державних
органів інформувати громадян про свою діяльність, тобто
діяти відкрито та прозоро. Демократія також передбачає
розподіл влади, ефективну співпрацю між гілками влади та
їх взаємний контроль.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Звертає на себе увагу недостатня наукова активність у
дослідженні актуальних питань у сфері демократичного ци-
вільного контролю, хоча окремі аспекти контролю за діяль-
ністю правоохоронних органів розглянуто у працях
О.С. Бодрука, В.П. Горбуліна, А.Б. Качинського, В.А. Ліпка-
на, В.М. Рижих, Г.П. Ситника, М.В. Сіцінської, В.О. Шамрая
та ін.
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здійснення демократичного цивільного контролю за діяль-
ністю правоохоронних органів в Україні.
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ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО
ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
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THE ANALYSIS OF THE REGULATORY FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF
DEMOCRATIC CIVIL CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT BODIES
IN UKRAINE

У статті проаналізовано нормативно-правову базу здійснення демократичного цивільного кон-
тролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні. Обгрунтовано, що з метою забезпечен-
ня відкритості для громадськості функціонування Воєнної організації держави, правоохорон-
них органів слід створити необхідні умови для здійснення демократичного цивільного контро-
лю в цій сфері.

The article analyzes the regulatory framework of the implementation of democratic civil control
over the activities of law enforcement bodies in Ukraine. It is proved that, to ensure public
transparency regarding the functioning of the Military organization of the state, law enforcement
agencies should create the necessary conditions for the implementation of democratic civilian control
in this area.

Ключові слова: Воєнна організація держави, демократичний цивільний контроль, національна безпека,
правоохоронні органи.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Здійснення демократичного цивільного контролю за

діяльністю правоохоронних органів має власну правову спе-
цифіку, яку слід обов'язково враховувати. Головною метою
має бути попередження й недопущення порушень конститу-
ційних прав і свобод людини та громадянина, захист їхніх
законних інтересів і створення умов для прозорості функц-
іонування цих структур. На сьогодні система демократич-
ного цивільного контролю за діяльністю правоохоронних
органів в Україні перебуває лише у стадії формування, а існу-
юча система контролю може вважатися цивільною, але не є
реально демократичною. Першопричиною такого стану
справ є недоліки в політичній системі та нерозвиненість гро-
мадянського суспільства в Україні, що у свою чергу, зумо-
вило тенденції недотримання правоохоронними органами
принципів верховенства права і законності, призвело до
обмеження незалежності судової системи та ЗМІ. Відсутність
сталих засад демократичного контролю за діяльністю пра-
воохоронних органів створює передумови для їх політизації,
масових порушень прав і свобод громадян, корупції, що
перешкоджають розвитку демократії в Україні та наближен-
ню її до європейських стандартів.

Конституція України визначає, що Україна є демокра-
тичною правовою державою (ст. 1), в якій: людина, її життя
і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються найвищою соціальною цінністю, утвердження і забез-
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печення прав і свобод людини є головним обов'язком дер-
жави (ст. 3); народ є носієм суверенітету і єдиним джере-
лом влади (ст. 5); визнається і діє принцип верховенства
права (ст. 8); закріплений розподіл влади на законодавчу,
виконавчу та судову (ст. 6) [4]. Названі принципи безпосе-
редньо впливають на формування нормативно-правової
бази демократичного цивільного контролю за діяльністю
правоохоронних органів держави.

Положення Конституції України закріплені та розвинені
в названих нище базових законах, що містять загальні по-
ложення про роль та місце демократичного цивільного кон-
тролю в системі забезпечення національної безпеки Украї-
ни, одним із трьох головних об'єктів якої визначені "люди-
на і громадянин — їхні конституційні права і свободи" (ст.
3).

Закон України "Про основи національної безпеки Ук-
раїни" визначає демократичний цивільний контроль над
Воєнною організацією та іншими структурами в системі на-
ціональної безпеки як один із головних принципів забезпе-
чення національної безпеки України. До означених прин-
ципів віднесені також: пріоритет прав і свобод людини і гро-
мадянина; верховенство права; чітке розмежування повно-
важень і взаємодія органів державної влади в забезпеченні
національної безпеки; адекватність ужитих заходів харак-
теру та масштабам загроз національним інтересам (ст. 5) [2].

Закон України "Про демократичний цивільний контроль
над Воєнною організацією і правоохоронними органами
держави" містить, зокрема, визначення, основні завдання,
загальні принципи та перелік суб'єктів контролю.

Так, демократичний цивільний контроль визначається
як "комплекс здійснюваних відповідно до Конституціїі та
законів України правових, організаційних, інформаційних
заходів для забезпечення неухильного дотримання закон-
ності й відкритості в діяльності всіх складових частин Воєн-
ної організації та правоохоронних органів держави, спри-
яння їхній ефективній діяльностіі виконанню покладених на
них функцій, зміцненню державної та військової дисциплі-
ни" (ст. 1) [3].

Серед основних завдань демократичного цивільного
контролю слід відзначити забезпечення пріоритету політич-
них підходів до спрямування діяльності правоохоронних
органів (ст. 2). Проте це жодним чином не означає політи-
зації їхньої діяльності. Ідеться про спрямування суб'єктами
контролю діяльності правоохоронних органів винятково на
реалізацію завдань, "визначених засадами внутрішньої і
зовнішньої політики", тобто завдань, визначених Законом.
Водночас одним із головних принципів цивільного контро-
лю Закон визначає його деполітизацію та деідеологізацію
(ст. 4).

До загальних принципів здійснення демократичного
цивільного контролю за діяльністю правоохоронних органів
Закон відносить такі: верховенство права; чітке розмежу-
вання функцій і повноважень політичного керівництва пра-
воохоронною діяльністю і професійного державного та
військового управління, взаємодію і відповідальність органів
державної влади та правоохоронних органів, судовий за-
хист суб'єктів цивільного контролю, а також прозорість, що
передбачає інформування громадськості про стан справ у
правоохоронних органах та про їхню діяльність (ст. 2, 4, 9,11,
12, 14, 16, 18, 20) [3].

Закон України "Про демократичний цивільний контроль
над Воєнною організацією і правоохоронними органами
держави" містить особливості й обмеження у здійсненні
демократичного цивільного контролю, про що йдеться ниж-
че.

1. Суб'єкти цивільного контролю здійснюють свої по-
вноваження у сфері контролю з дотриманням установлено-
го законодавством України режиму доступу до інформації,
яка віднесена до державної таємниці, а також обмежень,

установлених Законом для захисту стратегічних інтересів
держави, у тому числі в разі введення надзвичайного і воєн-
ного стану.

2. Оперативні та мобілізаційні плани Збройних Сил Ук-
раїни, інших військових формувань, правоохоронних
органів, оперативно-розпорядчі дії їх посадових осіб конт-
ролю з боку громадян та громадських організацій не підля-
гають.

3. Контроль за діяльністю Служби безпеки України,
розвідувальних і контррозвідувальних органів України, опе-
ративних підрозділів, які проводять оперативно-розшукову
діяльність, а також органів досудового розслідування
здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про
Службу безпеки України" (2229-12), "Про розвідувальні
органи України" (2331-14), "Про контррозвідувальну
діяльність" (374-15), "Про оперативно-розшукову діяльність"
(2135-12), "Про Військову службу правопорядку в Зброй-
них Силах України" (3099-14), інших законів та Криміналь-
ного процесуального кодексу України ( 4651-17). {Частина
третя ст. 7 в редакції Закону № 4652-VI (4652-17 ) від
13.04.2012 }(ст. 7) [3].

Суб'єктами цивільного контролю закон визначає орга-
ни законодавчої, виконавчої і судової влади, а також гро-
мадян і громадські організації (ст. 6). Суб'єкти цивільного
контролю мають право запитувати у правоохоронних органів
інформацію та отримувати відповідь, у межах, передбаче-
них Законом (ст. 10, 11, 18—20).

Законом України "Про демократичний цивільний конт-
роль над Воєнною організацією і правоохоронними орга-
нами держави" також передбачено гарантії здійснення де-
мократичного цивільного контролю над Воєнною організа-
цією і правоохоронними органами держави.

У цьому Законі прописано обов'язки органів військо-
вого управління, посадових осіб Збройних Сил України,
інших військових формувань, правоохоронних органів щодо
сприяння у здійсненні цивільного контролю.

З метою забезпечення відкритості для громадськості
функціонування Воєнної організації держави, правоохорон-
них органів слід створити необхідні умови для здійснення
демократичного цивільного контролю в цій сфері, а саме:

— державні органи, діяльність яких пов'язана з Воєн-
ною організацією держави, охороною громадського поряд-
ку і боротьбою із злочинністю, мають сприяти визначеним
цим Законом суб'єктам цивільного контролю в отриманні
необхідної інформації і надавати допомогу у виконанні їхніх
функцій;

— Міністерство оборони України, Міністерство внут-
рішніх справ України, інші центральні органи виконавчої
влади, органи військового управління, їх посадові особи
зобов'язані розглядати звернення громадських організацій,
військовослужбовців та інших громадян, повідомлення за-
собів масової інформації про порушення прав військовос-
лужбовців, працівників правоохоронних органів, членів їхніх
сімей або неналежне виконання наданих законом повнова-
жень і функцій відповідними органами у сфері оборони,
національної безпеки, охорони громадського порядку, їх по-
садовими і службовими особами та у встановлений законом
строк повідомляти заявників і засоби масової інформації про
результати розгляду та вжиті заходи;

— органи управління Збройних Сил України, інших
військових формувань, правоохоронних органів мають заз-
далегідь повідомляти органи місцевого самоврядування,
місцеві державні адміністрації, а за необхідності також на-
селення щодо військових навчань та інших заходів, якщо
вони можуть зачіпати права територіальних громад, майнові
та інші інтереси громадян або створювати загрозу для жит-
тя і здоров'я людей.

Цим Законом також передбачена відповідальність за
порушення законодавства про цивільний контроль, яку не-
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суть службові (посадові) особи та громадяни, винні в неви-
конанні або порушенні законодавства, що регулює здійснен-
ня цивільного контролю над Воєнною організацією і право-
охоронними органами держави, несуть відповідальність
згідно із законодавством (ст. 22) [3].

Закон України "Про демократичний цивільний контроль
над Воєнною організацією і правоохоронними органами
держави" формально передбачає розподіл окремих повно-
важень гілок влади у сфері контролю таким чином, щоб
уникнути надмірної концентрації впливу на правоохоронні
органи однієї з них.

Згідно з Конституцією України Президент України є
Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил Украї-
ни; призначає на посади та звільняє з посад вище коман-
дування Збройних Сил України, інших військових форму-
вань; здійснює керівництво у сферах національної без-
пеки та оборони держави. Президент України також очо-
лює Раду національної безпеки і оборони; призначає за
поданням прем'єр-міністра України членів Кабінету
Міністрів (у тому числі міністра оборони, міністра
внутрішніх справ), керівників інших центральних органів
виконавчої влади (у тому числі голову Служби безпеки
України, голову Державної прикордонної служби Украї-
ни та ін.).

Таким чином, відповідно до конституційних засад участь
Верховної Ради України у вирішенні зазначених кадрових
питань не передбачена, а уряду — обмежена. Це об'єктив-
но створює загрозу надмірного впливу Президента на кері-
вництво правоохоронних органів. Вищезгаданий Закон Ук-
раїни (ст. 13, ч. 3) відтворює відповідні конституційні повно-
важення в частині призначення на посади і звільнення з по-
сад вищого керівництва правоохоронних органів Президен-
том України.

Аналіз положень Конституції України та базових зако-
нодавчих актів свідчить про те, що ці документи загалом
передбачають побудову в Україні демократичного цивіль-
ного контролю за діяльністю правоохоронних органів на
основі універсальних демократичних принципів: верховен-
ства права, поваги до прав людини і громадянина, демокра-
тичної підзвітності, прозорості, деполітизації і деідеологі-
зації контролю.

Водночас уже на рівні Конституції України та базових
законодавчих актів у сфері цивільного контролю закладені
системні передумови неефективного розподілу повнова-
жень і відповідальності між гілками влади — виняткові по-
вноваження Президента України з питань контролю над
правоохоронними органами не збалансовані з обмежени-
ми повноваженнями Верховної Ради України.

Так, аналіз чинного законодавства України свідчить, що
загальноприйнятого юридичного визначення поняття пра-
воохоронних органів та чітких критеріїв віднесення держав-
них органів до цієї категорії немає. Закон України "Про дер-
жавний захист працівників суду та правоохоронних органів"
(1993 р.) містить перелік, у якому до правоохоронних органів
віднесені: "органи прокуратури, внутрішніх справ, Служби
безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Си-
лах України, митні органи, органи охорони державного кор-
дону, органи державної податкової служби, Державної пе-
нітенціарної служби України (Указ Президента України від
6 квітня 2011 р. № 394/2011), Державної фінансової
інспекції України (Указ Президента України від 23 квітня
2011 р. № 499/20011), рибоохорони, державної лісової
охорони, інші органи, що здійснюють правозастосовні або
правоохоронні функції" (ст. 2). Водночас у відповідних ста-
тусних законах прямо названі правоохоронними лише кілька
із структур: Служба безпеки України (СБУ), Управління дер-
жавної охорони України, Державна прикордонна служба
України та Військова служба правопорядку у Збройних Си-
лах (ЗС) України [1].

Основним критерієм виконуваних функцій послуго-
вується і Закон України "Про демократичний цивільний
контроль над Воєнною організацією і правоохоронними
органами держави", що визначає правоохоронні органи як
"державні органи, які відповідно до законодавства
здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції"
(ст. 1). Однак визначення правоохоронних органів за на-
званим критерієм є очевидно недосконалим і не дає змоги
чітко встановити коло існуючих у країні правоохоронних
органів — оскільки, по-перше, чинне законодавство не
містить визначення понять "правоохоронні функції" і "пра-
возастосовні функції"; по-друге, немає жодного держав-
ного (і недержавного) органу, який би у своїй діяльності
не застосовував правові норми, тобто не виконував право-
застосовні функції [5].

ВИСНОВОК
Відсутність чіткого юридичного визначення поняття пра-

воохоронних органів ускладнює формування як загальних
вимог до їхньої діяльності, так і єдиної узгодженої системи
демократичного цивільного контролю над нею. Вищенаве-
дене зумовлює необхідність удосконалення правового ре-
гулювання здійснення демократичного цивільного контро-
лю за діяльністю силових структур держави.

Перспективи подальших розвідок даної проблеми є на-
уковий аналіз виконання міжнародних зобов'язань України
у сфері демократичного цивільного контролю за діяльністю
правоохоронних органів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація стратегії розвитку України в глобаль-

ному світі потребує докорінних змін системи міжна-
родних відносин, а саме: чіткого розуміння суб'єкта-
ми цих відносин сутнісних основ геополітики. Ситу-
ація, в якій опинилась наша країна вказує на не-
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професіоналізм людей що займаються геополітикою
на державному рівні. Тільки чітке розуміння геопо-
літики в її широкому значенні сприятиме позитивним
змінам.

Відповідно до геополітичного положення Украї-
ни вибір між сходом і заходом повинен бути урівно-
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важеним. Шлях в одному напрямі не призведе до
нормального розвитку. Адже в основі міжнародно-
го співробітництва на першому плані повинні стояти
національні інтереси, а їх відстоювання має бути
пріоритетним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різним аспектам геополітики присвячено праці
Е.У. Байдарова [5], М.М. Вегеша [4], А.В. Маринчен-
ка [7], Ю.Г. Осадчого [9], З.К. Бжезінського [2].

Невирішені раніше частини загальної проблеми.
Проблеми, які виникають у нашої країни на міжна-
родній арені вказують на не чітке розуміння геопол-
ітичного положення України. Це призводить до сут-
тєвих помилок у міжнародних відносинах і не поро-
зуміння між ведучими акторами інтеграційних про-
цесів щодо вибору шляху майбутнього розвитку
країни. Це виникає крізь нерозуміння сутнісних ос-
нов геополітики.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження: прояснення сутнісних основ

геополітики задля сприяння відстоюванню націо-
нальних інтересів у процесі світової інтеграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За весь період існування людства воно постійно

розвивалось у геометричній прогресії. Змінювались,
виникали та зникали народи, держави, цивілізації.
Природа кинула людині виклик, вижити або зникну-
ти. Постійні протистояння викликам призвели до ви-
никнення прогресу. Соціолог і філософ А.Д. Тойнбі
в своїй праці "Дослідження історії" [10], вивчаючи
виникнення, розвиток та занепад цивілізацій, дійшов
до висновку, що ці процеси є відповіддю на виклик
зовнішнього середовища. Його дослідження пока-
зує, що процес розвитку постійно ускладнюється.
Зміни у історичному розвитку, особливо під час ак-
тивизації процесу глобалізації, відбуваються приско-
реними темпами. Широке вживання поняття "глоба-
лізація" відбулось з середини 90-х років минулого
століття після XXV сесії Всесвітнього економічного
форуму в Давосі (1996), на якому всі дискусії були
присвячені темі "Глобалізація основних процесів на
планеті" [5, c. 28]. Глобалізація є дуже потужним
викликом сьогодення, так як є складним, багато-
гранним процесом з безліччю проявів і проблем [12].

Глобалізація охоплює всі сфери суспільного жит-
тя і розглядається у взаємопов'язаних аспектах: еко-
номічна глобалізація — сукупність процесів: глоба-
лізації капіталу, трудових ресурсів, товарів і послуг
та глобалізації компаній, фірм і корпорацій; менталь-
на або культурно-ідеологічна глобалізація — комп-
лексний процес уніфікації та інтеграції традицій,
культури, ідеології та релігії; територіальна глоба-
лізація — процес укрупнення державних та наддер-
жавних утворень, що має своїм наслідком послаб-
лення національних держав та скорочення їх суве-
ренітету; інформаційно-комунікаційна глобалізація
— включає в себе розвиток комунікаційних можли-
востей та використання космічного простору для

передачі інформації; етнічна глобалізація — скла-
дається з двох процесів — зростання загальної чи-
сельності населення планети та взаємної асиміляції
різних етнічних груп [11, с.140].

Глобалізація утворюючи взаємозв'язок всіх
країн, має вплив на континенти та цивілізації. Цей,
планетарного масштабу, процес має як позитивні, так
і негативні наслідки [6, с. 45]. Швидкість поширення
інформації та новітніх технологій, розширення
ринків, виявлення та намагання вирішення глобаль-
них проблем — ці та інші фактори є позитивними
наслідками глобалізації. До негативних можна відне-
сти: нівелювання державних кордонів, нерівно-
мірність в розвитку країн, політична та фінансова
залежність, нав'язування міжнародними корпораці-
ями ГМО продукції, поява та розвиток електронної
системи ідентифікації людей (повернення до тоталі-
тарної системи керування), загроза нового велико-
го переселення народів, нав'язування сильними краї-
нами слабким свого світосприйняття та своїх правил
гри.

Протистояти глобалізаційним викликам здатна
держава з активною системою управління, що реал-
ізує власну геополітичну стратегію розвитку, орієн-
туючись в глобальному просторі, володіючи ефек-
тивними механізмами впливу та управління [3, c. 5].

Зважаючи на позитивні та негативні наслідки
потрібно зважено підходити до вирішення міжна-
родних питань. Цей процес потребує контролю та
регулювання з боку органів державного управлі-
ння шляхом проведення вдалої політики. Саме
органи державного управління, маючи динаміку
самовдосконалення та змін у веденні міжнарод-
них відносин, можуть ефективно реагувати на
постійні зміни оточуючого середовища. На ефек-
тивність динамічного розвитку державного управ-
ління має вплинути його реформування шляхом
застосування інноваційних технологій. Ефектив-
ний розвиток держави можливий завдяки вдалій
геополітичній грі. Задля вдалої гри, представни-
ки органів державного управління повинні розу-
мітися в усіх тонкощах геополітики.

Що таке геополітика? Термін "геополітика" скла-
дається з двох грецьких слів: geo — земля, politicos
— все що пов'язано з місцем: держава, громадянин
тощо [6, с. 9]. Геополітика являє собою міждисцип-
лінарну сферу знань про закономірності розподілу
та перерозподілу сфер впливу різних держав та
міждержавних об'єднань у багатовимірному комун-
ікаційному просторі світу. Її основним завданням є
дослідження механізмів та форм контролю над гео-
простором [11, с. 135]. Чітке визначення геополіти-
ки наведене у словнику міжнародних слів: Геополі-
тика — течія в соціології, яка вивчає і аналізує в
єдності географічні, політичні та інші фактори, що
впливають на стратегічний потенціал держави і дос-
ліджує державу, як діючу особу світової політики,
головним чином в її відношенні до оточення і ста-
вить за мету вирішити проблеми, що випливають із
просторових відносин [13].

У підручнику "Геополітика", за редакцією украї-
нського вченого А.І. Кудряченка, наведено, що гео-
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політику розглядають як науку про вплив географі-
чного простору держав на їхні політичні цілі й інте-
реси.

Геополітика поділяється на традиційну, нову
(геоекономіку) та новітню (геофілософію). Традиц-
ійна робить акцент на військово-політичну могутність
держави. Нова зосереджується на економічній мо-
гутності держави. До предмета вивчення геоеконо-
міки входять процеси розвитку не тільки державних
та регіональних утворень, а й міжнародних структур
економічно-фінансових об'єднань, транснаціональ-
них корпорацій, вільних економічних зон тощо. Гео-
філософія — міждисциплінарна наука про цивілізо-
вані відносини та трансформацію світового поряд-
ку, що заснований на уявленнях про множинність
світів. Геофілософія долає обмеженості традиційної
та нової гілок геополітики, являючи собою методо-
логічний фундамент новітньої геополітики [11, с.
135].

Автором терміну "геополітика" вважається
шведський географ та державознавець Рудольф
Челлен. Саме він, вперше, розглядав геополітику як
частину політології, що відмежувалась від соціології
на прикінці ХІХ століття. Будучи учнем німецького
географа Фрідриха Ратцеля, Челлен поділяв його
точку зору щодо єдиного цілого грунту та держави
[8, с. 54]. Але йдучи далі свого вчителя, він, у своїй
праці "Держава як форма життя" стверджував про
необхідність поєднання п'яти взаємопов'язаних між
собою елементів політики: 1) держава як географіч-
ний простір; 2) держава як народ; 3) держава як гос-
подарство; 4) держава як суспільство; 5) держава як
управління.

Російський вчений Н.А. Нартов стверджує, що
геополітика виникла на базі трьох наукових підходів:
цивілізаційного, військово-стратегічного та теорії
географічного детермінізму. Засновником цивіліза-
ційного підходу вважається російський вчений Н.Я.
Данилевський. Він вважав, що головними гравцями
в історії виступають цивілізації.  Його концепцію
підтримали й розвинули: німецький філософ О.
Шпенглер; російські вчені К.Н. Лєонтьєв, П.М. Са-
вицький, Л.Н. Гумільов; англійський вчений-історик
і соціолог А. Тойнбі.

На думку цивілізаціоністів, географічні границі
цивілізацій визначають межі впливу великих держав
та сфери їх життєвих інтересів [8, с. 14].

Н. Макіавеллі, Х. Мольтке, А. Мехен та ін. є ав-
торами та прибічниками військово-стратегічного
підходу. Теорії цих вчених внесли до методології
геополітики ідею ключових пунктів та зон, які доз-
воляють контролювати значні території потенційно-
го супротивника [8, с.14].

Засновники та прихильники теорії географічно-
го детермінізму, що є стародавнім джерелом пізнан-
ня такі, як Геродот, Фукідід, Гіпократ, Аристотель,
вважали, що на історію людства великий вплив має
географічне середовище [8, с. 15].

М. Нартов запропонував планетарний простір як
визначення об'єкта геополітики та взаємовідносини
між геополітичними суб'єктами при вирішенні світо-
вих й регіональних проблем [8, с. 21].

У політології М. Вегеша розглядаються три клю-
чових закони геополітики [4, c. 196]:

Закон фундаментального дуалізму. Він прояв-
ляється в географічній будові планети і в історичній
типології цивілізацій. Він полягає у протиборстві су-
хопутної (телурократії) та морської (таласократії)
могутностей.

Закон посилення фактору простору в людській
історії. Цей закон проявляється в тому, що таласок-
ратія і телурократія вели боротьбу за простір, поси-
люючись в економічному та військово-політичному
планах.

Закон синтезу суші і моря. В цьому законі йдеть-
ся про одне з ключових понять геополітики — "бе-
регову зону", яка являє собою ключ до світового па-
нування. Через те, що морська берегова зона про-
тягом всієї історії людства, відігравала та відіграє
функцію головного геополітичного плацдарму.

Наука геополітика вивчаючи життя окремих дер-
жав, їх блоків (союзів) та протистоянь між ними, ви-
конує визначені функції.

Російський вчений А. Маринченко окреслив на-
ступні найбільш важливі функції геополітики [7, с.
28—32]:

Пізнавальна — пов'язана з вивченням тенденцій
геополітичного розвитку країн та народів, зі зміною
різних явищ, процесів та подій.

Прогностична — витікає з пізнавальної та тісно
з нею пов'язана. Будь-які дослідження потрібні для
прогнозування розвитку геополітичних сил; визна-
чення конфігурації держав, їх вплив на розвиток
різних міжнародних відносин; врегулювання нарос-
таючих конфліктів та надання рекомендацій по їх
усуненню.

Управлінська — має прояв у зборі та аналізі ем-
піричної інформації та виробленні конкретних управ-
лінських рішень та практичних рекомендацій (об'єк-
тивних та суб'єктивних).

Ідеологічна — покликана виправдати стратегічні
плани й тактичні заходи, які розробляються і реалізу-
ються конкретними суб'єктами міжнародних відносин.

Геополітика, як і інші науки, має свої власні ка-
тегорії. До основних категорій геополітики можна
віднести [1, c. 8; 9, c. 185]:

Контроль за простором — це світовий простір,
який включає поверхню земної кулі та прилягаючий
до неї повітряно-космічний простір, де можуть ви-
ділятися райони (регіони, зони) життєво важливих
інтересів тієї чи іншої держави.

Геополітичні відносини — це відносини єдності
та боротьби різних світових сил (суші і моря, центру
і периферії, метрополії та колонії).

Баланс сил. Під ним розуміють кількісно-якісну
рівновагу держав у певному геополітичному регіоні
чи світі в цілому.

Політичний простір — це окреслений кордона-
ми простір.

Інтерес. Під інтересом розуміють усвідомлені по-
треби, підкріплені збуджувальним мотивом до їх ре-
алізації.

Геополітика, на думку провідного американсько-
го політолога, соціолога і державного діяча З. Бже-
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зінського, є теорією позиційної гри на "світовій ша-
хівниці" [2]. Осягнення цієї теорії управлінцями, що
займаються міжнародною діяльністю, дасть мож-
ливість поліпшити управлінський потенціал. Це в
свою чергу зробить систему управління більш якіс-
ною і життєздатною у відстоюванні національних
інтересів.

Міжнародна діяльність  України потребує
пропорційності стосовно застосування видів геопо-
літики, з суттєвою перевагою новітнього — геофіло-
софського підходу. Розуміння законів геополітики
дозволить визначитись з пріоритетністю між тала-
сократією та телурократією в побудові міжнародних
відносин. Осягнення функцій геополітики сформує
поведінку на міжнародній арені. Всі ці чинники ма-
тимуть вплив на побудову стратегії розвитку країни.

Отже, вся історія розвитку людства залежить від
вміння відповідати на виклики зовнішнього середови-
ща. Тому для того, щоб протистояти викликам, по-
трібно вміти гідно відповідати їм, тобто мати "імунітет".
Розвиток будь-якої держави залежить від якості про-
тистояння зовнішнім викликам. Нехтування або знева-
жання цих процесів можуть коштувати державі втрати
незалежності. Кожна країна повинна визначити цілі та
інтереси, котрі потрібно досягти та відстояти. Для цьо-
го і покликана наука геополітика, вона вчить управля-
ти, правити й відстоювати інтереси та досягати цілей.

Ситуація, в котрій опинилась Україна, потребує
реформування системи державного управління та
професійних управлінських кадрів, які розуміють
тонкощі геополітичної гри. Міжнародна політика має
бути урівноваженою. В основі міжнародного співро-
бітництва на першому плані повинні стояти націо-
нальні інтереси, а відстоювання їх має бути пріори-
тетним.

У подальших дослідженнях слід визначитись з
пріоритетністю реалізації національних інтересів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розуміння здоров'я як непересічної цінності й голов-

ного складника таких понять, як щастя, благополуччя,
якість життя прослідковується із часів зародження людсь-
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IODINE DEFICIENCY AS A FACTOR OF ENDOCRINE MORBIDITY CHILD POPULATION
IVANO-FRANKIVSK REGION (TO THE PROBLEM OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM
OF PREVENTION OF IODINE DEFICIENCY DISORDERS IN UKRAINE)

До природних чинників, що впливають на стан здоров'я, належить дефіцит йоду в компонен-
тах навколишнього середовища. Найчастіше нестача йоду в організмі веде до порушення ро-
боти ендокринної системи. Стаття містить результати аналізу рівня ендокринної захворюва-
ності дитячого населення та вивчення йодного забезпечення серед дітей області. Оцінку за-
безпечення дитячого організму йодом проводили за допомогою визначення екскреції йоду в
сечі. Сумарно по області дефіцит йоду виявлено у 12,26 % обстежених дітей, оптимальний вміст
зареєстровано у 72,9 %, надмірний вміст у 14,84 %. Зроблено висновок про необхідність зап-
ровадження масової профілактики йододефіцитних захворювань як фактора удосконалення
механізмів державного управління системою профілактики йододефіцтних захворювань в Ук-
раїні.

To natural factors that affect health, belongs to iodine deficiency in components of the environment.
Most iodine deficiency leads to disruption of the endocrine system. This article contains an analysis
of the level of endocrine disease the child population and the study ensure of iodine among children
region. Assessment ensuring the child's organism with iodine carried out by determination of urinary
iodine excretion. In total in the region of iodine deficiency was found in 12,26% of the examined
children, the optimal content was registered at 72,9%, excessive content of 14,84%. The conclusion
about the necessity of introducing the mass prophylaxis of iodine deficiency disorders as improvement
of mechanisms of public administration system of prevention of iodine deficiency disorders in Ukraine.

Ключові слова: дефіцит йоду, дитяче населення, Івано-Франківська область, концентрація йоду у сечі,
профілактика йододефіцитних захворювань в Україні, механізми державного управління.

Key words: iodine deficiency, child population, Ivano-Frankivsk region, the concentration of iodine in urine,
prevention of iodine deficiency disorders in Ukraine, mechanisms of public administration.

кого суспільства до сьогодення. Зважаючи на те, що здо-
ров'я населення безпосередньо впливає на процеси і ре-
зультати економічного, соціального і культурного розвит-
ку країни, демографічну ситуацію і стан національної без-
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пеки, є важливим соціальним критерієм ступеню розвит-
ку і благополуччя суспільства, а право громадянина на
охорону здоров'я в цивілізованому світі визначене як одне
з основних прав людини, провідною метою соціального
розвитку кожної держави повинно бути збереження та
зміцнення здоров'я населення.

Здоров'я людини залежить від багатьох різноманіт-
них факторів, проте за експертної оцінки Всесвітньої
організації охорони здоров'я, стан здоров'я кожної лю-
дини залежить від чотирьох основних чинників: со-
ціально-економічні та екологічні умови (20%); стан си-
стеми охорони здоров'я (10%); спадковість (20%); умо-
ви та спосіб життя (50%). Детермінанти здоров'я вклю-
чають ряд особистих, соціальних, економічних та еколо-
гічних факторів, що визначають стан здоров'я окремих
осіб та груп населення. Фактори, які впливають на здо-
ров'я можна умовно поділити на природні та соціальні.

До природних чинників, що впливають на стан здо-
ров'я, слід віднести дефіцит йоду в компонентах навко-
лишнього середовища. Найчастіше дефіцит йоду зустрі-
чається як стабільний природний феномен, найбільш ха-
рактерний для високогір'я та рівнинних територій, які
віддалені від морів та океанів. Такі території з пониже-
ним вмістом йоду у всіх об'єктах біосфери, та внаслідок
чого, з масовими порушеннями метаболізму у людей та
тварин, представляють собою йодні біохімічні провінції.
Основний кругообіг йоду здійснюється між океаном і кон-
тинентом: океан — атмосфера — грунти — ріки — океан
[1, 2].

В Україні до регіонів з браком йоду належать 7 за-
хідних областей (Волинська, Закарпатська, Івано-Фран-
ківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівець-
ка) [3; 4; 5]. На сьогодні дефіцит йоду виявлено у багать-
ох інших регіонах держави (Донецька, Сумська, Жито-
мирська, Київська, Чернігівська та Луганська області й Ав-
тономна Республіка Крим) [6].

Прояви недостатнього поступлення йоду в організм
людини дуже різноманітні. Перш за все, нестача йоду в
організмі веде до порушення роботи ендокринної систе-
ми. Вплив дефіциту йоду проявляється в різних вікових
групах: мертвонародження, вроджені вади розвитку, зат-
римка та порушення розумового та фізичного розвитку,
неонатальний зоб, ендемічний зоб, гіпотиреоз, порушен-
ня формування репродуктивної функції, підвищення рівня
загальної захворюваності — у дітей; ендемічний зоб та
його ускладнення, гіпотиреоз, зниження фізичної та інте-
лектуальної працездатності, підвищена чутливість щито-
подібної залози до радіоактивного випромінювання, по-
рушення репродуктивної функції (безплідність, невино-
шування вагітності, передчасні пологи) — у дорослих [7;
8]. За визначенням ВООЗ, усі патологічні стани, що роз-
виваються у популяції внаслідок йодного дефіциту і яких
можна запобігти шляхом нормалізації споживання йоду
позначають терміном "йододефіцитні захворювання"
(ЙДЗ).

Організм дитини є найбільш чутливим щодо дефіци-
ту йоду. Так, за даними Держкомстату, в Україні щорічно
народжується 426 тисяч дітей, 8 % із яких від матерів,
що страждають на йодний дефіцит. У 2010 році фахівця-
ми зроблено деякі прогнози: у разі подальшого дефіциту
йоду у населення країни протягом наступних 10 років на-
родиться понад 5 тисяч дітей із кретинізмом і майже 20
тисяч розумово відсталих дітей, понад 300 тисяч дітей
відчуватимуть труднощі з навчанням. Неадекватна йодна
профілактика може стати причиною втрати інтелектуаль-
ного, освітнього та професійного потенціалу суспільства.
Важливість проблеми нестачі йоду визнана актуальною у

світі та над її подоланням працюють Всесвітня організа-
ція охорони здоров'я, Міжнародна рада з контролю за
ЙДЗ, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), інші міжнародні бла-
годійні організації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Івано-Франківська область входить до територій з

низьким рівнем йоду в навколишньому середовищі. Цей
природній фактор є визначальною причиною високого
рівня ендокринної захворюваності. Тому наше досліджен-
ня включає вивчення рівня ендокринної захворюваності
та йодного забезпечення серед дітей області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Показники захворюваності дітей віком від 0 до 14

років в Івано-Франківській області за 2010 рік відрізня-
ються від середньодержавних, а саме: перше місце в
структурі захворюваності дітей займають хвороби органів
дихання — 1145,75 % (2009 р. — 1170,21 %); на друго-
му місці — хвороби ендокринної системи — 132,74 (2009
р. — 139,46 %); на третьому місці — хвороби органів трав-
лення — 129,59 % (2009 р. — 131,84 %); на четвертому
місці — хвороби крові та кровотворної системи — 107,05
% (2009 р. — 115,69 %).

Окрім того, в області значно вищі показники загаль-
ної та первинної захворюваності ендокринної системи у
порівнянні з середьодержавними (табл. 1) [9].

Вища захворюваність даної нозологічної групи у по-
рівнянні з середньообласними показниками реєструва-
лась у Верховинському, Коломийському, Надвірнянсько-
му, Рожнятівському, Тлумацькому районах.

На території області виділяються три природні зони
— рівнинне Придністров'я, Передкарпаття (передгірська
зона) та гірські Карпати (північний макросхил). Висота над
рівнем моря м. Івано-Франківська — 255 м, зони рівнин-
ного Придністров'я — 230—400 м, передгірської зони —
400—600 м. Зона гірських Карпат області починається на
південний захід від умовної, але достатньо чітко вираже-
ної ізогіпси в 400 метрів. Крива ізогіпси проходить біля
населених пунктів Болехів — Долина — Перегінське —
Солотвин — Надвірна — Яблунів — Косів — Кути. Саме
розташування території у різних природних зонах Кар-
пат можливо обумовлює вищі показники рівня ендокри-
нологічних захворювань у районах області.

Оцінити ситуацію забезпечення йодом дитячого на-
селення області можна використавши визначення екск-
реції йоду в сечі. Адже понад 80% йоду виводиться з се-
чею, тому концентрація йоду в сечі досить точно відобра-
жує величину його споживання з їжею. Вміст йоду в сечі
вважається кількісним, прямим індикатором йодного за-
безпечення. Для дітей віком від 8 до 16 років концентра-

Зареєстровано хвороб у дітей 0-6 років 

 

Загальна 

захворюваність 

Первинна 

захворюваність 

2010 рік 2011 рік 2010 рік 2011 рік 

По області 60,60 54,05 27,83 25,38 

По Україні 34,91 31,38 15,35 13,45 

Зареєстровано хвороб у дітей 7-14 років 

 

Загальна 

захворюваність 

Первинна 

захворюваність 

2010 рік 2011 рік 2010 рік 2011 рік 

По області 196,68 192,11 46,80 43,63 

По Україні 125,03 123,23 24,94 24,38 

Таблиця 1. Рівень загальної і первинної
захворюваності дітей області за хворобами

ендокринної системи
(сумарно на 1 тис. населення)
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ція йоду в сечі повинна бути в межах 120—130 мкг/л.
Науковці зазначають, що вміст йоду в сечі досить динам-
ічний показник і він може змінюватись протягом доби.
Тому рекомендують проводити визначення тричі з інтер-
валом в 48 годин [10].

Для визначення йоду в сечі обрали напівкількісний ме-
тод, що базується на проведенні кольорової реакції на
йодид-іон, який є каталізатором реакції між нетоксичним
ароматичним аміном (тетраетилбензидином) і активною
перекисною сполукою (пероцетової кислоти). Проба сечі
розбавляється буферним розчином і пропускається че-
рез колонку з активованим вугіллям та забарвлюється
внаслідок хімічної реакції у кольори від жовтого до синь-
ого в залежності від вмісту йоду. Результати проведених
досліджень можна оцінити розділивши обстежуваних
дітей за вмістом йоду у сечі на 4 групи: менше 70 мкг/л,
від 70 до 100 мкг/л, від 101 до 300 мкг/л, більше 300
мкг/л.

До обстежень ми залучили дітей, які навчались в шко-
лах Верховинського, Снятинського, Косівського районів
та міста Івано-Франківська. Так, у Верховинському рай-
оні результати визначення екскреції йоду у сечі 30 дітей
показали, що вміст йоду менше 70 мкг/л був у 3,3 %,
70—100 мкг/л — у 10 %, 101—300 мкг/л — у 60 %,
більше 300 мкг/л — у 26,7 %. У 50 дітей що проживають
у Снятинському районі зафіксовані такі показники: мен-
ше 70 мкг/л був у 4 %, 70—100 мкг/л — у 18 %, 101—
300 мкг/л — у 76 %, більше 300 мкг/л — у 2 %. У Кос-
івському районі визначення вмісту йоду у сечі проведено
у 57 дітей результати наступні: 70—100 мкг/л — у 5,26
%, 101—300 мкг/л — у 85,97 %, більше 300 мкг/л — у
8,77 %. І у місті Івано-Франківську визначення концент-
рації йоду у сечі проведено у 18 дітей: 70—100 мкг/л
— у 5,5 %, 101—300 мкг/л — у 44,5 %, більше 300 мкг/
л — у 50 %.

На підставі результатів можна стверджувати, що су-
марно по області дефіцит йоду мають 12,26 % обстеже-
них дітей, оптимальний вміст зареєстровано у 72,9 %, над-
мірний вміст у 14,84 %. Ми отримали підтвердження, що
у гірських та передгірських регіонах значно більше шко-
лярів з низьким рівнем йоду в організмі.

Беручи до уваги вищесказане, дітей, у котрих зареє-
стровано низький та надмірний вміст йоду у сечі потрібно
направляти на додаткове обстеження, яке включало б
УЗД щитоподібної залози, визначення вмісту тиреоїдних
гормонів (Т3, Т4) та тиреотропного гормону (ТТГ) [11].
Адже дитячий організм надзвичайно чутливий до дефі-
циту йоду, тому вчасна корекція поступлення цього мікро-
нутрієнту може суттєво покращити не лише стан окремої
дитини, але й відбитися на інтелектуальному потенціалі
всієї країни.

Недостатньо організована система профілактики та
природні умови Івано-Франківської області потребують
проведення постійного моніторингу цієї проблеми, грун-
туючись на всесвітніх рекомендаціях. Безперечно найб-
ільшої уваги заслуговують діти, адже вони визначають
здоров'я нації.

Проблема забезпечення оптимального поступлення
йоду в організм визнана світовою спільнотою актуальною
та важливою. У подоланні цієї проблеми логічно було б
прислухатись до порад ВООЗ, а саме: проведення масо-
вої профілактики, яка передбачає йодування харчової
солі. Парадоксально звучить те, що Україна є одним із
основних виробників солі в Європі, а питання загально-
державних програм профілактики йододефіцитних зах-
ворювань і далі обговорюються та залишаються не прий-
нятими. Одним із останніх варіацій вирішення цього пи-

тання є проект Закону від 28.02.2012 № 10128, яким зап-
ропоновано внести зміни до Закону "Про безпечність та
якість харчових продуктів", відповідно до яких, зокрема:
продавці (постачальники) кухонної солі забезпечувати-
муть реалізацію у торговельній мережі (роздрібній
торгівлі) йодованої кухонної солі для потреб населення;
реалізація нейодованої кухонної солі відбуватиметься у
відділах (секціях) закладів роздрібної торгівлі для окре-
мих категорій громадян; реалізація нейодованої кухон-
ної солі без наявності йодованої кухонної солі не допус-
катиметься. Ця спроба зазнала критики з боку експертів,
проте заслуговує уваги та розгляду.

Нами аналізувались і попередні спроби вирішення
проблеми профілактики йододефіцитних захворювань
[12; 13]. Жодна із них не дала очікуваного результату,
так як і на далі спостерігаються високі показники рівня
ендокринної захворюваності. Чинна політика не відпові-
дає міжнародним нормам. Враховуючи негативну ситуа-
цію в області та в цілому по Україні, необхідно у відпові-
дності до міжнародних норм та рекомендацій, прийняти
державну цільову соціальну програму профілактики зах-
ворювань, що пов'язані з дефіцитом йоду. Програма доз-
волить посилити профілактичну складову охорони здо-
ров'я шляхом активізації вивчення стану йодного забез-
печення та аналізу поширеності йододефіцитних станів у
певних регіонах; проведенням аналізу наявності йодова-
ної солі в торгівельних мережах; створенням контролю
якості та рівня йодування кухонної солі тощо.

22 листопада 2013 року у м. Київ відбувся круглий
стіл, присвячений розробці Закону України "Про масову
профілактику станів та захворювань, спричинених йод-
ною недостатністю". У роботі круглого столу взяли участь
Віце-президент НАМН України, академік НАН та НАМН
України Ю.І. Кундієв, академік НАМН України М.Д. Тронь-
ко, провідний експерт Міжнародної ради з контролю за
йододефіцитними захворюваннями (МРКЙДЗ) Майкл
Циммерманн, регіональний координатор МРКЙДЗ у
Східній Європі та Середній Азії професор Г.А. Гераси-
мов та інші науковці. Найважливішим результатом дано-
го круглого столу стала розробка проекту Закону Украї-
ни "Про масову профілактику станів та захворювань, спри-
чинених йодною недостатністю", який базується на міжна-
родному досвіді та дає надію Україні на подолання йодо-
дефіциту, який негативно впливає на стан здоров'я насе-
лення.

Проте нові дослідження [14], які проведено в Україні
у 2012 р., за участю Державної служби статистики, пред-
ставництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та за підтрим-
ки Агенції США з міжнародного розвитку та Швейцарсь-
кої агенції розвитку та співробітництва показали, що лише
в 20,7 % опитаних домогосподарств використовують йо-
довану сіль, якість котрої відповідає міжнародному стан-
дартові йодованої солі (> 15 РРМ-частин йоду на
мільйон). Найнижчий рівень споживання йодованої солі
був зафіксований у Південному (14,7 %) та Північному
(14,9 %) регіонах, а найвищий — у Західному (39,3 %).
Автори звернули увагу на пряму залежність споживання
йодованої солі від рівня добробуту домогосподарств, а
також на високу частку населення, яке споживає йодова-
ну сіль неналежної якості. Про успішну профілактичну
роботу може свідчити використання йодованої солі, на-
лежної якості, у більш ніж 90 % домогосподарств. По-
рівнюючи дані з різних регіонів України з рекомендова-
ними, бачимо наскільки ми ще далекі від подолання де-
фіциту йоду серед населення.

Отже, окрім здійснення інформаційної роботи з на-
селенням з питань подолання дефіциту йоду в харчуванні,
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необхідно запровадити ефективний контроль якості йо-
дованої солі, яка поступає у продаж. Економічна ситуа-
ція в країні можливо налагодиться, що дасть можливість
покращити добробут населення, яке з більшою турботою
зможе поставитись до здоров'я за рахунок забезпечення
повноцінного харчування.

ВИСНОВКИ
1. Результати дослідження показали, що проблема

йододефіциту дитячого населення Івано-Франківської об-
ласті є актуальною, оскільки охоплює всі райони області,
із особливо гострою ситуацією у гірській та передгірській
природних зонах.

2. Недостатньо організована система профілактики
та природні умови Івано-Франківської області потребу-
ють проведення постійного моніторингу цієї проблеми,
грунтуючись на рекомендаціях зарубіжних фахівців.

3. Найефективнішим методом профілактики пору-
шень, викликаних йодною недостатністю, є масова про-
філактика, яка полягає у використанні йодованої солі. Для
зниження рівня ендокринної захворюваності, так і збе-
реження здоров'я населення необхідно якнайшвидше
прийняти державну програму загального йодування солі.
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Останнім часом у світі значно зросла роль етнокон-
фесійних процесів. Під різними гаслами втягуються у
політику етнічні та конфесійні групи, що особливо впли-
ває на ступінь соціально-політичної стабільності у світі.

Розгорнутий процес глобалізації має не лише пози-
тивну сторону, а й негативну, оскільки несе певні небез-
пеки. Це соціальне невдоволення мас, процес вестерні-
зації, який здатний завдати серйозної шкоди національ-
ним культурам незахідних країн, а також геополітичне
суперництво у певних регіонах світу. Таке суперництво
відноситься до зовнішніх чинників, що створює певну
загрозу для політичної стабільності у країні, що сприяє
актуалізації конфліктів на етноконфесійному грунті.

Залежно від суб'єктів носіїв такого впливу, зов-
нішній вплив можна згрупувати за такими видами: ок-
ремі організовані групи осіб, зацікавлені в етнічній дес-
табілізації на території об'єкта геополітичних експансій;
держави, населення яких через історичні умови та су-
часні інтереси бачить у жителях сусідньої країни своїх
суперників, противників, ворогів; альянси, що об'єдну-
ють групу держав; світові центри сили, які вбачають свій
інтерес у розвитку конфліктів на етноконфесійному
грунті, ослаблюють країни, об'єктивно виступаючі їх
геополітичними суперниками.

Виникнення конфлікту, таким чином, позначається
не тільки на ситуації всередині країни, в якій трапився
конфлікт, але й деструктивне значення такого конфлік-
ту багаторазово посилюється за рахунок співчутливого
і зацікавленого ставлення ззовні до окремих етнічних
чи конфесійних груп.
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Аналіз сучасної ситуації показує, що використання
конфесійного фактора закордонними державами ство-
рює низку проблем, пов'язаних з виникненням нових
загроз національній безпеці на всіх рівнях. Активна
діяльність арабських, турецьких, російських емісарів,
що представляють конкретні організації та рухи, різно-
манітні нові релігійні рухи зарубіжного та вітчизняного
(створені у нашій країні, але за суттю — проросійські)
походження, що використовують релігійний чинник для
досягнення інших, нерелігійних цілей, істотно вплива-
ють на процес державотворення. Зазначені проблеми
мають конкретні політичні цілі, у деяких випадках ство-
рюють загрозу збереженню цілісності, незалежності
держави, впливають на побудову суверенної демократії
в українському суспільстві.

Отже, мета статті — показати роль етноконфесій-
ного чинника у контексті національної безпеки, вияви-
ти дестабілізуючі аспекти етноконфесійних конфліктів
на систему безпеки.

Сфера етноконфесійних відносин у нашій країні
досліджена мало, тому формування понятійно-катего-
ріального апарату ще триває. Кількість фахових робіт,
що присвячені етноконфесійним конфліктам, є дуже
обмеженою, а особливо у вітчизняній науці. Оскільки
вони здебільшого обмежуються короткою згадкою
про релігійні, етнічні конфлікти у контексті загально-
го переліку існуючих типів соціальних конфліктів.
Більшою мірою вивчає зі свого боку суто релігійні кон-
флікти релігієзнавство, але менше з конфліктологіч-
них позицій.
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Так, дослідженням етнічних, конфесійних кон-
фліктів присвячені роботи таких вітчизняних вчених, як
А. Арістової, М. Бабія, Л. Герасіної, С. Здіорука, В. Луб-
ського, В. Козленка, В. Шевченко та ін. Дослідження
проблем національної церкви, етноконфесійного чин-
ника в системі політичних відносин успішно здійснюють
такі вітчизняні вчені як М. Головатий, Е. Кардаш,Ф. Ки-
рилюк, Ф. Курас, В. Ребкало, К. Салій. Вагомими є до-
сягнення російських науковців, пов'язані з проблема-
тикою міжконфесійних протиріч (А. Нуруллаєв, Н. Тро-
фимчук, Ю. Зуєв, Ф. Овсієнко та ін.). Аналізом ролі кон-
фесійного фактора в етнічних конфліктах, зокрема в
Росії та країнах СНД займаються М. Мчедлов, В. Рагуз-
іна, А. Нуруллаєв, Л. Баширов, Т. Кудріна, Л. Рубан, в
Югославії — Г. Паверс, 3. Ізаковіч, в Польщі — Р. Бло-
баум, у Північній Ірландії — Дж. Фалтон, у країнах Азії
та Африки — Р. Гауффік, К . Рао, А. Шарма та ін. Зага-
лом аналізу проблеми віротерпимості і перспективам
діалогу релігій у поліконфесійному суспільстві при-
свячені роботи Дж.Е. Вуда, С. Феррарі, Дж. О Донелла,
Р. Хаммеля, А. Сковронека, Б. Фаликова, В. Шохина.
Проблеми конфліктності міжконфесійних відносин дос-
ліджувалися в працях А.В. Возженікова, І.М. Глібова,
В.А. Золотарьова, Л.І. Майорова, В.Л. Манілова, І.М. Па-
наріна, В.С. Пірумова, А.А.Прохожева, Т.Е. Шуберт.

Слова С. Хантінгтона про те, що конфлікти майбут-
нього будуть через зіткнення цивілізацій [1], в основі
яких лежить релігійний фактор, у багатьох дослідників
викликало прагнення довести їх реальність. У багатьох
виданнях та публікаціях з недавніх часів почали вжива-
ти словосполучення "етнополітичні та етноконфесійні
конфлікти", але наукових розвідок у цьому напрямі дуже
обмаль, особливо у вітчизняній науці. Вартим уваги ста-
ло довідкове видання "Етнонаціональний розвиток Ук-
раїни: терміни, визначення, персоналії", у якому чи не
вперше аналізувалися етнонаціональні та етнокон-
фесійні проблеми України. Цим виданням почалося
формування понятійно-категорійного апарату сфери ет-
ноконфесійних відносин. Варто сказати, що у виданні
українськими науковцями були зроблені перші успішні
спроби визначення ключових понять та категорій про-
блематики, зокрема таких як "етноконфесійна група",
"етноконфесійність" (А. Бублик), "етноконфесіний
простір", "національно-релігійна самосвідомість"
(В. Климов), "спільність етноконфесійна", "етнокон-
фесійні процеси", "традиційна національна релігія"
(О. Шуба), "національні відносини і релігія", "національ-
на культура і релігія" (М. Рибачук), "національно-реліг-
ійне життя" (М. Рибачук, Л. Пилявець), осмислення суті
етноконфесійних спільнот, ролі конфесійного чинника
в етнонаціональному відродженні та етнонаціональних
спільнот у духовному житті українського суспільства [2].

Так, автори монографії "Конфлікти на Сході.
Етнічні та конфесійні", у першій, теоретико-методоло-
гічної главі ("Етноконфесійні конфлікти сучасності і
підходи до їх врегулювання"), ні разу не виводять фе-
номен етноконфесійних конфліктів у в якості само-
стійного об'єкта дослідження [3]. Насправді, аналі-
зується лише сам конфесійний фактор, тим самим фак-
тично етноконфесійні конфлікти зводяться лише до
різновиду конфліктів етнополітичних. Приклади такої
ж смислової тотожності або паралельного вживання
даних категорій можна зустріти в багатьох моногра-
фіях, навчально-методичних програмах і навчальних
посібниках [4].

На сьогоднішній день етноконфесійні проблеми вва-
жаються серед основних викликів людству в ХХІ
столітті, адже воно, окрім воєн, означилося зіткнення-
ми в Лівані (мароніти і мусульмани), у Північній Ірландії
(протестанти і католики), в Боснії і Герцеговині, Хорватії
та Косово (православні, католики і мусульмани), Індії
та Пакистані (індуїсти і мусульмани), в Таджикистані
(ісмаїліти і суніти) тощо. Серед гострих внутрішніх
конфліктів, до яких має відношення релігія, варто відне-
сти приклади ліквідації організації влади буддійського
далай-лами в Тибеті (КНР), зіткнення між шиїтами і су-
нітами в Південному Іраку, між ісламськими фундамен-
талістськими екстремістами і поміркованими мусуль-
манами в Алжирі, Єгипті, Афганістані [5, c. 21]. У
більшості цих випадків міжконфесійні конфлікти набу-
вають яскраво вираженого етнічного забарвлення.

Все останнє сторіччя Африка стала полем бою для
міжконфесійних воєн. Багато країн континенту пережи-
ли справжню релігійну війну. Деякі переживають її досі.
Останні двадцять років Судан роздирається запеклим
протиборством, яке призвело до його нещодавнього под-
ілу. Політичні суперечності тут відступають на другий план
і поступаються місцем суперечностям релігійним. У
Нігерії давно існує безперервний релігійний конфлікт між
християнами, мусульманами і язичниками.

Більшість країн Азії та Африки довгий час перебу-
вали в колоніальній або напівколоніальні залежності і
набули суверенітету близько п'ятдесяти років тому. Най-
частіше нові держави створювалися метрополіями без
урахування історично сформованих спільностей (в тому
числі і релігійних), а кордони проводилися залежно від
політичної та військової кон'юнктури. В результаті
спільноти, що сповідували одну й ту ж релігію, вияви-
лися роз'єднаними. Така ситуація склалася, наприклад,
у Ефіопії, до складу якої входили народності і території,
що відрізняються в етнічному та релігійному відношенні
і що зберігали певну частку самостійності. У 1993 р. в
результаті багаторічної громадянської війни провінція
Еритрея перетворилася в самостійну державу, де основ-
на релігія — іслам, тоді як населення Ефіопії сповідує
християнство. [7, c. 64].

Вже сьогодні можна прогнозувати підвищення ет-
ноконфесійної конфліктогенності в країнах Західної
Європи, оскільки протягом найближчих десятиріч внас-
лідок динамічних змін в етнічній та конфесійній карті
регіону, масового притоку мігрантів із країн Азії та
Африки.

Правда, деякі вчені стверджують, що у конфліктах,
які відбувалися у державах пострадянського простору,
роль конфесійного чинника як причини їх виникнення
можна вважати мінімальною, оскільки суб'єктами кон-
фліктних відносин тут виступали етносоціальні спіль-
ності. Так, на думку російського дослідника Р. Силан-
тьєва, "при розгляді чотирьох основних конфліктів, що
виникли на Кавказі за останні двадцять років, можна
відзначити їх спільні риси. У першу чергу впадає в око,
що всі вони не мали у своїй основі релігійного фактора,
проте згодом його роль стала підвищуватися" [8, c. 149].

Слід підкреслити, що до особливостей прояву ет-
ноконфесійного конфлікту відносяться такі його стадії:

1. Надзвичайно швидка трансформація латентної
фази у відкриті форми конфлікту та перехід їх у "ба-
тальну" фазу.

2. Швидка ескалація, що веде до необмеженого ви-
користання сил і засобів при тотальній мобілізації всіх
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можливостей та ресурсів. Рішучість постав-
лених цілей обумовлює граничну жор-
стокість ведення бойових дій, використан-
ня заборонених у практиці ведення війн за-
собів, включаючи й геноцид, проведення
етнічних чисток, застосування методів "спа-
леної землі", захоплення заручників, масові
пограбування, жорстоке поводження з по-
лоненими.

3. Досвід міжетнічних та міжконфесій-
них конфліктів показує, що досягнення по-
ставлених цілей ворогуючими сторонами та
урегулювання проблеми виключно військо-
вими засобами принципово неможливе.

4. Учасники конфлікту активно ведуть
спроби залучити на свою сторону етнічну
діаспору або одновірців, громадську світо-
ву думку. Таким чином, відбувається інтер-
націоналізація конфлікту, його ескалація
назовні.

5. Практично для всіх видів конфліктів, при їх не-
повторності є одне спільне — це їх руйнівність та здат-
ність закарбовуватися в історичній пам'яті народів, які
брали в них участь [9].

І додамо ще один важливий етап етоконфесійного
конфлікту — це хвилеподібна динаміка, при якій сило-
ве протиборство змінюється діалогом, причому останній
найчастіше використовується лише як засіб, щоб ви-
грати час і накопичити сили. Як наслідок — затяжний
характер конфлікту.

Обидва типи конфлікту (конфесійний і етнічний) ма-
ють одну спільну рису — вони носять мотиваційний ха-
рактер, оскільки реалізація лежить в їх основі інтересів,
веде до їх зіткнення і до зміни статусу учасників конфл-
ікту. На відміну від них протиріччя, що складаються в
суспільстві на базі етноконфесійності, за своєю приро-
дою носять когнітивний характер, тобто реалізуються
у формі зіткнення думок, і не ведуть до зміни статус-
ності їх учасників. Це пов'язано насамперед із відсутні-
стю головних критеріїв всякого соціального конфлікту
— наявності суб'єктності і цілепокладання.

З цих позицій, якщо навіть допустити існування чис-
тих етноконфесійних конфліктів, то вкрай важко
підібрати відповідну фактологічну базу. Визнання ж
того, що окремі невеликі етноси мають відносну етно-
конфесійну відособленість (наприклад, друзи в Лівані,
кримчаки, караїми в Криму), ще не означає того, що вони
беруть участь в етноконфесійних конфліктах. Зрештою,
підхід до багаторічного конфлікту в Лівані як складо-
вої частини великого геополітичного конфлікту на
Близькому Сході можна сказати традиційний для
більшості фахівців-міжнародників.

Виходячи з цього, ми маємо підстави вважати, що
теза про існування та наростаючі тенденції в XXI столітті
етноконфесійних конфліктів підтверджується. Таким чи-
ном, на наш погляд, етноконфесійний конфлікт — це
суперечка, в якій одна сторона, яка спиралася на етно-
конфесійний фактор своєї ідентичності, розглядає мож-
ливість або демонструє бажання і готовність застосо-
вувати силу для реалізації своїх інтересів. Тобто вико-
ристання певними силами у політичних цілях тих етніч-
них і конфесійних груп, які схвалюють будь-які дії,
спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворож-
нечі та ненависті та призводять до різного роду непо-
розумінь і зіткнень, у ході яких вважаються доречними
будь-які засоби.

Отриманий висновок безпосередньо пов'язаний і з
питанням про місце етноконфесійного фактора в сис-
темі національної безпеки. Деякі наукові ставляться
скептично до нескінченної фрагментації поняття безпе-
ки на якісь її нові, малообгрунтовані види, в тому числі
на релігійну і етноконфесійну безпеку. Наприклад, у
роботі "Інформаційна безпека: соціально-правові аспек-
ти" у розділі, присвяченій проблемі національної без-
пеки у релігійній сфері, так і не дається її дефініція [10].
Але навіть у тих випадках, коли пропонуються визна-
чення релігійної безпеки, вони зводяться або до вимог
відкритого охоронного протекціонізму для панівної кон-
фесії [11], або до відбиття геополітичних загроз.

Відсутність серйозної теоретичної бази в цьому пи-
танні пов'язана з об'єктивним фактом того, що конфе-
сійна спільність, так само як і етнічна, реалізують свою
природну сутність (конфесійність, етнічність) через ос-
новні сфери суспільного життя: економіку, політику,
культуру і т.д. Твердження про існування релігійної або
етнічної безпеки виявляються недостатньо аргументо-
ваними саме в силу відсутності тут однолінійності є кон-
фесійна або етнічна спільність, але немає прямих, влас-
не "родових" форм агрегації та артикуляції їхніх інте-
ресів, тому саме пошуку поєднання таких родових форм
і присвячена наша робота.

Дискусійним є питання про етноконфесійну безпе-
ку. Якщо ж провести порівняльний аналіз основних па-
раметрів етнічної та конфесійної спільнот, то складаєть-
ся наступна картина (табл. 1).

Як зрозуміло з таблиці, є розбіжності основних па-
раметрів етнічної та конфесійної спільнот. Як бачимо,
ці соціальні групи мають різні базові компоненти. Безу-
мовно, не можна заперечувати і тісний взаємозв'язок
між ними. Наприклад, в історії конфесійний чинник вис-
тупає як один з модусів етнотворення (араби, східні і
південні слов'яни) або захисту етнічної ідентичності від
асиміляції (єврейський народ).

Однак цікавим у контексті безпеки більш важливим
є виявлення "сплетіння" якісних імпульсів, що породжу-
ються при перетині кордонів цих двох спільнот. У ре-
альній історичній практиці це виражається у складних
етноконфесійних перипетіях існування сучасних на-
родів, розділених кордонами:

— Внутрішньоконфесійними: курди (суніти, шиїти,
езиди), араби Ємену (суніти, зейдити), німці ФРН, гол-

Таблиця 1. Порівняльна характеристика етнічної
та конфесійної спільноти

Параметри Етнічна спільнота Конфесійна спільнота 
Мова  Єдність мови Відсутній  

Самоназва  Етнонім  Загальноконфесійна  

Територія  Певна територія 

проживання даного етносу. 

Особливо важлива на етапі 

його генезису 

Територія у класичному розумінні 

відсутня, є так звана «канонічна 

територія» або географія 

розповсюдження даної конфесії  

Культура  Культурна єдність чітко 

виражена  

Культурна єдність досить слабко 

виражена, оскільки до спільноти 

входять представники віддалених 
один від одного етносів  

Ідентичність  Дійсна  Умовна  

Зміна 

ідентичності  

Практично неможлива, за 

винятком «камуфляжних» 
випадків 

Дійсна, адже перехід до іншого 

віросповідання, як правило, 
відбувається через глибокі 

переконання  

Склад  Відносно гомогенний або 

такий, що включає у себе 

родинні етнічні групи  

Гетерогенний, адже за винятком 

так званих «національних релігій», 

вона заснована на широкій 

етнічній географії  
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ландці, швейцарці (католики і протестанти), українці, ро-
сіяни Криму (прихильники УПМ МП і УПЦ КП) та ін.;

— Міжконфесійними: бенгальці (східні — індуїсти,
західні — мусульмани), ліванські араби (різні напрями
християнства та ісламу).

На аналогічні явища у державах на пострадянсько-
му просторі накладають особливо сильний відбиток ет-
нополітичні причини, виражені у державно-територіаль-
ної диференціації народів. А це, в свою чергу, найсиль-
ніший стимулятор етноконфесійного впливу на систему
як національної, так і регіональної безпеки. При цьому
конкретний вектор етноконфесійного впливу виникає як
сумарний результат взаємодії соціально-етнічних і ре-
лігійно-конфесійних інституцій, а також цілеспрямова-
ної політики інституційної системи з регулювання етно-
національних та державно-конфесійних відносин. Роз-
ташуємо ці вектори етноконфесійного впливу в міру зро-
стання у них потенціалу конфліктогенності.

1. Етноконфесійна толерантність (терпимість) —
стан суспільства, який складається в результаті низько-
го рівня як етнізації, так і конфесіоналізації суспільства,
не скасовуючи при цьому нормальну етнічну та конфе-
сійну ідентичність.

2. Етноцентризм — характеризується високим
рівнем етнічності в поєднанні з відносно низьким рівнем
конфесіоналізації суспільства. Дискримінація в формі
демонстрації "переваги" титульного етносу і пасивної не-
терпимості витісняє інші етнічні та конфесійні спільно-
ти на периферію життя суспільства.

3. Релігійний фанатизм — характеризується висо-
ким рівнем конфесіоналізації в поєднанні з відносно
низьким рівнем етнічності суспільства. Базується на не-
сумісності з домінантною конфесією та будь-якими
іншими релігіями (може виражатися в конфліктах під
гаслами боротьби "за чистоту віри" і т.д.).

4. Етноконфесійна нетерпимість — характеризуєть-
ся високим рівнем як етнізації, так і радикальної кон-
фесіоналізації суспільства, в результаті чого несуміс-
ність з іншими етнічними та конфесійними ідентичнос-
тями набирає вкрай агресивних форм.

При збігу ж об'єктів релігійного фанатизму і вира-
женого етноцентризму складається гіперболізований
історичний образ народу-ворога, формуються націо-
нальні фобії. В результаті "агресивний націоналізм, ра-
сизм, шовінізм, ксенофобія і антисемітизм створюють
ситуацію етнічної, політичної та соціальної напруженості
в державах і у відносинах між ними. Вони також підри-
вають міжнародну стабільність…" [12].

Тому виникає питання: який же механізм трансляції
етноконфесійного впливу на систему національної без-
пеки. Відзначимо, що розглянуті вище чотири типи ет-
ноконфесійного впливу реалізуються не в формі пря-
мого проектування на всю систему національної безпе-
ки за схемою: етноконфесійна — економічна безпека,
етноконфесійність — політична безпека і т.д. Логічні-
ше таки припустити наявність в системі національної без-
пеки такого її сегмента, який став би "природніми воро-
тами" для поглинання сформованого в суспільстві ос-
новного етноконфесійних імпульсу.

Ми вважаємо, що таким природним медіаторним
сегментом є етнополітична безпека, у рамках якої ба-
лансуються співвідношення між конкретним вектором
етноконфесійного впливу (наприклад, нетерпимістю) і
комплексом національних інтересів, зумовлених контек-
стом етнонаціонального буття. Звідси і вибір тих чи

інших інтересів (дійсних і помилкових, стратегічних і
теперішніх, важливих і другорядних) в якості національ-
них виявляється безпосередньо залежним від своєрід-
ного етнополітичного "фільтра".

Так, хвилі міграції у країни Західної Європи в другій
половині ХХ — початку XXI століття внесли проблеми аб-
солютно нової якості: збільшення етноконфесійної дис-
танції і самоізоляції між мігрантами та місцевим населен-
ням. Російський дослідник Д. Драгунський зазначає:
"Імміграція з країн "третього світу" створює нові класи, точ-
ніше, етнокласи. Вона створює нових пролетарів, причо-
му не тільки з економічного статусу, а й за етнічною при-
належністю. Етнокласи несуть в собі новий заряд рево-
люційності, в якому соціальні вимоги змішані з етнокуль-
турними і конфесійними" [13]. Отже, становлення такої
"нової" Європи, зі зміненим антропогенним, етнічним та
культурним "обличчям", може генерувати загальне зрос-
тання соціальної і політичної напруженості в регіоні.

Зі сказаного стає очевидним, що етнконфесійний
фактор вже сьогодні у формі "нового національного пи-
тання" знаходить все більше відображення в баченні на-
ціональної безпеки європейських країн, змушуючи їх
вносити суттєві корективи у свої пріоритети і відмовля-
тися від традиційної цивільно-асиміляційної моделі ет-
нічної політики (в її основі лежить французька модель)
на користь політики мультикультуралізму.

Приклад такої зміни пріоритетів — винесення уря-
дом Великобританії (влітку 2002 р.) на розгляд парла-
менту законопроекту про імміграцію і громадянство, в
якому пропонувалося організувати навчання дітей
біженців у спеціальних центрах проживання іммігрантів,
а не в звичайних британських школах, як це робилося
до того. Нагадаємо, що почалися расові бунти, що і зму-
сило уряд відмовитися від цієї ідеї — але сама пробле-
ма залишилася і тільки наростає.

На відміну від європейських країн, заломлення ра-
ніше зазначених етноконфесійних імпульсів у етнопо-
літичній безпеці держав колишнього Радянського Со-
юзу має свої особливості.

По-перше, це більш висока, порівняно з розвинени-
ми демократичними країнами, значимість зовнішнього
фактора в детермінації конкретного етноконфесійного
вектора в етнополітичній безпеці держав регіону.

По-друге, високий рівень інструменталізації етно-
конфесійного фактора, коли протиборчі етнічні еліти ак-
тивно використовують його як ресурс мобілізації або
об'єднавчої символіки.

По-третє, етноконфесійність прискорює процеси
стирання граней між конфесійними та етнополітичними
конфліктами, а також виявлення тенденції до інтерна-
ціоналізації регіональних і навіть локальних конфліктів.

Підсумовуючи ці особливості, роль етноконфесій-
ного фактора у структуруванні системи етнополітичної
безпеки постсоціалістичних держав можна охарактери-
зувати щонайменше в двох площинах:

— як символічних релігійно-політичних образів кар-
тини світу, країни, регіону, історичних супротивників і
союзників, якими оперують суб'єкти мережі відносин
безпеки;

— як структурного модусу формування певного
типу конфлікту.

На останньому аспекті зупинимося трохи докладні-
ше. Відповідно до поширеної серед конфліктологів ти-
пологізацій конфліктів на вертикальні і горизонтальні
можна виділити:
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а) конфлікти на основі модусу конфесійності
(міжконфесійні, внутрішньоконфесійні) носять пере-
важно горизонтальний характер (опозиція: "конфесія"
— "конфесія"), хоча і не виключається надання підтрим-
ки державою однієї зі сторін;

б) конфлікти на основі модусу етнічності (етнопо-
літичні) в умовах практично повсюдної поліетнічності су-
часних держав носять переважно вертикальний харак-
тер (опозиція: "етнос" — "держава"), часті також випад-
ки міжетнічного протистояння в рамках федеративної
держави (тоді це вже горизонтальний тип конфлікту).

На відміну від зазначених модусів конфліктоутво-
рення агресивні форми етноконфесійності створюють
основу для ескалації як горизонтальних, так і вертикаль-
них типів соціально-політичного конфлікту. Вищою
формою такого інтегрального типу конфлікту виступає
сепаратизм — детонатор всієї конструкції сучасного
світового порядку.

Сепаратизм (етнічний, релігійний, територіальний,
політичний та ін.) завжди був джерелом воєн і кон-
фліктів. Однак сепаратизм, який побудований на мат-
риці етноконфесійності є найтривалішим, найкриваві-
шим і нещадний вид конфлікту. Його системна особ-
ливість і в тому, що протиборчі сторони практично ніко-
ли не визнають конфлікт завершеним. Кожне нове по-
коління пам'ятає про те, що й інша сторона пам'ятає.
Перемоги і поразки сторін конфлікту лише змінюють
один одного в цьому кривавому колесі історії.

Серед різних видів сепаратизму найрозгорнутішим
є вид на основі етноконфесійної нетерпимості, його
різновид являє собою найбільшу загрозу національній
безпеці в цілому і етнополітичній зокрема. Наприклад,
реалії пострадянського Кавказу, країн колишньої Юго-
славії, Ефіопії продемонстрували, що при домінантності
етноконфесійної нетерпимості в країні, регіоні рано чи
пізно буде формуватися криве дзеркало етнополітич-
ної реальності, коли сусідній народ сприймається як
смертельний ворог без права на існування, а територія
його проживання оголошується зоною життєвих інте-
ресів, навіть історичною батьківщиною. А в результаті
природної реакції протилежної сторони зіткнення етно-
конфесійних ідентичностей вже перетворюється на істо-
ричний антагонізм.

Також слід зазначити і можливі позитивні тенденції
етноконфесійного впливу на сферу безпеки, виражені
насамперед у феномені толерантності. Її значущість у
сучасному світі та роль у забезпеченні безпеки і ста-
більності відзначалася у багатьох міжнародних доку-
ментах [14], [15], проте, свій концентрований виклад
вона знайшла у Декларації принципів толерантності,
прийнятою Генеральною конференцією ЮНЕСКО в
1995 році. У Декларації поняття толерантності визначе-
но як повага, прийняття і правильне розуміння багатого
різноманіття культур нашого світу, форм самовиражен-
ня і прояву людської індівідуальності [16]

Хоча проблеми толерантності присвячена велика
кількість літератури, до недавнього часу цей інтерес був
сфокусований головним чином на її релігійні або релі-
гійно-політичних аспектах [17]. По суті, інтерес до етно-
конфесійної сторони проблеми толерантності з'являєть-
ся лише в останній чверті ХХ століття, коли загострюєть-
ся низка конфліктів на Близькому і Середньому Сході
(кіпрський, ліванський, курдський та ін.) Саме тоді у по-
літиків, громадських і релігійних діячів, вчених виникає
прагнення поширити філософію толерантності на ство-

рення дієвої системи запобігання і нейтралізації загроз
безпеки. Саме в цьому контексті "етноконфесійна то-
лерантність (як фактор забезпечення безпеки та миру)
є феноменом, що відображає характер взаємин і соц-
іально-політичної діяльності суб'єктів політики, в тому
числі соціальних, етнічних, конфесійних груп і окремих
громадян, що виражається у їх терпимості, взаєморо-
зумінні та злагоді, що роблять істотний вплив на стан
захищеності особистості, суспільства, держави та її ре-
гіонів від зовнішніх і внутрішніх загроз" [18, с. 9].

Таким чином, для "вбудовування" феномена етно-
конфесійної толерантності у державну політику та гро-
мадське життя необхідно не тільки дослідити чинники,
що сприяють її виникненню або перешкоджанню (т.зв.
інтолерантність), проводити різні моніторинги етносо-
ціальної нетерпимості та конфесійної напруженості, але
й доцільно виділити пріоритетні напрямки дезактивації
величезної соціальної енергії руйнування, які несуть з
собою націоналізм, ксенофобія і релігійний радикалізм,
а також розробити і прийняти відповідну нормативно-
правову базу толерантності.

Таким чином, зі сказаного можна резюмувати, що
на відміну від етнічної та конфесійної сфер, етнокон-
фесійність не є самостійним субстратом життя народу,
вона зумовлена історично, розвивається зв'язністю цих
сфер, являє собою якісно нову соціоантропогеную іден-
тичність, створює фонове соціально-психологічне сере-
довище, в якому відбувається подальше структуруван-
ня етносу шляхом етнонаціональної імплементації
релігії, трансляції конфесійного змісту в етнічні форми,
конструювання нових системних компонентів соціаль-
ного життя етносу.

Конфлікти на етнічному та релігійному грунті є най-
більш гострими і складними. Вони насилу піддаються
врегулюванню і навіть при певній стабілізації. Кожен ет-
ноконфесійний конфлікт індивідуальний, що обумовле-
но особливостями культури та психологією його учас-
ників.

У силу своєї транскордонної природи етнокон-
фесійність не є безпосередньою причиною виникнення
особливого роду конфліктів, а надає лише специфіки
та вектору спрямованості конфліктам. У контексті без-
пеки (міжнародної, регіональної, національної) етно-
конфесійний чинник може відігравати як позитивну
роль, так і негативну (що, на жаль, трапляється найчас-
тіше). При сприятливих тенданціях розвитку позитивна
роль етноконфесійного чинника в етнополітичній без-
пеці держав нам бачиться у формуванні на всіх рівнях і
у всіх суб'єктів системи її забезпечення соціально-пси-
хологічних установок на толерантність. Негативний ас-
пект цієї ролі полягає в тому, що формуються на основі
дефектної етноконфесійної образи "обраних" і "непов-
ноцінних" народів неминуче підштовхують етнічні елі-
ти, та й значну частину населення етносу, до агресив-
них дій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державна служба як інститут влади зазнає глибо-

ких змін, які пов'язані з новими економічними, політич-
ними, соціальними умовами життя України. Кожна зміна
структури і принципів управління державою призводить
до природної зміни вимог до професійних характерис-
тик обслуговуючого персоналу. Державні службовці як
носії корпоративної культури, як фахівці, які запровад-
жують в життя державні задуми та ідеї, як соціальні ме-
неджери сьогодні знову привертають увагу дослідників
[3].

Природне і соціальне середовище невіддільні одне від
одного. Погіршення екологічної ситуації в Україні яка все

І. В. Сухара
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ПРОФЕСІЙНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
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ENVIRONMENTAL COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL PERFORMANCE OF CIVIL
SERVANTS

У статті розглянуто сутність, місце і значення екологічної компетентності у професійній діяль-
ності державних службовців та підходи до формування екологічної культури службовців у сис-
темі їх професійної підготовки.

Формування екологічної компетентності державних службовців, особливо тих, хто уповно-
важений державою здійснювати управління процесами природокористування та природозбе-
реження, є однією з головних задач освіти для стійкого розвитку. Екологічна культура держав-
них службовців дасть їм можливість приймати управлінські рішення, які забезпечать збалан-
сованість соціально-економічного розвитку суспільства та збереження навколишнього сере-
довища.

In the article the essence, the place and importance of environmental competence in the
professional activity of civil servants and approaches to the formation of ecological culture of
employees in the system of their training.

The formation of ecological competence of civil servants, especially those who are empowered by
the state to manage the processes of nature use and nature conservation, is one of the main
challenges of education for sustainable development. Ecological culture of civil servants will give
them the opportunity to make managerial decisions, which will ensure the balanced socio-economic
development of society and preservation of the environment.
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більше впливає на здоров'я людей, стала атрибутом сучас-
ності. Однією з основних причин такого становища є низька
ефективність системи державного управління природоохо-
ронною сферою України. Об'єктивна реальність змушує
звернути особливу увагу на професійну підготовку держав-
них службовців у частині формування в структурі їх життє-
вої компетентності як важливої складової — екологічної
компетентності та екологічної культури. Формування сучас-
ної екологічної культури державних службовців передбачає
знання і вміння реалізувати ідеї сталого розвитку, та відпо-
відну діяльнісну поведінку щодо забезпечення екологічно-
го соціально-економічно збалансованого розвитку людства
[1].



Інвестиції: практика та досвід № 19/2014148

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В Україні комплексного дослідження проблематики
екологічної культури та компетентності зокрема екологіч-
ної компетенції державних службовців, які працюють у сис-
темі управління охороною навколишнього середовища досі
не проводилося.

Сучасний стан і розробленість проблеми характери-
зується наявністю значної кількості досліджень, присвяче-
них аналізу, оцінці і процесам формування професійної
діяльності державних службовців. Компетентність, як спе-
цифічна характеристика конкретної професійної діяльності
суб'єкта розглядалася А. Кохом, О.С. Кузьміним, О.Г. Пух-
кал Л.О. Петровською, Н.В. Кузьміною, Ю.М. Жуковим,
П.В. Растянниковим, Е.А. Яблоковою, А.П. Ситніковим,
O.A. Деркачем, Л.І. Елшиною, Р.Л. Кричевським, Л.І. Бере-
стовим, С.Ю. Степановим, О.А. Поліщук, І.М. Семеновим,
А.С. Гусєвою, А.К. Марковою, А.А. Бодалевим, І.Є. Елиною
[2].

Окремим аспектам формування екологічної культури
підготовки спеціалістів у навчальних закладах присвятили
свої дослідження О.А. Король, Т.В. Кузнєцова, С.Н. Либідь,
В.В. Львова, Н.Р. Ніжник, П.Н. Пономарьова, Г.Д. Пустовіт,
І.В. Розпутенко, Г.Н. Тарасенко, М.Н. Швед, Л.Н. Титарен-
ко [8].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета дослідження полягає в науково — методологіч-

ному обгрунтуванні сутності поняття, видів та шляхів фор-
мування екологічної компетентності державних службовців
в процесі їх професійного навчання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Професійна діяльність державних службовців вира-
жається в сполученні індивідуальних, колективних і суспіль-
них інтересів, створення цінностей, традицій і корпоратив-
ного духу держави і у своїй основі спрямована на сооргані-
зацію громадян країни, тобто об'єднання людей за терито-
ріальною ознакою або об'єднання членів колективу держав-
ної установи.

Державні службовці, будучи основними носіями дер-
жавного політичного ладу, володіючи компетентністю в
різних галузях знання (фінанси, право, теорія і практика
управління, соціологія, психологія, екологія тощо) реалізу-
ють себе в процесі якісного становлення держслужби як
професіонали. Компетентність кадрів державних структур
дозволяє ефективно здійснювати не тільки їх індивідуальну
діяльність, але і роботу організації в цілому в режимі функ-
ціонування (або відтворення раніше засвоєних способів
діяльності) [3].

І.Є. Еліна вважає, що компетентність як багатопарамет-
рична та інтегральна характеристика професійної діяльності
в своїй основі визначає відповідність суб'єктивних здібнос-
тей державних службовця об'єктивним функціям діяльності
суб'єкта в системі державної служби.

Компетентність виступає як співвідношення покликан-
ня і визнання професіонала на різних рівнях системи діяль-
ності державних службовців.

Згідно з О.Ю. Оболенським, компетентність державно-
го службовця — певний рівень його інтелектуального, пси-
хологічного та функціонального стану, який відображає
конкретні сфери професійної діяльності та зумовлює у своїй
єдності якісну визначеність професіонала. Це також на-
явність глибоких фахових знань у певній галузі чи сфері
діяльності, уміння аналізувати та прогнозувати розвиток
ситуацій та використовувати здобуті на практиці знання
щодо вирішення певних проблем, а також правомочність
вирішувати їх, уповноваженість відати певними справами [2].

Професійна діяльність державних службовців має
відмітну особливість, яка полягає в тому, що вона
здійснюється як би в двох самостійних, але взаємодіючих
процесах: у процесі інноваційного розвитку і в процесі бю-
рократичного функціонування держави. В даний час ком-
петентним визнається такий спеціаліст державної служби,
який за своїми професійними здібностями та досвідом адек-
ватний одному з названих процесів. Аналіз різних професій
у системі держслужби дозволяє виділити у державних служ-
бовців два типи структури діяльності: консервативний і
змінний.

Суб'єкти, що мають змінну структуру діяльності,
відносяться до "інноваційного" типу, тобто є фахівцями,
без яких неможливе проведення змін професійних норм
діяльності у відповідності з вимогами процесу розвитку
організації. Суб'єкти, які мають стабільну структуру діяль-
ності, є "консерваторами", тобто фахівцями, які перед-
бачають лише одну послідовність виконання дій. Таким
чином, сукупність об'єктивних параметрів і суб'єктивних
властивостей структури професійної діяльності зумовлю-
ють її результативність та характеризують компетентність
фахівця [3].

Враховуючи актуальність та важливість проблеми про-
фесійної компетентності державних службовців, у 2012 році
за репрезентативною вибіркою (з урахуванням віку, статі,
посади та стажу державної служби) було проведено опиту-
вання 632 службовців місцевих державних адміністрацій
України (табл. 1).

За результатами дослідження рівень професійної
компетентності державних службовців місцевих органів
влади за п'ятибальною шкалою складає 3,34 бала, що
свідчить про середній, але достатній рівень професійної
компетентності адміністративного персоналу. Крім того,
професійний рівень посадових осіб керівного складу
дещо вищий (3,98), ніж рівень спеціалістів (3,85).
Найбільш суттєва різниця (-0,21) у професійній компетен-
тності керівників та спеціалістів за інтелектуальним ком-
понентом, а її морально-психологічна складова оцінюєть-
ся майже однаково.

Але, аналізуючи таблицю 1, можливо відмітити, що се-
ред основних компетентностей державних службовців
зовсім не відмічена екологічна компетентність фахівців,
згідно з цим можливо зробити висновок, що така компетен-
ція сьогодні не розглядується як одна з складових загаль-
ної професійної компетенції державного службовця. Тоб-
то, питанню формування екологічної компетенції не при-
діляється уваги при підготовці та оцінці працівників держав-
них служб.

Колонькова О.О., Пустовіт Н.А., Пруцакова О.Л., ана-
лізуючи поняття екологічної культури, приділяють увагу та-
кому поняттю, як "екологічна компетентність особистості".
З погляду акмеології, "компетентний — це знаючий, про-
відний у певній сфері фахівець, який має право відповідно
до своїх знань та повноважень робити або вирішувати будь-
що, судити про будь-що", а компетентність у свою чергу є
"характеристика володіння знаннями, які дозволили б су-

Складові професійної 

компетентності 
Керівники Спеціалісти 

Різниця 

в балах 

Фахова 3,98 3,85 0,13 

Ділова 3,93 3,79 0,14 

Морально-психологічна 3,75 3,74 0,01 

Соціальна 3,73 3,67 0,06 

Інтелектуальна 3,95 3,74 0,21 

 

Таблиця 1. Оцінка професійної компетентності
керівників та спеціалістів місцевих органів

влади (за п'ятибальною шкалою)

Джерело: [9].
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дити про будь-що, виказувати відоме, авторитетну думка в
певній сфері" [7].

Екологічна компетенція об'єднує предметний (когнітив-
ний), професійно-орієнтовний, життєвий та особистісно-
ціннісний компоненти та забезпечує здатність виокремлю-
вати, розуміти, оцінювати сучасні екологічні процеси, спря-
мовані на забезпечення екологічної рівноваги та раціональ-
ного природокористування.

Екологічна компетентність безумовно є складовою про-
фесійної компетентності (рис. 1).

Єдиного підходу до визначення поняття екологічної
компетентності немає. На основі аналізу праць учених
(С. Вітвицька, І. Єрмаков, В. Краєвський, О. Овчарук, Д.
Равен, А. Хуторськой), на наш погляд, екологічну ком-
петентність можна визначити як інтегрований результат
навчальної діяльності майбутніх державних службовців,
який формується передусім завдяки опануванню змісту
предметів екологічного спрямування і набуттям досвіду
використання екологічних знань у процесі навчання
предметів спеціального і професійного циклів і, зокре-
ма, інформаційних технологій, а її  структуру як су-
купність мотиваційного, інтелектуального та діяльнісно-
го складників.

Рівень екологічної компетентності можна визначити за
трьома критеріями: когнітивним, ціннісним та діяльнісно-
практичним (рис. 2).

1. Когнітивний критерій:
— знання принципів організації та функ-

ціонування екосистем, що визначають якість навко-
лишнього середовища, виробництва та здоров'я
людини;

— знання про екологію рідного краю;
— вміння правильно аналізувати та встановлю-

вати причинно-наслідкові зв'язки екологічних про-
блем;

— вміння прогнозувати екологічні наслідки
людської та професійної діяльності, оцінювати еко-
логічні відносини у контексті концепції стійкого
розвитку країни.

2. Ціннісний критерій:
— почуття співпереживання та співчуття при-

роді;
— незалежність в екологічних судженнях;
— переконаність у необхідності щоденно дот-

римуватися міри, норм і правил природокористу-
вання, бережливого відношення до природного
середовища у повсякденному житті та професійній
діяльності;

— стійкий інтерес до проблем взаємодії сус-
пільства з природою, розуміння необхідності роз-
в'язання виникаючих протиріч;

— необхідність у пізнанні екологічних відно-
син, інтерес до них у процесі навчання.

3. Діяльнісно-практичний критерій:
— вміння протистояти проявленням екологічного ван-

далізму у професійній праці, у повсякденному житті та со-
ціальній діяльності;

— звичка дотримуватися екологічних норм поведінки
та проявлення екологічної ініціативи в процесі оволодіння
професією [6].

Методичний аспект проблем підготовки екологічно
грамотного державного службовця грунтується на за-
садах міждисциплінарних зв'язків, що дає змогу все-
бічно аналізувати будь-яке негативне явище у навко-
лишньому середовищі, що виникло під впливом антро-
погенної діяльності, глибше осмислювати теорію взає-
мозв'язків суспільства і природи та будувати практич-
ну діяльність на науковій основі гармонізації  таких
взаємозв'язків.

Процес формування екологічної компетентності сту-
дентів — майбутніх державних службовців, повинен вклю-
чати наступні компоненти:

— формування адекватних екологічних уявлень. Така
система уявлень дозволяє особистості знати, що і як відбу-
вається у світі природи та між людиною та природою, і як
варто поводитися з погляду екологічної доцільності. Так
формується властива екологічної особистості включеність
до світу природи. Головним орієнтиром при вирішенні цьо-
го завдання екологічної освіти є формування розуміння

єдності людини і природи, що сприяє ви-
никненню психологічної включеності у
світ природи;

— формування ставлення до приро-
ди. Наявність екологічних знань не га-
рантує екологічно доцільної поведінки
особистості, для цього необхідно відпо-
відне ставлення до природи. Воно виз-
начає характер взаємодії з природою,
його мотивів, готовність вибирати еко-
логічні стратегії поведінки, іншими сло-
вами, стимулює діяльність з точки зору
екологічної доцільності. Так формуєть-
ся суб'єктивний характер сприйняття
природних об'єктів, що властивий еко-
логічній особистості. Головним орієнти-
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Рис. 1. Екологічна компетентність фахівця

Джерело: [8].
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ром при вирішенні цього завдання є формування суб'єктної
модальності суб'єктивного ставлення до природи;

— формування системи вмінь і навичок (технології)
взаємодії з природою [5].

Екологічна освіченість особистості виявляється у її здат-
ності приймати рішення, діяти на основі ієрархії суспільно і
особистісно значущих цінностей і потреб, користуючись
здобутими знаннями і набутими вміннями. Формування у
громадянина здатності приймати рішення та діяти в інтере-
сах збереження довкілля є провідною світовою тенденцією
розвитку екологічної освіти, яка потребує переорієнтації
основної уваги із забезпечення знань на опрацювання про-
блеми та знаходження важливих рішень. Останнім часом
екологічна компетентність виступає визначним у світі кри-
терієм та інтегрованим показником якості екологічної осві-
ти.

Таким чином, екологічна компетентність майбутнього
державного службовця повинна бути частиною власне жит-
тєвої позиції.

У 2011 році була прийнята "Комплексна професійна
програма екологічної підготовки державних службовці".

Комплексна професійна програма екологічної підготов-
ки державних службовців призначена для надання загаль-
ної обов'язкової комплексної освіти в галузі охорони навко-
лишнього природного середовища державним службовцям,
дотримання кваліфікаційних вимог щодо наявності еколог-
ічних знань для всіх посадових осіб, діяльність яких пов'я-
зана з використанням природних ресурсів та призводить до
впливу на стан навколишнього природного середовища (ст.
7. "Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього при-
родного середовища" Закону України "Про охорону навко-
лишнього природного середовища") [4].

Крім того, що ця програма призначена для підготовки
майбутніх держаних службовців, вона також розрахована
для одноразового проходження навчання всіма державни-
ми службовцями, які не мають фахової екологічної підго-
товки.

Комплексна професійна програма екологічної підготов-
ки державних службовців також використовується для про-
фесійної екологічної підготовки посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад.

На сучасному етапі розвитку професійної підготовки
державних службовців екологічна підготовка має стати важ-
ливою складовою повноцінної ефективної системи неперер-
вного професійного навчання державних службовців, яка
буде відповідати кращим європейським стандартам профес-
ійної освіти.

Мета комплексної професійної програми — забезпечен-
ня комплексної професійної екологічної підготовки держав-
них службовців для надання державним службовцям спец-
іальних знань і практичних навичок у справі охорони довкі-
лля, раціонального природокористування та екологічної
безпеки і формування необхідного рівня їх екологічної ком-
петентності та соціальної відповідальності при прийнятті
екологічно значущих управлінських рішень з урахуванням
сучасних міжнародних і національних вимог сталого розвит-
ку.

Екологічні виклики сьогодення, відповідальність сусп-
ільства за збереження довкілля для нинішніх та майбутніх
поколінь, процеси євроінтеграції обумовлюють необхідність
забезпечення екологічної виваженості та обгрунтованості
управлінських рішень, які призводять до впливу на довкіл-
ля. Вирішення економічних та соціальних проблем, які сто-
ять перед суспільством на місцевому, національному та гло-
бальному рівнях без врахування екологічної складової на
сучасному етапі розвитку суспільства та держави не можли-
во.

Згідно із статистичними даними, 15% керівних кадрів у
світі приймає рішення, які впливають на 85% ресурсів пла-

нети, збереження та відновлення чи забруднення довкілля.
Недостатність екологічних знань у всіх сферах суспільства
призводить до більшості порушень природоохоронного за-
конодавства і є причиною бездіяльності керівництва і не-
адекватної реакції населення. Тому підвищення рівня еко-
логічної свідомості державних службовців, набуття ними
компетентності та практичних навичок щодо виконання своїх
посадових обов'язків та службових завдань з урахуванням
екологічної складової буде сприяти підвищенню ефектив-
ності реалізації державної екологічної політики, зменшен-
ню ризиків виникнення екологічних катастроф або наслідків
від їх виникнення, зміцненню здоров'я нації, створенню пе-
редумов для збереження національного багатства нашої
країни і досягнення сталого розвитку.

Основними завданнями формування екологічної ком-
петентності державних службовців є формування та набут-
тя компетентності, відповідальності, навичок та вмінь з та-
ких питань:

комплексне управління в області охорони навколишнь-
ого природного середовища, проведення відкритої науко-
во-технічної політики у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища і використання природних ресурсів;
координація діяльності всіх структурних ланок, установ і
організацій у галузі охорони довкілля і природних ресурсів;
оцінка і прогнозування антропогенного впливу на довкілля,
а також стан і використання природних ресурсів; формуван-
ня нормативно-методичної бази у галузі охорони навколиш-
нього природного середовища, регулювання природокори-
стування, забезпечення екобезпеки; організація єдиної дер-
жавної системи екологічного моніторингу;

— організація і здійснення державного контролю у га-
лузі охорони навколишнього природного середовища і ви-
користання природних ресурсів, а також дотримання норм
екобезпеки; забезпечення населення екологічно значущою
інформацією; організація природно-заповідної справи, уп-
равління природно-заповідним фондом; реалізація обо-
в'язків України в міжнародному співробітництві по охороні
навколишнього природного середовища і раціональному
природокористуванні.

Отже, такі фахівці повинні:
— володіти теоретичними основами державного, соц-

іального та екологічного управління; мати необхідні знання
в області загальної екології, раціонального природокорис-
тування, екологічного права; вміти користуватися метода-
ми екологічної експертизи і моніторингу навколишнього
природного середовища, економічного регулювання приро-
докористування; добре знати сучасні технології управління
на локальному і регіональному рівнях, у галузі охорони на-
вколишнього природного середовища, використання при-
родних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; воло-
діти способами управління, що відображають інтереси в
області екології та цінностні орієнтири колективів вироб-
ництв різних форм власності і підпорядкованості, налагод-
жувати їх взаємодії з державними і суспільно-політичними
інститутами і структурами;

— вміти готувати суспільну думку при реалізації круп-
них господарських проектів, які стосуються інтересів широ-
ких верств населення або впливають на екологічну ситуа-
цію в регіонах, містах та інших населених пунктах; вирішу-
вати конфліктні ситуації і протиріччя з органами управління
інших регіонів, коли здійснювані господарські заходи ве-
дуть до змін екологічної ситуації в прилеглих областях та
територіях; добре знати нормативи забруднень навколиш-
нього природного середовища підприємствами промисло-
вості, транспорту, сільського господарства, форми і розмі-
ри платежів за забруднення навколишнього природного
середовища і використання природних ресурсів;

— мати уяву про методи формування бюджетних та
позабюджетних екологічних фондів і способи контро-
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лю за їх витратами; вміти прогнозувати соціально-еко-
номічні наслідки господарських рішень, що стосуються
територій і організацій; володіти сучасними методами
аналізу управлінського процесу, знати науково-обгрун-
товані критерії його ефективності, вміти забезпечувати
оптимальне функціонування державної служби і органі-
зацій, що займаються питаннями управління у галузі еко-
логії і природокористування; підвищувати професійну
кваліфікацію, оволодівати передовим вітчизняним і за-
рубіжним досвідом, пов'язаним з охороною навколиш-
нього природного середовища і переходом до стійкого
розвитку.

Таким чином, саме за допомогою обов'язкового введен-
ня професійної екологічної підготовки та забезпечення по-
дальшого удосконалення та оновлення екологічних знань,
набутих навичок та вмінь державний службовець буде в
змозі обгрунтовано передбачати і прогнозувати свою
діяльність, пов'язану із природокористуванням, сприяти
переборенню системної кризи, запобігати подальшому роз-
витку місцевих, національних та глобальних екологічних
проблем.

Отже, розглянули сутність, місце та значення еко-
логічної компетентності в професійній діяльності дер-
жавних службовців та підходи до формування екологіч-
ної культури службовців у системі їх професійної підго-
товки.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕННЬ

Формування екологічної компетентності державних
службовців, особливо тих хто уповноважений державою
здійснювати управління процесами природокористування та
природозбереження, є одним із найголовніших завдань ос-
віти сталого розвитку. Екологічна культура державних служ-
бовців дасть їм змогу приймати управлінські рішення, які
забезпечать збалансованість соціально-економічного роз-
витку суспільства та збереження довкілля. Механізми прий-
няття управлінських рішень, які забеспечать збереження
екологічної рівноваги в суспільстві потребують окремого
дослідження.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах зростаючої інтеграції країн, яка відбу-

вається у сферах економічного, політичного, культур-
ного життя суспільства, масштабні спортивні заходи,
участь у яких беруть багато країн світу, стають централь-
ними подіями. Такі заходи привертають увагу та заці-
кавленість мільярдів людей у світі, при чому завдяки
розвитку технологій та невпинній інформатизації су-
спільства аудиторія таких заходів, як Олімпійські ігри,
Світовий та Європейський чемпіонати з футболу, по-
стійно зростає. Привабливість вражаючих масштабних
подій віднедавна почали використовувати як інструмент
привернення уваги до приймаючої країни, притоку ту-
ристів та інвестицій до неї. Відповідно, важливим зва-
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іміджу країни. Окрім того, досліджується місце та роль масштабних спортивних заходів у цій
моделі, аналізуються окремі заходи у різних країнах світу, позитивний та негативний вплив
проведення масштабних подій на приймаючі країни.

The article explores the role of the large-scale sporting events (mega-events) in realization of the
strategy of forming and developing country's international image, studies the importance of large-
scale sporting events as a tool of image strategy, analyzes the effects, positive and negative
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жаючи на такі передумови є потенціал масштабних
спортивних заходів у процесі формування позитивного
міжнародного іміджу країни, яка приймає захід у себе.
Зокрема для урядів країн міжнародні спортивні заходи
також слугують інструментом сприяння міжнародному
порозумінню, налагодженню дружніх стосунків між
країнами, спростування негативних стереотипів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вчених, які досліджують роль та вплив масш-
табних спортивних заходів на формування іміджу країн,
позитивні та негативні наслідки, можна назвати С. Ан-
гольт, У. Олінс, Дж. Наурайт, С. Муррей, М. Парент, Р. Гар-
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ріс, Дж. Барклей, В. Матесон, Р. Баад, Дж. Горн, А. Кер-
ні, В. Манценрайтер, зокрема дослідженнями практики
приймаючих країн займаються І. Крайніков, З. Люльчак,
А. Лі, Г. Кінг, Б. Гампфріс, Ш. Прокоповіч, С. Георгіакіс
та інші. Практичний та науковий інтерес до питань
спортивної дипломатії та ролі спортивних заходів світо-
вого масштабу у процесах створення та розвитку дер-
жавних брендів та покращення міжнародного іміджу
країн високий. Економічний, дипломатичний та імідже-
вий ефекти, позитивні та негативні наслідки проведен-
ня масштабних спортивних заходів для приймаючої краї-
ни досліджуються багатьма вченими протягом останніх
декількох десятків років. Про це свідчать окремі розді-
ли з науковими публікаціями у різноманітних виданнях,
серед яких журнал "Публічна дипломатія", Оксфордсь-
кий довідник сучасної дипломатії, Гаазький журнал дип-
ломатії та ін., а також проведення тематичних засідань
на міжнародних дипломатичних конференціях, які зби-
рають практиків і теоретиків публічної дипломатії та
державного брендингу [7, с. 13].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Для визначення ролі масштабних спортивних за-

ходів як інструменту національного брендингу та ана-
лізу впливу проведення таких заходів для приймаючих
країн у розрізі формування позитивного міжнародного
іміджу країни, автор статті ставить перед собою завдан-
ня дослідити та запропонувати модель структури стра-
тегії формування та розвитку міжнародного іміджу краї-
ни, дослідити місце та роль масштабних спортивних за-
ходів у цій структурі, проаналізувати окремі заходи у
різних країнах світу протягом останніх десяти років,
позитивний та негативний вплив проведення масштаб-
них подій на приймаючі країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Використання інструментів державного брендингу

у процесі формування та розвитку міжнародного іміджу
країни робить процес реалізації стратегічним, сприяє
стратегічному плануваюю та координації зусиль усіх за-
лучених виконавців, інтегрує комунікації, спрямовані на
аудиторії закордоном, сприяє покращенню комуніка-
тивних навичок та компетенцій дипломатів, підвищує
конкурентоспроможність країни у глобалізованому
світі, генерує додаткове висвітлення в національному та
міжнародному медіа-просторі, візуалізує привносить
творчу складову у дипломатичну роботу відповідних
органів системи державного управління. Оскільки про-
цес державного брендингу націлений на широку ауди-
торію та має серед своїх інструментів засоби маркетин-
гових та соціологічних досліджень, це надає додаткові
можливості отримання первинної соціологічної інфор-
мації та постійного зворотного зв'язку від цільових ауди-
торій.

У свою чергу, використання дипломатичних засобів
та інструментарію публічної дипломатії дає можливість
використовувати ресурс мережі посольств країни, які
можуть слугувати локальними агенціями в певних краї-
нах. Зокрема посольства можуть зосереджувати зусил-
ля на одному вимірі державного брендингу, релевант-
ному в цільовій країні, враховуючи напрацьовані досвід
та знання місцевої культури та народу. Застосування

дипломатичного ресурсу в процесі формування та роз-
витку міжнародного іміджу країни привносить ста-
більність до творчої складової брендингу, забезпечує
необхідне лідерство та координацію роботи. Також у
випадку виникнення негативних наслідків брендингу,
здійснюваного іншими країнами чи окремими особами,
застосування дипломатичних засобів впливає на ситуа-
цію, надаючи офіційні пояснення чи необхідну інфор-
мацію для спростування тощо.

Г. Сонді вважає, що міжнародний імідж країни фор-
мується на перетині сфер публічної дипломатії та націо-
нального (державного) брендингу, та знаходиться у
одній площині з культурою, ідентичністю та цінностями
народу країни [11, с. 20]. Державний або національний
брендинг охоплює низку активностей та заходів й ха-
рактеризується дослідниками як керований процес по-
будови брендової ідентичності, іміджу та репутації.
Країни докладають зусиль для здійснення національно-
го брендингу за допомогою різних методів брендингу.
Тим не менше, існують обмеження у теоретичних і прак-
тичних підходах до національного брендингу. Зокрема
бренд-менеджмент нації часто розглядається лише як
спрощене поняття створення візуального образу (лого-
типу) чи проведення разових рекламних промо кампаній.
Також, незважаючи на природу національного брендин-
гу, що характеризується складними багатовимірними
аспектами та певною мірою непередбачуваності, до-
слідження в основному обмежуються аналізом проце-
су управління державним брендом, а сам процес дер-
жавного брендингу здійснюють лише системно та вик-
лючно з науковим підходом.

Сфери, які вирізняють бренди країн і впливають на
міжнародний імідж та репутацію країн, включають сис-
тему цінностей, якість життя, ведення бізнесу, історич-
ний спадок і культура, туризм [1]. Факторами успіху
процесу державного брендингу називають робочу гру-
пу, аналіз стратегічного бачення і SWOT-аналіз, націо-
нальна ідентичність та ключова ідея іміджу країни, сис-
тема комунікацій, публічно-приватні партнерства, полі-
тична єдність, глобальний ринок, місцевий розвиток та
глобальні ринки, технологічні збіги, керівництво та ліде-
ри [9].

Аналізуючи основні індекси визначення рейтингу
іміджу та брендів країн світу, CBI (Country Brand Index)
компанії FutureBrand та NBI (Nation Brand Index), який
розробляється С. Ангольтом спільно з компанією GfK-
Roper, автором статті розроблено й запропоновано мо-
дель механізму формування й розвитку міжнародного
іміджу країни та визначено роль і місце організації та
проведення країни масштабних спортивних заходів у
ньому (рис. 1).

Модель демонструє взаємозв'язок і необхідність
координації зусиль у багатьох сферах життєдіяльності
країни та підтверджує те, що бренд країни є парасоль-
ковим брендом, який має підтримуючі (туризм, експорт,
спорт, залучення інвестицій) та окремі самостійні (міста,
регіони, продукти, послуги, університети, спортивні ко-
манди, відомі люди) бренди. У іміджевій стратегії та
програмі мають бути закладені не лише інструменти
"розказати про позитивні сторони", але й, в першу чер-
гу, кроки, які країна (й усі зацікавлені сторони) мають
намір зробити, щоб сформувати та розвивати бажаний
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позитивний імідж. Можна багато рекламувати, видаю-
чи бажане за дійсне, цим досягаються лише короткостро-
кові результати, первинне зацікавлення, наприклад,
приваблення туристів у країну. Проте, якщо туристи при-
їдуть і замість обіцяного побачать бездоріжжя, відсут-
ність інфраструктури і сервісу, кошти, витрачені на рек-
ламні кампанії не матимуть очікуваного ефекту. Щоб
домогтися успіху, державний брендинг потребує не
лише відповідальності уряду, а й залучення усіх заці-
кавлених сторін тієї чи іншої країни. Без них країна не
може успішно використовувати свої ресурси і можли-
вості, і ризикує втратити свої позиції в розвитку та на
світових ринках. Зацікавленими сторонами в процесі

державного брендингу є практично всі члени суспіль-
ства. С. Ангольт та інші дослідники називають зацікав-
лені сторони "своїми" людьми чи цільовими аудиторія-
ми, ділячи громадськість умовно на дві частини —
"своїх" та всіх інших.

Проведення масштабних спортивних заходів нале-
жить до сфери туризму і вважається атракцією (пока-
зано на рис. 1), яка водночас має вплив і на інші скла-
дові програми формування й розвитку міжнародного
іміджу країни (умови ведення бізнесу та залучення інвес-
тицій, розвиток інфраструктури й підвищення якості
життя та ін. Для ефективної реалізації іміджевої про-
грами, зокрема органами системи державного управлі-

Рис. 1. Механізм формування і розвитку міжнародного іміджу країни
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 Рис. 2. Сторони і комунікаційні канали процесу формування іміджу країни (розроблено автором на основі [3], [12])
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ння, важливо розуміти взаємозв'язок між проведенням
масштабних спортивних заходів та іміджем країни: імідж
країни не формують лише для успішного проведення
спортивного заходу та отримання вигоди від вкладених
інвестицій; навпаки — для формування позитивного
іміджу країни, привернення уваги до країни, покращен-
ня її репутації та позиції у міжнародному середовищі,
країна подає заявку та прагне отримати можливість про-
вести масштабну подію у себе.

Досліджуючи роль масштабних спортивних заходів
у структурі механізму формування та розвитку міжна-
родного іміджу країни, необхідно брати до уваги і за-
соби публічної дипломатії, й інструментарій національ-
ного (державного) брендинг, оскільки перший напрям
забезпечує можливість активної участі органів держав-
ного управління, можливість впливу, планування, конт-
ролю реалізації на державному рівні. Другий напрям, у
свою чергу, дає можливість визначення ролі організації
та проведення масштабних спортивних заходів у струк-
турі основних індикаторів державного бренду, що є
складовою механізму формування та розвитку міжна-
родного іміджу країни.

Фактори, які використовуються (як заплановано в
рамках державної стратегії, так і некеровано) у процесі
формування міжнародного іміджу країни, і потенційні
залучені сторони процесу зображено на рисунку 2. На
схемі бачимо, що при організації та проведенні масш-
табних спортивних заходів до процесу формування
іміджу країни залучаються усі субєкти, при чому і орга-
ни системи державного управління, і представники гро-
мадського і приватного секторів, і самі громадяни краї-
ни мають зацікавленість у створенні позитивного іміджу,
яка викликана політичними, комерційними та особисти-
ми інтересами.

Під час дослідження та пошуку методів оцінки ефек-
тивності та цінності і вартості державного бренду нау-
ковці часто розглядають проведення масштабних
спортивних заходів як одну із точок відліку для розроб-
ки показників та можливостей проаналізувати вихідні
дані та результати іміджевої програми. За останні роки
масштабні заходи отримали репутацію таких, що залу-
чають значні спонсорські кошти, привертають увагу
міжнародної преси телебачення, стають платформою
для поширення рекламних і промокампаній серед
мільярдів глядачів. Також масштабні заходи слугують
каналом передачі технологій та нових знань, культур-
ного і торгівельного обміну між країнами. З іншого боку,
необхідно брати до уваги, що самі заходи не повинні
бути самоціллю, але лише потужним інструментом у
реалізації стратегічної програми формування та розвит-
ку міжнародного іміджу країни.

Інструментарій державного брендингу є важливим
для привернення уваги до країни, відповідно, прийман-
ня в країні масштабного спортивного заходу, зокрема
футбольних чемпіонатів, є одним із найефективніших
інструментів у цьому процесі. Значна кількість країн
успішно використовує спортивні події світового масш-
табу для формування власного позитивного іміджу.
Португалія скористалася перевагами Чемпіонату Євро-
2004, Греція зробила те ж саме, провівши Олімпійські
ігри у 2004 році, Китай — у 2008 році. Промокампанія
Олімпійських ігор у 2010 році стала дала нову мож-

ливість для Великої Британії оновити свій імідж. ПАР
використала проведення Світового чемпіонату з футбо-
лу у 2010 році для промотування своєї економіки і сфе-
ри туризму та оновлення імідж країни у очах міжнарод-
ної громадськості.

Оцінка соціально-економічного ефекту на етапі
підготовки до чемпіонатів з футболу дозволяє зробити
висновок про те, що міжнародні спортивні заходи при-
скорюють перетворення у сфері обслуговування насе-
лення і бізнесу, стійкого розвитку. Варто відзначити, що
необхідна інфраструктура доводить свою максималь-
ну ефективність лише у тому разі, коли її створення є
частиною довгострокового плану розвитку регіону.
Міжнародні спортивні змагання, підготовка до яких про-
водиться відповідно до раніше прийнятих планів місце-
вого, регіонального і загальнонаціонального розвитку,
здатні прискорити будівництво інфраструктури, а також
підвищити якість життя місцевого населення, поліпши-
ти конкурентоспроможність країни на світовій арені і в
довгостроковій перспективі забезпечити їй економічну
вигоду.

Проте обмежені можливості державного фінансу-
вання проектів з модернізації економіки, несприятли-
вий для залучення приватного фінансування інвести-
ційний клімат, обмеженість можливостей банківської
системи щодо кредитування проектів, несприятлива для
залучення іноземних інвестицій кон'юнктура зовнішніх
фінансово-кредитних ринків, відсутність фінансово-кре-
дитного стимулювання реалізації проектів з боку дер-
жави знижують ефективність підготовки і проведення
чемпіонату, що, відповідно, буде прямо впливати на со-
ціально-економічний ефект від його проведення.

До масштабних міжнародних спортивних заходів,
які потенційно мають значний вплив на економіку прий-
маючих країн, є Літні та Зимові олімпійські ігри, Світо-
вий чемпіонат з футболу та Чемпіонат Європи з футбо-
лу.

Досвід організації Олімпійських ігор 1992 року у
Барселоні (Іспанія) показав, що спортивний захід міжна-
родного масштабу може мати значний позитивний вплив
на притік туристів на багато років після проведення за-
ходу. Протягом 1986—2000 рр. кількість іноземних ту-
ристів в Барселону щороку зростала вдвічі, сягнувши у
2000 році 3,5 млн осіб. Зростання кількості туристів було
зумовлене покращеним іміджем міста та швидким роз-
витком його туристичної інфраструктури. Відповідно
Олімпійські ігри в Барселоні часто наводять як приклад
ефективного використання інструменту проведення
спортивних заходів для розвитку туристичного потен-
ціалу і називають "ефектом Барселони".

Інший економічний ефект від організації та прове-
дення масштабного спортивного заходу пов'язаний із
необхідністю витрачати на спортивну інфраструктуру
(здебільшого, стадіони) і туристичну інфраструктуру
(готелі, тренувальні табори). У короткостроковій перс-
пективі такі інвестиції сприяють розвитку економіки, у
довгостроковій — впливають на виробництво. Проте
отримання такого економічного ефекту залежить від
активності користування новою інфраструктурою після
заходу. В цьому контексті необхідно згадати Чемпіонат
світу з футболу 2002 року у Кореї, де після проведення
заходу нові стадіони не використовувались. У свою чер-
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гу, це сформувало громадську думку про відсутність
позитивних економічних результатів від проведення
заходу. Те саме відбувається і у Португалії, де розгля-
дають можливість демонтажу двох стадіонів, збудова-
них до проведення Євро-2004.

Важливість Олімпійських ігор для австралійського
уряду та його стратегії залучення іноземних інвестицій і
підвищення зацікавленості туристів була дуже високою.
В цілому, проведення Олімпійських ігор дало можливість
розширення глобального медіа-ринку, поширення нових
технологій, забезпечуючи належне висвітлення [8, с. 24].

Як результат, багато країн почали пов'язувати свої
національні стратегії економічного розвитку з головними
масштабними спортивними заходами, сподіваючись отри-
мати вигоди у вигляді зростання кількості туристів та до-
ходів у сфері туризму, активне залучення іноземних інве-
стицій. Тому, незважаючи на те, масштабні спортивні за-
ходи уразливі до досліджень нечіткого впливу і багато
існує неоднозначностей у понятті "спадок", це реальність,
зростає кількість міст і країн, які змагаються за право про-
ведення масштабних спортивних заходів, зростає.

Чистий дохід Португалії від проведення Євро-2004
становив близько 400 млн євро. За час чемпіонату країну
відвідали близько 1 млн туристів. На вдосконалення транс-
портної і готельної інфраструктури знадобилися 4 млрд
євро, будівництво і реконструкція стадіонів вимагали вкла-
день у розмірі 950 млн євро. Португалія, яка при отриманні
права приймати європейську першість у 2004 році була
найбіднішою країною Євросоюзу за доходами на душу
населення. А після залучення зовнішніх інвестицій і вклав-
ши в підготовку чемпіонату кошти державного і місцевих
бюджетів, отримала загальний дохід в 1,2 млрд дол. США.
Зростання ВВП оцінюється до 0,2 %. Доходи від прове-
дення Чемпіонату світу з футболу у Німеччині оцінюються
в розмірі від 4,7 до 9 млрд євро при 6 млрд євро витрат (9
млрд дол. США). Ефект — від 0,25 до 0,5 % ВВП. За да-
ними німецького Postbank, звіту Міністерства фінансів
ФРН, лише на оновлення транспортної інфраструктури з
2000 по 2005 р. було витрачено 3,7 млрд євро [4, с. 179].

Німеччина, яка приймала чемпіонат світу з футбо-
лу, провела активну роботу з формування та розвитку
власного іміджу та створенню оновленого бренду дер-
жави. Головна мета державної кампанії з національно-
го брендингу Німеччини полягала у тому, щоб показа-
ти, що "Німеччина — це країна ідей", і донести світові,
що це конкурентоспроможна інноваційна країна з ду-
хом виробництва. Масштабна кампанія стартувала за 18
місяців до початку чемпіонату і була проведена під пат-
ронатом Президента Німеччини. Це була спільна ініціа-
тива Федерального Уряду та Промислової Асоціації
Німеччини (BDI). Окрім того, активізувалися партнерські
стосунки між науковими і культурними діячами, пред-
ставниками уряду, а також суспільством, урядовими та
громадськими організаціями, включаючи МЗС Німеччи-
ни, Інститут Гете, Invest in Germany, Торговельні палати
та федеральні землі (Бранденбург та Баден-Вуртем-
берг). У країні доклали неймовірних зусиль, щоб про-
демонструвати свої культурні та технологічні надбан-
ня. Шість гігантських інсталяцій — символів визначних
німецьких інноваційних винаходів — зустрічали туристів
та мешканців Берліна влітку 2006 року. Клаудія Шифер
стала ефективним упізнаваним у світі обличчям кампанії

з підвищення інвестиційної привабливості Німеччини та
привабливим символом країни [5, с. 131].

Загальний економічний ефект Чемпіонату Європи з
футболу 2008, проведений Австрією і Швейцарією, оц-
інений на рівні 470 млн євро, або 0,25 % ВВП. Загаль-
ний бюджет фінальної частини становив 1 млрд дол.
США (750 млн євро). Чемпіонат Європи-2008 відвідали
2,4 млн осіб. За підрахунками організаторів, уболіваль-
ник, що відвідав Євро-2008, провів у середньому 3,4 дні
в Швейцарії і 3,6 — в Австрії, витрачаючи в середньому
983 євро [4, с.179]. Дворічна підготовка транспортної
галузі зумовила безпроблемне та успішне проведення
Євро-2008. Було розроблено переконливу транспорт-
ну концепцію, яку узгоджували із виконавчою владою
та іншими залученими міністерствами. З нагоди Євро-
2008 в Австрії і Швейцарії було розроблено спільну кон-
цепцію стабільності, яка орієнтувалася на такі теми "На-
вколишнє середовище — економіка — соціальна сфе-
ра / культура". Проведення Євро-2008 загалом було
відзначене як успішне, також і з точки зору організації
транспортного руху. Після двох років інтенсивної підго-
товки всі заплановані заходи були в повному обсязі ре-
алізовані. Поставлені цілі — досягнуті, хоча можливо
не завжди на 100%. Звичайно в певних випадках існу-
вала можливість для оптимізації, але загалом 600 000
відвідувачів на 16 футбольних матчах були задоволені.

При проведенні Чемпіонату світу з футболу 2010 у ПАР
доходи країни становили 323 млн дол. США при витратах
на організацію і проведення чемпіонату близько 4,3 млрд
дол. США або 3,476 млрд євро (в т.ч. 1,2 млрд євро на
будівництво стадіонів, 1,16 млрд євро на розвиток заліз-
ничного транспорту) без витрат на модернізацію доріг і
аеропортів, які протягом 6 років підготовки фінансували-
ся з державного бюджету за спеціальними програмами
розвитку країни. ВВП республіки в наступному кварталі
після мундіаля знизився на 2%. Основну виручку від турн-
іру отримали іноземні підрядники (лише 22% зі 100 найб-
ільших компаній, що працюють у країні, відзначили, що
отримали вигоду від турніру). Кількість туристів виявила-
ся меншою, ніж очікувалося (туристи залишили 0,5 млрд
дол. США). Більше того, 38 % "туристів" виявилися гро-
мадянами африканських країн, насамперед, сусідніх Мо-
замбіку, Свазіленда і Ботсвани. Проте, в доповіді, підго-
товленій UBS Investment Research, підготовка до чемпіо-
нату допомогла наростити ВВП ПАР від 0,5 % до 2,2 %, а
загальна кількість створених робочих місць, починаючи з
2006 року, становила близько 300 тис. осіб [4, с. 181].
Південна Африка активно використовувала факт прове-
дення світового чемпіонату у себе. Головні цілі, що були
поставлені цією країною: залучення інвестицій у розвиток
інфраструктури; приваблення туристів. Відповідно країна
створила сприятливе середовище для розвитку приватно-
го державного партнерства, у межах якого була реалізо-
вана програма брендингу Південної Африки.

Проведення Олімпійських ігор 2010 у Ванкувері стало
для Канади платформою успішної побудови сталого брен-
ду, сильного у всіх вимірах. Сильна сторона країни полягає
у активному управління державним брендом та його пос-
тійним вдосконаленням. Окрім традиційно сильних сторін
бренду, візуальних символів, дослідницької складової, краї-
на зосередила свою увагу на сприйнятті туристами, при-
діливши увагу історичному аспекту [2]. Завдяки успішному
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проведенню Олімпійських ігор та комплексній роботі з ре-
алізації стратегії формування та розвитку міжнародного
іміджу країни Канада протягом вже декількох років зали-
шається серед лідерів рейтингів державних брендів.

Економічний ефект від організації та проведення
міжнародних спортивних заходів є предметом багатьох
емпіричних досліджень. Одна група досліджень аналізу-
ють показники повернення інвестицій, визначаючи різни-
цю між витратами на організацію та проведення заходу
та доходом від його проведення. Зокрема такий підхід
було використано при оцінці економічних результатів
Зимових олімпійських ігор у Ванкувері (Канада) у 2012
році. Проте такий вид аналізу має значні перешкоди, ос-
кільки складно визначити усі витрати та вигоди, пов'язані
з організацією заходу (наприклад, вигоди для людей від
покращеної системи транспорту та спортивної інфраст-
руктури). Такі перешкоди свідчать про необхідність вдос-
коналення інструментарію оцінки економічного ефекту,
серед іншого включити до показників і притік коштів у
майбутні після спортивного заходу періоди.

Держави використовують масштабні спортивні за-
ходи для покращення свого міжнародного іміджу, ви-
користовуючи їх для трансляції унікальних характерис-
тик своєї країни і народу, демонстрації досягнень краї-
ни, якості життя, культурних та історичних надбань, а
також для об'єднання свого народу з іншими через лю-
бов до спортивних змагань.

Право прийняти у себе вагомий спортивний захід
світового масштабу є міжнародним підтвердженням та
схваленням і визнанням країни достойним громадянином
світу. За умови успішної іміджевої стратегії, реалізова-
ної підчас підготовки та проведення заходу, країна може
привернути увагу та справити позитивне враження на ве-
лику кількість людей у всьому світі. Як приклад, Церемо-
нію відкриття Олімпійських ігор у Лондоні дивилося
близько 1 мільярда глядачів, перебіг змагань дивилося
близько 4,8 мільярда, і близько 300 мільйонів стали
свідками того, як на закритті ігор Президент Міжнарод-
ного олімпійського комітету відзначив найкращу гос-
тинність британців та повагу і захоплення усієї міжнарод-
ної спільноти [7, с. 14]. Так само, використовуючи масш-
табні спортивні заходи (Чемпіонат світу з футболу 2014 і
Олімпійські ігри 2016) Бразилія оновлює та зміцнює свій
державний бренд та міжнародний імідж сучасного ліде-
ра та потужної економіки Південної Америки [10, с. 30].

У сучасному глобалізованому світі професійний спорт
відіграє вагому роль завдяки недержавним міжнародним
організаціям таким, як FIFA (Міжнародна федерація фут-
болу), Міжнародний олімпійський комітет. Очевидно, що
країни зацікавлені використанні спорту як інструменту
формування та просування свого міжнародного іміджу. У
21 ст. поширення технологій і миттєвих каналів зв'язку
означає, що люди мають набагато більший вибір, як і де
вони проводять час відпочинку, які заходи відвідують, яки-
ми інтересами захоплюються. У той час як переважна час-
тина 20 ст. багато в чому залишається віком націоналізму
і національної свідомості, 21 ст. називають віком глобалі-
зму. У той час як традиційна (офіційна) дипломатія про-
довжує займатися формуванням міжнародних відносин та
стратегічних партнерств, публічна дипломатія починає
розглядати взаємодію між країнами у контексті розвитку
бізнесу і туризму. Таким чином, формування та просуван-

ня державних брендів стає все більш важливим у економ-
ічно інтегрованому світі, де продовжують існувати понад
200 окремих країн [8, с. 22].

У цьому все більш єдиному, проте, розділеному
світі, масштабні спортивні заходи, зокрема, Олімпійські
ігри, Світовий та Європейський чемпіонати з футболу
стають центральними подіями, які користуються висо-
ким попитом та мають символічну цінність, більшу за
самі спортивні результати команд. Масштабні спортивні
змагання та турніри розглядаються як "події", якими
можна керувати і які можна "продавати". Привабливість
великих і вражаючих подій вважається надійним спосо-
бом привернути інтерес ЗМІ до приймаючої країни та
нації, що призводить до припливу капіталу шляхом ту-
ризму і нових інвестицій. Починаючи з Літніх олімпійсь-
ких ігор 1984 р. у Лос-Анджелесі (США) масштабні
спортивні заходи почали розглядати з комерційної точ-
ки зору. Ігри стали першим комерційно вдалим спортив-
ним змаганням, при підготовці до якого були залучені
значні приватні інвестиції великих американських ком-
паній. Прибуток від приватних інвестицій у будівництво
декількох великих інфраструктурних об'єктів олімпіа-
ди склав близько 200 млн дол. США.

Крім літніх і зимових Олімпійських ігор, підвищений інте-
рес із боку не лише глядачів, а й керівників держав викли-
кають чемпіонати світу і континентів з таких видів спорту,
як волейбол, баскетбол, хокей, регбі й т. і. Найпопулярні-
шим видом спорту вважається футбол, його аудиторія вим-
ірюється мільярдами людей в усьому світі [4, с. 176].

Уряди почали використовувати масштабні спортивні
заходи, представлені через глобальні ЗМІ, щоб приверну-
ти увагу до країни з метою підвищення активності у сфері
туризму та залучення інвестицій. Брендинг країн як бажа-
них місць для нових інвестицій і туризму включив спортивні
заходи в якості ключових елементів нових стратегій еко-
номічного розвитку. Зараз ми живемо в епоху спеціаль-
них заходів (заплановані події), і значна частка національ-
них, регіональних і місцевих стратегій державного управ-
ління у сфері формування та розвитку іміджу країни по-
в'язана з організацією спеціальних заходів [8, с. 23].

Масштабні спортивні заходи можуть принести еко-
номічні переваги для країни, оскільки надають широкі
можливості для розбудови суспільної інфраструктури,
транспортної системи та туристичного потенціалу у швид-
кому темпі. Великі стадіони, транспортна мережа доріг,
розвинена інфраструктура сфери послуг, все це значно
сприяє розвитку приймаючих міст і країни в цілому.

Основною перевагою та результатом проведення
масштабного спортивного заходу залишається мож-
ливість активного просування позитивного міжнародно-
го іміджу країни. Країна отримує можливість покращи-
ти національну репутацію, відбувається підйом патріо-
тичності та громадянської єдності в країні, нове сприй-
няття країни міжнародною спільнотою, можливість зро-
бити відомими міжнародній громадськості регіональні
міста країни, показати культуру, традиції та історичні
надбання країни, створити робочі місця у сфері будів-
ництва об'єктів інфраструктури та у сфері послуг.

Вигоди від проведення масштабного спортивного
заходу мають безпосередній вплив на економіку країни,
в т.ч. генерація валової доданої вартості як підприємства-
ми, прямо задіяними у будівництві, модернізації та об-
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слуговуванні об'єктів транспортної, спортивної, кому-
нальної, соціально-культурної і туристичної інфраструк-
тури, так і в суміжних галузях економіки; забезпечення
зайнятості населення; збільшення товарообігу; збільшен-
ня податкових надходжень у державний і місцеві бюд-
жети; зміцнення малого і середнього бізнесу; створення
перспективних агломерацій; посилення приватно-держав-
ного партнерства; формування мультиплікаційного впли-
ву на економіку як у короткостроковому, так і в довгост-
роковому періоді, і, як наслідок, зростання ВВП.

Дослідження, проведене Единбурзьким університе-
том, показало, що останні десять чемпіонатів світу з фут-
болу не виправдали фінансових очікувань: у кращому разі
вони були не збитковими. Незбитковістю змогли похва-
литися лише ті країни, де за багато років до мундіаля вже
були готові інфраструктура та стадіони: Німеччина, Фран-
ція, США, Італія. ВВП трьох попередніх до Бразилії гос-
подарів чемпіонату світу з футболу (ПАР, Німеччина,
Південна Корея) збільшився в середньому на 1,8 % за
час підготовки до турніру, хоча визначити, точно яка ча-
стина зростання була безпосередньо пов'язана з прове-
денням масштабного спортивного заходу, складно.

Ризиками проведення масштабних спортивних за-
ходів без належної підготовки та загальної готовності
країни до такого навантаження, при відірваності (відок-
ремленості) заходу від загальної іміджевої стратегії та
стратегії економічного та регіонального розвитку є
значні фінансові втрати, зростання зовнішнього боргу
країни (яскравим прикладом є проведення Олімпійсь-
ких ігор 2004 у Греції [6]), поява "білих слонів" (інфра-
структурних об'єктів, які збудовано виключно під захід,
а не в рамках державної програми розвитку інфра-
структури), негативне ставлення місцевого населення до
заходу і стратегії державного брендингу в цілому. Се-
ред недоліків проведення масштабних спортивних за-
ходів називають вимушений виїзд мешканців з прийма-
ючих міст через перенаселення, закриття доріг, пере-
вантаження доріг, обмежена кількість місць у готелях.
На такі незручності організатори не звертають увагу,
оскільки вони вважається тимчасовими, відповідно еко-
номічний ефект не розглядається: ніхто не очікує, що
зростання кількості людей у місті може бути тривалим.
З іншого боку, туристи, які могли би відвідати прийма-
ючі міста з іншою метою, можуть відкладати свої по-
їздки саме через проведення масштабного спортивно-
го заходу саме через перенаселення та зниження рівня
безпеки (крадіжки, хуліганство). Відбувається ефект
заміщення для місцевої економіки, оскільки в середнь-
ому фінансова ситуація місцевих мешканців залишаєть-
ся такою ж самою. Туристи, які витрачають гроші під
час масштабного спортивного заходу, витрачають
стільки ж, скільки б могли витратити туристи, як б ско-
ристалися іншими послугами чи видами розваг, відпо-
відно, місцева економіка не отримує надприбутку від
проведення заходу і загальні доходи міста від туризму
залишаються на тому ж рівні. І навіть якщо у зв'язку з
підвищенням цін на послуги та проживання у готелі до-
ходи власників бізнесу зростають (це теж має тимчасо-
вий результат, оскільки часто після закінчення події ціни
можуть впасти нижче, аніж до події), це не має значно-
го впливу на місцеву економіку, оскільки заробітна плата
працівників сфери послуг не зростає пропорційно до цін

на послуги відповідно платоспроможність місцевого
населення залишається незмінною.

Важливим ризиком та негативним фактором прове-
дення масштабного спортивного заходу є побоювання
через будівництво та розвиток міста чи регіону. Цей
фактор має вплив під час підготовчого періоду до по-
чатку проведення самого заходу: через небажання їхати
відпочивати у місто, де триває масштабне будівництво,
реконструкція доріг, інфраструктури, кількість туристів
за 1—2 роки до заходу зменшується. Разом з тим з на-
ближенням дати настання події ціни на нерухомість (про-
живання в готелях, оренда) значно зростають, тим са-
мим відлякуючи потенційних туристів із середнім чи
низьким рівнем доходу. Таким чином, усі економічні
переваги від напливу туристів під час заходу можуть
нівелюватися втратами до і після події.

Ще одним фактором ризику, зокрема для меш-
канців приймаючих міст можна назвати пріоритетність
корпоративних інтересів. Це означає, що приватні інве-
стиції в масштабні спортивні заходи можуть сприяти
прибутковості заходу, проте це означає прибутковість
для корпоративних та політичних структур, як отриму-
ють основну частину прибутків (наприклад, з контрактів
на права телетрансляцію), у той час як громадяни міст
цієї вигоди не відчувають. Інвестиції у інфраструктуру
завжди є затратною статтею бюджету, тому фактично
для громадян країни це означає кошти, які перенапра-
вили з інших статей, наприклад ресурс державного бюд-
жету на охорону здоров'я чи освіту зменшується, що
призводить до зростання зовнішнього боргу країни,
зростання рівня податків. На цьому фоні особливо гос-
тро населення країни реагує на інший фактор ризику —
відсутність прозорості у проведенні тендерів на будів-
ництво, виселенні (переселенні) при виборі території для
будівництва нових об'єктів спортивної інфраструктури,
які до того ж через вузьку специфіку не використову-
ються після закінчення заходу, чи навіть бездумному
знищенні природного ландшафту через недосконалість
(непрофесійність) урбаністичного планування.

Негативні наслідки пов'язані переважно із джерелами
фінансування проведення чемпіонату. У тому разі, якщо
держава не в змозі залучити кошти інвесторів, витрати на
будівництво і модернізацію інфраструктури покладаються
на плечі платників податків країни-господаря чемпіонату.

При цьому виникають такі проблеми:
— витрати на організацію міжнародних спортивних

заходів зазвичай занижуються, а вигоди — завищують-
ся;

— відсутність системного регулювання потоків ре-
сурсів за проектами, що призводить до зростання рівня
корупції та різноманітних зловживань;

— нецільове використання бюджетних коштів, при-
значених на підготовку до проведення чемпіонату (за-
вищення кошторисів або неналежне виконання робіт);

— системне недофінансування основних (захище-
них) статей бюджету;

— зростання соціальної напруги в суспільстві внас-
лідок несправедливого перерозподілу фінансових ре-
сурсів;

— непомірне зростання боргової залежності дер-
жави та суб'єктів господарювання, загроза дефолту як
на національному, так і на корпоративному рівні.
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Окрім того, до значних втрат призводить недо-
статній рівень техніко-економічного обгрунтування під
час укладення окремих договорів, непроведення належ-
ної роботи з геологічної та архітектурної розвідки.
Збільшення витрат державного і місцевих бюджетів,
державних і комунальних підприємств може призвести
до збільшення податкового тягаря і зростання вартості
комунальних послуг.

Необхідно також відзначити негативний вплив чем-
піонату на продуктивність праці внаслідок обмеження
руху транспорту і роботи промислових підприємств у
момент проведення чемпіонату. Оцінюючи негативний
вплив чемпіонатів на економіку країн, що приймають,
важливо відзначити також такі наслідки:

— наслідки для довкілля: — ефект витіснення: бага-
то туристів, що зазвичай відвідують країну-господаря
чемпіонату, в рік його проведення залишаться вдома;

— залучення зарубіжних підрядників і постачаль-
ників не дозволяє використовувати кошти, що виділя-
ються з бюджетів, на розвиток вітчизняних підприємств;

— неефективний менеджмент може призвести до
збитковості багатьох інфраструктурних об'єктів після
проведення чемпіонату, в т.ч. стадіонів, готелів, аеро-
портів;

— недоліки в інфраструктурі, організації і прове-
денні чемпіонату автоматично несприятливо познача-
ються на іміджі країни-господаря, туристичних потоках,
інвестиційній привабливості;

— неуспіх у чемпіонаті збірної країни-господаря не-
гативно впливає на її фондовий ринок і рівень спожив-
чих витрат.

Саме тому при плануванні внесення масштабного
спортивного заходу до переліку інструментів державної
стратегії формування та розвитку міжнародного іміджу
країни необхідно аналізувати усі можливі ризики, що мо-
жуть призвести до погіршення іміджу країни на місцевому
рівні. Залишається дізнатися, чи буде організація масш-
табних спортивних заходів у рамках реалізації стратегії
формування та розвитку міжнародного іміджу країни буде
успішною у довгостроковій перспективі. Уряди, які вияви-
лися найбільш успішними, ретельно продумували довгос-
трокові стратегії, спрямовані на створення спадщини, а не
отримання негайних економічних результатів [8, с. 27].

ВИСНОВКИ
Автор у статті досліджує вплив масштабних спортив-

них заходів за категоріями інструментів державного
брендингу та публічної дипломатії в рамках реалізації
стратегії формування та розвитку міжнародного іміджу
країни, визначає недоліки та переваги від проведення
таких заходів для приймаючих країн. У той час як перс-
пектива економічного зростання є рушійною силою за-
явок на проведення країною масштабного спортивного
заходу, результати проведення таких заходів складно
оцінити у кількісному вимірі, оскільки вони не є виключ-
но комерційними. Оцінка проведення країною масштаб-
ного спортивного заходу в контексті довгострокової
стратегії національного відродження, формування по-
зитивного іміджу країни, а не безпосередньої фінансо-
вої вигоди, позиціонує цінність проведення країною
масштабного спортивного заходу у правильній площині.
Якщо масштабні публічні заходи допомагають поліпши-

ти емоційний і психологічний добробут нації, дають гро-
мадянам можливість відчути розширення прав та мож-
ливостей, надання більшої ваги своїй роботі та життю,
тоді дуже ймовірно, що такий захід зможе підвищити
загальну продуктивність нації, сприяти її професійному
і культурному зростанню. Проведення Олімпійських ігор
в Пекіні допомогли китайському народу відчути більшу
національну єдність і ввести представити їм переваги
спортивного стилю життя — ефект від цих результатів
триває і досі. Національна гордість та відчуття власної
ідентичності не є якостями, які можна виміряти еконо-
мічно, проте, у довгостроковій перспективі вони зали-
шаються тими факторами, як надають сенсу життєдіяль-
ності та існуванню кожної нації та країни.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз сучасної військово-політичної обстановки на

українсько-російському державному кордоні що пов'я-
зана із військовою інтервенцією на суверенну територію
держави з боку Російської Федерації дає підстави ствер-
джувати про потенційну загрозу національній безпеці Ук-
раїни.

Нехтуючи усталеними принципами міжнародного
права щодо поваги до суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканості державних кордонів, РФ
продовжує реалізовувати свої загарбницькі та антиук-
раїнські плани, сутність яких полягає у здійсненні
військової анексії певних прикордонних регіонів Украї-
ни та поширення сепаратистських та екстремістських
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CHARACTERIZATION OF MECHANISMS OF PUBLIC SECURITY MANAGEMENT
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У статті проведено аналіз наукових підходів щодо визначення поняття "механізми державно-
го управління". Запропоновано авторське визначення поняття "механізми державного управ-
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ціональної безпеки в умовах безпосередньої військової інтервенції з боку Російської Феде-
рації.

In the article the analysis of scientific approaches to the definition of "governance mechanisms".
The author suggests his own definition of "public security management of the Ukrainian-Russian
state border. Established types of public security management of the Ukrainian-Russian state border.
The article considers the nature and content of public security management of the Ukrainian-Russian
state border. It is proved that the most important for the security of the Ukrainian-Russian state border
is an organizational, political, legal, security and military governance mechanisms. Proven their role
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настроїв серед населення держави. Дії Москви мають за
мету перегляд існуючої лінії спільного державного кор-
дону, що може призвести до анексії частини державної
території України та втрати юридичного титулу держави
на суверенну територію. По суті, за сучасних умов дер-
жавності, перед Україною постала потенційна загроза
щодо втрати суверенітету та територіальної цілісності
держави в умовах безпосередньої військової інтервенції
з боку Російської Федерації.

Водночас, сучасні міжнародно-правові, безпекові
та політико-дипломатичні зусилля світової спільноти
виявились не здатними протидіяти військовій агресії
Росії по відношенню до суверенної території Украї-
ни.
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З метою захисту суверенітету, територіальної ціліс-
ності та недоторканості державного кордону України,
рішенням Ради Національної безпеки і оборони від 16
червня 2014 року було прийнято політичне рішення про
проведення односторонньої демаркації сухопутної
ділянки українсько-російського державного кордону [1].
Також Кабінетом Міністрів України від 3 вересня
2014 року затверджено проект "Стіна", що передбачає
упродовж шести місяців здійснити комплекс заходів з
інженерно-технічного облаштування кордону з Росією
сигналізаційними комплексами, інженерними споруда-
ми та загорожами [2].

Сьогодні в умовах безпосередньої військової інтер-
венції з боку Російської Федерації, вважаємо за необ-
хідне запровадження органами державної влади орган-
ізаційних, політичних, правових, військових, та безпеко-
вих механізмів державного управління безпекою украї-
нсько-російського державного кордону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
основоположні засади державного управління та його
механізмів є предметом досліджень В.Б. Авер'янова,
Г.В. Атаманчука, В.Д. Бакуменка, А.М. Балашова,
Т.М. Гладченко, В.Я. Малиновського Н.Р. Нижник,
Ю.В. Кобасюка, О.Ю. Оболенського, Ю.П. Сурміна,
В.О. Шамрая ін. Вагомий внесок у розвиток теоретич-
ного та практичного обгрунтування механізмів держав-
ного управління зробили О.Ю. Амосов, В.Д. Бакумен-
ко, В.В. Говоруха, В.В. Корженко, О.Б. Коротич,
М.І. Круглов,П.І. Надолішній, Р.М. Рудніцька, Ю.О. Тихо-
міров, О.В. Федорчак, Л.П. Юзьков та ін.

Аналізу теоретичних і прикладних основ державної
політики національної безпеки у сфері безпеки держав-
ного кордону присвячені дослідження О.В. Ананьїна,
О.А. Біньковського, М.М. Литвина, А.В. Махнюка,
О.Г. Мельникова, В.Ю. Мишаковського, Б.М. Олексієн-
ка, В.К. Плешка, В.М. Серватюка, А.С. Сіцінського,
П.А. Шишоліна та ін.

Водночас, на сьогодні відсутні комплексні наукові
дослідження теоретичних основ механізмів державного
управління безпекою українсько-російського державно-
го кордону.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — здійснити характеристику механізмів

державного управління безпекою українсько-російсько-
го державного кордону, визначити їх сутність та мету зап-
ровадження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналіз теоретичних підходів дає підстави стверджу-

вати, що категорія "механізми державного управління"
відіграє важливу роль у науці державного управління. У
вітчизняній науці державного управління дослідженню
теоретичних та практичних основ, що пов'язані із фор-
муванням та впровадженням механізмів державного уп-
равління присвячені роботи багатьох українських вче-
них.

Енциклопедичний словник з державного управління
(автори: Г.С. Одінцова, В.Б. Дзюндзюк, Н.М. Мельтюхо-
ва, Н.С. Миронова, О.Б. Коротич) дає визначення ме-
ханізмів державного управління як "…способів розв'я-
зання суперечностей явища чи процесу в державному уп-
равлінні, послідовну реалізацію дій, які базуються на ос-
новоположних принципах, цільовій орієнтації, функціо-

нальній діяльності з використанням відповідних їй форм
і методів управління. За формою подання — це схема-
тичне зображення статично-динамічного (структурно-
функціонального) змісту процесу управління як взає-
модії суб'єкта і об'єкта, єдності діяльності і відносин,
функціонування певної системи чи підсистеми. Склад
елементів та порядок функціонування механізмів дер-
жавного управління визначається метою, засобами впли-
ву на об'єкт, зв'язками між елементами системи, наявні-
стю ресурсів та можливостей конкретної ситуації. Обо-
в'язковими складовими є: цілі, принципи, функції, мето-
ди, інформація, технологія та технічні засоби. Залежно
від засобів, які використовуються у конкретних механі-
змах державного управління, вони можуть бути політич-
ними, економічними, соціальними, організаційними та
правовими, а також комплексними відповідно до основ-
них сфер суспільної діяльності" [3].

Професор В.Б. Авер'янов визначає, що" механізми
державного управління — це сукупність відповідних дер-
жавних органів, організованих у систему для виконання
цілей (завдань) державного управління відповідно до їх
правового статусу, та масив правових норм, що регла-
ментують організаційні засади та процес реалізації вка-
заними органами свого функціонального призначення.
Звідси складовими елементами зазначеного механізму
виступають: система органів виконавчої влади; сукупність
правових норм, що регламентують як організаційну
структуру системи органів виконавчої влади, так і про-
цеси її функціонування та розвитку" [4, с. 27].

Професор В.Д. Бакуменко зазначає, що" механізми
державного управління — це практичні заходи, засоби,
важелі, стимули, за допомогою яких органи державної
влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку
соціальну систему з метою досягнення поставлених
цілей. Схема реального механізму державного управ-
ління містить цілі, рішення, впливи, дії, результати. Ком-
плексний механізм державного управління вони визна-
чають як систему політичних, економічних, соціальних,
організаційних і правових засобів цілеспрямованого
впливу органів державного управління" [5, с. 116—117].

На думку науковців Н.Р. Нижник та О.А. Машкова,
"механізми державного управління — це складова час-
тина системи управління, що забезпечує вплив на
внутрішні (коли йдеться про механізм управління орга-
нізацією) та зовнішні (коли говорять про механізм взає-
модії з іншими організаціями) фактори, від стану яких
залежить результат діяльності управлінського об'єкта.
Механізм управління — це категорія управління, що
включає цілі управління, елементи об'єкта та їх зв'язки,
на які здійснюється вплив, дії в інтересах досягнення
цілей, методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси
управління, соціальний та організаційний потенціали.
Реальний механізм управління завжди конкретний, оск-
ільки спрямований на досягнення конкретних цілей за
допомогою впливу на конкретні фактори і цей вплив
здійснюється через використання конкретних ресурсів"
[6, с. 37].

Професор В.Я. Малиновський визначає механізми
державного управління як "…сукупність засобів орга-
нізації управлінських процесів та способів впливу на роз-
виток керованих об'єктів із використанням відповідних
методів управління, спрямованих на реалізацію цілей
державного управління" [7].

О.В. Федорчак вважає, що "механізми державного
управління — це складна система, призначена для прак-
тичного здійснення державного управління та досягнен-
ня поставлених цілей, яка має визначену структуру, ме-
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тоди, важелі, інструменти впливу на об'єкт управління з
відповідним правовим, нормативним та інформаційним
забезпеченням" [8].

М.І. Круглов розглядає механізми державного
управління як "…сукупність економічних, мотиваційних,
організаційних і правових засобів цілеспрямованого ви-
ливу суб'єктів державного управління на діяльність
об'єктів, що забезпечує узгодження інтересів учасників
державного управління, які взаємодіють. Він вважає, що
оскільки фактори державного управління можуть мати
економічну, соціальну, організаційну, політичну і право-
ву природу, то комплексний механізм державного управ-
ління повинен являти собою систему економічних, мо-
тиваційних, організаційних, політичних і правових ме-
ханізмів" [9, с. 111].

В.К. Плешко розглядає механізми державного уп-
равління у сфері прикордонної безпеки як "…сукупність
політичних, нормативно-правових, безпекових, органі-
заційних, військових, правоохоронних, мотиваційних, та
інших заходів держави, спрямованих на реалізацію зав-
дань прикордонної безпеки щодо забезпечення держав-
ного суверенітету, територіальної цілісності та незалеж-
ності України" [10].

Аналіз теоретичних підходів щодо визначення понят-
тя "механізми державного управління" дає підстави
стверджувати, що не зважаючи на відсутність у науці дер-
жавного управління загальноприйнятої дефініції цього
поняття, більшість вітчизняних науковців консолідовані
у тому, що поняття "механізми державного управлін-
ня" має комплексний характер і є певною системою, що
призначена для практичного здійснення цілей держав-
ного управління. Також встановлено, що механізми дер-
жавного управління являють собою комплекс організа-
ційних та практичних засобів, а також важелів і стимулів,
за допомогою яких органами державної влади
здійснюється управління всім спектром суспільно-пол-
ітичного життя у державі.

Проведений аналіз наукових праць вітчизняних до-
слідників дозволив сформулювати авторське поняття
"механізми державного управління безпекою українсь-
ко-російського державного кордону" як сукупність
організаційних, політичних, правових, військових, без-
пекових та інших практичних заходів держави що за-
проваджуються компетентними у сфері національної
безпеки органами державної влади України, спрямова-
них на реалізацію завдань національної безпеки щодо
забезпечення недоторканості українсько-російського
державного кордону, захисту державного суверенітету,
територіальної цілісності та незалежності України.

Зазначено, що механізми державного управління
безпекою українсько-російського державного кордону
запроваджуються з метою:

1) захисту суверенітету, територіальної цілісності та
недоторканості українсько-російського державного кор-
дону на всій його протяжності;

2) недопущення незаконної зміни суміжною держа-
вою лінії спільного державного кордону;

3) урегулювання питань договірно-правового офор-
млення українсько-російського державного кордону на
всій його протяжності;

4) протидії терористичним, екстремістськім та сепа-
ратистським проявам на українсько-російському дер-
жавному кордоні;

5) забезпечення режиму українсько-російського
державного кордону та прикордонного режиму;

6) ужиття комплексних політико-дипломатичних за-
ходів із мінімізації прикордонних інцидентів та конфлі-

ктних ситуацій на державному кордоні з Російською Фе-
дерацією;

7) сприяння сталому розвитку прикордонних регі-
онів України і Російської Федерації, розвиток дружніх
відносин між народами обох країн;

8) організації ритмічного функціонування пунктів
пропуску через українсько-російський державний кор-
дон;

9) розвитку прикордонної інфраструктури;
10) організації оперативно-службової, оперативно-

розшукової, розвідувальної, службово-бойової діяль-
ності у сфері державної безпеки;

11) упровадження інших практичних заходів, що зу-
мовлені обстановкою на кордоні з Російською Федера-
цією.

Виходячи з аналізу сучасної військово-політичної об-
становки на кордоні з РФ, нами пропонується такі види
механізмів державного управління безпекою украї-
нсько-російського державного кордону:

а) загальні:
— організаційний механізм;
— політичний механізм;
— правовий механізм;
б) спеціальні:
— безпековий механізм;
— військовий механізм.
З метою вдосконалення формування та реалізації

державної політики у сфері безпеки українсько-російсь-
кого державного кордону, розглянемо та охарактери-
зуємо механізми державного управління у цій сфері.

Організаційний механізм державного управління
безпекою українсько-російського державного кордо-
ну має за мету забезпечення та попередження й нейт-
ралізації потенційних і реальних загроз національній
безпеці України у сфері безпеки українсько-російсько-
го державного кордону та запровадження єдиної дер-
жавної політики національної безпеки у цій сфері шля-
хом:

— створення сприятливих внутрішньополітичних си-
туацій для забезпечення національної безпеки у сфері
безпеки українсько-російського державного кордону;

— забезпечення єдиної координації і взаємодії між
органами державної влади України, що мають компетен-
цію з питань забезпечення безпеки українсько-ро-
сійського державного кордону;

— розроблення додаткових заходів щодо зміцнен-
ня обороноздатності України у зв'язку з агресією Рос-
ійської Федерації;

— посилення відповідальності органів державної
влади всіх рівнів за порушення конституційних прав і сво-
бод людини та громадянина;

— побудови ефективної системи забезпечення без-
пеки українсько-російського державного кордону за ра-
хунок комплексного

— реформування сектору безпеки і оборони Украї-
ни;

— розвитку можливостей держави для оперативно-
го реагування на потенційні загрози з боку РФ у при-
кордонній сфері, всебічне забезпечення сил безпеки та
оборони держави для ефективного захисту національ-
них інтересів України на державному кордоні;

— вдосконалення бюджетної політики України у
сфері безпеки і оборони на основі законодавчого підви-
щення норм фінансування сил безпеки і оборони;

— удосконалення та розвитку системи демократич-
ного цивільного контролю над сектору безпеки та обо-
рони України.
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Таким чином, організаційний механізм державного уп-
равління безпекою українсько-російського державного
кордону України — це система певних інструментів, ме-
тодів, засобів, важелів та заходів, що спрямований на за-
безпечення та попередження й нейтралізації потенційних
і реальних загроз національній безпеці України у сфері
безпеки українсько-російського державного кордону.

Політичний механізм державного управління безпе-
кою українсько-російського державного кордону має за
мету запровадження комплексу політико-дипломатичних
заходів, що спрямовані на політичну підтримку з боку
світової спільноти прагненням України захистити дер-
жавний суверенітет, територіальну цілісність та недотор-
каність державного кордону в умовах військової інтер-
венції з боку Російської Федерації.

Політичний механізм реалізується шляхом:
— забезпечення політичної підтримки України з боку

Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та
інших провідних країн світу;

— залучення до активного співробітництва впливо-
вих міжнародних організацій, в т.ч. ООН, ОБСЄ, Ради
Європи;

— надання політичної підтримки з боку усієї світо-
вої спільноти мирних ініціатив України щодо врегулю-
вання кризової ситуації у Луганській та Донецькій обла-
стях мирним (безконфліктним) шляхом;

— засудження військової інтервенції Російської Фе-
дерації проти України та введення розширеного пакету
санкцій;

— забезпечення повноправної участі України у
міжнародних безпекових організаціях, отримання від
міжнародного співтовариства додаткових гарантій щодо
захисту суверенітету та територіальної цілісності Украї-
ни;

— ужиття комплексу політико-дипломатичних за-
ходів, що спрямовані на залучення політичної, військо-
вої, гуманітарної та іншої підтримки Україні з боку ЄС
та США для оборони та захисту державного кордону з
РФ;

— розробки та імплементації міжнародних проектів
та програм, що спрямовані на посилення безпеки украї-
нсько-російського державного кордону;

— організації переговорного процесу щодо розши-
рення формату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ,
що організовує свою діяльність на кордоні з РФ.

Таким чином, політичний механізм державного
управління безпекою українсько-російського державно-
го кордону України — це комплекс політико-диплома-
тичних заходів, які спрямовані на підтримку з боку світо-
вої спільноти прагненням України захистити державний
суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість
державного кордону в умовах військової інтервенції з
боку Російської Федерації.

Правовий механізм державного управління безпе-
кою українсько-російського державного кордону має за
мету нормативно-правове врегулювання між Україною і
Російською Федерацією питань спільного державного
кордону, дотримання його режиму та забезпечення без-
пеки.

Правовий механізм реалізується шляхом:
— організації переговорного процесу з Російською

Федерацією з питань підготовки та укладення міждер-
жавних договорів про спільний державний кордон, а та-
кож про режим спільного державного кордону, співро-
бітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань;

— дотримання усталених принципів та норм міжна-
родного права, а також забезпечення верховенства пра-

ва під час підготовки та укладення міждержавних дого-
ворів з РФ про спільний кордон;

— правового врегулювання питань функціонування
пунктів пропуску на українсько-російському державно-
му кордоні, розвитку прикордонної інфраструктури та
охорони довкілля;

— узгодження правових норм з питань утримання
лінії державного кордону, прикордонних знаків та при-
кордонної інфраструктури; впровадження господарсь-
кої та природоохоронної діяльності;

— надання правової допомоги у питаннях охорони
та захисту спільної ділянки державного кордону.

— врегулювання питань міждержавної співпраці між
Україною і Росією у разі виникнення техногенних катас-
троф, стихійного лиха, прикордонних інцидентів тощо.

Отже, правовий механізм державного управління
безпекою українсько-російського державного кордону
являє собою систему правових норм, що містяться в чин-
них міждержавних між Україною і РФ договорах та уго-
дах. Зазначені міждержавні договори та угоди спрямо-
вуються на урегулювання на міждержавному рівні питань
забезпечення безпеки українсько-російського держав-
ного кордону.

Безпековий механізм державного управління безпе-
кою українсько-російського державного кордону, спря-
мований на забезпечення та попередження й нейтралі-
зації потенційних і реальних загроз національній безпеці
України у сфері безпеки українсько-російського держав-
ного кордону з метою захисту суверенітету, територіаль-
ної цілісності та недоторканості українсько-російсько-
го державного кордону шляхом:

— створення ефективної системи охорони та обо-
рони українсько-російського державного кордону від те-
рористичної загрози, переміщення на територію Украї-
ни членів терористичних угруповань, зброї, боєприпасів,
засобів диверсій та терору з території Російської Феде-
рації;

— протидії сепаратистським, екстремістським,
транскордонним та іншим злочинним угрупованням, що
організовують свою протиправну діяльність через
українсько-російський державний кордоні;

— захисту державного кордону від розвідувально-
підривної діяльності спеціальних служб РФ, що спрямо-
вана на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в
Україні;

— протидії спробам незаконної зміни проходження
лінії українсько-російського державного кордону та за-
безпечення єдиного юридичного титулу кордону з РФ
на всій його протяжності;

— захисту національних інтересів України на украї-
нсько-російському державному кордоні та у акваторії
Азовського і Чорного морів, а також Керченській протоці;

— врегулювання питань договірно-правового офор-
млення українсько-російського державного кордону та
дотримання його режиму на підставі усталених принципів
міжнародного права;

— забезпечення чіткої координації та взаємодії ком-
петентних органів державної влади України, що спря-
мована на охорону та оборону українсько-російського
державного кордону;

— захисту громадян України під час перетинання
спільного з РФ державного кордону, забезпечення рит-
мічного функціонування пунктів пропуску та прикордон-
ної інфраструктури;

— мінімізації прикордонних інцидентів та конфлік-
тних ситуацій на українсько-російському державному
кордоні.
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Отже, безпековий механізм державного управління
безпекою українсько-російського державного кордону —
це комплекс спеціальних заходів, що спрямовані на за-
хист суверенітету, територіальної цілісності та недотор-
каності українсько-російського державного кордону.

Військовий механізм державного управління безпе-
кою українсько-російського державного кордону має за
мету забезпечення адекватного реагування на загрозу
повномасштабної військової агресії Російської Феде-
рації на суверенну територію України шляхом:

— підготовки сил безпеки та оборони до ефектив-
ного стримування Росії від подальшого застосування
воєнної сили по відношенню до України;

— оперативного реагування Збройних Сил України,
інших військових формувань та правоохоронних органів
на військову агресію з боку РФ;

— забезпечення чіткої координації та взаємодії
суб'єктів забезпечення національної безпеки і оборони;

— надання озброєного опору незаконним воєнізо-
ваним формуванням, терористичним, екстремістським та
сепаратистським угрупованням, що посягають на суве-
ренітет та територіальну цілісність України;

— протидії та недопущення (військовими силами та
засобами) протиправній зміни проходження лінії дер-
жавного кордону, а також спробам захоплення і неза-
конного використання (освоєння) прикордонних ділянок
території України;

— звільнення території України від окупації Автоном-
ної Республіки Крим з боку Російської Федерації, віднов-
лення цілісності та суверенності держави, прав та свобод
громадян України на тимчасово окупованих територіях.

Отже, військовий механізм державного управління
безпекою українсько-російського державного кордону
— це комплекс спеціальних заходів, що спрямовані на
забезпечення адекватного реагування на загрозу повно-
масштабної військової агресії Російської Федерації на
суверенну територію України.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що механ-

ізми державного управління безпекою українсько-рос-
ійського державного кордону — це сукупність організа-
ційних, політичних, правових, військових, безпекових та
інших практичних заходів держави що запроваджують-
ся компетентними у сфері національної безпеки органа-
ми державної влади України, спрямованих на реаліза-
цію завдань національної безпеки щодо забезпечення
недоторканості українсько-російського державного кор-
дону, захисту державного суверенітету, територіальної
цілісності та незалежності України.

Обгрунтовано, що найважливішими для сфери без-
пеки українсько-російського державного кордону є
організаційний, політичний, правовий, безпековий та
військовий механізми державного управління, а також
з'ясовано їх роль у системі державного управління в цій
сфері в умовах безпосередньої військової інтервенції з
боку Російської Федерації.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики є, на наш погляд, вивчення міжнародного досвіду
врегулювання проблемних питань на державному кор-
доні під час військового конфлікту.
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ВСТУП
Аграрний сектор виконує ряд суспільно значущих

функцій. Він не тільки виробляє продукцію, а й забез-
печує відтворення суспільно значущих цінностей, ро-
бить значний внесок у підтримання життєздатності
сільської місцевості, збереження аграрного ландшаф-
ту та культурної спадщини, збереження агробіологі-
чної різноманітності.

Аналіз розвитку сільських територій у нових соці-
ально-економічних умовах припускає, дослідження
наявності соціальних факторів, без яких неможливий
їх сталий розвиток. При цьому соціально-економіч-
ний розвиток сільських територій передбачає за
змістом різноспрямований процес. Змістовно він
може значно видозмінюватися, розрізнятися за ря-
дом причин в залежності від вихідного рівня, особли-
востей конкретного регіону, його виробничої струк-
тури і спеціалізації, географічного положення та ін.

Вітчизняна наука відстежує стан сільськогоспо-
дарського виробництва, надає пропозиції щодо по-
ліпшення ситуації, обгрунтовує подальші напрями його
розвитку. Вагомий доробок у розв'язання зазначених
проблем забезпечили у своїх працях такі науковці, як
В.Г. Андрійчук, М.В. Гаман, О.І. Дацій, В.В. Зіновчук,
С.М. Кваша, М.І. Кісіль, М.Х. Корецький, М.Ф. Кро-
пивко, І.І. Лукінов, М.Й. Малік, В.Я. Месель-Веселяк,
Б.Й. Пасхавер, Г.М. Підлісецький, І.В. Прокопа,
П.Т. Саблук, В.В.Ушкаренко, І.І. Хоменко, А.М. Шев-
ченко, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування напрямів реалізації

державної політики розвитку сільських територій в
Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Виходячи з сучасних трактувань повноцінного

сталого розвитку регіонів, сталий розвиток сільських
регіонів можна охарактеризувати як рівномірне на-
рощування позитивних соціальних показників в
повній відповідності з економічним та екологічним
розвитком сільського регіону.

Інтеграція в європейський та світовий економіч-
ний простір зумовлює сучасні вимоги до перетворень
в агропромисловому комплексі Україні, серед яких:
підвищення якості життя сільських громадян; забез-
печення повної зайнятості працездатного населення;
безперервне зростання реальних доходів сільських
сімей; розширення виробництва та торгівлі продо-
вольчими товарами і послугами; сталий, конкурентос-
проможний розвиток сільських територій та забезпе-
чення охорони навколишнього середовища [3, с. 108].

Перехід до сталого розвитку означає поступове
забезпечення цілеспрямованої самоорганізації сусп-
ільства в економічній, соціальній та екологічній сфе-
рах. Виходячи з цього підходу, необхідно з'ясувати,
що домогосподарство вже має в своєму розпоряд-
женні, визначити спектр оптимального застосування
наявних ресурсів і на цій основі формувати систему
заходів соціально-економічного розвитку. Застосу-
вання означеного підходу означає мобілізацію "того,
що є" замість привнесення ззовні "того, що хотілося
б мати". Мобілізація враховує внутрішні ресурси те-
риторії, її внутрішній капітал, що включає [4]: людсь-
кий капітал (навички, знання, здоров'я і здатність до
роботи); соціальний капітал (формальні і неформальні
соціальні зв'язки і взаємини з оточуючими, відпові-
дальність і здатність адаптуватися до змін); природ-
ний капітал (природні ресурси та навколишнє сере-
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довище, а також ті можливості, які вони представля-
ють); фізичний капітал (обладнання, технології, про-
дукція, інфраструктура); фінансовий капітал.

На цінність того чи іншого капіталу, з точки зору
можливості його використання, впливають такі
зовнішні фактори, як діюча в регіоні політика розвит-
ку, суспільні інститути, діяльність підприємств і
організацій. У ряді випадків навіть прихильне політич-
не становище не може істотно просунути справу,
якщо великі витрати на застосування самого вагомо-
го ресурсу території.

У багатьох роботах відзначається, що забезпе-
чення сталого розвитку сільських територій є комп-
лексною проблемою і можливо за умови: макроеко-
номічної стабільності; збалансованого розвитку еко-
номіки; забезпеченні економічного зростання в
сільському господарстві; розширенні несільськогос-
подарської зайнятості населення у сільській місце-
вості; досягнення на селі соціально близьких до
міських умов отримання доходів і суспільних благ;
поліпшення умов доступу господарюючих суб'єктів,
які ведуть підприємницьку діяльність на селі, до
ринків матеріально-технічних, кредитних, інформа-
ційних, інших ресурсів; формування в сільській
місцевості інститутів громадянського суспільства,
що забезпечують захист економічних і соціальних
інтересів різних груп сільського населення; здійснен-
ня програм поліпшення екологічної ситуації в
сільській місцевості.

Одна з проблем забезпечення сталого розвитку
сільської території полягає в подоланні адміністра-
тивної роз'єднаності в управлінні сільськими тери-
торіями та посилення координації в забезпеченні
сільського розвитку між: міністерствами і відомства-
ми; державними, регіональними та місцевими орга-
нами влади; органами державної та місцевої влади,
громадськими та комерційними організаціями, суб-
'єктами бізнесу та населенням.

У багатьох дослідженнях відзначається, що ук-
раїнське село переживає системну кризу, основни-
ми проявами якої є [1, с. 175]: скорочення чисель-
ності сільського населення; бідність (масштаби якої
в селі значно більше, ніж у місті); поширення девіан-
тної поведінки в сільських громадах; більш низькі
розвитку сільського господарства; скорочення ме-
режі сільської соціальної інфраструктури, площі
історично освоєних ландшафтів; низький рівень жит-
тя та високий рівень безробіття сільського населен-
ня; зниження якості життя населення у сільській
місцевості.

Існуючі соціальна й інженерна інфраструктури не
відповідають сучасним вимогам. Основна частина
сільського житлового фонду не мають елементарних
комунальних зручностей. Спостерігається зменшен-
ня кількості закладів соціальної інфраструктури, зни-
ження доступу сільських жителів до основних соц-
іальних послуг — освіти та охорони здоров'я. Прак-
тично перестала функціонувати мережа сільських
підприємств побутового обслуговування. Існуюча
сільська дорожньо-транснортная мережа не відпові-
дає сучасним вимогам.

Сільськогосподарські товаровиробники відчува-
ють нестачу фінансових ресурсів для поточної і, особ-
ливо, інвестиційної діяльності. Інвестори, які прий-
шли в аграрний сектор в останні роки з інших галу-
зей економіки, створюють інтегровані агропромис-
лові компанії за участю підприємств сільського гос-
подарства, практично не вкладаючи кошти в комплек-
сний розвиток сільських територій.

Подолання сільської кризи сьогодні є пріоритет-
ним завданням не лише аграрної, а й загальної соці-
ально-економічної політики. Ситуація загрожує

країні низкою системних ризиків, серед яких слід на-
звати передусім такі: втрата продовольчої безпеки;
втрата контролю над величезними територіями і
відповідно, порушення територіальної цілісності Ук-
раїни, зростання загрози закордонної експансії; ско-
рочення територій традиційного проживання і тради-
ційних занять народів Україні, що загрожує механіз-
мам відтворення культури і може призвести до втра-
ти соціально-генетичного коду країни; дестабілізації
соціально-політичної ситуації; загострення соціаль-
ної кризи в містах.

Сільський криза на думку багатьох дослідників
зумовлена низкою причин, серед яких: історично на-
копичилося соціально-економічне відставання села;
недостатня ефективність аграрної політики, виклю-
чення сільського господарства з числа пріоритетних
галузей; криза великих сільськогосподарських
організацій, що виконують життєзабезпечувальну
функцію в сільській місцевості; фактична відсутність
політики по зближенню рівня і якості життя в місті
й на селі; вузькогалузевий підхід до розвитку села;
обмеженість доступу сільського населення до ринків
матеріально-технічних, фінансових та інформацій-
них ресурсів; слабкість інститутів громадянського
суспільства в сільських районах і, насамперед,
сільських органів управління; інформаційна ізольо-
ваність села [3].

Подолання перерахованих недоліків соціально-
економічної та аграрної політики має скласти зміст
політики сталого розвитку сільських територій і кон-
кретних програм галузевого і міжгалузевого харак-
теру, які розробляються у цій галузі.

Відсутність цілісної стратегії та ефективних ме-
ханізмів здійснення програм сталого розвитку в Україні
перешкоджає подоланню відставання села від міста за
рівнем і умовами життя, стримує формування соціаль-
но-економічних умов сталого розвитку сільських тери-
торій.

У теорії сформульовано наступні принципи, на
яких має будуватися державна стратегія сталого
розвитку сільських територій: збереження традиц-
ійних сільських територій; розвиток села як єдино-
го соціально-економічного, територіального, при-
родного та культурно-історичного комплексу, що
виконує виробничі, соціально-демографічні, куль-
турні, природоохоронні та рекреаційні функції; роз-
виток всіх форм власності на землю; подолання відо-
собленості села на основі розширення і поглиблен-
ня його зв'язків з містом, інтегрування села в єдину
загальноекономічну систему шляхом агропромисло-
вої інтеграції та кооперації, створення різних гос-
подарських структур з сумісними функціями, роз-
витку дорожньо-транспортних комунікацій, теле-
фонного та інших форм зв'язку, створення єдиних
систем громадського обслуговування населення,
поступова агломерація міста і села в динамічну
єдність, яка розвивається; взаємодія програм зі ста-
лого розвитку сільських територій з заходами агро-
продовольчої політики держави на найближчу пер-
спективу, в тому числі зі структурною перебудовою
сільськогосподарського виробництва; розвиток соці-
ального партнерства між державою, регіонами та
сільським населенням; економічна та територіальна
доступність соціальних послуг та об'єктів соціаль-
ної сфери для всіх груп сільського населення; по-
єднання заходів державної підтримки з мобілізацією
місцевих ресурсів, якими володіють сільські спільно-
ти; вирівнювання міжрегіональних рівнів економіч-
ного і соціально-культурного розвитку сільських
територій; демократизація життя сільських громад,
підвищення участі населення у прийнятті рішень,
пов'язаних з розвитком виробництва, плануванням і
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забудовою поселень, іншими аспектами життя
сільського соціуму шляхом розвитку колективно-до-
говірного регулювання трудових відносин, розвит-
ку місцевого самоврядування, діяльності громадсь-
ких та громадсько-господарських організацій; еко-
логічно ощадливий підхід і дбайливе ставлення до
незамінних природних ресурсів при розробці та ре-
алізації механізмів життєзабезпечення сільських
жителів.

Такий підхід дозволить не тільки визначити ос-
новні пріоритети та механізми вирішення поставле-
них завдань, а й скоординувати дії всіх зацікавлених
учасників виходячи з найбільш актуальних завдань
економічної та соціальної політики України.

Забезпечення сталого розвитку сільських тери-
торій потребує прийняття й реалізації державних про-
грам соціально-економічного розвитку українського
села, перш за все, спрямовані на підвищення зайня-
тості і доходів сільського населення, розвиток регіо-
нальних органів управління, стимулювання не-
сільськогосподарського бізнесу в сільській місцевості
[1].

Неконтрольований із боку держави перехід еко-
номіки країни на ринкові засади призвели до зане-
паду більшості сільських територій України за винят-
ком деяких, розташованих в рекреаційних місцевос-
тях та приміських зонах. Занепад сільських тери-
торій зумовлений причинами довготривалого харак-
теру щодо реалізації аграрного реформування [2, с.
43]. Основними з них є: по-перше, стереотипний
підхід до сільських територій як виключно просто-
рової бази сільськогосподарського виробництва, що
дає підставу для хибних висновків про зако-
номірність зменшення чисельності сільського насе-
лення внаслідок скорочення зайнятості в сільсько-
му господарстві; по-друге, непривабливість підприє-
мницького середовища на селі через нерозвиненість
виробничої, ринкової та соціальної інфраструктури;
по-третє, вилучення з процесу аграрного реформу-
вання кооперації як засобу реалізації інтересів
сільськогосподарських товаровиробників; по-чет-
верте, ігнорування суспільних інтересів у ході зе-
мельних трансформацій та відсутність чітко пропи-
саних обмежень права приватної власності на зем-
лю, соціальних обтяжень і механізмів їх реалізації;
по-п'яте, дефіцит фінансового ресурсу через моно-
полізацію продовольчого ланцюга інтегрованими
структурами та посередниками, недосконалість по-
даткової і бюджетної систем; по-шосте, інерційність
мислення і поведінки сільських жителів у розв'язанні
проблем працевлаштування, задоволення побутових
та соціально-культурних потреб, слабкість місцево-
го самоврядування; по-сьоме, неусвідомлення і нех-
тування багатофункціональної ролі сільського гос-
подарства, ігнорування сільської специфіки і потреб
у різних напрямах державної політики — регіо-
нальній, регуляторній, соціальній, бюджетній тощо;
по-восьме, неврахування екологічних аспектів у про-
цесі аграрних трансформацій, відсутність державно-
го контролю за дотриманням агроекологічних вимог
господарювання; по-дев'яте, незадовільна організа-
ція трансферу об'єктів соціального призначення
сільгосппідприємствами до державної та комуналь-
ної власності та відсутність їх подальшого належ-
ного фінансування, низький рівень інформаційно-
просвітницької діяльності, направленої на створен-
ня позитивного іміджу, переваг та можливостей роз-
витку сільських територій України.

ВИСНОВКИ
Враховуючи зазначене, подальший розвиток

сільських територій може відбуватися за трьома

варіантами. По-перше, посилення сформованих
тенденцій, продовження комерціалізації сіль-
ськогосподарського виробництва, що супровод-
жується поширенням надвеликих господарських
формувань з їх низькою соціальною й екологіч-
ною відповідальністю; консервація нерозвине-
ності сільської економіки і інститутів сільського
розвитку. За такого варіанту прискорюватиметь-
ся знелюднення села і деградація всіх інших його
потенціалів.

По-друге, збільшення підтримки розвитку
сільського господарства та частково соціальної інфра-
структури; декларування окремих соціоекономічних і
екологічних заходів, а також диверсифікації сільської
економіки за відсутності реальних механізмів і фінан-
сових джерел їх реалізації. Це сприятиме певному пол-
іпшенню матеріального становища і умов проживання
сільського населення, однак не забезпечить розв'язан-
ня проблем зайнятості, екологічної безпеки господа-
рювання і проживання, поступального розвитку
сільських спільнот.

По-третє, створення умов для реалізації бага-
тофункціональності сільського господарства і села
в інтересах суспільства, що передбачає раціональ-
не формування конкурентоспроможного багатога-
лузевого і різноукладного сільського господарства,
диверсифікованої сільської економіки, сприятли-
вих агроландшафтів, якіснішого середовища про-
живання на основі нарощування людського і соц-
іального капіталів та розвитку партнерства держа-
ви, бізнесу, громад. Це дозволить реформувати си-
стему управління сільськими територіями, активі-
зувати ініціативність та відповідальність сільських
територіальних громад, розширити сферу прикла-
дання праці, збільшити доходи сільського населен-
ня і доступність базових послуг, нормалізувати де-
мографічну ситуацію на значній частині сільських
територій.
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THE NECESSITY OF INTRODUCING THE INSTITUTE OF CIVILIZED LOBBYISM IN UKRAINE

У статті розглянуто проблеми лобізму в Україні. Розкриті такі поняття, як лобізм, об'єкт, суб'єкт
та процес лобізму. Описано основні форми та технології лобізму, специфіка української прак-
тики лобіювання, позитивні та негативні сторони лобізму. Проаналізовано співвідношення явищ
лобізму та корупції в умовах сучасного світового політичного процесу, розглянуто шляхи вирі-
шення правового регулювання лобістської діяльності в розвинених країнах. Досліджено про-
блему законодавчого регулювання лобістської діяльності в Україні. Обгрунтовано необхідність
впровадження інституту цивілізованого лобізму в Україні.

The article deals with the problems of lobbyism in Ukraine. Such notions as lobbyism, its subject,
object and process are described. The main forms and technologies of lobbyism, the specifics of the
Ukrainian lobbying practices, as well as the pros and cons of lobbyism are investigated. The
correlation between the lobbyism and corruption in within the current political process in the world is
analyzed, along with the ways of legislative regulation of lobbying activities in developed countries.
The problem of legislative regulation of lobbying in Ukraine is examined. The necessity of introducing
the institute of civilized lobbyism in Ukraine is substantiated.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будь-яка країна, розбудовуючи власну політико-ад-

міністративну модель управління, стикається з необхід-
ністю вирішення питань взаємодії влади та недержавних
установ. Лобізм — це певний механізм вирішення цього
питання. Проте в Україні він досить часто сприймається
як суто корупційна технологія.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематиці взаємовідносин влади та груп інте-

ресів, питанням регулювання лобістської діяльності в Ук-
раїні та за її межами присвячені праці вітчизняних і зару-
біжних науковців, зокрема О. Войнич, В. Головко, О. Кар-
пенко, М. Недюхи, Н. Пимонова, В. Самофалова, П. Тол-
стих, М. Федоріна та ін. Проте досі невирішеною части-
ною проблеми є чітке визначення об'єктів та суб'єктів
лобістської діяльності, а також встановлення межі між
лобізмом та корупцією.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування необхід-

ності впровадження інституту цивілізованого лобізму в
Україні та розробка рекомендацій з удосконалення ме-
ханізмів державного регулювання взаємовідносин груп
інтересів (груп тиску) та органів публічної влади в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Слово "lobby" вперше зафіксоване у словнику анг-

лійської мови 1553 р., ним позначали прохідні коридори,

переважно у монастирях, які ставали місцем зустрічей
зацікавлених осіб із "зовнішнього" для монастиря світу
та його мешканців, що мали на той час чималу владу, у
тому числі й за межами релігійної споруди. З 1640 р. сло-
вом "lobby" почали називатися приміщення навколо залів
засідань у будинку Палати громад англійського парла-
менту. У 1808 р. термін "lobby" було зафіксовано у сте-
нограмі дебатів Конгресу США, ним було позначено гру-
пу осіб, які намагалися будь-якими способами вплинути
на законодавців за межами палат американського пар-
ламенту [1].

Слід зазначити, що існують різні підходи до тлума-
чення поняття "лобізм", про що свідчать дані таблиці 1, в
якій представлена лише незначна кількість визначень ло-
бізму, запропонована науковцями.

Слід зауважити, що в усіх наведених визначеннях
присутні поняття "групи інтересів", "групи тиску", "гру-
пи громадськості" тощо. До груп інтересів належать всі
соціальні спільноти, об'єднані спільним інтересом, що
прагнуть реалізувати його шляхом впливу на політич-
ний процес без прямого захоплення і здійснення дер-
жавної влади (некомерційні організації, асоціації,
спілки, корпорації, бюрократичні та партійні групи, що
реалізують свої корпоративні інтереси). Групу інте-
ресів, яка почала здійснювати активні дії відносно
органів державної та місцевої влади з метою законо-
давчого або адміністративного забезпечення своїх
інтересів, називають групою тиску. Група тиску може
одночасно бути й лобістом, якщо здійснює тиск сама,
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але може й не бути ним, якщо захищає свої інтереси за
допомогою найнятих лобістів [8].

Отже, процес лобіювання виглядає наступним чином:
усвідомлення конкретного інтересу; об'єднання в групу
інтересів; визначення лобістської мети; виявлення адре-
сата тиску (об'єкта лобістської діяльності); вибір суб'єкта,
що здійснюватиме лобістську діяльність; визначення
форм та методів здійснення лобістської діяльності; орган-
ізація лобістського тиску; результат лобістської діяль-
ності (рішення, дія чи бездіяльність); наслідки від прий-
няття (неприйняття), виконання (невиконання) рішення.

Отже, розглянемо окремі етапи процесу лобіюван-
ня.

Найчастіше метою лобістської діяльності є умови
господарювання. Загалом лобістська діяльність спрямо-
вана переважно на збільшення прямих доходів компанії,
мінімізацію її фінансових витрат та запобігання прийнят-
тю норм (рішень), внаслідок яких компанії може бути
заподіяна фінансова шкода. Збільшення прямих доходів
компанії відбувається шляхом укладання державних кон-
трактів та/або виграшу в державних тендерах (характер-
но для фармацевтичної, будівельної галузей, військово-
промислового комплексу); зміни норм, у результаті чого
відкриваються нові ринки збуту продукції, розширюєть-
ся попит (наприклад, лобіювання підвищення імпортно-
го мита); отримання пільг, концесій, ліцензій, квот, дер-
жавних гарантій, державного фінансування тощо.
Мінімізація фінансових витрат компанії відбувається за
рахунок зниження адміністративних витрат, які напря-
му не пов'язані з витратами на виробництво товарів (по-
слуг), зокрема, зміни оподатковуваної бази; неподатко-
вих платежів (екологічних виплат тощо); неофіційних не-
податкових платежів, що примусово стягуються політич-
ною елітою на підтримку реалізації державних функцій,
політичних партій чи проектів. У таких галузях, як тю-
тюнова, алкогольна, телекомунікаційна на блокування
негативних політичних рішень, у результаті яких компанії
може бути заподіяна фінансова шкода, припадає понад
2/3 часу лобістів [9].

У лобіста завжди є конкретний об'єкт впливу, за по-
середництва якого відбувається досягнення визначеної
мети. Політичний стейкхолдер — це узагальнена назва
представника державної (муніципальної) влади, від дум-
ки (позиції, резолюції, висновків, голосування) якого за-
лежить подальша доля питання, що цікавить лобіста.
Політичних стейкхолдерів поділяють на представників
публічної влади, що безпосередньо обираються населен-
ням (наприклад, парламентарів) і чиновників (бюрок-

ратів), які призначаються на свої посади. Ядром бюрок-
ратичної системи цінностей є кар'єра та пов'язані з поса-
дою блага, влада й статус. Тому збереження та зміцнен-
ня положення у владній вертикалі є головним мотивом
діяльності чиновників. Домінуючим мотивом діяльності
більшості публічних політиків є можливість бути пере-
обраним, а, отже, зберегти свою посаду, високий соціаль-
ний і політичний статус і, дякуючи цьому, отримувати
значну винагороду. Проблема переобрання змушує пуб-
лічного політика балансувати між інтересами соціальних
і бізнес груп. Перші мають електоральний ресурс (наприк-
лад, профспілки); другі — фінансовий, в якому політик
зацікавлений у період виборів. Професійному лобісту не-
обхідно уважно відслідковувати будь-які потреби пол-
ітичного стейкхолдера, допомога в реалізації яких спри-
ятиме зміцненню їх взаємовідносин [10].

Науковці розглядають дві моделі впливу на політич-
них стейкхолдерів. Модель "корупційного впливу" ба-
зується на тому, що цінністю є "гроші", які передаються
політичному стейкхолдеру. В країнах зі слабкою систе-
мою стримувань і противаг, фінансовий капітал об-
мінюється на політичні рішення прямим шляхом: безпо-
середньою передачею грошей. В країнах з розвинутою
системою контролю — шляхом фінансування виборчих
компаній, фондів, переказом коштів на офшорні рахун-
ки тощо. В моделі "інформаційного лобіювання" голов-
ною цінністю лобістів у взаємовідносинах з політичними
стейкхолдерами є "інформація" [11]. В процесі роботи з
лобістом публічного політика може зацікавити два види
інформації: а) інформація, пов'язана з підготовкою до-
кумента (рішення), в розробці якого він бере (може бра-
ти) участь — така інформація забезпечує його необхід-
ними аргументами, сприяє зростанню його компетенції
та популярності серед виборців; б) інформація, пов'яза-
на з уподобаннями виборців — допомагає політику пра-
вильно реагувати на політичні виклики, задовольняючи
потреби своїх виборців та тих груп впливу, на які він спи-
рається. Очевидно, що ключові потреби політичного стей-
кхолдера (гроші, інформація та PR) зумовлюють певний
тип поведінки лобіста у процесі взаємодії з ним [10].

Погоджуємось з П.А. Толстих, який під суб'єктом
лобізму розуміє недержавних акторів, які цілеспрямова-
но впливають на орган державної влади з метою досягти
прийняття вигідного для них політичного рішення.

При широкому підході до суб'єктів лобізму відносять:
— приватних осіб, що впливають на владу з метою

реалізації своїх власних інтересів (так званий "грома-
дянський лобізм");

Таблиця 1. Варіанти трактування поняття "лобізм"

Джерело Визначення 

[2] Лобізм з точки зору економічної парадигми – це діяльність спеціально уповноважених співробітників корпорацій, а 

також лобістських фірм професійних асоціацій, що представляють їх інтереси, спрямована на підвищення 

інтегральної прибутковості і забезпечення стійкого розвитку бізнесу за рахунок вибудовування довгострокової, 
комфортної, передбачуваної системи взаємовідносин з профільними для компанії політичними стейкхолдерами 

федерального і регіонального рівня 

[3] Лобізм – широко визнаний засіб формального і неформального впливу груп інтересів на владні структури з метою 

прийняття необхідних їм рішень; цілеспрямований вплив політичних і соціальних сил на законодавчі, виконавчі і 

державні органи влади з метою задоволення своїх інтересів 

[4] Лобізм – форма законного впливу «груп тиску» на управлінські рішення державних органів з метою задоволення 

інтересів певних соціальних структур (організацій, асоціацій, територіальних утворень, прошарків громадян тощо)  

[5] Лобізм – тиск на парламентаря шляхом особистого або письмового звернення чи в інший спосіб (організація 

масових петицій, потоку листів, публікацій) з боку яких-небудь груп або приватних осіб, мета якого – домогтись 

прийняття або відхилення законопроекту  

[6] Лобізм – одна з найпоширеніших форм впливу добровільних об’єднань людей (груп інтересів) на органи влади в 

сучасних демократичних суспільствах; розгалужена система контор і агентств монополій або організованих груп 

при законодавчих і урядових органах, що чинять тиск (від переконання до підкупу) на представників останніх із 

метою ухвалення рішень (прийняття або блокування розгляду парламентом певних законів, отримання урядових 

замовлень, субсидій тощо) в інтересах організацій, які вони представляють 

[7] Лобіювання – легітимний вплив зареєстрованих та акредитованих в установленому порядку осіб (лобістів та 

лобістських об’єднань) у власних інтересах або в інтересах замовників за винагороду (або без такої) на органи 

державної влади, посадових і службових осіб цих органів під час прийняття (участі у прийнятті) ними нормативно-

правових актів 
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— комерційні структури, які впливають на владу че-
рез свої власні підрозділи зі зв'язків з органами держав-
ної влади (GR-департаменти);

— некомерційні організації (профспілки, громадські
та некомерційні організації, ділові асоціації, різноманітні
фонди, екологічні спілки, спілки захисту прав споживачів
тощо);

— лобістські фірми — комерційні організації, які на-
дають за плату послуги з представлення інтересів замов-
ника в органах державної влади.

При обмеженому підході до суб'єктів лобіювання
відносять лише тих професійних акторів, які відстою-
ють в органах державної влади інтереси третьої сторо-
ни [12].

Лобіювання здійснюється у двох формах: прямій та
опосередкованій. За умов прямого лобіювання лобіст
контактує з представником публічної влади, який здат-
ний вирішити питання, що цікавить лобіста. Опосеред-
коване лобіювання пов'язується, насамперед, із органі-
зацією масових заходів, кампаній на підтримку певного
акту органів державної влади або протидії йому. При
цьому мета полягає у формуванні певної громадської
думки, її активізації для організації тиску на органи вла-
ди [6].

Науковці наголошують на тому, що в українському
варіанті лобізму є дуже специфічна форма — "завоюван-
ня" політичних партій національним бізнесом. У цьому
можна побачити хоч і не цілком західну, але єдино мож-
ливу форму захисту бізнесу в умовах становлення краї-
ни.

Специфікою української практики лобіювання є пе-
реважання методів лобіювання через Кабінет Міністрів
та Адміністрацію Президента. Постанова Кабінету
Міністрів є більш ефективним засобом, ніж закон. Вона
вступає в силу з моменту підписання і не проходить трьох
читань у Верховній Раді. Вартість такого документа для
замовника значно нижча. Вона дозволяє також уникну-
ти зайвої публічності процесу [13].

Технології демократичного лобіювання можна умов-
но поділити на три основні групи:

1) технології, що передбачають своєрідний "обмін"
ресурсами, скажімо, голосування політика з питання, що
лобіюється, на його "популярність", заходи підтримки,
спроможні забезпечити йому перемогу на наступних ви-
борах. Реалізація "обмінних" технологій можлива за умо-
ви, якщо групу інтересів становлять учасники добре
організованих і керованих організацій (профспілки, гро-
мадські організації, політичні партії, не представлені в
парламенті, тощо);

2) технології публічного позиціонування, спрямовані
на зміну ідейних переконань, а інколи й ціннісних орієн-
тацій осіб, котрі ухвалюють рішення. Вони передбачають
проведення інформаційно-просвітницької пропагандис-
тської кампанії ("круглих столів", конференцій, прес-кон-
ференцій тощо);

3) технології, які забезпечують доступ до процесу
підготовки й ухвалення рішень шляхом надання відпові-
дних аналітичних і емпіричних матеріалів, необхідних
документів, підготовки доповідей, законопроектів та їх
публічної презентації. Тобто використання відповідних
технологій дозволяє розглядати лобізм як своєрідну до-
помогу, яка надається представникам законодавчої й ви-
конавчої гілки влади [6].

Сьогодні в наукових джерелах ведеться дискусія про
співвідношення лобізму і корупції. Очевидно, що часті
корупційні скандали в США, Європейському Союзі та
інших країнах світу на найвищому рівні, численні прикла-
ди яких наведені в [14], в яких задіяні відомі лобісти та
представники влади, свідчать про наявність підстав для
існування даного підходу.

Проте слід наголосити на тому, що в розвинених
країнах світу існує ефективна система протидії ко-

рупції, про що свідчить наступний приклад. У 1980 р.
агенти ФБР, видаючи себе за арабських шейхів, запро-
понували хабар ряду законодавців Конгресу США. Сім
осіб пристали на пропозицію. Троє з них добровільно
пішли у відставку, троє програли вибори, один був вик-
лючений з Конгресу. Після цього всі семеро опинились
в тюрмі [15].

У даному контексті доречно також буде згадати про
бандлінг — організаційний метод мобілізації капіталу з
боку зацікавлених осіб для проведення передвиборчої
кампанії кандидата на публічну посаду чи політичної
партії в США. Мобілізація капіталу для кандидата чи
партії може здійснюватись з боку зацікавлених осіб лоб-
істами. В Західній Європі та США бандлінг жорстко рег-
ламентується на предмет обмеження надмірного впливу
груп тиску на виборних осіб [14].

П.А. Толстих, аналізуючи практику діяльності
лобістів в Росії і за кордоном, наводить ряд аргументів,
які свідчать про обмеження проникнення фінансового
капіталу у взаємовідносини політиків і лобістів, зокрема:

— посилення контролю за використанням фінансо-
вих ресурсів;

— багатогранність у прийнятті політичних рішень (в
розробці законопроекту беруть участь багато відомств,
структурних підрозділів уряду, парламенту, кожен з яких
має свою систему мотивацій та інтересів, що протидіє
можливості підкупу);

— посилення антикорупційної діяльності держав у
світі, що призводить не лише до неприйняття корупції в
суспільно-політичному середовищі, а й до підвищення
системи контролю і прозорості;

— зростання добробуту чиновників (наприклад, у
країнах з найнижчим рівнем корупції зарплата чиновників
в 3—7 разів перевищує заробітки у виробничому секторі,
тому саме державний статус і пов'язані з ним блага
(стабільність, повага тощо) є базовою цінністю, яка має
для чиновника набагато більше значення, ніж фінансова
складова [14].

Отже, погоджуємося з П.А. Толстих, який вважає,
що класифікувати лобізм з позиції легальних і неле-
гальних методів впливу на владу неправомірно. Саме
через категорію легальності проходить межа між ко-
рупцією і лобізмом. Лобізм закінчується там, де зас-
тосовується нелегальний вплив на владу. Спроба вче-
них поділити лобізм на "цивілізований" та "нецивілі-
зований", "тіньовий", "дикий" є ні чим іншим, як
підміною понять — інститут лобізму підміняється
інститутом корупції [14].

Саме про корупційні схеми йдеться в публікаціях
журналу "Український тиждень": "Топ—5 видів українсь-
кого лобізму" та "Лобізм нахабніє". "Тиждень" визначає
5 найпоширеніших форм сучасного лобізму: земельні схе-
ми, політика у сфері паливно-енергетичного комплексу,
допомога проблемним банкам, приватизація Укртелеко-
му та так звані "інноваційні проекти" [16]. Це ще раз
підтверджує відсутність чіткої межі між лобізмом та ко-
рупцією в Україні.

Правове регулювання лобістської діяльності, на нашу
думку, дозволить зробити прозорими взаємовідносини
влади і бізнесу, а також побачити, чиї інтереси насправді
відстоює той чи інший політик або чиновник.

Правовою основою лобізму в більшості демокра-
тично розвинених держав є конституційне положен-
ня, згідно з яким кожний суб'єкт суспільних відносин
має право захищати власні інтереси всіма законними
способами, зокрема беручи участь у формуванні дер-
жавної політики та впливаючи на процес прийняття
владних рішень [6], у тому числі за допомогою індиві-
дуальних й колективних звернень до органів держав-
ної влади та посадових осіб. Так, зокрема, в статті 40
Конституції України зазначено, що "усі мають право
направляти індивідуальні чи колективні письмові звер-
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нення або особисто звертатися до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та посадових
і службових осіб цих органів, що зобов'язані розгля-
нути звернення і дати обгрунтовану відповідь у вста-
новлений законом строк" [17].

За національно-територіальним принципом моделі
регулювання лобістської діяльності поділяють на англо-
саксонську та континентальну. Англосаксонська модель
характеризується наявністю формальної процедури реє-
страції груп тиску, що лобіюють в органах державної
влади. Особливістю континентальної моделі є створення
спеціалізованих інститутів в органах державної влади, що
виконують функцію акумуляції інтересів громадянсько-
го суспільства [3].

На сьогодні законодавчо врегульовано лобістську
діяльність у США (законодавчі акти "Про регулювання
лобістської діяльності" (1946), "Про розкриття лобістсь-
кої діяльності" (1995), "Про чесне керівництво та відкри-
тий уряд" (2007)), Канаді ("Про реєстрацію лобістів"
(1988), "Про лобіювання. Правила реєстрації лобістів"
(2008)), Угорщині ("Про лобістську діяльність" (2006)),
Польщі ("Нормування та регулювання лобіювання"
(2005)) та Литві ("Про лобістську діяльність" (2000)).
Проте у більшості інших країн ЄС, Швейцарії, Сербії,
Австралії існує ціла низка нормативних положень, що
регулюють вплив представницьких груп на органи вла-
ди.

Найдосконалішу систему законодавчого контролю
за діяльністю лобістів розроблено в США. Одним із го-
ловних принципів лобізму є його максимальна від-
критість. Відповідно до закону "Про регулювання лобі-
стської діяльності" (1946 р.) у країні існує процедура реє-
страції професійних лобістів, згідно з якою кожна осо-
ба, яка за винагороду займається діяльністю, що має на
меті впливати на прийняття або відхилення Конгресом
США будь-якого законодавчого акту, повинна перед
початком таких дій зареєструватися у клерка Палати
представників та секретаря Сенату і надати під прися-
гою у письмовому вигляді заяву із зазначенням свого
імені та адреси, а також роботодавця; терміну найму;
суми винагороди; коштів, виділених на лобіювання та
цілей, на які вони будуть витрачені. Лобісти зобов'язані
повідомляти, на які законодавчі акти вони планують
впливати, які нові законопроекти завдяки їх зусиллям
були внесені [18].

Згідно з законом "Про розкриття лобістської діяль-
ності" (1995 р.), лобістом вважається особа, яка витрачає
не менш ніж 20% свого робочого часу на лобістську
діяльність, має чисельні контакти з членами законодав-
чих та виконавчих органів влади та отримує за свої по-
слуги від клієнтів понад 5 тис. дол. протягом 6 місяців.
Лобісти та лобістські фірми зобов'язані реєструватися у
тих органах влади, при яких вони діють. Кожні півроку
такі компанії повинні надавати детальний звіт до відпо-
відних державних органів, в якому мають зазначатися їхні
клієнти, питання, котрі лобіювалися, та кошти, що були
отримані від цих клієнтів [18].

Закон "Про чесне керівництво та відкритий уряд"
(2007 р.) ввів щоквартальне обов'язкове надання до сек-
ретаріату Сенату відомостей про клієнтів та суми гоно-
рарів лобістів, а також заборонив представникам зако-
нодавчої та виконавчої гілок влади США отримувати
будь-які подарунки, послуги та оплату від лобістів або
іноземних представників. Закон також зобов'язав всіх
членів Конгресу інформувати про лобістів, які протягом
6 місяців шляхом невеликих внесків перевели на рахунки
структур, що контролюються законодавцями (благодійні
фонди, виборчі комітети тощо), понад 15 тис. дол. Крім
того, за 2 дні до голосування того чи іншого законопро-
екту у Сенаті, його члени, які отримували гроші від
лобістів, зобов'язані заявити про те, що ані вони самі, ані
члени їхніх родин не мають жодних особистих інтересів

до зазначеного акту. Законодавцям, винним у порушен-
нях закону, буде відмовлено у виплаті пенсій після їхнього
виходу у відставку. Суму максимального штрафу за по-
рушення закону збільшено до 200 тис. дол., а строк тю-
ремного ув'язнення — до 10 років [18].

Закони, що регулюють лобістську діяльність, допов-
нює низка суміжних законодавчих актів. На федераль-
ному рівні це закони про етику держслужбовців, феде-
ральні виборчі кампанії, на рівні штатів — крім дублю-
вання федеральних законів ще й такі, як, наприклад, у
Флориді, де законом забороняється укладати контракти
штату з особою, котра внесла кошти до фондів канди-
датів на виборчі посади [18].

Лобістською діяльністю сьогодні у Вашингтоні зай-
мається близько 80 тис. осіб, при цьому тільки при Конг-
ресі США у 2011 р. було зареєстровано понад 12,6 тис.
професійних лобістів та 3 тис. лобістських організацій,
серед яких 272 колишніх члена Конгресу та понад 2 тис.
інших колишніх високопосадовців. Американські лобісти
мають навіть свою професійну асоціацію — Американсь-
ку лігу лобістів, що об'єднує понад 900 членів організації
[18].

Рисунок 1 відображає загальні витрати на лобістсь-
ку діяльність в США.

Аналіз успішних лобістських компаній підтверджує
високу рентабельність таких проектів. Наприклад, під час
виборів до Конгресу США у 1996 р. тютюнові компанії
пожертвували політичним кандидатам, переважно рес-
публіканцям, понад $10 млн Наступного року ця галузь
отримала від Конгресу податкових пільг на суму $50 млрд
Норма прибутку 5000 до 1 дуже рідко зустрічається в зви-
чайній практиці комерційних підприємств. Наведений
приклад переконливо свідчить, що інвестиції в лобізм
можуть бути надзвичайно вигідними [9].

Офіційно в Україні лобізм як інститут відсутній. По-
чинаючи з 1999 р. до Верховної Ради України неоднора-
зово подавались законопроекти, спрямовані на узаконен-
ня лобістської діяльності, зокрема: законопроект народ-
ного депутата І. Шарова "Про лобіювання в Україні"
№3188 від 13.04.1999 р.; законопроект народного депу-
тата Ю. Сахна "Про правовий статус груп, об'єднаних
спільними інтересами (лобістських груп) у Верховній Раді
України" №3188-1 від 03.11.1999 р.; законопроект народ-
ного депутата І. Гриніва та експертів громадської орган-
ізації "Лабораторія законодавчих ініціатив" "Про
діяльність лобістів у Верховній Раді України" №8429 від
09.11.2005 р.; законопроект народного депутата В. Коно-
валюка "Про регулювання лобістської діяльності в Ук-
раїні" від 20.10.2010 р. Розпорядженням КМУ від
22.04.2009 р. була схвалена Концепція проекту Закону
України "Про вплив громадськості на прийняття норма-
тивно-правових актів (Про лобіювання)" №448-р. Відпо-
відно до даного розпорядження спеціально створеною
робочою групою Міністерства юстиції України з ураху-
ванням положень вказаної Концепції був розроблений
Проект Закону України "Про лобіювання" [7]. 6 березня
2013 р. відбулося перше засідання Робочої групи з роз-
робки проекту Закону України "Про регулювання лобі-
стської діяльності та громадського представництва (ад-
вокасі) в Україні", створеної Національним інститутом
стратегічних досліджень та Інститутом професійного ло-
біювання та адвокасі. Проте в Україні до сих пір лобізм
залишається неурегульованим і це є однією з фундамен-
тальних перепон для прогресу в сфері боротьби з коруп-
цією.

Слід зауважити, що в Україні створена неприбутко-
ва громадська організація "Інститут професійного лобі-
ювання та адвокасі", місією якої є проведення вододілу
між легітимним і корупційним впливом на формування
та реалізацію державної політики шляхом сприяння пра-
вовому визначенню та закріпленню інституту лобіюван-
ня в Україні [1].
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Як показує світовий досвід, формування
і функціонування цивілізованого лобізму пе-
редбачає реалізацію кількох важливих умов:

— легалізацію лобістської діяльності і
створення системи правового забезпечення
лобістської діяльності;

— здійснення постійного державного і
громадського контролю за лобістськими
структурами, що передбачає їх обов'язкову
реєстрацію, ліцензування, податковий конт-
роль, систему санкцій за порушення право-
вих норм тощо;

— визнання державою і суспільством
двох обставин: а) інститут лобізму може
ефективно працювати на благо суспільства;
б) лобізм в тій чи іншій формі вже вбудувався
в політичну систему країни, тому необхідно
докласти зусиль, щоб надати йому цивілізо-
ваної форми;

— умовою формування і функціонуван-
ня цивілізованого лобізму є високий профес-
іоналізм тих, хто цією діяльністю займається;

— широке інформування про діяльність лобістських
структур, що дозволяє вдосконалювати роботу всього
інституту лобізму і викорінювати будь-які форми "дико-
го лобізму" [4].

ВИСНОВКИ
Отже, лобізм — це здійснення законного впливу на

органи публічної влади (державної та муніципальної) з
боку приватних осіб, комерційних та некомерційних
організацій з метою прийняття вигідних їм законодавчих
актів, адміністративних чи політичних рішень.

Лобізм має свої переваги і недоліки. Переваги лобіз-
му:

— лобізм посідає важливе місце в механізмі демок-
ратії, бо виконує функцію представництва різноманітних
групових інтересів в органах державної та муніципаль-
ної влади та створює можливість опосередковано впли-
вати на процес ухвалення рішень і їхньої реалізації, зав-
дяки чому реалізовуються конституційні права людини;

— лобізм є індикатором найбільш гострих та супе-
речливих соціально-економічних та політичних процесів
у суспільстві;

— лобізм дозволяє розширити інформаційну базу для
прийняття зважених управлінських рішень [4; 19];

— лобізм спонукає політиків і чиновників аналізува-
ти всі альтернативні варіанти рішень, шукати компромі-
си в суперечливих інтересах різних груп [20];

— сприяє структуризації плюралізму громадської
думки, адже, реалізуючи інтереси тих чи інших груп су-
спільства, мінімізує радикалізм позицій політичних партій
в їх боротьбі за владу [4].

Негативні аспекти лобізму:
— може слугувати чинником захисту та посилення

вузьких, корпоративних інтересів;
— спроможний ідентифікуватися з небезпекою "роз-

мивання" народовладних засад суспільства, перетворен-
ня демократичних інститутів на інструмент впливу окре-
мих владних груп;

— спроможний призводити до дестабілізації ситуації,
сприяти зростанню соціальної напруги, особливо у разі
формування соціально поляризованого суспільства;

— здатний до блокування назрілих управлінських
рішень, суспільно важливих соціальних ініціатив, інте-
ресів, пріоритетів розвитку;

— спроможний дестабілізувати державну політику,
скажімо, за умов орієнтації на перерозподіл бюджету,
часту зміну пріоритетів, посилення позицій однієї з гілок
влади за одночасного послаблення іншої тощо;

— може використовуватися як інструмент збагачен-
ня окремих верств, осіб;

— може використовуватися як інструмент пріоритет-
ного задоволення іноземних інтересів за рахунок вітчиз-
няних;

— може виступати у формі прояву соціальної неспра-
ведливості у зв'язку з тим, що результати лобіювання
великого бізнесу, з огляду на його значні фінансові мож-
ливості, значно вище ніж у інших груп та громадських
структур [4, 18, 19].

Для того, щоб лобізм приносив користь всьому су-
спільству, необхідні відповідні умови: реальна дія демок-
ратичних інститутів і норм, економічна і політична
стабільність, свобода засобів масової інформації, стійке
громадянське суспільство тощо [4].

Діяльність вітчизняних лобістів не регламентується
законодавчими актами. Законодавче регулювання ло-
бізму може забезпечити над ним державний та громадсь-
кий контроль. Доки це не буде зроблено, лобізм тісно
переплітатиметься із корупцією.
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Джерело: побудовано за даними [9].
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THE MAIN WAYS OF PREVENT AND FIGHT AGAINST CORRUPTION IN UKRAINE

У статті висвітлено сутність поняття, причини виникнення та класифікації заходів запобігання та
протидії корупції. Охарактеризовано роль корупції у суспільства та її сутність у процесі трансфор-
мації країни. Особливу увагу акцентовано на причинах виникнення та поширення корупції в Україні.
Подано особливості корупції кризового типу. Проаналізовано основні напрями боротьби з коруп-
цією. Наведено приклади зарубіжного досвіду, зокрема шведської та сінгапурської стратегії боротьби
з корупцією, а також методів боротьби з корупцією кризового типу у Сполучених Штатах Америки.
Акцентовано увагу на те, що в Україні існує достатня законодавча база для ефективної боротьби з
корупцією. Здійснено аналіз чинного законодавства про відповідальність за корупційні правопору-
шення. Запропоновано шляхи подолання корупції.

In this article the essence of the concept, reasons and classification of measures to prevent and fight
against corruption are highlighted. It is characterized the role of corruption in society and its meaning in
the country transformation. It is submitted the peculiarities of crisis type corruption. Particular attention is
emphasized on the reasons of corruption occurrence and spread in Ukraine. It is analyzed basic directions
of anti-corruption. In particular provided examples of international experience of Sweden and Singapore
anti-corruption strategy and methods of combating crisis type corruption in the United States. It is analyzed
the current legislation on liability for corruption offenses. The ways of fighting corruption are suggested.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання щодо ефективного впровадження заходів

боротьби з корупцією є однією із найважливіших про-
блем, які намагається вирішити Українська держава. Ак-
туальність даного питання полягає в тому, що корупція є
найбільшою перепоною до економічного зростання і роз-
витку країни, а головним її стимулом є можливість отри-
мання економічного прибутку, зв'язаного з використан-
ням владних повноважень. Тому одним із важливих ас-
пектів сучасної державної влади є впровадження заходів
запобігання і протидії корупції. Досягнення успіху у цьо-
му процесі є передумовою для формування у суспільства
довіри до влади, зростання економічного потенціалу дер-
жави, покращення добробуту громадян України.

Щодо реалізації поставленого завдання було зроб-
лено чимало, серед яких ключовим є прийняття Закону
України "Про засади запобігання і протидії корупції",
та низку інших законодавчих актів, які спрямовані на
запобігання та протидії корупції; розроблено антико-

рупційну програму, схвалено Концепцію боротьби з ко-
рупцією. Не зважаючи на це, корупція продовжує до-
мінувати як одна з найактуальніших соціальних про-
блем сучасності.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню поняття та класифікації боротьби з коруп-

цією присвячено чимало статей та публікацій (М. Бездоль-
ний, В. Гаращук, О. Хмара, І. Печенкін, М. Мельник, Р.
Кулаковський, М. Хавронюк та ін.).

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Не-
зважаючи на те, що існує широкий діапазон законодав-
чо-нормативної бази та наукових досліджень, мало вив-
ченим залишається питання саме впровадження ефектив-
них методів запобігання та протидії корупції в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження основних заходів запо-

бігання та протидії корупції з метою внесення пропозицій
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для вирішення поставленої проблеми за допомогою впро-
вадження більш ефективних антикорупційних методів в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Корупція як інтернаціональне глобальне явище при-

таманне усім країнам незалежно від політичного устрою
і рівня економічного розвитку. Справа лише в масшта-
бах і в формах участі у корупції урядових структур. Її
існування здійснюється на різних рівнях, в різноманітній
кількості та має усіляку природу свого походження. Крім
того, варто зазначити, що в Україні корупція не існує, а
процвітає. Перед тим як розпочати аналізувати поняття
та класифікацію заходів запобігання та протидії ко-
рупції, варто визначитись поняття "корупція". Коруп-
ція (від лат. corrumpere — псувати) — протиправна
діяльність, яка полягає у використанні службовими осо-
бами їх прав і посадових можливостей для особистого
збагачення; підкупність і продажність громадських і пол-
ітичних діячів. [1]. Відповідно до Закону України "Про
засади запобігання та протидії корупції": "корупція —
використання особою, зазначеною в частині першій
статті 4 цього Закону (суб'єкти відповідальності за ко-
рупційні правопорушення), наданих їй службових по-
вноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою
одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцян-
ки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомі-
рної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 4
цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юри-
дичним особам з метою схилити цю особу до протип-
равного використання наданих їй службових повнова-
жень та пов'язаних із цим можливостей" [2].

У значній частині гуманітарних, і зокрема криміно-
логічних, досліджень, розрізняється загально суспіль-
ствознавчий, загальноюридичний і кримінологічний ас-
пекти аналізу корупції. Але в усіх дослідженнях коруп-
ція трактується як відхилення від юридичних і мораль-
них норм в процесі здійснення економічної і політичної
влади, яке вростає в систему, що перетворює корупцію
на один з механізмів прийняття або гальмування адмі-
ністративних і управлінських рішень. Світовий досвід до-
водить, що корупція найбільш поширена в регіональних
і державних центрах, де зосереджені правові, політичні,
економічні владні інститути. Особливо стійкі і небезпечні
для держави і громадянина столичні корумповані струк-
тури, які іноді стають звичним явищем. Недарма в Ук-
раїні на буденному рівні спілкування існують сленгові
вирази: "ціна питання", "пробити питання", "ціна поса-
ди" та інші.

Відомо, що корупція завжди зростає, коли країна зна-
ходиться на стадії трансформації. Оскільки Україна про-
ходить не просто стадію демократизації державного уст-
рою, а здійснює докорінну трансформацію економічного і
політичного устрою, правової і соціальної систем, то зрос-
тання рівня корупції є об'єктивною обумовленим фактором.

Корупція відіграє значну роль у інформаційному полі
будь-якого суспільства ( країни ). Корупція в Україні
має певні особливості, які відрізняють її від корупції в
розвинених країнах.

Корупція в Україні поширюється та процвітає через:
— недосконалість політичних інститутів та судової

системи;
— двозначні закони (тобто, просте, лаконічне і зро-

зуміле законодавство полегшує його застосування і ско-
рочує потребу у великому апараті чиновників), а також
значна їх кількість та суперечність між ними;

— незнання або нерозуміння цих законів населенням
(це допомагає посадовим особам зловживати своїм ста-
новищем);

— кумівство та політичне заступництво (коли фор-
муються особисті стосунки, тобто таємні домовленості);

— не розвинене громадянське суспільство (тобто,
коли громадяни не мають можливостей ефективного кон-
тролю за діями законодавчої, виконавчої та судової гілок
державної влади) [3].

Боротьба з корупцією стає популярним гаслом, який
всі повторюють. Дивне явище спостерігається тоді, коли
мільйони українців виступають проти корупції, а у резуль-
таті виникає непорозуміння, яким чином вона існує. Зро-

зуміло, боротись з корупцією за допомогою радіо, теле-
бачення, газети, засобів обчислювальної техніки та ме-
режі інтернет є безнадійною, а в реальності це дуже склад-
но. Звісно, як у законодавстві, так і в правовій літературі
визначено основні напрямки боротьби з корупцією. Проте
варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку держа-
ви та суспільства треба враховувати те, що корупція є на-
слідком, а не причиною негараздів у реформуванні еко-
номіки держави; пошук найбільш ефективних шляхів її
подолання необхідно здійснювати на основі удосконален-
ня законодавства держави та державного регулювання
економічного життя суспільства; боротьба з корупцією
повинна бути постійною; головні зусилля потрібно спря-
мувати на усунення основних причин та умов поширення
корупції в Україні, а не на притягненні до відповідальності
окремих корупціонерів [4].

Корупція занадто дорого коштує нашій державі і на-
роду як в матеріальному, так і в духовному вимірах. І спра-
ва не тільки у прямих втратах від корупції, які досягають
за приблизними підрахунками аналітиків декількох де-
сятків мільярдів доларів за рік. Не менш небезпечне те,
що в суспільній свідомості вкорінюється стереотип про
корупцію як етично прийнятну форму дій і "відновлення
соціальної справедливості", розмивається розуміння сус-
пільної небезпеки цього явища. Тому вивчення причин і
наслідків розповсюдження корупції, систем боротьби з
нею сьогодні — нагальна проблема суспільних наук, у
першу чергу юридичних.

Вирішальною ланкою для розв'язання проблеми доб-
рочесності влади є вдосконалення інститутів державної
служби, адміністративних процедур та державних заку-
півель в органах виконавчої влади. Саме у цих сферах спо-
стерігаються тенденції до посилення корупційних ри-
зиків, серед яких необхідно виділити такі:

— недосконалість законодавства про державну
службу, зокрема щодо добору кадрів на державну
службу, належного матеріального стимулювання дер-
жавних службовців, декларування і контролю за акти-
вами та видатками державних службовців, їх близьких
осіб, неефективність механізмів атестації та відсутність
процедури ротації державних службовців на окремих
посадах;

— відсутність законодавчо встановлених етичних ре-
гуляторів поведінки державних службовців, контролю за
їх дотриманням та можливості притягнення до відпові-
дальності за порушення цих правил;

— непрозорість та недосконалість процедур прийнят-
тя адміністративних рішень, зокрема, невизначеність ок-
ремих елементів адміністративних процедур, можливість
створення і використання альтернативних (тіньових) ад-
міністративних процедур, неврегульованість проблеми за-
стосування дискреційних повноважень, суперечності у
статусі державних органів (конфлікти контрольної і доз-
вільної функцій, контрольно-дозвільної і господарської
функцій органів державної влади);

— проблема відповідальності за неправомірні рішен-
ня органів державної влади та їх посадових осіб;

— неефективність державного контролю у сфері дер-
жавних закупівель, зокрема вибір неконкурентних про-
цедур закупівлі, відсутність процедури дискваліфікації
учасників з негативною репутацією ("чорних списків"), об-
меження доступності інформації про державні закупівлі
[5].

Дійсно, успішна боротьба з корупцією в цих умовах
неможлива без застосування заходів, пов'язаних з вста-
новленням відповідальності за корупційні діяння, а саме:
адміністративної, кримінальної, цивільної та дисциплі-
нарної.

У науковій літературі подано різні підходи, які мають
прямий зв'язок із застосування того чи іншого методу бо-
ротьби з корупцією.

Прихильники однієї з позицій стверджують, що бо-
ротися з корупцією необхідно перш за все через втілення
в життя економічних та соціальних умов, за яких особи,
які є потенційними корупціонерами, стримуються від вчи-
нення діянь через те, що вони більш зацікавлені не вчиня-
ти протиправне діяння, ніж вчиняти його, оскільки розмір
благ, які вони можуть отримати є значно меншим, ніж те,
що вони отримують від держави за виконання покладе-
них на них завдань.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Так, наприклад, В.М. Гаращук пропонує боротися з
корупцією шляхом усунення основних умов, що пород-
жують корупцію. При цьому до основних умов він відно-
сить:

— низький рівень життя державних службовців та
осіб, котрі уповноважені на виконання функцій держа-
ви;

— низьку заробітну плату та довгострокові затрим-
ки в її одержанні;

— високі ціни на товари та послуги, що наближають-
ся до світових, а нерідко й перевищують їх;

— бездумну конфіскаційну податкову політику дер-
жави, за якої виробнику легше "купити" чиновника та
приховати з його допомогою прибутки, аніж платити по-
датки та ін. [6].

О. Пасхавер зазначає, що успішна боротьба з систем-
ною корупцією в Україні передбачає спочатку реалізацію
фундаментальних економічних і політичних заходів цієї
боротьби, а потім розгортання всього арсеналу антико-
рупційних технічних засобів. Зворотна послідовність є не
лише малоефективною, а й небезпечною соціально та пол-
ітично [7].

Варто зауважити те, що думка про необхідність бо-
ротьби з корупцією шляхом запровадження різного роду
реформ, зокрема економічних, підтримується не тільки
національними фахівцями, а також іноземними науковця-
ми. Так, професор Петрус С. ван Дюйн вважає, що в бо-
ротьбі з корупцією найбільш ефективними заходами є
економічний та соціальний.

Неважко помітити, що найбільш результативним шля-
хом боротьби з корупцією є усунення передумов і при-
чин, які сприяють її появі та процвітанню, основними з
яких є економічні, позбавитися яких швидко та ефектив-
но неможливо. Для цього потрібні серйозні економічні,
політичні та інші реформи, які потребують значного часу
та витрат. У той же час це не виключає можливість засто-
сування у боротьбі з корупцією і адміністративних (воль-
ових) методів, які не потребують значних витрат.

Економічний метод повинен втілюватися в життя че-
рез впровадження в Україні економічних, соціальних та
інших заходів стимулюючого характеру, які потребують
значного часу та фінансових витрат.

Економічна доцільність протидії корупції передбачає,
що антикорупційні заходи повинні бути економічно об-
грунтованими як з точки зору їхньої економічної ефек-
тивності, так і можливих негативних побічних наслідків,
а також реальної економічної можливості їх впроваджен-
ня в життя.

З набранням чинності Закону України "Про засади
запобігання та протидії корупції", особи на яких поши-
рюється дія цього Закону, отримали певні обмеження у
своїй діяльності. Подібні обмеження встановлюються з
метою запобігання і протидії корупції та широко за-
стосовуються в усьому світі.

За умов масштабної корупції акцент робиться саме на
усуненні причин, а не на боротьбі з конкретними її про-
явами. Саме тому, в прийнятому антикорупційному зако-
нодавстві досить велика увага приділена превентивним ме-
тодам боротьби з корупцією, тобто запобіганню її проявам.

Розглядаючи ж Закон України "Про засади запобіган-
ня та протидії корупції", слід зазначити, що в преамбулі
йдеться про те, що даний Закон визначає основні засади за-
побігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах
суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчи-
нення корупційних правопорушень збитків, шкоди, понов-
лення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб,
прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави [2].

У вказаному Законі визначено, зокрема, наступну
класифікацію заходів запобігання та протидії корупції,
що пов'язані з діяльністю державних службовців:

1) встановлення спеціальних обмежень:
— обмеження щодо використання службового ста-

новища;
— обмеження щодо сумісництва та суміщення з інши-

ми видами діяльності;
— обмеження щодо одержання подарунків (пожертв);
— обмеження щодо роботи близьких осіб;
— обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або

припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій
держави, органів місцевого самоврядування;

2) спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують
на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій дер-
жави або місцевого самоврядування;

3) фінансовий контроль;
4) врегулювання конфлікту інтересів;
5) вимоги щодо прозорості інформації;
6) заборона на одержання послуг і майна органами

державної влади та органами місцевого самоврядування.
Варто зазначити, що велику увагу привертають до

себе слова: "В це важко повірити, але до середини XIX ст.
в Швеції і до середини ХХ ст. в Сінгапурі був надвисокий
рівень корупції. Зараз в цих державах корупції майже
немає", — констатував доктор юридичних наук Микола
Хавронюк [3].

Шведська стратегія боротьби з корупцією, за його
даними, включала в себе набір таких інструментів, як
запровадження стимулів (через податки, пільги і суб-
сидії) замість заборон; відкриття доступу до інформації;
створення незалежної і ефективної системи правосуд-
дя; встановлення парламентом високих етичних стан-
дартів для адміністраторів і забезпечення урядом їх до-
тримання.

Сінгапурська стратегія натомість була побудована на
таких елементах, як детальна регламентація дій чинов-
ників і спрощення бюрократичних процедур для населен-
ня; суворий нагляд за дотриманням високих етичних стан-
дартів; створення автономного Бюро з розслідування ви-
падків корупції, в яке громадяни можуть звертатися зі
скаргами на чиновників і вимагати відшкодування збитків;
підвищення незалежності суду; введення економічних
санкцій для юридичних осіб за давання хабара і відмову
від участі в антикорупційних розслідуваннях; дерегулю-
вання економіки; підвищення зарплат чиновників; підго-
товка кваліфікованих адміністративних кадрів, аж до на-
правлення тисяч молодих людей для отримання вищої
освіти в Європі, Австралії і США [3].

ВИСНОВКИ
Аналізуючи корупційні ризики в діяльності осіб, упов-

новажених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, слід звернути увагу на відсутність кон-
тролю з боку керівництва.

 З метою недопущення (запобігання) виникнення та-
кого корупційного ризику можна запропонувати конт-
роль з боку безпосереднього керівництва, який має
здійснюватись:

— систематично, тобто нести регулярний характер,
або постійно;

— всебічно, тобто якомога більше охоплювати всі пи-
тання та напрямки роботи;

— шляхом перевірки не тільки тих службовців, які ма-
ють слабкі результати роботи, а й тих, що мають добрі
результати;

— об'єктивно, тобто виключати упередженість;
— гласно, тобто результати контролю повинні бути

відомі тим особам, які підлягали контролю;
— результативно (дієво), тобто в залежності від ре-

зультатів контролю мають вживатись відповідні заходи.
Також для запобігання виникнення цього ризику не-

обхідним є такий обов'язковий захід, як надання безпо-
середнім керівництвом державним службовцям практич-
ної допомоги в реалізації поставлених завдань.

У найкращому випадку контроль з боку керівництва
має містити всі перераховані категорії, внаслідок чого буде
усунуто умови для виникнення інших корупційних ризиків.

Отже, корупція в нашій державі — це корупція кри-
зового типу. Тобто така, що породжується кризою су-
часного українського суспільства , здатна поглиблюва-
ти цю кризу, маючи властивість зводити нанівець будь-
які політичні, економічні, правові й моральні реформи.

Корупція кризового типу в Україні, яка вражає не
лише державу, а й громадянське суспільство та саму ук-
раїнську націю, зумовлює те, що для ефективної протидії
їй можна запропонувати розробити адекватну саме цьо-
му типові корупції (а не корупції взагалі) технологію. І
тут варто звернутися до світового досвіду. Зокрема до
технології протидії корупції кризового типу, використа-
ної Ф. Рузвельтом у рамках так званого "Нового курсу",
який був застосований для виведення США зі стану Ве-
ликої депресії 1929—1933 років (Згідно з Програмою бо-
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ротьби з організованою злочинністю Федеральним уря-
дом було створено об'єднання — "Ударні сили", що діяли
під загальним керівництвом Міністерства юстиції США
та в тісному контакті з правоохоронними органами
штатів. Їх головним завданням було виявлення груп
організованої злочинності, а також пошук доказів зло-
чинної діяльності учасників незаконного підприємницт-
ва та корумпованих чиновників. З метою виконання по-
ставлених завдань кожна ударна група має у своєму складі
державних обвинувачів і оперативних співробітників
ФБР, Адміністрації по застосуванню законів про нарко-
тики (АПЗН), Бюро внутрішніх доходів, Служби еміграції
і натуралізації, представників Берегової охорони та Мит-
ної служби США. Таким чином, кожний підрозділ володів
можливостями тих служб, співробітники яких входять до
його складу. Ефективність діяльності зазначених феде-
ральних формувань базувалася на об'єднанні зусиль
найбільш досвідчених співробітників правозастосовчих
органів. Правовий режим діяльності ударних груп ви-
значався кримінально-процесуальним законодавством і
спеціальними інструкціями Міністерства юстиції США).
Подібного підходу в Україні немає.

Аналіз чинного законодавства про відповідальність
за корупційні правопорушення дає підстави стверджува-
ти, що в Україні створена в цілому достатня законодавча
база для ефективної боротьби з корупцією. Вона перед-
бачає цілий комплекс кримінально-, адміністративно-, ци-
вільно-правових, дисциплінарних та інших заходів, який
дозволяє притягнути до того чи іншого виду відповідаль-
ності практично будь-яку посадову особу органів держав-
ної влади, що допустила те чи інше зловживання владою
чи посадовим становищем.

Важливим фактором запобігання проявам корупції є
вдосконалення діяльності органів по боротьбі з корупцією.

Необхідно більше уваги приділяти своєчасному ре-
агуванню на повідомлення громадян, засобів масової
інформації, результати соціологічних досліджень про ко-
рупційні діяння та інші протиправні дії посадових осіб,
поширеність корупції в окремих відомствах.

Одним із головних напрямів має бути створення умов,
які б обмежували безпосередній контакт з клієнтом і та-
ким чином унеможливлювали скоєння корупційних діянь
державними службовцями.

Єдина мета зусиль усіх державних органів у цьому на-
прямі — це забезпечення дотримання прав і свобод гро-
мадян, якнайповнішої реалізації їхніх законних інтересів,
адже єдиним чинником ефективності роботи у цьому ви-
падку є те, наскільки громадяни задоволені виконанням
зобов'язань, які бере на себе держава.

Тому нинішня антикорупційна діяльність Українсь-
кої держави не адекватна сучасному стану корупції.
Вона зводиться до маніпулювання змінами в законо-
давстві (що має вигляд його вдосконалення) й хаотич-
них дій з "вдосконалення" інституцій кримінальної юс-
тиції (правоохоронних органів). Вже досить тривалий
досвід такої протидії в Україні свідчить про її малу ре-
зультативність. Аналіз практики протидії корупції в
Україні показує, що вона не заснована на адекватних
уявленнях про причини та ключові проблеми поширен-
ня корупції, чільне місце серед яких посідають: політич-
на корупція, державно-управлінська (адміністративна)
корупція, соціальна корупція, тіньова економіка, орга-
нізована злочинність.

"Корупція подібна проституції, тільки в останньому ви-
падку жінки, які торгують своїм тілом, можуть знайти виправ-
дання своїм вчинкам "приземленими" посиланнями на не-
обхідність вижити й прогодувати дітей. Чиновники ж особли-
во "високого польоту", торгуючи своїм посадовим становищем
або займаючись, м'яко кажучи, незаконною діяльністю, мають
куди більш "піднесені" потреби у вигляді всіляких мерседесів і
джипів, шикарних квартир і вілл, свого напівлегального бізне-
су і нечуваних привілеїв. І хоча розмір чиновницького апетиту
прямо пропорційний статусу в ієрархічній драбині влади, будь-
який чиновник-корупціонер — вже точно державна повія" —
Коїчіро Мацуура Глава ЮНЕСКО.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державне управління інноваційним розвитком

України як цілеспрямований вплив держави на стан
і еволюцію соціально-економічних процесів і
відносин у інвестиційно-інноваційній сфері впев-
нено набуває нового теоретичного та методологі-
чного розвитку і практичного втілення у відповідь
на значні демократично-соціальні надбання сусп-
ільства, розгортаючись у напрямі інтеграції Украї-
ни в геоекономічний простір. На початку XXI ст.
державне управління інноваційним розвитком Ук-
раїни здійснюється на тлі міжнародної економіч-
ної інтеграції, яка приводить до встановлення
тісного економіко-правового та політичного діа-
логу між окремими країнами та регіонами світу,
поглиблення міжнародних господарських зв'язків
та зростання міжнародної конкуренції на ринку
високих технологій. З цих позицій застосування
довгострокового прогнозування як форми держав-
ного регулювання інноваційного розвитку Украї-

ни є нагальним і надзвичайно актуальним питан-
ням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням економіко-правового забезпечення
інноваційного розвитку та становлення державного
управління інвестиційно-інноваційними процесами як
міждисциплінарного світоглядного підходу до розбу-
дови сильної і процвітаючої держави присвячені ро-
боти таких відомих українських вчених, як О. Бутнік-
Сіверський, К. Галушко, В. Мартиненко, Н. Миронен-
ко, Ю. Мірошниченко, О. Орлюк, В. Семиноженко,
Л. Смола, С. Чолій та ін. Серед зарубіжних дослід-
ників найбільшої уваги заслуговують праці Л. Абалк-
іна, В. Делія, М. Кондратьєва, Б. Кузика, Ю. Яковця,
присвячені формуванню державно-управлінських
відносин у інвестиційно-інноваційній сфері. Однак,
незважаючи на наукові здобутки в цій галузі, на да-
ному етапі недостатнім є висвітлення фундаменталь-
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них теоретичних основ прогнозування інноваційного
розвитку України на довгострокову перспективу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є концептуалізація теоретичних і

практичних передумов довгострокового прогнозуван-
ня інноваційного розвитку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Ефективність державного управління інвестицій-
но-інноваційними процесами в Україні як основи ви-
рішення соціальних і економічних завдань, утверд-
ження цивілізованих стандартів рівня та якості жит-
тя відіграє вирішальну роль при переході країни на
інноваційний шлях розвитку. Втім, розділяти еконо-
мічний та інноваційний розвиток країни неможливо,
так як ці напрями перебувають у тісному взаємозв'-
язку. У цьому контексті слід додати, що інноваційний
розвиток впливає на інтенсивність соціально-еконо-
мічного зростання і структуру економіки.

Учені, що вивчають проблеми соціально-економ-
ічного розвитку країн у світовому просторі, дійшли
висновку, що, по-перше, розвиток відбувається хви-
леподібно, відповідно до теорії довгих хвиль М. Кон-
дратьєва, згідно якої протягом 100-річчя відбуваєть-
ся проходження двох з половиною довгих інновацій-
них циклів (хвиль) тривалістю 40 років з висхідною та
низхідною фазами, які співпадають із періодами пе-
реважання певних технологічних укладів і закінчу-
ються кризами, за якими слідує етап переходу вироб-
ничих сил (технологічних укладів) на вищий рівень
розвитку; по-друге, рівень соціально-економічного
розвитку обумовлюється впливом множини факторів:
технологічних, соціальних, екологічних, політичних,
культурних; по-третє, рушійною силою розвитку
країни є рівень науково-технологічного та інформа-
ційного розвитку [2, с. 366—375; 5, с. 229—230]. Од-
нак слід додати, що складність динамічних зв'язків
між означеними елементами зводиться до формуван-
ня принципово нового підходу до державного управ-
ління інвестиційно-інноваційними процесами, на яко-
му грунтується концепція інноваційного розвитку.

До того ж у XXI ст. з'являється ряд нових факторів,
яких не було в попередні століття: зміна інвестиційної
парадигми; прискорений розвиток глобалізаційних
процесів; можливість (за сприятливих умов) переходу
до глобального керованого інноваційного розвитку. Ці
нові тенденції справляють безпосередній вплив на цик-
лічну динаміку економіки. Циклічність — загальний
закон розвитку, який не може не проявлятися в інвес-
тиційно-інноваційній сфері, оскільки в ній діють об'єк-
тивні умови виникнення циклів: періодична зміна по-
колінь техніки, технологічних укладів і технологічних
способів виробництва з коливаннями ефективності за
фазами циклів; зміна поколінь людей з різними потре-
бами, знаннями, ефективністю діяльності; збережен-
ня ринкової економіки з властивими їй диспропорція-
ми і стихійністю, з періодичними коливаннями стабіль-
ності та нестабільності. До цих об'єктивних підстав
можна віднести і циклічну нерівномірність інвестицій-
но-інноваційних процесів [4, с. 89—97; 7, с. 75, 92—93].

Аналіз постанови Верховної Ради України "Стра-
тегія інноваційного розвитку України на 2010—2020
роки в умовах глобалізаційних викликів" [1] показує,
що в даний час досить чітко простежується два варі-
анти переходу України на інноваційний шлях розвит-
ку — базових для проектування варіантів модернізації
галузей національної промисловості, проте не визна-
чено їх зміст і засади реалізації. Однак, спираючись
на дослідження провідних українських вчених [3; 10]
і враховуючи фундаментальні основи державного уп-
равління інвестиційно-інноваційними процесами, зак-
ладені в постанові Верховної Ради України [1], наве-
демо авторську аргументацію сценаріїв переходу
країни на інвестиційно-інноваційну модель розвитку.

Перший варіант представлений інерційним сце-
нарієм. Довгостроковими орієнтирами в інноваційно-

му розвитку України при цьому сценарії є збережен-
ня існуючих тенденцій — зниження інфляції, подаль-
ша приватизація державної власності, зменшення ча-
стки держбюджету у валовому внутрішньому про-
дукті, скорочення державної підтримки інвестиційно-
інноваційної діяльності, науки, освіти.

Таким чином, інерційний сценарій інноваційного
розвитку України націлений на зменшення ролі дер-
жави в регулюванні інвестиційно-інноваційної сфери,
на скорочення його соціальної відповідальності, на зат-
вердження всевладдя ринкової стихії. Неминучий на-
слідок реалізації такого варіанта стратегії — невисокі
темпи соціально-економічного зростання, збережен-
ня низькотехнологічної структури промисловості,
згортання науково-технічного та інноваційного потен-
ціалу, зростання соціальної напруженості в суспільстві
і деградація його людських ресурсів. У разі різкого
погіршення зовнішніх умов відбудеться уповільнення
інноваційного розвитку, можлива криза. Але головне
— це геоекономічні та геополітичні втрати України вже
в близькій перспективі, її технологічна відсталість,
поступова втрата можливості радикального вирішен-
ня основних проблем і викликів, в першу чергу, со-
ціально-економічних.

Першоджерелами другого — інвестиційно-ак-
тивного сценарію інноваційного розвитку України —
є наука та інновації. Державне управління інвестиц-
ійно-інноваційними процесами за цим варіантом пе-
редбачає фінансування пріоритетних фундаменталь-
них і прикладних досліджень та дослідно-конструк-
торських робіт, що формують постіндустріальну на-
укову парадигму й закладають фундаментальні ос-
нови і конструкторську базу для освоєння і поши-
рення пріоритетних напрямків 5-го та 6-го техноло-
гічних укладів. При виборі пріоритетних напрямків
цього варіанту слід враховувати глобальні тенденції
технологічної динаміки; розширювати експорт та
імпорт патентів і технологій, залучати прямі іноземні
інвестиції та стратегічних партнерів; формувати для
високотехнологічних галузей промисловості власні
транснаціональні компанії і стратегічні альянси для
освоєння ніш світового ринку, а не тільки в сировин-
ному секторі, як це відбувається в даний час.

Отже, потребує теоретичного обгрунтування про-
блема вибору шляхів інноваційного розвитку Украї-
ни на основі довгострокового інноваційного прогно-
зування, яке поки що в Україні не ведеться, як скаж-
імо, це робиться в Російській Федерації, де розробле-
но прогноз інноваційного розвитку Росії на період
до 2050 року з урахуванням світових тенденцій [6].
На практиці в Україні має місце середньострокове
прогнозування інноваційного розвитку.

Таким чином, інерційний сценарій інноваційного
розвитку України не має стати стратегічним методом
досягнення поставлених соціально-економічних цілей
держави на довгострокову перспективу, так як не пе-
редбачає суттєвого підвищення ефективності системи
державного управління інвестиційно-інноваційними
процесами і лише поглиблює відставання України від
передових постіндустріальних країн в науково-техні-
чному розвитку, гальмує технологічне оновлення її ос-
новних виробничих фондів. Отже, розвиток держав-
ного управління інноваційним розвитком України з
метою його збалансування та гармонізації з урахуван-
ням як загальнодержавних інтересів, так і інтересів
суб'єктів господарювання, що реалізують в Україні
інноваційні проекти, можливий лише на основі засто-
сування інвестиційно-активного сценарію. Проте в су-
часних умовах політичної нестабільності та перманен-
тних економічних труднощів в Україні не слід виклю-
чати бодай іншого варіанту інноваційного розвитку.
Нестабільність державного управління інноваційним
розвитком за означених обставин може бути наслідком
переорієнтації волі влади на вирішення нагальних пи-
тань, щоб не допустити загострення політичних супе-
речностей і негараздів, які ускладнюють соціально-
економічне становище в країні. Тобто управлінські
рішення спрямовані не на створення умов для забез-
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печення ефективності інноваційного розвитку регіонів
України, а на подолання протиріч у самій системі влад-
но-управлінських відносин в державі. І в цьому аспекті,
справді, можливе загострення кризових проявів у сфері
економічних і суспільно-політичних відносин, що є на-
слідком системної кризи державного управління інве-
стиційно-інноваційними процесами, яка загострює
проблеми післякризового відновлення промислового
сектора на якісній основі та створення передумов для
забезпечення довгострокового соціально-економічно-
го зростання. Лейтмотивом державного управління
інноваційним розвитком має стати перехід від антикри-
зово-стабілізаційної ідеології діяльності органів вла-
ди (у т. ч. регіонального рівня) до відновлення дієздат-
ності ринкових важелів реалізації державної інвести-
ційно-інноваційної політики на основі партнерства дер-
жави, бізнесу, освіти і науки шляхом реалізації стра-
тегії інноваційного прориву.

Автором даної статті пропонується заміна по-
нять "інвестиційно-активний сценарій інноваційно-
го розвитку", що використовується в урядовому до-
кументі [1], та "стратегія технологічного прориву",
яким оперують більшість вітчизняних учених на
термін "стратегія інноваційного прориву". Адже
спільним у перших двох дефініціях є розуміння інно-
ваційного розвитку у звуженому тлумаченні. Однак
завдання інноваційного розвитку визначається не
стільки збільшенням обсягу вкладених інвестицій у
розвиток високотехнологічних галузей промисло-
вості, а формуванням ефективної системи держав-
ного управління інвестиційно-інноваційними проце-
сами, застосуванням інноваційних механізмів їх ре-
алізації для забезпечення прискорення соціально-
економічного розвитку України та її регіонів.

З точки зору системного підходу до державного
управління інвестиційно-інноваційними процесами і
на основі методології М. Кондратьєва автором роз-
роблено і запропоновано чотири варіанти іннова-
ційного розвитку в довгостроковій перспективі на
період до 2060 р., умовно названі "Стагнація", "Роз-
пад або дезінтеграція", "Піднесення" та "Інтеграція"

(табл. 1). Інерційний й інноваційно-проривний сце-
нарії інноваційного розвитку є базовими для проек-
тування варіантів розвитку подій.

Часовий лаг взятий на основі концепції переходу
суспільства у 2020-ті рр. до шостого великого циклу
Кондратьєва і становлення шостого технологічного ук-
ладу, загальною тривалістю 40 років (до 2060-х рр.). Вра-
ховуючи те, що розвиток технологічного укладу відбу-
вається відповідно до низхідної та висхідної фаз одно-
го великого циклу, тривалістю близько 20-ти років кож-
ний, в таблиці 1 ці фази окремо виділено як два періоди:
2020—2040 рр. — висхідна фаза великого циклу, 2040—
2060 рр. — низхідна фаза великого циклу, котрі харак-
теризуватимуть не тільки соціально-економічну, але і
політичну динаміку переходу України до постіндустрі-
альної стадії розвитку протягом 2040—2060 рр.

Розглянемо можливі варіанти інноваційного роз-
витку України в довгостроковій перспективі на пері-
од до 2060 р. більш детально.

Варіант 1 — "Стагнація" — втілиться у ре-
альність, якщо держава обмежиться законодавчо-
нормативним регулювання інвестиційно-інновац-
ійної сфери та дією стихійних самоорганізуючих
механізмів ринку. У результаті економічні цілі
суб'єктів інвестиційно-інноваційного процесу та
механізми їх досягнення виявляться неузгоджени-
ми, різноспрямованими, що зумовить втрату нау-
ково-технічного, інноваційного, ресурсного, кад-
рового, інфраструктурного потенціалу і призведе
до падіння конкурентоспроможності високотехно-
логічних галузей вітчизняної промисловості.

Наслідком входження України в геоекономічний
простір на дискримінаційній основі може стати деста-
білізація соціально-економічного розвитку вже у се-
редньостроковій перспективі з подальшим відставан-
ням від передових постіндустріальних країн у науко-
во-технічному розвитку, гальмування технологічно-
го оновлення основних виробничих фондів.

Варіант 2 — "Розпад або дезінтеграція" базується
на концентрації зусиль влади щодо вирішення політич-
них конфліктів усередині правлячої еліти, неготовності

Таблиця 1. Варіанти інноваційного розвитку України на період до 2060 р.

Період 
Варіант 1 

Стагнація 

Варіант 2 

Розпад або дезінтеграція 

Варіант 3 

Піднесення 

Варіант 4 

Інтеграція 

Сьогодення – 

2020 р. 
• Реалізація інерційного 
сценарію розвитку 

• Входження України в 
геоекономічний простір на 

дискримінаційній основі  

• Переважання сировинного 
сектору промисловості 

• Зниження темпів 

соціально-економічного 

зростання 
 

• Реалізація інерційного 
сценарію розвитку 

• Остаточне закріплення 
ролі України в якості 

постачальника сировини для 
розвинутих країн світу 

• Припинення соціально-
економічного зростання 
 

• Створення основ для 
інноваційно-проривного 

сценарію розвитку 

• Співробітництво України з 
інтеграційними об’єднаннями 

євразійського простору на 

засадах суверенного 

партнерства та взаємної 
вигоди 

• Збереження конкурентних 
переваг в наукоємних галузях 

промисловості 

• Збалансовані відносини з 
США, країнами ЄС та Азії 

• Забезпечення соціально-
економічного зростання 

• Прискорення 
реалізації сценарію 

інноваційного прориву 
для держави 

• Міжнародна 
кооперація у сфері 

науково-дослідних та 

дослідно-
конструкторських робіт 

• Підписання Асоціації 
з ЄС 

• Прискорення 
соціально-економічного 

розвитку 

2020–2040 рр. • Утвердження переважно 

видобувних галузей 

промисловості 

• Падіння частки 

високотехнологічної 
продукції України в світовій 

промисловості 

• Катастрофічне 

технологічне відставання від 

розвинутих країн світу 

• Розкол країни з 

розділенням регіонів на 

ресурсовидобувні і ті, що 
забезпечують транспортні 

коридори для постачання 
природних ресурсів країнам 

ЄС та Азії 

• Впровадження в 
промисловість 

енергоефективних та 
енергозберігаючих технологій 

• Відмова від тісної науково-
технічної та культурно-

освітньої інтеграції з 
країнами-членами СНД 

• Набуття Україною 

членства в ЄС при умові 

збереження його 
цілісності 

• Посилений розвиток 
високотехнологічних 

галузей промисловості під 
впливом розвитку 

Європейського 

дослідницького простору 

2040–2060 рр. • Втрата науково-
технічного, інноваційного, 
ресурсного, кадрового, 

інфраструктурного 
потенціалу для переходу 

України в розряд економічно 
розвинутих країн 

• Розпад країни. 

Попадання її регіонів в різні 
зони економічного впливу 

країн ЄС, Росії, США, 

Китаю, Японії 

• Випереджаючий розвиток 
наукоємних технологій і 
виробництв у порівнянні з 

іншими провідними країнами 

світу 

• Незрозумілість 
подальшої долі ЄС в 
цілому 

• Утвердження України 
в якості одного із лідерів 

інноваційного розвитку 
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віддати безумовний пріоритет загальнодержавним зав-
данням. Крім того, існуюча сьогодні інвестиційна криза
в Україні, спричинена політичною кризою, не дозволяє
належним чином, виходячи з національних стратегічних
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, консо-
лідувати загальнодержавні інтереси з інтересами
суб'єктів господарювання, що зумовлює істотне тоталь-
не збідніння населення, знецінення робочої сили.

Загалом, системна криза державного управлін-
ня за часи незалежності України призвела до зрос-
тання криміналізації суспільства, корупції в орга-
нах державного управління та місцевого самовря-
дування, стрімкого розбухання тіньового сектору
економіки [8, с. 169]. За таких умов підвищується
небезпека прийняття на державному рівні рішень,
які не відповідають інтересам більшості населення
країни, а мають на меті задоволення інтересів прав-
лячої еліти, олігархічних угруповань, оскільки не
враховується важливість формування ефективної
національної інноваційної системи, наслідком чого
може стати припинення соціально-економічного
зростання. Без концентрації урядових зусиль в ча-
стині стабілізації економічної та політичної ситу-
ації Україна приречена на розкол з розділенням
регіонів на ресурсовидобувні і ті, що забезпечують
транспортні коридори для постачання природних
ресурсів країнам Європейського Союзу (ЄС) та Азії.

Внаслідок неурегульованості постійних кризових
явищ в економічній і політичній системах та неможли-
вості забезпечення суспільної динаміки за умови їх
проходження внаслідок відсутності ефективного дер-
жавного управління можливий варіант розпаду краї-
ни (шляхом початку громадянської війни, революцій
чи інших соціальних потрясінь) з попаданням її регі-
онів у різні зони економічного впливу країн ЄС, Росії,
США, Китаю, Японії.

Варіант 3 — "Піднесення" — передбачає запро-
вадження дієвої системи державного управління та
правового стимулювання інвестиційно-інноваційної
діяльності, передусім, засобами захисту інтелекту-
альної власності, податкової та амортизаційної пол-
ітики, патентного та ліцензійного регулювання, вен-
чурного фінансування, законодавчого забезпечен-
ням процесу реформування науки, широкого досту-
пу користувачів до знань, інформації, використання
новітніх технологій, формування науково-техноло-
гічного та підприємницького середовища, що вима-
гає модернізації усталених механізмів державного
управління інвестиційно-інноваційними процесами,
забезпечення системної взаємодії економіки, політи-
ки та ідеології на засадах реалізації державних пріо-
ритетів інноваційного розвитку.

Обравши європейський напрям розвитку як голов-
ний, Українська держава не зменшує увагу до євразійсь-
кого напряму, активним використанням форматів
Співдружності Незалежних Держав (СНД), а також ак-
тивізацією дво- та багатосторонніх відносин у інвестиц-
ійно-інноваційній сфері з окремими зарубіжними краї-
нами. Втім, питання участі України у Євразійському інтег-
раційному проекті мають вирішуватися із урахуванням
зобов'язань нашої держави відповідно до Протоколу про
вступ до Світової організації торгівлі та проекту Угоди
про асоціацію з Європейським Союзом.

Слід зауважити, що рівень технологічного
розвитку більшості країн пострадянського про-
стору не дає змоги розглядати інтеграцію з ними
як чинник модернізації національної промисло-
вості [9, с. 246]. Проте активний і системний по-
шук нових форм секторальної взаємодії з інтег-
раційними об'єднаннями євразійського простору
— Митним союзом в умовах створення Єдиного
економічного простору та формування Євразійсь-
кого союзу, Форумом "Азія — Європа" (АСЕМ),
Шанхайською організацією співробітництва
(ШОС), Азійсько-Тихоокеанським регіоном —
Асоціацією Азійсько-Тихоокеанського економі-
чного співробітництва (АТЕС), Асоціацією дер-
жав Південно-Східної Азії (АСЕАН) — сприяти-

ме мінімізації втрат від невходження України до
вказаних утворень. Це стосується подолання кон-
куренції на зовнішніх ринках (продукція металур-
гійної галузі, машино- і приладобудування, агро-
промислового комплексу, військово-технічної
продукції, авіа- та ракетобудування), захисту
конкурентоспроможних секторів промисловості
України, перешкоджання перетіканню інтелекту-
альних і трудових ресурсів.

Характерною особливістю варіанту 4 — "Інтег-
рація" — є націленість на поступальний інновацій-
ний розвиток на основі еволюційного включення
України у світову господарську систему з урахуван-
ням її геоекономічних інтересів. Цей варіант перед-
бачає стабілізацію економічної та політичної ситу-
ації в державі, забезпечення зростання рівня життя
населення, прискорення соціально-економічного
розвитку, спираючись на інтенсивне використання
досягнень науково-технічного та інноваційно-техно-
логічного прогресу, ефективну систему багаторівне-
вого менеджменту з високим рівнем державного уп-
равління, широким використанням міжнародного
поділу праці. Поряд із винятково важливою спрямо-
вуючою роллю держави як провідного суб'єкта
управління інвестиційно-інноваційними процесами
при розв'язанні як поточних, так і перспективних
проблем соціально-економічного розвитку передба-
чається забезпечення єдності нації та підтримка
всіма верствами суспільства здійснюваних політич-
них і економічних перетворень зі збереженням со-
ціальних цінностей, що історично склалися.

Отже, два останні варіанти можна назвати прий-
нятними для України, адже вони грунтуються на ре-
алізації інноваційно-проривного сценарію розвитку
країни. При цьому в основі інших розглянутих нами
варіантів інноваційного розвитку лежить інерційний
сценарій, який базується на ультраліберальних інте-
ресах і цінностях; його реалізація в кінцевому
підсумку може призвести до перетворення території
України в ресурсно-сировинний додаток до розви-
нутих ринкових держав, що супроводжуватиметься
втратою суверенітету, можливістю територіального
роз'єднання, дедалі більшим відставанням від світо-
вих стандартів рівня життя населення країни, демог-
рафічною і духовною кризою нації. Таким чином,
певною мірою повториться шлях СРСР, але в гірших
умовах ресурсної забезпеченості та за практичної
відсутності союзників глобального рівня. Це прогно-
зовано призведе до швидкого виснаження наявних
ресурсів (природних, фінансових, трудових, інтелек-
туальних) і, як наслідок, до лавиноподібного зрос-
тання кількості та масштабу техногенних, гуманітар-
них, екологічних катастроф, колапсу економічної
системи з усіма випливаючими звідси наслідками.

Таким чином, реалізація інноваційно-проривного
сценарію у вирішальній мірі залежить від підвищення
ролі держави у регулюванні інвестиційно-інноваційних
процесів, соціально-ринкової та інноваційної орієнтації
промисловості, розробці та послідовній реалізації дов-
гострокової (на 25-30 років) стратегії інноваційного
розвитку України в основу якої має бути покладено
концепцію партнерства держави, бізнесу, освіти і науки.

По суті, довгостроковий прогноз інноваційного
розвитку України буде мати характер активного нор-
мативного передбачення, оскільки тенденції, що мали
місце в минулому, далеко не повністю відповідають
національним пріоритетам інноваційного розвитку у
XXI ст. При цьому цілком конкретні дії уряду повинні
бути спрямовані на певний злам цих тенденцій, забез-
печуючи більш раціональне використання всього на-
явного ресурсного та інноваційно-технологічного
потенціалу країни в реалізації більш ефективних
шляхів інноваційного розвитку України до 2060 р.

У цілому прогноз інноваційного розвитку Украї-
ни на період до 2060 р. базується на наступних посту-
латах.

1. Становлення інвестиційно-інноваційної моделі
розвитку України — це завдання не лише економіч-
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ної політики. Йдеться про органічне збалансування
економічних, виробничих, екологічних, соціально-
політичних, правових, суспільно-психологічних та
інституційних складових розвитку, які в комплексі
здатні надати нових відчутних імпульсів трансформа-
ційним процесам у системі державного управління
інвестиційно-інноваційними процесами.

2. Ключовим питанням, що визначить перспекти-
ви інноваційного розвитку України, є співробітниц-
тво з ЄС на умовах асоційованого членства. Втім на
тлі загострення економічних проблем посилилися
політичні протиріччя між окремими членами ЄС і
наразі тривають дискусії щодо майбутнього Єврозо-
ни та ЄС у цілому, які передбачають, зокрема, перс-
пективу їх розпаду [7, с. 237]. Успішний вихід Євро-
союзу із кризи зі збереженням його цілісності озна-
чатиме подальше поглиблення політичної та еконо-
мічної інтеграції України до ЄС аж до набуття Ук-
раїною повноправного членства в ЄС.

3. Підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної інноваційної системи України в умовах гео-
економічної інтеграції на довгострокову перспекти-
ву в значній мірі обумовлена наступними факторами:

— забезпечення політичної стабілізації в країні;
— зниження масштабів бюрократизації і криміна-

лізації в діяльності державних і муніципальних органів
влади;

— адаптація законодавства України у сфері інве-
стиційно-інноваційної діяльності до законодавства
ЄС;

— розробка та реалізація загальнодержавних
цільових науково-технічних програм та стратегічних
інвестиційно-інноваційних програм для усіх регіонів
країни;

— сприяння мобілізації ресурсів розвитку у спосіб
концентрації розпорошених, не задіяних раніше чи за-
діяних неефективним чином ресурсів (насамперед
приватних фінансових) і спрямування їх на цілі інно-
ваційного розвитку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, прискорення соціально-економічного
розвитку України та її регіонів вимагає інституціональ-
ної трансформації державного управління інвестиційно-
інноваційними процесами в умовах безперервного коли-
вання ринкової кон'юнктури. Покращення соціально-
економічних показників розвитку передбачає спрямуван-
ня управлінських зусиль органів державної влади на ви-
рішення оперативних завдань макроекономічного зба-
лансування з позицій їх несуперечливості цілям іннова-
ційного розвитку в умовах збереження нестабільності
глобальної економіки. Повноцінне застосування меха-
нізму довгострокового прогнозування інноваційного роз-
витку України убезпечить її від періодичної макроеко-
номічної нестабільності за умови формування ефектив-
ної системи державного управління інвестиційно-інно-
ваційними процесами і концентрації урядових зусиль на
стабілізації політичної ситуації. Тільки об'єднання зусиль
через запровадження в Україні механізмів прийняття кон-
сенсусних рішень на всіх рівнях управління суспільними
справами може стабілізувати інноваційний розвиток, що
сприятиме підвищенню рівня життя громадян України до
європейських стандартів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Діти — майбутнє суспільства, держави і людства.
Діти в перспективі мають стати тим ресурсом дер-
жави, що буде базою для її розвитку та забезпечен-
ня національної безпеки. Тому в науковій спільноті,
в сфері державного управління, в системі освіти та
культури необхідно піднімати питання про створен-
ня умов для розвитку дітей (як фізичного, так і ду-
ховно-культурного) і відповідно розбудови майбут-
нього держави в цілому.

Розвиток кожної дитини має бути підпорядкова-
ний загальнолюдським цінностям та правилам. Саме
тому протягом ХХ століття у світі розгорнулась три-
вала дискусія на предмет визначення та захисту прав
дітей, логічним завершенням якої стало прийняття
Конвенції ООН про права дитини в 1989 році.

Розробка нормативних документів, що покликані
реалізувати механізми захисту прав дітей, є у більшій чи
меншій мірі складовою законодавчої системи кожної
країни світу. Україна не є винятком, активно працює в
даному напрямі та має певні напрацювання у сфері захи-
сту прав дітей. Вважаємо за необхідне розглянути наяв-
ну нормативно-правову базу забезпечення захисту прав
дитини в Україні та проаналізувати на предмет адекват-
ності її сучасним умовам та загальним принципам забез-
печення цілісності держави, її національної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

На даний час в законодавстві України щодо захи-
сту прав дитини діючими є Конституція України,
Сімейний, Цивільний та Цивільний процесуальний
кодекси України, близько 15 Законів України, 5

Указів Президента України, 35 Постанов Кабінету
Міністрів України, накази міністерств України та інші
нормативно-правові документи. Крім того, в Україні
Верховною Радою ратифіковано міжнародні доку-
менти з даної проблематики.

Системного аналізу наявних документів у науковій
літературі не виявлено. Окремі автори здійснюють аналіз
окремих аспектів досліджуваної проблеми, зокрема: Н.
Оніщенко, О. Львова, С. Сунєгін здійснили дослідження
філософських аспектів сутності прав дитини, Н. Лінник
у своїх працях розглядав історичні передумови захисту
прав дитини, Т. Бавол — нормативно-правове регулюван-
ня соціального захисту дітей сиріт. Тому актуальним вва-
жаємо розглянути базові нормативно-правові акти, що
регламентують та визначають державні механізми у сфері
захисту прав дитини в Україні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ)
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою наукової статті є дослідження норматив-
но-правових засад реалізації державних механізмів
захисту прав дитини в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Україна є активним учасником міжнародних до-
говорів та організацій, що займаються реалізацією та
захистом прав людини та зокрема дітей. Саме тому
27 лютого 1991 року Постановою Верховної Ради
України було ратифіковано Конвенцію ООН про пра-
ва дитини як основний документ у сфері захисту прав
дітей у світі. Крім того, згідно зі ст. 9 Конституції
України набули чинності і стали складовою національ-
ного законодавства такі міжнародні документи у га-
лузі захисту прав дитини, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України:

— Факультативний протокол до Конвенції про
права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої прости-
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туції і дитячої порнографії (ратифіковано 3 квітня
2003 р.);

— Факультативний протокол до Конвенції про
права дитини щодо участі дітей у збройних конфлік-
тах (ратифіковано 23 червня 2004 р. із заявою);

— Угода про співробітництво держав — учасниць
Співдружності Незалежних Держав з питань повер-
нення неповнолітніх у держави їх постійного прожи-
вання (ратифіковано 12 січня 2005 р.);

— Конвенція про кіберзлочинність (ратифікова-
но 7 вересня 2005 р. із застереженнями і заявами);

— Конвенція про цивільно-правові аспекти міжна-
родного викрадення дітей (ратифіковано 11 січня 2006 р.);

— Конвенція про стягнення аліментів за кордо-
ном (приєднання — 20 липня 2006 р. із заявою);

— Додатковий протокол до Конвенції про кібер-
злочинність, який стосується криміналізації дій раси-
стського і ксенофобного характеру, вчинених через
комп'ютерні системи (ратифіковано 21 липня 2006 р.
із застереженнями);

— Європейська конвенція про здійснення прав
дітей (ратифіковано 3 серпня 2006 р. із заявою);

— Конвенція про визнання і виконання рішень
стосовно зобов'язань про утримання в рамках Гаазь-
кої конференції з міжнародного приватного права
(приєднання — 14 вересня 2006 р. із заявою та зас-
тереженням);

— Європейська соціальна хартія (переглянута)
(ратифіковано 14 вересня 2006 р. із заявами);

— Конвенція про юрисдикцію, право, що засто-
совується, визнання, виконання та співробітництво
щодо батьківської відповідальності та заходів захис-
ту дітей у рамках Гаазької конференції з міжнарод-
ного приватного права (приєднання — 14 вересня 2006
р. із заявами та застереженням);

— Європейська конвенція про контакт з дітьми
(ратифіковано 20 вересня 2006 р. із заявою);

— Європейська конвенція про громадянство (ра-
тифіковано 20 вересня 2006 р. із застереженням та за-
явою);

— Європейська конвенція про визнання та вико-
нання рішень стосовно опіки над дітьми та про по-
новлення опіки над дітьми (ратифіковано 6 березня
2008 р. із заявами та застереженням);

— Європейська конвенція про правовий статус
дітей, народжених поза шлюбом (ратифіковано 14
січня 2009 р.);

— Конвенція про заходи щодо протидії торгівлі
людьми (ратифіковано 29 листопада 2010 р.)  [1. с. 5—6].

Україна як сучасна європейська держава зай-
мається розробкою та впровадженням державних ме-
ханізмів захисту прав дитини, забезпечення нормаль-
них умов життєдіяльності та розвитку дітей тощо.
Наявні державні механізми у досліджуваній сфері
можна класифікувати наступним чином:

1. Нормативно-правове забезпечення системи за-
хисту прав дитини.

2. Система органів державного управління, що оп-
ікуються проблемами дитинства в Україні.

Вважаємо за доцільне окремо винести функції та
завдання Уповноваженого Президента України з прав
дитини.

У сучасних умовах державотворення особливої
уваги потребує розгляд нормативно-правового забез-
печення системи захисту прав дитини в Україні.

Як і в багатьох розвинених країнах світу, норма-
тивно-правове регулювання системи захисту прав
дитини в Україні підпорядковується Конституції, де
в ст. 3. визначається, що "Людина, її життя і здоро-
в'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю. Пра-
ва і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і

спрямованість діяльності держави. Держава відпові-
дає перед людиною за свою діяльність. Утвердження
і забезпечення прав і свобод людини є головним обо-
в'язком держави" [2]. Основний перелік прав та сво-
бод, що гарантує держава в Україні кожній людині,
наведено в розділі ІІ "Права, свободи та обов'язки
людини і громадянина". Він складається з 48 статей.
При цьому статей, які б регламентували статус дити-
ни, та визначали б перелік її особливих прав, всього 3
— ст. 51, 52, 53. Ці статті визначають обов'язки батьків
щодо утримання неповнолітніх дітей, рівність усіх
дітей у своїх правах, заборону насильства над дітьми
та їх експлуатації, особливі умови утримання та ви-
ховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, і права дітей на отримання освіти.

Якщо прийняти твердження про те, що дитина —
це і є людина, то тоді в Конституції наводиться дос-
татньо широкий перелік прав, свобод і обов'язків дітей.
Однак діти, в силу обмеженості певних фізіологічних
та розумових даних, потребують більшого захисту
своїх прав, особливих умов піклування та розвитку і є
соціально незахищеними. Тому, на нашу думку, перелік
прав, наведений в Конституції України, є занадто вузь-
ким, по суті він не визначає та не регламентує більшість
прав дітей. За таких умов, в Україні має бути розроб-
лена така нормативно-правова база у сфері захисту
прав дітей, яка б максимально охоплювала всі можливі
варіанти визначення прав та обов'язків дитини та виз-
начала можливі варіанти їх захисту.

Перелік прав дитини визначає ІІ розділ Зако-
ну України "Про охорону дитинства" від 26 квітня
2001 року. Зокрема відповідно до чинного законодав-
ства України дитина може володіти наступними пра-
вами:

— право на життя і охорону здоров'я;
— право на ім'я та громадянство;
— право на достатній життєвий рівень;
— право дитини на вільне висловлення думки та

отримання інформації;
— право на захист від усіх форм насильства;
— право дитини на майно;
— право дитини на житло;
— право на освіту;
— право на зайняття підприємницькою діяльні-

стю;
— право на об'єднання в дитячі та молодіжні орга-

нізації [3].
Як видно з даного переліку, право на безпеку ди-

тини в Україні не зафіксоване юридично. Тобто в ок-
ремих випадках деякі трактування можна розуміти як
такі, що мають на увазі певні аспекти забезпечення
безпеки дитини, однак ніде нормативно не визначаєть-
ся сутність права на безпеку, які загрози можуть ви-
никати безпеці дитини, які відповідно можуть бути
механізми реагування на дані загрози або шляхи упе-
редження негативної дії від них тощо.

Крім цього, у вищевказаному Законі надається
тлумачення таких термінів: "дитина", "дитинство",
"охорона дитинства", "дитина-сирота", "безпри-
тульні діти" тощо, а також законодавчо визначено
різні види сімей, які можуть бути зареєстровані на
території України. Відповідно до ст. 2 "Завданням
законодавства про охорону дитинства є розширен-
ня соціально-правових гарантій дітей, забезпечення
фізичного, інтелектуального, культурного розвитку
молодого покоління, створення соціально-економі-
чних і правових інститутів з метою захисту прав та
законних інтересів дитини в Україні" [3].

У Законі України "Про охорону дитинства", в Кон-
венції ООН про права дитини та в інших нормативно-
правових актах часто згадується поняття "інтересів
дитини". Однак, на жаль, наукові пошуки в цій сфері
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не сприяли знаходженню сутності даного терміна, і
відповідно до цих пір не зрозуміло, що конкретно з
юридичної точки зору мається на увазі, коли викори-
стовується словосполучення "інтереси дитини", як
його трактують міжнародні інститути, що займають-
ся розробкою та впровадженням нормативного зако-
нодавства у сфері захисту прав дітей, та як його ви-
користовують у законодавстві України.

У цілому система заходів щодо охорони дитинства
в Україні включає:

— визначення основних правових, економічних,
організаційних, культурних та соціальних засад щодо
охорони дитинства, удосконалення законодавства
про правовий і соціальний захист дітей, приведення
його у відповідність з міжнародними правовими нор-
мами у цій сфері;

— забезпечення належних умов для охорони здоро-
в'я, навчання, виховання, фізичного, психічного, со-
ціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей,
їх соціально-психологічної адаптації та активної життє-
діяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері
миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності;

— проведення державної політики, спрямованої
на реалізацію цільових програм з охорони дитинства,
надання дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у
процесі виховання, навчання, підготовки до трудової
діяльності, заохочення наукових досліджень з акту-
альних проблем дитинства;

— встановлення відповідальності юридичних і
фізичних осіб (посадових осіб і громадян) за порушен-
ня прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй
шкоди.

Закон України "Про охорону дитинства" визна-
чає охорону дитинства в Україні як стратегічний за-
гальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечен-
ня реалізації прав дитини на життя, охорону здоро-
в'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток
встановлює основні засади державної політики у цій
сфері. Відповідно до цього Закону "основні засади
охорони дитинства та державну політику у цій сфері
визначає Верховна Рада України шляхом затверджен-
ня відповідних загальнодержавних програм. Прове-
дення державної політики щодо охорони дитинства,
розробку і здійснення цільових загальнодержавних
програм соціального захисту та поліпшення станови-
ща дітей, координацію діяльності центральних та
місцевих органів виконавчої влади у цій сфері забез-
печує Кабінет Міністрів України. Щорічно Кабінет
Міністрів України звітує Верховній Раді України про
стан демографічної ситуації в Україні, становище
дітей та тенденції його змін у ході впроваджених со-
ціально-економічних перетворень" [3].

Одним з базових документів, що відноситься до
вказаної сфери є Сімейний кодекс України, основним
завданням якого є визначення засад шлюбу, особис-
тих немайнових та майнових прав і обов'язків подруж-
жя, підстав виникнення, змісту особистих немайно-
вих і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, уси-
новлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та ро-
дичів. Ст. 6 Сімейного кодексу України визначає пра-
вовий статус дитини, умови досягнення повноліття та
особливості застосування термінів "малолітня дити-
на" та "неповнолітня дитина".

Відповідно до ст. 7, "дитина має бути забезпе-
чена можливістю здійснення її прав, установлених
Конституцією України, Конвенцією про права ди-
тини, іншими міжнародними договорами України,
згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України" [4].

Даним документом визнається обмеженість
дієздатності дитини та обов'язки, які покладаються
на батьків чи опікунів у цих випадках. Ст. 150—157

регламентують обов'язки батьків щодо виховання та
розвитку дитини, права батьків щодо виховання, права
батьків та дітей на спілкування, права батьків по за-
хисту дитини тощо. Зокрема:

— Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі по-
ваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї
сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

— Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я
дитини, її фізичний, духовний та моральний розви-
ток.

— Батьки зобов'язані забезпечити здобуття ди-
тиною повної загальної середньої освіти, готувати її
до самостійного життя.

— Батьки зобов'язані поважати дитину.
— Передача дитини на виховання іншим особам

не звільняє батьків від обов'язку батьківського піклу-
вання щодо неї.

— Забороняються будь-які види експлуатації
батьками своєї дитини.

— Забороняються фізичні покарання дитини бать-
ками, а також застосування ними інших видів пока-
рань, які принижують людську гідність дитини [4].

На нашу думку, такий грунтовний перелік обо-
в'язків батьків не включає обов'язку щодо забезпе-
чення безпеки дитини. У Сімейному кодексі України,
як і в Конституції України, жодного визначення немає
поняття "безпека дитини" та основних шляхів її до-
сягнення. Скоріш за все, неможливо досягнути необ-
хідних прав дитини, якщо не створити умови для без-
печного її життя та розвитку.

Здійснення батьківських прав та виконання бать-
ківських обов'язків трактуються ст. 155 таким чином:

1. Здійснення батьками своїх прав та виконання
обов'язків мають грунтуватися на повазі до прав ди-
тини та її людської гідності.

2. Батьківські права не можуть здійснюватися всу-
переч інтересам дитини.

3. Відмова батьків від дитини є неправозгідною, су-
перечить моральним засадам суспільства.

4. Ухилення батьків від виконання батьківських
обов'язків є підставою для покладення на них відпов-
ідальності, встановленої законом [4].

У Сімейному кодексі України теж вказується на
пріоритетності інтересів дитини, однак і він не надає
юридичного визначення даного терміна. А тому, це ще
раз доводить тезу про те, що як у межах світового
простору, так і на теренах України, необхідним є уточ-
нення понятійно-категоріального апарату, визначен-
ня окремих, хоча б базових термінів, без яких немож-
ливим є забезпечення безпеки дитини.

Як зазначено в доповіді Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини, "Сімейний кодекс
України максимально розширює предмет свого регу-
лювання; деталізує правове регулювання сімейних
відносин у найрізноманітніших сферах, врегульовує
не тільки сімейні, особисті і майнові відносини між
подружжям, батьками і дітьми, усиновителями і уси-
новленими, матір'ю і батьком дитини, а й між дідом,
бабкою, прадідом, прабабкою і онуками, рідними бра-
тами і сестрами, мачухою, вітчимом і пасинком, пад-
черкою та іншими членами сім'ї. Нове сімейне зако-
нодавство дозволяє суду враховувати при вирішенні
сімейних спорів місцеві звичаї, а також звичаї націо-
нальних меншин, якщо це не суперечить законодав-
ству і моральним засадам суспільства. Положення
цього кодексу чітко визначають, що регулювання
сімейних відносин має здійснюватися з максимально
можливим урахуванням інтересів дитини" [1, c. 6].
Однак ми вважаємо, що такий висновок не відповідає
дійсності, оскільки цілий спектр питань, що мають
відношення до безпеки дитини взагалі не піднімають-
ся, не кажучи вже про нормативне їх регулювання.
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Законодавчо діючими в Україні є нормативно-пра-
вових документів, що регулюють окремі сфери захис-
ту прав дітей. До таких документів відносяться: Закон
України "Про органи і служби у справах дітей та спе-
ціальні установи для дітей". Виходячи з Конституції Ук-
раїни та Конвенції ООН про права дитини цей Закон
визначає правові основи діяльності органів і служб у
справах дітей та спеціальних установ для дітей, на які
покладається здійснення соціального захисту і про-
філактики правопорушень серед осіб, які не досягли
вісімнадцятирічного віку [5]; Закон України "Про по-
передження насильства в сім'ї", який визначає правові
і організаційні основи попередження насильства в сім'ї,
органи та установи, на які покладається здійснення за-
ходів з попередження насильства в сім'ї [6]; закони Ук-
раїни "Про забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування" [7] та "Про основи соціаль-
ного захисту бездомних громадян і безпритульних
дітей" [8]. Також відповідно до міжнародних стан-
дартів внесені зміни до ряду законів, що сприяють по-
силенню соціальної захищеності сімей з дітьми.

Це далеко не повний перелік нормативних доку-
ментів, хоча саме вони визначають загальні засади
розробки і реалізації державної політики щодо захи-
сту прав дитини. Аналізуючи вищевказані докумен-
ти, можна зробити загальний висновок, що цього не-
достатньо, щоб регулювати найголовніше в державі
— якість людського ресурсу, який буде розбудовува-
ти країну через 20—30 років. Більшість формулювань
в базових законах мають загальний характер, що при-
зводить до складності в тлумаченні та розумінні по-
няття прав дитини. Звідси виникають ще ряд запитань,
на які Конституція та інші нормативні документи не
дають відповіді. Зокрема права, які набуває людина
при народженні, чи не набуває дитина, яка відпові-
дальність батьків за порушення прав дитини, яка
відповідальність держави в цьому контексті, які все
це має наслідки для забезпечення безпеки дитини та
національної безпеки зокрема.

Окрім того, варто зазначити той факт, що і у світі,
і в Україні про права дітей говорять, як правило, після
їх порушення, коли необхідно нейтралізувати негатив-
ний вплив або ще гірше розслідувати причини смерті
дитини. При цьому більш ефективним є механізм про-
тидії таким порушенням, проведення політики ознай-
омлення з правами дітей, здійснення профілактики
насилля та порушення інших прав дітей. І саме базові
параметри такої протидії мають бути закладені в нор-
мативно-правових документах держави.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У результаті проведеного наукового аналізу необ-

хідно зробити наступні висновки. Правовою основою
забезпечення прав дитини в сучасних умовах є роз-
робка та впровадження у вітчизняне законодавство
відповідних нормативно-правових документів, які
відповідають за вказану сферу. В Україні діючими є
достатня кількість законодавчих актів з кількісної
сторони, однак якісний зміст далекий від необхідно-
го. Зокрема ні в Конституції України, ні в Сімейному
Кодексі, ні в Законі "Про охорону дитинства" жод-
ного слова не сказано про безпеку дітей і механізми
її забезпечення. Також відсутній науковий аналіз заг-
роз безпеці дитини, що можуть мати місце в сучасно-
му світі, не досліджується вплив вікової періодизації
розвитку дитини на визначення базових умов щодо
створення безпечного середовища для дітей тощо.

На нашу думку, той перелік прав дитини, що наве-
дено в Законі України "Про охорону дитинства", по-

требує суттєвого уточнення та доопрацювання, на
підставі чого в подальшому необхідно розробити кон-
цептуально нову парадигму забезпечення безпеки ди-
тини. В основу такої парадигми має бути покладено
розробку Доктрини безпеки дитини. Саме на ці аспек-
ти забезпечення безпеки дитини планується звернути
увагу автором у подальших наукових дослідженнях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
У сучасних умовах трансформації вітчизняної еко-

номіки та розвитку ринкових відносин в Україні існує на-
гальна потреба у підвищенні конкурентоспроможності
тих галузей промисловості, що мають загальнодержавне
значення, серед яких важлива роль належить ювелірній
сфері. Потрібно зазначити, що сьогодні ювелірна промис-
ловість в Україні відстає у темпах свого розвитку від ана-
логічного виробництва в економічно розвинутих країнах
і потребує додаткової підвищеної уваги з боку держави.

У світлі економічних реформ проголошується не-
обхідність вдосконалення методів державного регулю-
вання провідних секторів економіки нашої країни, вибо-
ру ефективних засобів та методів впливу держави на
суб'єктів економічних відносин.

Питання розвитку економічних методів державного
регулювання ювелірної сфери в Україні в контексті по-
даткової політики держави на сьогодні вважаються чи не
найактуальнішими в економічному та соціальному житті
України. На жаль, сьогодні податкова політика України
не є засобом регулювання вітчизняної економіки зага-
лом та ювелірної промисловості зокрема, а лише засо-
бом мобілізації доходів державного бюджету. Отже, по-
стає складна проблема вдосконалення відносин між дер-
жавою та платниками податків.

Одним з першочергових завдань на даному етапі є ство-
рення ефективної податкової політики, яка б забезпечу-
вала розвиток ювелірної промисловості та відповідним
чином регулювала б економічні відносини в даному еко-
номічному секторі нашої країни, оскільки податки повинні
слугувати не тільки джерелом отримання доходів бюдже-
ту, а й виступати найважливішим інструментом податко-
вого регулювання економічних процесів суспільства.

Для створення відповідних умов щодо підвищення
конкурентоздатності економіки України на світовій арені

потрібно проведення реформ та ринкових перетворень в
сфері державного управління.

Належна правова основа державного управління
ювелірного сектору господарства в умовах глобалізації
є гарантією економічної безпеки України, умовою забез-
печення її фінансової стійкості та престижу на міжна-
родній арені.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема методів державного регулювання ювелір-

ної сфери в Україні знайшла своє відображення у науко-
вих працях І.В. Григоренко, О.М. Маліченко, В.М. Вар-
таняна, М.М. Назимока та інших дослідників.

Питаннями правового забезпечення функціонування
ювелірного ринку займалися К.В. Єфремова, Л.М. Чиж,
І.В. Шатковська, В.В Михальський.

Однак проблема економічних методів державного
регулювання ювелірної сфери в Україні в контексті по-
даткової політики держави не привернула достатньої
уваги науковців. Бракує аналітичних досліджень як самої
ювелірної галузі, так й літературних джерел щодо пра-
вових аспектів її регулювання. Вищезазначене свідчить
про актуальність обраної теми та зумовлює необхідність
її грунтовного вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз економічних методів держав-

ного регулювання ювелірної сфери в Україні в контексті
податкової політики держави, дослідження наукових та
нормативних джерел й особливостей діючого законодав-
ства України щодо регулювання ринку ювелірних виробів
та визначення перспективи вдосконалення державного
регулювання учасників ювелірного ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Законодавство України в ювелірній сфері визначаєть-

ся сукупністю нормативно-правових актів, що містять у
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собі норми права, які регулюють видобуток, виробницт-
во, використання та операції з дорогоцінними металами
і дорогоцінним камінням в Україні та характеризують
повноваження й функції органів державного регулюван-
ня і контролю, відповідальність суб'єктів господарюван-
ня за порушення норм законодавства в сфері обігу доро-
гоцінних металів і каміння та податкового регулювання
економіки країни.

На початок 2013 року, вітчизняний ювелірний ринок
представлений близько 7500 суб'єктами господарюван-
ня, понад 99% з яких мають недержавну форму власності.

Протягом 2000—2008 роках галузь набирала обертів,
досягнувши обсягів виробництва ювелірних виробів по-
над 100 тонн на рік.

Дослідження динаміки розвитку українського рин-
ку ювелірної продукції вказують на те, що під впливом
світової фінансової кризи в даному секторі економіки
відбулися негативні структурні зрушення. Так, протягом
2008—2012 рр. спостерігався загальний спад обсягів юве-
лірного виробництва, падіння попиту на ювелірні виро-
би.

У зв'язку зі знецінюванням гривні і підвищенням
світових цін на дорогоцінні метали в Україні на 55—60 %
подорожчало банківське золото, що використовується
для виробництва ювелірних виробів. Отже, головним
фактором скорочення ринку було значне зростання цін
на дорогоцінні метали. Потрібно зазначити, що за період
із вересня 2008 року по червень 2013 року ціни на золото
виросли майже на 70% — до $1394,5 за унцію (на
31.05.2013).

За даними Департаменту державного регулювання
операцій із дорогоцінними металами і дорогоцінними ка-
менями і пробірного нагляду Міністерства фінансів Ук-
раїни на ринку за період 2008—2012 рр. роздрібні про-
дажі ювелірних виробів скоротилися в 1,5 рази, оптові —
в 2,5 [7, с. 33].

У зв'язку із кризовими явищами та зниженням попи-
ту на ювелірні вироби більшість вітчизняних підприємств
вимушені були зупинити виробництво та відправити
співробітників у безстрокові відпустки. На багатьох
підприємствах відбулося скорочення штатів та були зак-
риті виробничі лінії, найбільш слабкі виробники не утри-
малися на ринку та почали проведення процедури банк-
рутства [4, с. 33].

Прогнози розвитку ювелірної сфери України не мож-
на назвати сприятливими. Крім наслідків економічної
кризи, на ювелірний ринок також значно впливає дер-
жавне регулювання.

Необхідно відмітити, що на стан ювелірного ринку
вплинула не тільки фінансова криза, але й впроваджені
восени 2008 року новації у державному регулюванні га-
лузі щодо боротьби з контрабандою ювелірних виробів.

Так, згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 07.07.08 р. № 894 суб'єкти, що мають ліцензії на юве-
лірному ринку, включаючи оптовиків і роздрібників, по-
винні надавати до Департаменту державного регулюван-
ня операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінними
каменями і пробірного нагляду Міністерства фінансів
інформацію, а також звітність за шістдесятьма показни-
ками господарської діяльності.

Сьогодні систему нормативно-правових актів, що
визначають правові та організаційні засади регулювання
ювелірної сфери, утворює сукупність законів та підза-
конних нормативних актів,які мають ієрархічну структу-
ру та формують правове поле для його реалізації.

У 2010 році в Україні набув чинності Закон України
від 19.10.2010 р. № 2608-VI "Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо обмеження дер-
жавного регулювання господарської діяльності", яким
було внесені зміни до законів України "Про ліцензуван-
ня певних видів господарської діяльності" та "Про дер-
жавне регулювання видобутку, виробництва і викорис-

тання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними".

Як наслідок, 16 листопада 2010 року в Україні було
ліквідовано ліцензування діяльності у сфері ювелірного
виробництва та торгівлі. Однак при цьому не було скасо-
вано заборону щодо здійснення роздрібної торгівлі юве-
лірними виробами на ринках (крім спеціалізованих мага-
зинів), з рук, у дрібно роздрібній торговельній мережі.

Так само не зазнав змін та не був скасованим поря-
док приймання ювелірних виробів у продаж виключно на
підставі прибуткових документів (накладні, акти, інша
супроводжувальна документація), з обов'язковим
вхідним контролем їхньої якості.

Вважаємо, що прийняття Закону щодо обмеження
державного регулювання господарської діяльності буде
мати позитивний вплив на створення належних умов для
провадження господарської діяльності на ювелірному
ринку, спричинить зростання інтересу у започаткуванні
бізнесу, зменшить фінансове навантаження на підприє-
мства галузі, спричинене наказовим обов'язком отриму-
вати ліцензії та допоможе знизити рівень корупційних
проявів у органах державної влади.

Такий поштовх на обмеження державного регулю-
вання господарської діяльності в свою чергу, буде спри-
яти вдосконаленню як законодавства, що діє в сфері
ліцензування, так і державного регулювання господарсь-
кої діяльності.

Потрібно підкреслити, що в умовах ліквідації ліцензу-
вання ювелірної сфери значно посилюється роль держав-
ного контролю за якістю реалізованих на ринку ювелірних
виробів. Адже, згідно із Конституцією України, держава
захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і
безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт (ст.42).

Зазначимо, що законодавством визначено обов'язко-
ве клеймування всіх виготовлених в Україні та ввезених в
Україну ювелірних виробів державним пробірним клей-
мом і маркування етикеткою.

Враховуючи майбутні зміни в податковому законо-
давстві (скасування пільг зі сплати ПДВ для торговців
ювелірними виробами), багато що залежатиме від того,
чи зможе Союз ювелірів України мінімізувати ризики
майбутніх реформ для учасників ринку. На ювелірному
ринку є багато дрібних гравців, а для них це може мати
серйозні наслідки.

Не викликає сумніву, що здійснення підприємниць-
кої діяльності в ювелірній сфері неможливе без відігріван-
ня суттєвої ролі держави в економічно-правових відно-
синах, що побудовані на ринкових принципах. Отже, роз-
виток даного сектору економіки передбачає вдоскона-
лення функціонування потужної державної економіко-
правової політики та механізму організаційно-госпо-
дарських відносин. Результатом є гостра потреба у підви-
щення державного управління та розробці нової стра-
тегії, що буде заснована на концепції активної участі не
лише держави-регулятора, а й держави — учасника рин-
кових процесів.

Адже вивести ювелірний ринок із кризового стану
ситуації, що склався в останні роки, може тільки грамот-
на й послідовна державна політика, що повинна бути вис-
вітлена у Державній програмі розвитку ювелірної галузі.

Окремої уваги заслуговує питання щодо податкового
регулювання ювелірної сфери. Адже в Україні з 1 січня
2012 р., після введення до Податкового кодексу України
розділу щодо спрощеної системи оподаткування, та до
сьогодні здійснення законної підприємницької діяльності
в сфері торгівлі ювелірними виробами на спрощеній сис-
темі оподаткування незаконно обмежується органами
податкової служби внаслідок неоднозначного (множин-
ного) тлумачення окремих норм щодо визначення таких
видів господарської діяльності, як виробництво та реал-
ізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, вва-
жають в Асоціації ювелірів України.
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Протягом 2012 року малий ювелірний бізнес в Україні
виборював право на застосування спрощеної системи
оподаткування, яке не визнавалося Державною подат-
ковою службою, хоча Податковим кодексом України не
було передбачено прямої заборони бути платниками єди-
ного податку суб'єктам господарювання, які здійснюють
виготовлення ювелірних виробів та торгівлю ювелірни-
ми виробами. Зважаючи на те, що малий ювелірний бізнес
представляє більшість ювелірної галузі (близько 90%
операторів ювелірного ринку України), наслідком ситу-
ації, що склалася навколо єдиного податку у 2012 році
стало скорочення обсягів виготовлення ювелірної про-
дукції на 20,3% (на 10,1 тонну) в порівнянні з 2011 роком.

Позиція українських податківців грунтувалася лише
на ототожненні дорогоцінних металів і каміння зі спо-
живчою продукцією — ювелірними та побутовими виро-
бами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. А
тому, згідно із позицією Державної податкової служби
України, платниками єдиного податку не могли бути
юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які здійсню-
ють видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння та
ювелірних виробів з них.

На нашу думку, керуючись листом ДПС України від
06.02.2012 року №3443/7/17-1217, податковими органа-
ми було прийняте протиправне рішення про відмову у
видачі свідоцтв платника єдиного податку виробникам
ювелірних виробів і торговцям ювелірними виробами.
Внаслідок цього рішення Державної податкової служби
України, ювелірна галузь протягом року була практично
паралізована, зупинились тисячі ювелірних виробництв і
об'єктів торгівлі ювелірними виробами. Біля 130 тисяч
найманих працівників опинились під загрозою скорочен-
ня, тисячі працівників ювелірного сектору були відправ-
лені у безстрокові неоплачувані відпустки.

Непоправний збиток народному господарству країни
було нанесено значним скороченням бюджетних надход-
жень у вигляді 5% збору на загальнообов'язкове держав-
не пенсійне страхування з продажу ювелірних виробів з
золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння.

Низка державних підприємств пробірного контролю
сфери управління Мінфіну, які здійснюють випробуван-
ня та клеймування ювелірних виробів, перейшли на одно-
або дводенний режим роботи внаслідок значного скоро-
чення замовлень послуг від виробників ювелірних виробів.
Було порушено сталі економічні зв'язки між виробника-
ми ювелірної продукції і роздрібною торгівельною ме-
режею.

Потрібно зауважити, що податковою службою було
проігноровано позицію Міністерства фінансів України,
викладену в листі від 19.01.2012 р. №31-08160-10-18/1122.
У листі було роз'яснено, що види діяльності з виготов-
лення ювелірних виробів та торгівлі ювелірними вироба-
ми не входять до переліку заборонених видів діяльності
для платників єдиного податку.

Протягом зазначеного періоду 2012 року Мінфін та
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, бан-
ківської діяльності, податкової та митної політики не-
одноразово зверталися до Державної податкової служ-
би України щодо відсутності у Податковому Кодексі
України обмежень на застосування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності для виробників і реа-
лізаторів ювелірних виробів. Водночас Мінюстом було
визнано такими, що підлягають скасуванню та відкликан-
ню з місць застосування, листи Державної податкової
служби України, згідно з якими оператори ювелірного
ринку не могли бути платниками єдиного податку.

Так, у Постанові Вищого адміністративного суду Ук-
раїни від 15.08.2012 р. було фактично встановлено, що до
1.07.2012 р. малий ювелірний бізнес не мав права на засто-
сування спрощеної системи оподаткування, обліку та

звітності. Більшість учасників ювелірного ринку отрима-
ли свідоцтва платника єдиного податку лише з 1.10.2012 р.

13.03.2012 Верховною Радою України було прийня-
то за основу законопроект №9661-д від 17.02.2012 щодо
внесення змін до Податкового кодексу України. Даним
законопроектом окремо було зазначено положення
щодо можливості застосування спрощеної системи опо-
даткування в ювелірній галузі.

З 1 липня 2012 року, відповідно до змін, які було вне-
сено Законом № 4834-VI (Законопроект № 9661-д) —
суб'єкт господарювання — фізична особа, яка є платни-
ком інших податків і зборів відповідно до Податкового
кодексу, може здійснити перехід на спрощену систему
оподаткування з видом діяльності виробництва, поста-
чання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових ви-
робів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, до-
рогоцінного каміння органогенного утворення та на-
півдорогоцінного каміння, за умови дотримання платни-
ком вимог, встановлених ПКУ для платників єдиного
податку, шляхом подання заяви до органу державної
податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів
до початку наступного кварталу.

Отже, враховуючи норми Закону N 4834-VI з 01 лип-
ня 2012 року суб'єктам господарювання, які здійснюють
діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалі-
зації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного камін-
ня, надається право обирати спрощену систему оподат-
кування, обліку та звітності.

При цьому передбачається, що дані суб'єкти госпо-
дарювання відносяться виключно до третьої групи плат-
ників єдиного податку, а ставка єдиного податку вста-
новлюється у розмірі 5 відсотків.

Отже, шляхом подолання багатьох труднощів і про-
блем у 2012 році представникам малого ювелірного бізне-
су України вкотре вдалося відстояти право на спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності.

Однак із настанням 2013 року виникли нові законо-
давчі ініціативи, спрямовані на звуження застосування
спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в
ювелірній сфері.

Зокрема законодавчою ініціативою спрямованою на
звуження застосування спрощеної системи оподаткуван-
ня, обліку та звітності є проект Закону України "Про вне-
сення змін до статті 296 Податкового кодексу України
щодо посилення контролю за обігом товарів іноземного
виробництва", яким передбачено обов'язкове застосуван-
ня реєстраторів розрахункових операцій фізичними осо-
бами-підприємцями — платниками єдиного податку під
час продажу, зокрема, ювелірних виробів та годинників
іноземного виробництва, раніше ввезених на територію
України. Цей проект Закону України теж розроблений
замість відкликаного з Верховної Ради України 12.12.2012
р. законопроекту №11404.

На нашу думку, даним законопроектом не передба-
чений механізм фіксації податковими органами кола
суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю юве-
лірними виробами іноземного виробництва, та однознач-
ного їх відокремлення від інших суб'єктів господарюван-
ня, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами вик-
лючно вітчизняного виробництва. Отже, існує імовірність
поширення обов'язку застосування реєстраторів розра-
хункових операцій на всіх без винятку платників єдино-
го податку, які здійснюють торгівлю ювелірними виро-
бами та годинниками.

У разі запровадження норм цього законопроекту
фізичні особи-підприємці, які здійснюють торгівлю юве-
лірними виробами та годинниками, будуть вимушені не-
сти недоцільні додаткові витрати на придбання, обслу-
говування та використання реєстраторів розрахункових
операцій, на ведення додаткового обліку та подання до-
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даткової звітності. Буде значно збільшено кількість пе-
ревірок фізичних осіб-підприємців. Також будуть роз-
ширені підстави для застосування податковими органа-
ми штрафних (фінансових) санкцій. Загалом такі новації
спричинять посилення адміністративного тиску податко-
вих органів на малий ювелірний бізнес.

Таким чином, розглянувши основні аспекти економ-
ічних методів державного регулювання ювелірної сфери
в Україні в контексті податкової політики держави нами
було визначено той факт, що діюче податкове законо-
давство у сфері ювелірного бізнесу є недосконалим.

На жаль, у Законі України "Про державне регулю-
вання видобутку, виробництва і використання дорогоці-
нних металів і дорогоцінного каміння та контроль за опе-
раціями з ними" від 18 листопада 1997 року № 637/97-ВР
[1] фактично не передбачені заходи з боку держави, що
спрямовані на активізацію внутрішнього ринку та вдос-
коналення податкового законодавства й підтримки
фізичних осіб підприємців, численність яких в сфері
торгівлі ювелірними виробами, за інформацією Асоціації
ювелірів України, складає сьогодні біля 95 %.

Потрібно відзначити, що одними із головних мо-
ментів, щодо забезпечення позитивного впливу системи
оподаткування на економічні стимули розвитку ювелір-
ної галузі є пільги, які повинні мати виключно адресну
спрямованість досі не передбачені вітчизняним Податко-
вим законодавством.

Очевидним є сам факт неможливості провадження
прибуткової діяльності з роздрібної реалізації ювелір-
них виробів за умови існуючого податкового навантажен-
ня на малий бізнес податками та зборами.

Отже, дослідження сучасного стану податкової сис-
теми свідчить, що на сьогодні залишаються відкритими
питання переорієнтації чинної податкової системи на
стимулювання процесів соціально-економічного розвит-
ку країни, вирішення яких може стати суттєвим кроком
до підвищення конкурентоспроможності держави та
сприяти розвитку економіки України.

Завданням державної податкової політики щодо подат-
кового регулювання ювелірної сфери є встановлення тако-
го оптимального рівня й визначення умов оподаткування,
які забезпечують баланс інтересів держави і платників.

Зазначимо, що основними стратегічними цілями ре-
формування системи оподаткування ювелірної сфери
слід вважати підвищення конкурентоспроможності юве-
лірного сектору економіки країни; легалізацію тіньово-
го сектору; нарощування критичної маси суб'єктів мало-
го бізнесу в ювелірній галузі; простоту та зрозумілість
податкових норм для суб'єктів господарювання та забез-
печення умов для добровільного виконання вимог подат-
кового законодавства вітчизняними платниками податків.

Проведений аналіз вітчизняного ринку ювелірних
товарів вказує на те, що розвиток ювелірного сектору
економіки України можливий лише за умови зменшення
податкового тиску на підприємців.

Однак, сучасна нормативна-правова система по-
даткового законодавства не є достатньо розробленою,
оскільки вона не враховує особливості ведення окремих
сегментів бізнесу.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що для кра-

щого зростання національної економіки і основних мак-
роекономічних показників країни, для можливості веден-
ня ефективно-прибуткової діяльності національних
підприємств ювелірного сектору економіки, необхідно
оптимізувати рівень всіх видів податків та звести до
мінімуму бюрократичність процедури їх подання та
кількості звітності впродовж року.

Основними правилами ефективного оподаткування
ювелірного сектору повинне стати забезпечення рівних і
справедливих умов оподаткування для всіх платників

податків. Адже подальший розвиток ювелірної галузі в
Україні значною мірою залежить від належного впровад-
ження чинного законодавства, створення єдиної внутрі-
шньо узгодженої системи нормативно-правового регу-
лювання відносин у даній сфері та стимулювання розвит-
ку ювелірного ринку з урахуванням особливостей роз-
витку економічних процесів.
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UPDATING OF HUMAN RESOURCES AS A FACTOR OF CIVIL SERVICE

Стаття присвячена осмисленню актуалізації кадрового потенціалу як чинника професіоналізації
державної служби та корпусу державних службовців. Автор пропонує низку цікавих думок та цю
проблему, що набуває статусу виклику сьогодення. Серед іншого у публікації наголошено на важ-
ливості дослідження визначення здатності державного службовця до випереджального відобра-
ження дійсності, у т.ч. професійно проектувати та організовувати діяльність та організаційну пове-
дінку співробітників. Доведено доцільність дворівневої періодизації професійної підготовки служ-
бовця. Здійснено аналіз окремих складових кадрового потенціалу (інтегральна характеристика на-
копичених та незатребуваних (прихованих) професійно-особистісних можливостей і здібностей
працівників апарату державних органів; можливість кар'єрного зростання персоналу державної
служби та реалізації його професійних знань та умінь; процес задіювання ще не реалізованих
здібностей персоналу (резерв) до ефективного виконання завдань та функцій органу державної
влади мають стати предметом професіоналізації корпусу державних службовців та державної служ-
би як соціальної макросистеми в цілому). Зосереджено увагу на подвійній побудові процесу само-
реалізації державного службовця, що проявляється у самовираженні та самоутвердження.

This article is devoted to understanding the mainstreaming of human resources as a factor of civil
service and civil servants. The author offers a number of interesting ideas and the problem that acquires
the status of a call today. Among others in the publication stressed the importance of research you
determine the ability of civil servants to anticipatory reflection of reality, including professional design
and organize activities and organizational behaviour of employees. The expediency of a two-tier
periodization training officer is proclaiming. The analysis of individual components of human resources (
integral characteristic accumulated and unclaimed (hidden) professional and personal capacities and
abilities employees of state agencies, the possibility of career civil service staff and implementation of
professional knowledge and skills, the process is not yet implemented actuation capabilities of staff (
reserve) to the effective implementation of the objectives and functions of the government must be subject
professionalization of civil servants and public service as a whole macro-social). Focus on building a dual
process of self-realization of a civil servant, manifested in self-expression and self-assertion.

Ключові слова: кадровий потенціал, професіоналізація державної служби, професійна підготовка служ-
бовця, самоутвердження, самореалізація, кар'єрне зростання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Складність взаємозв'язків політичних, соціальних,

економічних, суспільних процесів в державі та су-
спільстві формує запит на управлінців нового поколін-
ня. На сучасному етапі державному службовцю недо-
статньо бути штатною одиницею органу влади, оскіль-
ки нині актуальності набуває його специфічний статус
посередника між державою та громадянами, які очіку-
ють від нього компетентного вирішення їх проблем, за-
питів тощо. У зв'язку з цим проблема актуалізації кад-
рового потенціалу набуває статусу виклику сьогоден-
ня, адже саме цей чинник безпосередньо впливає на
рівень професіоналізації системи державної служби в
цілому та кожного чиновника-професіонала зокрема.

Сучасна епоха та виклики, що постали перед Украї-
нською державою у ХХІ ст., актуалізують необхідність
розробки та застосування нових технологій та пошуку
дієвих способів підвищення ефективності оптимізації
кадрового потенціалу управлінських кадрів. На нашу
думку, це необхідно передусім для оцінювання індиві-

дуальності особистості кожного професіонала на дер-
жавній службі з метою виявлення можливостей макси-
мального прояву ним своїх творчих здібностей у про-
фесійній діяльності на посаді.

МЕТА СТАТТІ
Аналіз наукових досліджень свідчить про зростаю-

чий інтерес науковців до проблеми об'єктивації, актуалі-
зації та використання кадрового потенціалу на державній
службі. Однак вітчизняна державна служба все ще ігно-
рує такий потужний чинник своєї ефективності та резуль-
тативності. Саме тому метою статті є аналіз кадрового
потенціалу як чинника професіоналізації державних
службовців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Професіоналізація управлінської діяльності нині ви-

ступає однією із стійких тенденцій не лише вітчизняного,
а й світового розвитку сфери державного управління та
системи держаної служби не потребує обгрунтування.
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Підхід до управління з позицій соціальної філософії
як до соціокультурного процесу в умовах функціонуван-
ня Української держави у ХХІ ст. набуває сутності визна-
чального фактору стратегічного значення. Саме тому про-
блема професіоналізму та якості державного управління
мають безпосередньо аналізуватись крізь призму реалі-
зації кадрового потенціалу в органах державної влади.

Динамізм розвитку одних країн та застійність інших є
очевидним свідченням та безпосереднім наслідком рівня
якості управління. Очевидно, що нині необхідно отриму-
вати чіткі відповіді на такі гострі для суспільства запитан-
ня: які соціально значимі цінності створюються сьогодні
працею управлінців та чиновницьким апаратом; наскільки
державні службовці є професійними та ефективними у
взаємодії з іншими соціальними та професійно-кваліфіка-
ційними групами в межах конкретних систем управління;
чи можливо і чи потрібно здійснювати вимірювання якості
та ефективності власне управлінської діяльності [1, с. 211].

Чіткість відповідей на такі запитання набуває над-
звичайної важливості, якщо виходити з того положен-
ня, що якість життя громадян країн безпосередньо
залежить від якості професіоналізму людей, зайнятих
управлінською діяльністю у сфері державного управлі-
ння та в системі державної служби. Очевидно, що така
постановка питання актуалізує проблему як професій-
ності професійних зусиль державних службовців, так і
якісних характеристик їх правової та моральної само-
свідомості, що безпосередньо впливає на розуміння
ними своєї соціальної відповідальності не лише перед
нинішнім поколінням українців, а й перед наступними
поколіннями співвітчизників.

Ми поділяємо думку науковців про те, що саме у сфері
державного управління особливого значення набуває
здатність державного службовця до випереджального
відображення дійсності, у т.ч. професійно проектувати та
організовувати діяльність та організаційну поведінку
співробітників.

Проведений аналіз свідчить, що науковці акцентують
увагу на обов'язковості дотримання чотирьох принципових
вихідних позицій для визначення ознак професіоналізму в
системі державної служби, а саме [1, с. 217—218]:

— Обов'язково персоніфіковане, людське вимірю-
вання кадрового потенціалу в контексті сильних та слаб-
ких сторін професійної діяльності на державній службі.
У зв'язку з цим, стає очевидним, що саме службовець з
його розвинутими психологічним, соціокультурним по-
тенціалом стає основним соціальним індикатором про-
фесійного традиційно-досвідченого стилю управління.

— Чітке розуміння відмінностей та взаємодоповню-
вання пізнавальної та перетворюючої функцій свідомості
керівника будь-якого рівня управління. Кожна з них є
своєрідним наповненням змісту визначення поняття
"професіоналізм", яке передбачає обов'язковість об'єкти-
вації наявних в державного службовця психологічних рис
та соціокультурних навичок, необхідних для ефективної
професійної діяльності на державній службі.

— Обов'язкове врахування сучасної тенденції, яка по-
лягає у зміщенні значимості детермінантів соціальної сис-
теми управління від технічних і технологічних до інформа-
ційних, соціальних та інтелектуальних факторів. Нині фор-
мується якісно нове державне управління, засноване на ви-
користанні сучасних наукових знань. Саме тому професіо-
налізм у сфері державного управління має визнаватись інте-
лектуальною особливістю державного службовця за умо-
ви обов'язкового розгортання кадрового потенціалу.

— Визначення ролі та значення засобів та методів
управління, досконалості взаємних зобов'язань сторін
(правових, функціонально-організаційних, морально-
етичних), що забезпечують соціальний порядок та інтег-
рацію елементів між собою та системою. При цьому
принципової значимості набуває здатність керівника
забезпечити продуктивність та гармонійність відносин
у форматах "особистість чиновника — орган державної
влади як соціальна мікросистема", "керівна система (ке-
рівник) — керована система (підлеглий службовець)" з
метою не лише мінімізації відчуженості між ними, а й
максимізації проявів прихованого професійно-особис-
тісного потенціалу.

Зростаюча інваріантність алгоритмів діяльності дер-
жавних органів управління знизу доверху обумовлює пер-
сональну відповідальність державних службовців за ре-
зультатами прийнятих ними рішень [2, с. 5].

Г.В. Атаманчук зауважує, що потрібно не перебільшу-
вати, і не применшувати можливості та значення управлі-
ння в людському суспільстві, а вивчати його, осмислюва-
ти, розвивати, освоювати, удосконалювати, використову-
вати, вивіряти в реальному житті і в реальних взаємовід-
носинах людей [3, с. 8].

Сучасна управлінська діяльність є комплексним яви-
щем з великою кількістю елементів, їх складною структу-
рою і різноманітними взаємозв'язками з іншими явищами.
В одному напрямі, на думку Г.В. Атаманчука, вона обумов-
лена соціальним призначенням, філософією та ідеологією
різних видів управління їх суб'єктами, цілями, що реалізу-
ються, і відповідно використовуваними ресурсами. В іншо-
му — визначається станом і розвинутістю людської куль-
тури в цілому, наявними у розпорядженні людей матері-
альними і духовними знаряддями, засобами, інструмента-
ми та технологіями освоєння природного і соціального
світу. Багато що в ній, на думку цього вченого, і ми под-
іляємо її, залежить від підготовки людського потенціалу,
його знань, ідеалів, сповідуваних цінностей, таланту, тра-
дицій і звичаїв, навичок, національного досвіду, психолог-
ічних установок тощо.

В управлінській діяльності переплетена майже вся
багатоманітність людської життєдіяльності: психіка лю-
дини й технологічні вироби; внутрішні спонукальні мо-
тиви і зовнішні примусові регулятори; інтерес та інфор-
мація; евристичні здібності та елементарні фізичні зу-
силля; наукові знання і персональний досвід; інтуїція і
математичні прораховування; правове регулювання і
свобода пошуку; сучасний комп'ютер і звичайна гра-
мотність; космічні системи зв'язку і вміння слухати та
чути один одного; навички командувати і готовність
підкорятись [3, с. 9—10].

Саме тому освоєння всього багатства управлінської
діяльності автоматично означає необхідність оволодіння
мистецтвом краще управляти, тобто приносити ще більшу
користь громадянам та державі.

Очевидно, що за такого підходу професіоналізм в уп-
равлінні постає складним комплексним, багатоаспектним
явищем. Воно менше всього зводиться до оволодіння тех-
нологіями управлінської діяльності (формами, методами,
стадіями, процедурами тощо), оскільки, на думку Г.В. Ата-
манчука, управління завжди пов'язане з цілепокладанням,
владою та ресурсами. У професіоналізмі управлінця ма-
ють поєднуватися і проявлятися всі риси особистості; вся
її людська сутність. Це необхідно тому, що на відміну від
інших спеціалістів, управлінець "конструює" життя людей
і, очевидно, вкладає в цю справу свої уявлення про ідеали
й цінності, про добро і зло, про істинне та хибне, про ре-
альне та ілюзорне тощо [3, с. 341—342].

У зв'язку з цим, ми поділяємо думку цього російсько-
го вченого про доцільність поділу професійної підготовки
службовця на два рівня (періоди), а саме:

— доуправлінську, тобто підготовку до переходу лю-
дини в суб'єкт управління, яке носить в основному освітній
(теоретичний) характер;

— власне управлінську, яка набувається службовцем
під час професійної діяльності на державній службі і до-
повнюється практичним досвідом, виникаючи під впливом
усіх факторів, що реально проявляються і в середовищі уп-
равління в цілому, і в кожному суб'єкті управління зокре-
ма [3, с. 341—342].

Згідно з такою градацією, доцільно визначити два рівні
рис, за якими має розвиватися кадровий потенціал як кож-
ного державного службовця зокрема, так і державної
служби в цілому. Такими рівнями є:

1) первинні, початкові риси, бажані (актуальні) для лю-
дини, яка претендує на виконання професійної діяльності
в управлінні. Вони формуються на базі особистісних об-
дарувань та здібностей. До них відносяться:

— загальнокультурний аспект: загальна освітня підго-
товка; цільові й ціннісні життєві орієнтації; досвід спілку-
вання з людьми; певні етичні й естетичні установки; куль-
тура мовлення;
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— діловий (професійно-управлінський) аспект: компе-
тентність в питаннях управління у відповідній сфері; тру-
дова активність, перевірена практикою; досвід суспільної,
державної діяльності; дисциплінованість; сформоване по-
чуття відповідальності за результати праці; уміння підви-
щувати свою кваліфікацію;

— особистісний аспект: моральна стійкість, чесність,
самостійність, розвинута воля, рішучість, ініціативність,
комунікабельність, надійність;

2) риси, що формуються, набуваються в процесі ви-
конання управлінської діяльності накопичення досвіду та
здійснення управлінської кар'єри. Зрозуміло, що не кож-
ний службовець неодмінно може чи повинен володіти усім
цим набором вищевказаних рис. Але сам їхній склад ство-
рює відомі напрями й обмеження, у межах яких є сенс ве-
сти пошук, відбір та підготовку людей, бажаних для уп-
равління. Якщо немає загальнокультурного розвитку,
якось незручно (а то і соромно) зустрічатися з таким уп-
равлінцем і вислуховувати його точку зору, судження і
рішення з тих чи інших питань. За відсутності чи за браком
ділових рис управлінець в очах оточення виглядає диле-
тантом, недоучкою, профаном з відповідним сприйняттям
всіх його доручень. Слабкість особистісних рис, не гово-
рячи вже про негативні риси, веде до того, що управлінцю
не вірять, його остерігаються, до нього відносяться насто-
рожено, без всякої поваги [3, с. 342—343].

Сучасний державний службовець-професіонал — це
не лише якісна підготовка до діяльності на певній посаді,
навички і вміння у застосуванні наявних знань, володіння
новітніми технологіями вирішення професійних завдань,
а й наявність певних особистісних рис, які вміло об'єкти-
вуються та використовуються у професійній діяльності на
державній службі.

Кадри управління повинні вміти: провести оцінку про-
блемної ситуації в суспільному житті; виміряти економічні,
соціальні, політичні, духовно-культурні процеси в їх інтег-
ральній єдності; виявити основні закономірності й тен-
денції розвитку; поставити цілі (найближчі, середньо тер-
мінові, стратегічні); вибрати сукупність методів їх поетап-
ного досягнення; створити оптимальні організаційній,
структури управління (формальні й неформальні), керу-
ючись при цьому принципами побудови і проектування
соціальних організацій, що дозволяє управлінцю правиль-
но організувати робочі місця, уточнити їх функції, права,
повноваження та відповідальність, знайшовши ресурси уп-
равління, серед яких соціальні є першочерговими.

Будучи вирішальними, соціальні пріоритети в уп-
равлінні виступають не лише основним фактором цілепок-
ладання (якість життя — найвища ціль суспільного роз-
витку), а й сучасним механізмом отримання суспільно зна-
чимого економічного результату. Саме тому управлінські
кадри зобов'язані вміти не лише визначати соціально важ-
ливі цілі, а й застосовувати соціальні технології, здатні за-
безпечити прийняття виваженого управлінського рішен-
ня, оцінити його ефективність, провести корекцію нового
циклу безперервного управлінського процесу.

Сучасні кадри державного управління зобов'язані во-
лодіти: сукупністю способів, методів, засобів не лише діаг-
ностики проблемної ситуації, проектування соціальних си-
стем, їх інновування, а й уміти прогнозувати та моделюва-
ти багатоманітність наслідків (економічних, соціальних,
політичних, духовно-культурних) управлінських рішень,
що приймаються, які поєднують у собі як досягнення більш
високого рівня життя, так і високого господарського, ко-
мерційного, суспільного результату.

Державні службовці на сучасному етапі професійної
діяльності зобов'язані володіти: теорією та методикою на-
уки соціального управління, її основними законами і прин-
ципами, всією багатоманітністю застосовуваних методів;
технологіями прийняття управлінських рішень, інновуван-
ня як об'єкта, так і суб'єкта управління; принципами по-
будови і розвитку соціальних організацій [4, с. 357—358].

При цьому важливо брати до уваги причини коригу-
вання, щоб врахувати не лише сутнісні зміни особистісних
особливостей, а й спрямованість сформованих нових осо-
бистісних особливостей. Очевидно, що певні особливості
особистості є вродженими і залишаються незмінними
впродовж всього життя, тому висунуті соціумом вимоги

часто примушують особистість "гасити" чи, навпаки, про-
являти особливості та демонструвати невластиву їй актив-
ну поведінку [5, с. 9—10].

Самоорганізація індивідуума (як єдності індивіда, осо-
бистості та суб'єкта діяльності) складається з двох про-
цесів, а саме: самопідготовки та самоорганізації. Само-
підготовка означає формування творчого потенціалу інди-
відуума, тоді як самореалізація визнається втіленням, ре-
алізацією цього потенціалу в життя. Складовими само-
підготовки є такі два процеси:

— самоосвіта, яка передбачає здобуття таких знань і
навичок, оперування якими не передбачено офіційною си-
стемою освіти у вибраній індивідуумом сфері діяльності;

— самовиховання, що передбачає розвиток таких мо-
ральних рис, які не гарантуються соціальним середовищем.

Ще важливішим є подвійна побудова процесу самореа-
лізації, яка виступає поєднанням самовираження та само-
утвердження. Самовираження зосереджується на отри-
манні результату, що має максимальну цінність для свого
творця. Очевидно, що головною метою самовираження є до-
сягнення суспільного визнання результату. Без такого виз-
нання результативності індивідуальної діяльності дійсне са-
моутвердження особистості є неможливим. Фактично, усі
ці процеси є складовими реалізації людського потенціалу.

Доречно, на нашу думку, звернути увагу на акмеоло-
гію (від грецьк. akme — вершина, logos — учення) — науку,
яка вивчає закономірності й механізми розвитку людини
на ступені її зрілості й особливо при досягненні нею най-
вищого рівня у своєму розвитку. Завданнями цієї науки є
вивчення:

— закономірностей самореалізації творчих потенці-
алів зрілих людей в процесі творчої діяльності на шляху
до найвищих досягнень (вершин);

— факторів як об'єктивних, так і суб'єктивних, які
сприяють чи перешкоджають досягненню вершин, зако-
номірностей освоєння вершин життя і професіоналізму у
діяльності;

— самоосвіти, самореалізації та самоконтролю;
— закономірностей самовдосконалення, самокорекції

та самореорганізації діяльності під впливом нових вимог,
спрямованих як ззовні, від професії та суспільства, роз-
витку науки, культури, техніки, так і зсередини, від влас-
них інтересів, потреб та установок, усвідомлення своїх
здібностей та можливостей, достоїнств та недоліків влас-
ної діяльності.

Соціальна акмеологія як одна з прикладних сфер ак-
меологічного знання, вивчає розвиток професіоналізму,
зрілості, компетентності у соціальній сфері [4, с. 28—30].

Необхідно зазначити, що соціальна акмеологія певною
мірою співзвучна поняттю "акмеографія", під яким розу-
міється вивчення не лише змісту професії та вимог, які ви-
суваються до людини як суб'єкта діяльності, а й виявлен-
ня творчого потенціалу особистості як основи для профес-
ійного зростання [6, с. 284].

Очевидно, що акмеологія та акмеографія є розділами
професіографії, яка вивчає вимоги певного виду профес-
ійної діяльності до працівника, його ділових (професійно-
кваліфікаційних та особистісних рис, тенденції та перспек-
тиви розвитку професії та спеціальності [4, с. 357].

Базуючись на принципах професіографії, акмеологі-
чний підхід дозволяє виявити не лише рольові характери-
стики кандидатів, а й професійні позиції та індивідуальні
особливості діяльності кожного з них, які за умови їх мак-
симальної актуалізації особистістю сприятимуть досяг-
ненню високого рівня професіоналізму.

Результатом акмеологічного дослідження має стати
складання акмеограми для відображення професійної мо-
делі чиновника та систему вимог, які висуваються до ньо-
го. Дотримання цих вимог забезпечує продуктивне вико-
нання посадових обов'язків державним службовцем та
сприяє постійному розвитку творчого потенціалу його осо-
бистості (рис. 1).

Використання акмеологічної оцінки дозволить, на
нашу думку:

по-перше, оцінити реальний стан професійної при-
датності чиновника на розвиток його кар'єри;

по-друге, сприятиме прогнозуванню як можли-
востей підвищення ефективності професійної діяль-
ності, так і особистісно-професійного розвитку.
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Крім цього головним завданням акмеолог-
ічної оцінки актуалізації потенціалу службов-
ця у професійній діяльності на державній
службі має стати:

по-перше, визначення закономірностей,
факторів та умов, які сприятимуть прогресив-
ному розвитку зрілої особистості та її високим
професійним досягненням;

по-друге, розробка оптимальних діагнос-
тичних та розвиваючих технологій для забез-
печення ефективності реалізації особистісно-
професійного потенціалу державного служ-
бовця та оптимізації його професійної діяль-
ності впродовж всієї кар'єри на державній
службі [3, с. 7].

Ми вважаємо, що усі ці аспекти безпо-
середньо стосуються професійної компетен-
тності державного службовця, яка одночас-
но виступає і фактором ефективності його
професійної діяльності на державній службі,
і характеристикою його професіоналізму та
якісною складовою його потенціалу.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах функціонування

вітчизняної державної служби кадровий по-
тенціал доцільно розглядати як інтегроване,
соціально-економічне, адміністративно-уп-
равлінське поняття, що позначає сукупну го-
товність, здатністю, здібність кадрів до про-
фесійної кваліфікованої управлінської праці
та ефективного виконання функціональних
обов'язків у сфері державного управління та
системі державної служби.

Такі складові кадрового потенціалу, як
інтегральна характеристика накопичених… та незат-
ребуваних (прихованих) професійно-особистісних мож-
ливостей і здібностей працівників апарату державних
органів; можливість кар'єрного зростання персоналу
державної служби та реалізації його професійних знань
та умінь; процес задіювання ще не реалізованих здібно-
стей персоналу (резерв) до ефективного виконання зав-
дань та функцій органу державної влади мають стати
предметом професіоналізації корпусу державних служ-
бовців та державної служби як соціальної макросисте-
ми в цілому.

НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На часі є наукове визначення параметрів, емпірич-

но фіксованих ознак професіоналізму в управлінській
роботі, які мають стати чіткими орієнтирами актуалі-
зації кадрового потенціалу у процесі особливо зна-
чимої та соціально відповідальної професійної діяль-
ності, якою є державна служба. Поряд з діагности-
кою професійної придатності кандидатів на вакантні
посади на державній службі обов'язковою є ділова
оцінка особистісно-психологічної придатності особи
до виконання професійних обов'язків держслужбов-
ця.
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Рис. 1. Акмеологічний аспект професійної
компетентності чиновника
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У статті здійснено аналіз інституційного забезпечення міжрегіонального та транскордонного
співробітництва західних областей України. Визначено основні недоліки інституційно-правового
забезпечення регіонального розвитку. Розширення Європейського Союзу (далі ЄС) традиційно
супроводжується нарощуванням міжнародного регіонального співробітництва, що є одним із
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торгівлі між Україною та ЄС, що відкриє нові можливості перед регіонами України щодо залучен-
ня додаткових ресурсів, економічного зростання, збалансованого соціально-економічного роз-
витку, підвищення конкурентоспроможності.
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western regions of Ukraine. Determined the main disadvantages of the institutional and legal framework
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність вирішення проблем інституційного за-

безпечення міжрегіонального та транскордонного співро-
бітництва має велике значення за теперішніх часів, особ-
ливо в розрізі розширення Європейського Союзу та без-
посереднього сусідства України. Міжрегіональна співпра-
ця наочно відображає проблему чіткого унормування
підстав, меж повноважень та способів участі органів вла-
ди у такій діяльності у нормах спеціалізованих норматив-
но-правових актів та відповідно інституційного забезпе-
чення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам інституційного забезпечення міжрегіо-

нального та транскордонного співробітництва присвячені
роботи Кушніра М.О., Білої С.О., Бабець І.Г., Валюшко
І.В., Жаліло Я.А., Мікули Н.А та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у аналізі інституційного забез-

печення міжрегіонального та транскордонного співробі-
тництва західних областей України.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданням статті є:
— дослідити інституційно-правове забезпечення

міжрегіонального та транскордонного співробітництва
західних областей України;

— дослідити функціонування Агенцій регіонального
розвитку як одного з інститутів регіонального розвитку;

— виявити основні форми інституційного забезпечен-
ня транскордонного співробітництва;

— виявити основні напрями інституційного забез-
печення в прикордонних регіонах західних областей Ук-
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відомо, що міжрегіональне співробітництво у інсти-

туційно-правовому вимірі зазвичай розглядається у кон-
тексті кількох рівнів:

I рівень: співпраця України як держави та її регіонів
зі світовими, зокрема, європейськими, країнами та/або
регіонами;

II рівень: урядово-регіональна співпраця, яка опи-
рається на міждержавні угоди;



Інвестиції: практика та досвід № 19/2014198

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

III рівень: регіонально-локальне співробітництво, яке,
як зазначено вище, складає предмет нашого інтересу, і ба-
зується на особистих контактах партнерів, що зумовлені
спільним інтересом (наприклад, господарськими потре-
бами) та співпрацею у відповідних галузях.

Інституційно-правове забезпечення міжрегіональ-
ного співробітництва характеризується наявністю низ-
ки Законів України, таких як Бюджетний кодекс Украї-
ни, Про державні цільові програми, Про засади внутр-
ішньої і зовнішньої політики, Про місцеве самовряду-
вання в Україні, Про стимулювання розвитку регіонів
та інші та підзаконних актів, таких як Постанова Кабі-
нету Міністрів України від від 20 трав. 2009 р. № 476
Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрі-
шньорегіональної диференціації соціально-економіч-
ного розвитку регіонів та Указ Президента України від
25 травня 2001 р. № 341/2001 Про Концепцію держав-
ної регіональної політики. Проте сучасний стан регіо-
налізму в Україні свідчить про необхідність викорис-
тання економічних викликів як слушних нагод для доб-
ровільного об'єднання зацікавлених партнерів.

Аналіз низки законодавчих актів, що складають інсти-
туційно-правове підгрунтя міжрегіональної співпраці на-
очно відображає проблему чіткого унормування підстав,
меж повноважень та способів участі означених органів
у такій діяльності у нормах спеціалізованих нормативно-
правових актів. Це питання набирає ще більшої ваги з ог-
ляду на те, що на період 2011—2015 років загальна
вартість великомасштабних інфраструктурних проектів
тільки транскордонного співробітництва України стано-
вить 55274,8 тис. євро [1]. Йдеться про те, що господарська
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування жорстко урегульована вітчизняними гос-
подарсько-правовими засадами (стаття 8 Господарсько-
го кодексу України) і будь-які питання з цього приводу
мають вирішуватися на рівні законодавства [2].

На сьогодні співпраця українських регіонів з ЄС за-
лишається фрагментарною та позбавленою системності.
У межах программ Європейського інструменту сусідства
і партнерства (ЄІСП), починаючи з 2007 р., спостерігаєть-
ся активізація співробітництва окремих областей Украї-
ни з регіонами країн ЄС і країн-сусідів (Івано-Франківсь-
ка, Тернопільська та Рівненська обл.; прикордонні з
Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Республікою Біло-
русь українські території).

Державна політика України щодо регулювання
міжнародної співпраці регіонів переважно зосереджена
на прикордонному та транскордонному співробітництві.
Внаслідок цього регіони українського Причорномор'я
майже не залучені до міжнародної економічної міжрегі-
ональної співпраці.

Агенції регіонального розвитку (АРР) добре зареко-
мендували себе як інститути, діяльність яких спрямована
на пошук механізму оптимального поєднання державних,
регіональних і місцевих ініціатив з інтересами приватно-
го сектору в межах окремої території на основі узгоджен-
ня пріоритетів загальнонаціонального та регіонального
розвитку, децентралізації та залучення громадськості до
вирішення нагальних проблем регіонального розвитку.

У країнах ЄС мережі агенцій і фондів регіонального
розвитку ефективно співпрацюють з місцевою і централь-
ною владою як фокусні центри стратегічного плануван-
ня та супроводу проектів розвитку територій. Вони за-
безпечують ефективну міжсекторну співпрацю на рівні
"влада — бізнес — громадськість" і створюють якісно нове
інституційне середовище, сприятливе для вирішення на-
гальних соціально-економічних, культурних, екологічних
та інших проблем територій.

Європейський досвід свідчить, що налагоджена
діяльність АРР сприяє досягненню синергії та мультипліка-
тивного ефекту, адже дозволяє цілісно врахувати потреби
та можливості територій, розділених кордонами внутріш-
нього адміністративно-територіального устрою держави.

Зосередження компетенції щодо регіонального роз-
витку у сфері діяльності агенцій регіонального розвитку
має певні переваги порівняно з монопольним збережен-
ням подібних функцій у межах повноважень регіональ-
них органів влади: дозволяє уникнути розпорошення на-
явних на місцевому рівні ресурсів; позбутися політизації
процесу розвитку регіонів (покласти край використанню

регіонального розвитку як інструменту досягнення елек-
торальних цілей), знизити залежність рішень, що прий-
маються на місцевому рівні, від впливу суб'єктивізму та
зміни політичної кон'юнктури.

Такі переваги дозволяють АРР сформувати об'єк-
тивне стратегічне бачення розвитку регіону на довгост-
рокову перспективу. Значна увага, що приділяється АРР
у Європі, приклади їх успішної діяльності, а також не-
обхідність пошуку способів підвищення ефективності ре-
гіональних економік та усунення причин регіональних
диспропорцій зумовили інституціоналізацію агентств ре-
гіонального розвитку і в Україні.

Створення умов та сприяння якнайповнішому викори-
станню внутрішнього потенціалу певної території можливе
за умови відповідності АРР певним загальним критеріям:

— АРР має сприйматися органами державної влади
та місцевого самоврядування й іншими політичними
структурами як інституційний механізм регіонального
розвитку;

— діяльність АРР має координуватися державними
структурами, проте зберігати автономію при прийнятті
рішень, зокрема спиратися на власне бачення способів,
механізмів та інструментів реалізації стратегії регіональ-
ного розвитку;

— у розпорядженні АРР мають бути відповідні ресур-
си (в т. ч. і фінансові) для реалізації узгоджених із місце-
вою владою проектів регіонального розвитку.

Концепція державної регіональної політики України від
25 травня 2001 р. вважає формування мережі агенцій регіо-
нального розвитку необхідним елементом розбудови його
інфраструктури. З цією метою в 2001 р. було створено Асоц-
іацію агенцій регіонального розвитку України, що на червень
2004 р. об'єднувала 38 таких агенцій з усієї України [3, с. 15].

Інституціональні засади міжрегіонального та транс-
кордонного співробітництва охоплюють так звані "пра-
вила гри", які приймає країна з метою проходження всіх
етапів транскордонного співробітництва та досягнення
кінцевої мети — вступу до ЄС, так і інституції (органі-
зації), які здійснюють реалізацію транскордонних про-
ектів та здійснюють діяльність єврорегіонів.

Основними інституційними формами ТКС є наступні:
— "робочі спільноти", які базуються на певних уго-

дах, мають обмежені можливості і рідко включаються в
європейські програми розвитку територій;

— установчі договори, що слугують для виконання
певних програм;

— єврорегіони.
Рекомендовані етапи розвитку транскордонного

співробітництва:
— вивчення існуючих зв'язків між партнерами;
— визначення стратегії розвитку;
— розробка та забезпечення програм розвитку;
— моніторинг та оцінка [4].
Також важливим кроком при проходженні всіх етапів

розвитку ТКС являється процес трансплантації, тобто про-
цес перенесення інститутів, що отримали розвиток в іншо-
му інституціональному середовищі [5, с. 13], тобто це про-
цес запозичення досвіду в іншої країни, що пройшла шлях
від розвитку ТКС до вступу до ЄС. Будь-який процес транс-
плантації включає три основні стадії: 1) вибір трансплан-
тата та стратегії трансплантації; 2) створення інфраструк-
тури трансплантації; допоміжних та проміжних інститутів;
3) здійснення заходів, що полегшують адаптацію економі-
чних агентів до нового інституту.

При вдалій трансплантації за відносно короткий пе-
ріод проходить позитивна адаптація інституту до нового
інституціального та культурного середовища: інститут ви-
конує у країні-реципієнті ту ж роль, що і в економіці —
донора [6].

Країни ЄС пройшли складний шлях становлення, роз-
витку та запозичення досвіду формування інституцій, які
надійно та ефективно функціонували та привели країни
до членства в Європейському Союзі. Тому показовим буде
пройти разом з цими країнами ще раз цей шлях, висвіт-
лити основні тенденції та окреслити етапи здійснення та
розвитку транскордонного співробітництва, формуван-
ня інституціональних засад, що забезпечують ефективне
функціонування ТКС та єврорегіонів.

Транскордонне співробітництво стало тією ланкою,
яка надалі, дозволить об'єднати всю Європу. Розвиток
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цього напряму в процесі європейської інтеграції пред-
ставляється вельми актуальним для Угорщини, Польщі,
Чехії, Словаччини (колишньої Вишеградської групи),
які побачили в ньому реальну можливість для приско-
рення свого входження в існуючі європейські структу-
ри, використовуючи багатий практичний досвід дер-
жав-членів Євросоюзу. Транскордонне співробітницт-
во виявилось важливим напрямком підготовки цих дер-
жав до вступу в ЄС, а також можливістю для додатко-
вого позабюджетного залучення коштів в економічний
розвиток своїх областей. А для Угорщини і Польщі важ-
ливо, що транскордонне співробітництво на мікрорівні
сприяє і відновленню історичних зв'язків між района-
ми, які були розірвані внаслідок переділу кордонів за
мирними договорами, укладеними після двох світових
воєн, внаслідок чого, наприклад, майже третина угорців
проживають сьогодні в суміжних країнах.

На території вищезгаданих країн існують більше де-
сяти єврорегіонів, серед яких найефективнішими є "Євро-
регіон Карпати", "Єврорегіон ДМТ", "Єврорегіон Вест —
Західна Паннонія", "Єврорегіон Дунай-Драва-Сава",
єврорегіон "Бескиди", "Татри", "Гласенсис", "Тешинська
Силезія", "Нейсе-Ніса-Ниса", "Шпреє-Нейсе-Бубр", "Про
Європа Віадріна" [7, с. 157].

Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія
трансплантували інститут транскордонного співробіт-
ництва із Західної Європи і успішно використовують його
можливості. Тобто ці країни за трансплантата взяли уза-
гальнений досвід країн-членів ЄС, використали відповідні
методичні рекомендації щодо розвитку ТКС, приєднали-
ся до європейських конвенцій, що регулюють регіональ-
ний розвиток і транскордонне співробітництво, узгоди-
ли відповідне законодавче середовище; сформували євро-
регіони по всьому периметру своїх кордонів (основні
структури), створили асоціації прикордонних територій
та мережі агенцій регіонального розвитку, а також інші
структури як проміжні та допоміжні інституції; підготу-
вали фахівців, зокрема, для територіальних органів вла-
ди (система тренінгів) і розгорнули широку кампанію з
висвітлення позитивного досвіду реалізації транскордон-
них проектів та співробітництва загалом — таким чином
успішно пройшли всі стадії трансплантації. Щоб ще раз
підкреслити важливість розвитку ТКС слід зазначити, що,
наприклад, лише за Програмою Україна — Польща —
Білорусь затверджений спільний бюджет на період 2007—
2013 рр. у сумі 186,2 млн євро для партнерів. Передбача-
ються такі умови: багаторічне програмування; спільна
інституція Управління (у Польщі для координації і вдос-
коналення діяльності, пов'язаної із транскордонною
співпрацею Польщі, в Раді Міністрів утворено Департа-
мент Транскордонної Співпраці); окремі рамкові та
фінансові угоди між партнерськими державами та Євро-
пейською Комісією; спільна реалізація проектів з визна-
ченням основного партнера; спільні процедури, наприк-
лад тендери тощо. Тобто, щоб повністю використати при-
значені кошти для українського партнера Програми над-
звичайно важливим є ефективне функціонування інсти-
туту ТКС в Україні [8].

Країни ЄС активізували створення регіональних кон-
салтингових організацій, інформаційних центрів, структур,
що займаються підготовкою кадрів, і транскордонної інфра-
структури, що включає й облаштування прикордонної те-
риторії. Діяльність цих структур, серед іншого, буде спря-
мована на сприяння розвитку транскордонного співробіт-
ництва. Це — допоміжні організації, основне завдання яких
підготовка економічних агентів до нового інституту.

Не менш важливо для сприяння розвитку транскор-
донного співробітництва стало проведення різноманітних
заходів таких як форуми, конгреси, семінари, виставки
тощо, що також сприяють пристосуванню до нового
інституту [8].

Програма регіонального розвитку та підтримки транс-
кордонного співробітництва містить набір програм і про-
ектів, які будуть фінансуватися ЄС, партнерами-донорами
з ЄС і організаціями-донорами, які не є резидентами країн-
членів ЄС, оскільки пріоритетом є те, що вони мають бути
узгоджені і розділені з місцевими органами влади [9, с. 29].

Інституційне забезпечення системи ТКС українських
регіонів до цього часу ще не набуло свого завершеного
вигляду. Незважаючи на те, що цю сферу регулює значна

кількість як міжнародних, так і вітчизняних нормативно-
правових актів (Європейська рамкова конвенція про
транскордонне співробітництво між територіальними
общинами або властями [10], до якої Україна приєднала-
ся у 1993 році, Закон України "Про транскордонне співро-
бітництво" [11], Державна програма розвитку транскор-
донного співробітництва на 2011—2015 роки [1], Програ-
ма розвитку єврорегіонів та багато інших нормативно-
правових актів, прийнятих вищими органами державно-
го управління в Україні), основними проблемами їх взає-
моузгодження та практичної реалізації залишаються:

— укорінена практика несумлінного виконання дію-
чих законів і державних програм, неоднакове розуміння
окремих нормативних положень як міністерствами та
відомствами, так і місцевими органами державної влади;

— розпорошення регуляторних функцій, пов'язаних
із розвитком сфери ТКС, між різними органами держав-
ної влади;

— збереження практики надмірного адміністратив-
ного впливу на регіональний розвиток, зокрема на його
транскордонну складову;

— нечіткість виписаного механізму виділення та ви-
користання фінансових асигнувань на розвиток ТКС;
відсутність приділення уваги таким формам сприяння
ТКС, як правова, організаційна, інформаційно-аналітич-
на, методична, маркетингова та ін.

Крім того, недоліками інституційного забезпечення
функціонування системи сприяння розвитку ТКС у при-
кордонних регіонах України є те, що:

— державні органи влади центрального рівня, зокре-
ма міністерства та відомства, у своїй нормотворчій діяль-
ності об'єктивно не враховують ті проблеми та реальні
процеси, які відбуваються у ТКС українських регіонів;

— місцеві органи державної влади та місцевого са-
моврядування, а також єврорегіони, що концентруються
на обласному рівні, не володіють достатніми нормотвор-
чими можливостями, оскільки адміністративна система
України сьогодні настільки централізована, що регуля-
торні акти регіональної влади не можуть суттєво вплива-
ти на розвиток ТКС;

— самоврядні організації як елемент інституційного за-
безпечення системи ТКС взагалі фактично відсутні. Більшість
громадян або не об'єднані в такі організації або не розрахо-
вують на серйозне сприяння з їхнього боку, вони позбавлені
відповідних адміністративних і фінансових важелів впливу, а
громадські організації працюють, насамперед, у режимі
підрядників донорських організацій з виконання відповідних
транскордонних проектів, виконуючи швидше квазіпідприє-
мницьку функцію, аніж роль самоврядних інституцій;

— відсутня система державних статистичних спосте-
режень та досліджень процесів ТКС в усіх сферах, що не
дає можливості об'єктивного аналізу ефективності реа-
лізації ТКС [12].

В Україні, незважаючи на деякі позитивні зрушення,
все ж таки досить слабка інституційна інфраструктура для
розвитку транскордонного та міжрегіонального співробі-
тництва, що пояснюється відсутністю реальної зацікавле-
ної і цілеспрямованої державної політики в цьому важли-
вому напрямі, а також неспроможністю прикордонних
регіонів використовувати лобістські інструменти, що існу-
ють на загальноєвропейському рівні. Хоча Закон України
"Про транскордонне співробітництво" [11] визначив повно-
важення як центральних, так і місцевих органів самовря-
дування у транскордонному співробітництві, проте зали-
шається потреба впровадження механізму саме державної
підтримки розвитку такого співробітництва та відповідного
бюджетно-фінансового наповнення.

У розрізі постійних політичних змін як на національ-
ному так і на регіональному рівнях, активними гравцями
в сфері вирішення соціально-економічних проблем ста-
ють громадські організації, які постійно нарощують по-
тенціал та досвід роботи в сфері проектного менеджмен-
ту та зовнішньоекономічної діяльності, формують розга-
лужені та дієві партнерські мережі, активно співпрацю-
ють з органами влади щодо реалізації галузевих програм.
У Закарпатській області створені агентства регіонально-
го та місцевого розвитку (Хустське агентство розвитку
"Хуст-Європа-Центр", Агентство місцевого розвитку
Іршавщини, Агентство господарського розвитку турис-
тичної зони "Солотвино", Тячівське Агентство підтрим-
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ки та розвитку малого та середнього бізнесу, АРР "За-
карпаття" та інші). На території області функціонують
міжнародні організації, зокрема: Міжнародна Асоціація
інституцій регіонального розвитку "МАІРР", Фонд роз-
витку транскордонного співробітництва, створені украї-
нсько-польський та українсько-угорські центри. Зазна-
чені структури мають великий потенціал здійснення діяль-
ності, спрямованої на покращення соціально-економіч-
ного розвитку області, враховуючи велику зацікавленість
міжнародних донорських організацій надати підтримку
Закарпатській області, як "зовнішньому регіону" Євро-
пейського Союзу [13].

ВИСНОВКИ
На сьогодні Україна має відносно централізовану сис-

тему загальнодержавного управління з виборними місцеви-
ми радами, які мають різні рівні повноважень. Однак, відпо-
відно до політичних вимог ЄС, уряд України розпочинає
процес децентралізації, який спрямований на подальше
зміцнення місцевої влади. Таким чином, Україна стоїть на-
передодні серйозних реформ, що приведе до необхідності
здійснення ще одного витка інвентаризації та оновлення
укладених міжрегіональних та міждержавних угод.

Перспективи подальшого розвитку. Можна зазначи-
ти необхідність розроблення системи загальнодержавно-
го та регіонального прогнозування та планування розвит-
ку та забезпечити багаторівневу організаційно-інститу-
ціональну структуру міжрегіонального та транскордон-
ного співробітництва. Через децентралізацію влади нада-
ти більше повноважень органам місцевого самоврядуван-
ня в питаннях міжрегіонального та транскордонного
співробітництва, затвердивши це в відповідних законодав-
чих та нормативно-правових актах.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF MECHANISMS OF STATE
MANAGEMENT OF RISKS OF EMERGENCY SITUATIONS

У статті узагальнено теоретичні підходи до визначення механізмів державного управління
ризиками виникнення надзвичайних ситуацій. Механізми державного управління ризиками НС
можуть бути правові, економічні, організаційні, контрольні. Дані механізми можуть використо-
вувати власні методи, засоби та інструменти впливу на ризики НС. Визначено основні складові
цих механізмів. Так, для правового механізму це міжнародні нормативно-правові документи та
національна нормативно-правова база; для економічного — ліцензування, страхування, опо-
даткування, кредитування; для організаційного — інституційне, кадрове та інформаційне за-
безпечення; для контрольного — моніторинг, контроль, прогнозування.

The article generalizes the theoretical approaches to the definition of mechanisms of state
management of risks of emergency situations. The mechanisms of state management disaster risk
may be legal, economic, organizational, control. These mechanisms can use native methods, means
and tools of influence on the risks of emergencies. The main components of these mechanisms, so
for a legal mechanism that international legal documents and national legal framework for economic
licensing, insurance, taxation, crediting; for organizational — institutional, personnel and information
support; for the control and monitoring, control, forecasting.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний рівень наукового опрацювання та усві-

домлення суспільством і окремими особистостями не-
безпек, пов'язаних з негативною динамікою надзви-
чайних ситуацій (НС) природного, техногенного та
соціального характеру, поки що не відповідає їх ре-
альній значущості для безпеки держави, суспільства,
особистості, людства. Це призводить до запізнюван-
ня адекватної реакції суспільства, держави, світово-
го співтовариства на виникаючі ризики, зростанням у
зв'язку з цим усіх видів збитків і, як результат, кри-
зового розвитку соціально-економічних систем, дег-
радації природного середовища, ставить під загрозу
сталий розвиток окремих держав і людства в цілому.
Формування та розвиток механізмів державного уп-
равління ризиками НС обумовлено необхідністю ви-
конання функції держави, що полягає в обов'язку
захисту населення, громадян.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Поняття механізму державного управління дос-
ліджувалося досить грунтовно в працях таких нау-
ковців, як В. Бакуменко, О. Ковалюк, Ю. Ковбасюк,
А. Колодій, В. Копєйчиков, С. Лисенков, О. Машков,
А. Михненко, П. Надолішній, Н. Нижник, М. Савен-

ко, П. Сурмін, Ю. Тихомиров, В. Трощинський та ін.
Разом з тим єдиної точки зору щодо визначення ос-
новних складових елементів механізмів державного
управління ризиками виникнення надзвичайних ситу-
ацій, так і не досягнуто.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Ціллю даної статті є узагальнення теоретичних

підходів до визначення механізмів державного управ-
ління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій та з'я-
сування основних складових таких механізмів, як право-
вого, економічного, організаційного та контрольного.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В енциклопедичному словнику з державного уп-
равління механізми державного управління визначе-
но як способи розв'язання суперечностей явища чи
процесу в державному управлінні, послідовна реалі-
зація дій, які базуються на основоположних прин-
ципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності
з використанням відповідних їй форм і методів управ-
ління. За формою подання — це схематичне зобра-
ження статично-динамічного (структурно-функціо-
нального) змісту процесу управління як взаємодії суб-
'єкта і об'єкта, єдності діяльності і відносин, функці-
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онування певної системи чи
підсистеми [3, c. 27].

Отже, О. Ковалюк під меха-
нізмом управління розуміє фор-
ми, методи, важелі та інструмен-
ти, а також нормативно-правове,
інформаційне та політичне за-
безпечення [4, с. 86].

Н. Нижник та О. Машков роз-
глядають механізм державного
управління як складову частину
системи управління, що забезпе-
чує вплив на фактори, від стану
яких залежить результат діяль-
ності управлінського об'єкта.
Вищеназвані науковці слушно
зауважують, що є необхідність
врахування того, що управлін-
ські процеси відбуваються в рам-
ках конкретних організаційних
структур, що часто мають вирі-
шальний вплив на економічний
розвиток [9, с. 56].

Ширше трактує склад механ-
ізму державного управління Ю.
Тихомиров. Він у системі механізму управління виді-
ляє: систему управління; соціальні, особливо правові
норми; способи визначення цілей; управлінський про-
цес як цикл дій керуючої системи, що послідовно
змінюють одна одну. Автор вважає, що механізм уп-
равління повинен повною мірою відображати взаємо-
дію різних елементів управління, які мають характер
стійких взаємозалежностей і причинно-наслідкових
зв'язків [12, с. 483].

З метою формування більш чіткого визначення по-
няття механізму державного управління Н. Нижник
визначила його складові [9, c. 235—245]; П. Надо-
лішній проаналізував організаційно-функціональну
структуру державного управління та принципи її
формування [8, c.113—130].

Тому механізм державного управління є складним
і системним утворенням, яке органічно поєднує в собі
різні складові: економічні, мотиваційні, організаційні,
політичні і правові.

Отже, в наведених позиціях вчених щодо розу-
міння поняття "механізм управління" визначено два
основні підходи. У вузькому розумінні механізми
управління — це статична система, яка слугує інстру-
ментом організації управлінських явищ та процесів.
У широкому розумінні механізм управління — це засіб
реалізації владних відносин, реальне функціонуван-
ня усієї статичної єдності елементів.

Механізми державного управління ризиками НС
як інструменти передбачають спосіб досягнення по-
ставленого завдання у визначені терміни через вплив
суб'єкта (переважно держави в особі її органів —
державне управління) на визначений об'єкт (ризики
НС).

Існують різні підходи до виділення видів ме-
ханізмів управління з точки зору їх розгляду як
інструментів:

І) економічні, мотиваційні, організаційні, полі-
тичні, правові [11];

2) регламентуючі, контролюючі, коригуючі, со-
ціальні, стимулюючі, організаційні [12, с. 7];

При розробці механізмів державного управління
ризиками НС слід враховувати також взаємовідноси-
ни політичного керівництва та державного управлін-
ня, які сьогодні розглядаються фахівцями у контексті
різних методологічних підходів [7], оскільки вони ба-
гато у чому впливають на визначення загальних цілей
та завдань державного управління, структурне ста-

новлення системи його органів, диференціювання їх
функцій та діяльності інших учасників процесу управ-
ління ризиками НС.

Виходячи з викладеного, механізми державного
управління ризиками НС можуть бути правові, еко-
номічні, організаційні, контрольні. Дані механізми мо-
жуть використовувати власні методи, засоби та
інструменти впливу на ризики НС. Таким чином, дер-
жава, виконуючи ту чи іншу функцію, впливає на
суспільні та економічні процеси через посередництво
специфічних механізмів (рис. 1).

Розглянемо визначені механізми державного уп-
равління ризиками НС з позицій структурно-функц-
іонального підходу.

Звернемо увагу на правові механізми державного
регулювання ризиками НС. Тут також існують
різні підходи до виділення засобів, що їх формують.
Так, М. Савенко зазначає, що такий механізм форму-
ють правові принципи, норми (гарантії), умови та ви-
моги щодо діяльності органів державної влади та їх
посадових осіб [10, с. 74]. А. Колодій виділяє норми
права, правовідносини, акти безпосередньої реалі-
зації прав і обов'язків, акти застосування норм права
[11, с. 136].

Потрібно відзначити, що правовий механізм фор-
мується, виходячи з того, що на створення та розви-
ток нормативно-правової бази управління ризиками
НС, безумовно, здійснюють вплив різноманітні фак-
тори, серед яких такі: особливості вихідного право-
вого поля; розвиток державності суверенної Украї-
ни; особливості стану соціально-економічних умов
країни в цілому та її регіонів; розширення міжнарод-
ної співпраці та прагнення України до Європейської
інтеграції тощо.

Відзначимо, що основними властивостями право-
вого механізму є його зв'язок з конкретною ціллю та
системна природа, що передбачає не автоматичне об-
'єднання нормативно-правових актів стосовно обра-
ної сфери регулювання (у даному випадку — ризика-
ми НС), а їх організовану і взаємопов'язану су-
купність, спроможну забезпечити досягнення постав-
леної мети шляхом законної реалізації суб'єктами
наявних інтересів.

Правовий механізм державного управління ризи-
ками НС — охоплює відповідні норми Конституції Ук-
раїни, Кодексу цивільного захисту України та інші
нормативно-законодавчі акти, що регламентують
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Рис. 1. Механізми державного управління ризиками НС
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процес управління ризиками НС, а також органи за-
конодавчої влади (Верховна Рада України, комітети
Верховної Ради України).

Між тим, проведене дослідження дозволило дійти
висновку, що чинна нормативно-правова база управ-
ління ризиками НС не відповідає вимогам системності
і тому потребує удосконалення.

У даний час діяльність по захисту населення від
НС різного характеру, віднесена до числа найважли-
віших у забезпеченні національної безпеки України,
являє собою систему (комплекс) взаємопов'язаних за
часом, місцем і ресурсів загальнодержавних політич-
них, організаційно-управлінських, соціально-еконо-
мічних і правових заходів, спрямованих на поперед-
ження та ліквідацію НС природного, техногенного та
військового характеру і здійснюються органами дер-
жавної влади України органами місцевого самовря-
дування, спеціально створеними органами управлін-
ня та силами, підприємствами та установами (неза-
лежно від організаційно-правових форм і виду влас-
ності), громадськими об'єднаннями та громадянами як
завчасно, так і при загрозі або виникненні екстремаль-
них ситуацій. Причому ефективність цього захисту
знаходиться в прямій залежності від стану правового
механізму, що регулює суспільні правовідносини у
даній сфері та забезпечує:

— проведення єдиної державної політики та реа-
лізацію повноважень органами влади і управління всіх
рівнів, господарюючими суб'єктами (незалежно від
організаційно-правової форми і виду власності), гро-
мадськими об'єднаннями та громадянами в різних
умовах НС;

— створення суспільно-політичних, організацій-
них, економічних, соціальних та правових умов, за
яких не може бути прийнята жодна програма розвит-
ку і розміщення продуктивних сил, не можуть бути
розпочаті ні один експеримент або будівництво яко-
го б то ні було об'єкта, якщо це спричиняє зниження
рівня безпеки і ступеня захищеності людей, якими б
намірами і обставинами вони диктувалися, тобто по-
передження НС різного характеру і підвищення ста-
лого функціонування об'єктів соціально-економічно-
го призначення і всієї інфраструктури;

— оперативне реагування та ефективне управлін-
ня під час виникнення НС різного характеру, своєчас-
не відновлення безпеки і нормальних умов життєді-
яльності населення і функціонування виробничо-еко-
номічних систем у зоні лиха [1, с. 23].

Дані принципи підлягають обов'язковому та не-
ухильного виконання державою та всіма інститутами
влади і органами управління, суспільством і народом
(громадянами). При цьому слід особливо відзначити,
що провідна роль у забезпеченні ефективного захисту
населення, об'єктів економіки і в цілому національно-
го надбання країни від ризиків НС належить державі,
формує і встановлює в даній сфері відповідні норми,
стандарти, критерії, правила, вимоги та приписи, які в
свою чергу є основою функціональних процедур дер-
жавного регулювання попередження НС, а також
організації і здійснення заходів щодо їх ліквідації.

Наступним механізмом державного управління ри-
зиками НС є організаційний, його сутність, на думку
В. Калюжного, полягає в наступному, кожна складна
система (комплекс) володіє внутрішньою або зовніш-
ньою підсистемою управління, що виконує різні
функції управління. Окрема функція управління може
бути реалізована за допомогою формуючого або ме-
ханізми організаційні, дія якого може бути направле-
на на кон'югацію (з'єднання комплексів), інгресію
(входження елемента одного комплексу в інший) і дез-
інгресію (розпад комплексу). механізми організаційні
— це послідовність етапів проектування структур, де-

тального аналізу і визначення системи цілей, продума-
ного виділення організаційних підрозділів і форм їх
координації для забезпечення функціонування деяко-
го комплексу (організаційної системи) [3, с. 423].

Організаційний механізм державного управління
ризиками НС призваний забезпечити функціонуван-
ня інституцій (суб'єктів) державної державного уп-
равління ризиками НС, тобто являє собою сукупність
правил і процедур щодо: проектування функціональ-
ної структури управління та регламентації взаємодії
її учасників; упорядкування їх повноважень, розме-
жування та уникнення дублювання функцій централь-
них органів виконавчої влади, органів виконавчої вла-
ди та органів місцевого самоврядування; формуван-
ня кадрового та інформаційного забезпечення систе-
ми управління ризиками НС.

Стосовно визначення економічного механізму
державного управління то на думку Т. Савостенко,
В. Попруги це сукупність фінансово-економічних уп-
равлінських методів, інструментів та стимулів, за до-
помогою яких держава регулює економічні процеси
та забезпечує реалізацію соціально-економічних
функцій. Вони формуються виходячи із базових
функцій і принципів економічної політики та спрямо-
вуються на досягнення визначеної мети й розв'язан-
ня протиріч розвитку. Використання певних методів
прямого впливу передбачає регулювання з боку дер-
жави, при якому суб'єкти економічної діяльності зму-
шені приймати рішення, що грунтуються не на само-
стійному економічному виборі, а на державних роз-
порядженнях. Методи непрямого впливу полягають
у створенні державою необхідних передумов для того
щоб при самостійному виборі суб'єкти господарюван-
ня тяжіли до тих економічних рішень, які відповіда-
ють цілям економічної політики [3, с. 422].

Узагальнюючи дані визначення ми розглядаємо
економічний механізм, як сукупність економічних
методів та засобів, що спрямовані на підвищення
ефективності управління ризиками НС шляхом раці-
онального використання наступних інструментів дер-
жавного впливу на ризик НС, як ліцензування, опо-
даткування, кредитування, страхування.

На сучасному етапі розвитку країни особливу ак-
туальність набувають питання вдосконалення дер-
жавного механізму контролю.

Як наголошує В. Бакуменко, контроль у сфері дер-
жавного управління — важлива функція державної
влади та управління, яка дає змогу не тільки виявити,
а й запобігти помилкам і недолікам у діях суб'єктів
державного управління, шукати нові резерви та мож-
ливості. Контроль у сфері державного управління
передбачає всебічне і постійне відстежування й кори-
гування різних заходів державного управління, зок-
рема розроблення і здійснення державної політики,
виконання державних цільових програм, реалізації
нормативно-правових актів. Ці заходи включають
контроль як за прийняттям рішень, так і за їх вико-
нанням. У процедурі контролю прийнято виділяти три
основних етапи: встановлення стандартів (цілей, що
мають вимір), зіставлення з ними реальних резуль-
татів, а також вжиття необхідних коригуючих заходів
з метою попередження або зменшення відхилення від
поставлених цілей. За сучасною концепцією контро-
лю у сфері державного управління має здійснювати-
ся протягом всього процесу управління, починаючи з
планування й до досягнення поставлених цілей. Це
дозволяє своєчасно попередити суттєве відхилення
від очікуваних результатів [3, с. 13].

Таким чином, державний механізм контролю в уп-
равлінні ризиками НС можливо визначити, як су-
купність таких методів, як моніторинг, прогнозування
та саме контроль, що діють з метою всебічного і пост-
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ійного відстежування й коригування заходів держав-
ного управління ризиками НС, зокрема розроблення і
здійснення державної політики, виконання державних
цільових програм, реалізації нормативно-правових
актів спрямованих на управління ризиками НС.

Моніторинг є однією з основних складових конт-
рольного механізму управління ризиками НС.
Здійснення моніторингу зовнішнього середовища та
об'єкти підвищеної безпеки є заходом контролю, не-
від'ємною частиною системи управління ризиками НС.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Перераховані вище механізми державного управлі-

ння ризиками виникнення НС повинні бути досить гнуч-
кими по відношенню до зміни різних сторін життєдіяль-
ності держави, до динаміки глобальних процесів. Для
практичного здійснення таких різноманітних і масштаб-
них заходів політичного, економічного, правового та ад-
міністративного регулювання питань, пов'язаних із ри-
зиками НС, необхідна опора на всі органи державної
влади та місцевого самоврядування наділення їх відпо-
відними повноваженнями, синхронізація та координа-
ція зусиль усіх рівнів.

Наша країна все більш інтегрується в міжнародне
суспільство, що призводить не лише до змін в еко-
номіці і політиці, але також підвищує темпи структур-
них змін, інтенсивність інформаційних потоків. Це
вимагає постійної адаптації державного управління
ризиками НС до нових умов, з метою забезпечення
сталого та безпечного розвитку України.
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У статті розглядаються питання визначення механізму державного управління післядиплом-
ною освітою та взаємодії його підсистем і елементів. Запропоновано інтегративний механізм
державного управління післядипломною освітою, який складається з основних механізмів:
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ВСТУП
Освіта і наука залишаються головним джерелом

інноваційних змін. Інформаційне суспільство як нова
формація характеризується головним чином особли-
вим ставленням до інноваційних процесів. Основою
розвитку такого суспільства є формування інновац-
ійного середовища, яке безпосередньо стосується
інноваційної природи сучасної освіти. Підготовка
людини до творчої активності, сприяння її розвитку
як здатної до нарощування творчого доробку та прий-
няття суттєвих управлінських рішень з орієнтацією на
сьогодення й майбутнє — головне завдання, яке стоїть
перед сучасною системою освіти, особливо післядип-
ломною.

Механізми реалізації державної освітньої політи-
ки висвітлюються в монографіях і навчальних посібни-
ках Л.І. Антошкіна, Д.І. Дзвінчука, М.І. Дудки, В.С. Жу-
равського та ін. Значний інтерес для наукових праці-
вників мають вітчизняні дослідження: О.В. Дубровки,
С.А. Калашникової, В.П. Коваленка, Н.М. Колеснічен-
ка, В.В. Остапчука, І.М. Сікорської та ін. У них авто-
ри особливу увагу приділяють вивченню механізму
державного управління освітньою сферою, характе-
ризують її систему, структуру, форми, методи.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Більшість дослідників цікавлять питання транс-

формації освіти, зміни в її структурі, змісті. Проте за-
лишаються недостатньо висвітленими ефективні шля-
хи і засоби виведення української післядипломної
освіти з кризи шляхом удосконалення державного
механізму управління в цілому, та механізмів держав-
ного управління післядипломною освітою зокрема.

РЕЗУЛЬТАТИ
Створення ефективно діючого механізму дер-

жавного управління післядипломною освітою перед-
бачає найбільш оптимальне поєднання його складо-
вих. Виявлення цих складових як елементів вказано-
го механізму зроблено у відповідності до наявних у
них основних ознак за принципом однорідності.
Кожна складова інтегративного механізму держав-
ного управління післядипломною освітою має свою
природу й, у свою чергу, представляє собою певний
механізм, який підпорядкований інтегративному ме-
ханізму і діє у його складі. У відповідності до цього
виділено: правовий, економічний, соціальний, орган-
ізаційний механізми, механізм управління інновац-
ійним розвитком, механізм управління якістю та мо-
тиваційний механізм. При цьому суттєвим є те, що
жоден із згаданих механізмів не позбавлений від
втручання у сферу дії іншого і не є суто спеціалізо-
ваним. Усі вони сполучаються, взаємодіють одне з
одним. Тобто виділити будь-який механізм у "чис-
тому" вигляді не представляється можливим.

Структура інтегративного механізму державно-
го управління післядипломною освітою складаєть-
ся з внутрішніх кількапорядкових рівнів управлін-
ня, де підрівні будь-якого порядку утворюють сис-
тему і виступають, у свою чергу, цілісними струк-
турами. Функціонування як загальної (інтегратив-
ної) структури, так і її складових взаємопов'язане
і залежить від якості й кількості внутрішніх і
зовнішніх зв'язків, які вони спроможні утворюва-
ти. Кожний складовий елемент структури даного
механізму має досить високий ступінь спеціалізації
й високу спроможність до кооперації.



Інвестиції: практика та досвід № 19/2014206

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

При відпрацьованій позитивній взаємодії еле-
ментів інтегративного механізму, урахуванні викла-
дених рекомендацій з удосконалення чинного меха-
нізму державного управління післядипломною осві-
тою прогнозується досягнення позитивного ефекту
синергії.

Правовий механізм. Нормативно-правове забез-
печення виступає своєрідною санкцією держави й ви-
конує функцію управління на державному рівні. За-
безпечення нормовідповідності становить сенс дер-
жавного управління.

Функціонування правового механізму державно-
го управління післядипломною освітою спрямовуєть-
ся на закріплення і розвиток відносин управління за
допомогою цілей системи. Він здійснює регулювання
правовідносин між суб'єктами освітньої діяльності і
уявляє собою систему: норми — методи їх застосу-
вання — посадові особи, що гарантують права і обо-
в'язки, та особи, які дотримуються вказаних норм.

Складовими пропонованого механізму виступа-
ють такі групи правових норм: регулюючі способи дії
закладів післядипломної освіти та вищих навчаль-
них закладів, які ліцензовані на надання освіти цього
рівня; регулюючі навчальний, науково-дослідницький
та господарчий процеси; регулюючі правовідносини
між органами влади та управління у межах кожного
рівня й освітньої установи; регулюючі правовідноси-
ни при судовому розгляді спорів між освітніми зак-
ладами системи та іншими суб'єктами при здійсненні
своєї статутної діяльності.

Таким чином, удосконалення існуючого правово-
го механізму державного управління післядипломною
освітою, зумовлюючи законодавчу сферу розвитку
управлінських структур, сприятиме функціонуванню
освітньої системи відповідно до умов суспільної
трансформації, адекватному застосуванню адмініст-
ративних методів та забезпеченню скоординованої дії
усіх складових інтегративного механізму управління
у єдиному правовому полі.

Економічний механізм. Економічний механізм
державного управління післядипломною освітою
спрямований на реалізацію економічної політики дер-
жави у сфері післядипломної освіти, яку можливо
визначити як діяльність органів державної влади й
управління щодо встановлення стратегічної мети, на-
прямів, завдань і пріоритетів, засобів економічної так-
тики для їх досягнення, а також застосування цих
засобів для забезпечення збалансованого, стабільно-
го функціонування і розвитку освітньої системи.

З урахуванням вказаного пропонується вдоско-
налити економічний механізм державного управлін-
ня післядипломною освітою у наступних аспектах: по-
єднання прагматичних міркувань стосовно налагод-
ження ефективного економічного механізму освіт-
ньої системи з визнанням її загальноцивілізаційного
значення й ролі щодо передачі культурних традицій і
цінностей людського співтовариства; визнання кон-
цептуальної позиції, що підкреслює значення після-
дипломної освіти для суспільства.

Соціальний механізм державного управління
післядипломною освітою. Умовою ефективної соц-
іальної політики у сфері післядипломної освіти є за-
безпечення її взаємозв'язку із загальною стратегією
соціальних реформ в Україні, що потребує неперерв-
ного вдосконалення заходів соціальної спрямованості
в освітній системі.

Соціально-економічна криза в Україні, недо-
статність державних витрат на післядипломну осві-
ту і складне фінансово-економічне становище ба-
гатьох підприємств перешкоджають надходженню
достатніх інвестицій у підготовку персоналу на мак-
ро- і мікрорівнях, а невизначеність перспектив про-

дуктивної зайнятості та низький рівень доходів на-
селення негативно відбиваються на фінансуванні
працівниками свого професійного розвитку. Зни-
ження якості кадрів внаслідок значного скорочення
обсягів професійної підготовки та підвищення квал-
іфікації зменшує ресурси техніко-технологічного
оновлення та конкурентоспроможності підприємств,
а також обмежує професійне зростання, мобіль-
ність, соціальний статус і можливості продуктивної
зайнятості працівників. Зазначене дає підстави вва-
жати, що основні риси діючого соціального механі-
зму державного управління післядипломною осві-
тою не відповідають існуючій нагальній потребі по-
силення адаптаційних можливостей людини, ефек-
тивного використання для цього засобів даної осві-
тньої системи.

Пропонований соціальний механізм державного
управління післядипломною освітою уявляє собою
сукупність заходів, які спрямовані на забезпечення
соціального розвитку системи, зокрема колективів
освітніх закладів, працівників системи та осіб, що от-
римують освітні послуги. Даний механізм здійснює
координацію діяльності щодо впровадження соці-
альної політики у сфері післядипломної освіти на
всіх її рівнях. Його функціонування грунтується на
урахуванні специфіки соціальних стосунків у після-
дипломній освіті для підтримки їх у режимі позитив-
ної результативності.

Організаційний механізм державного управління
післядипломною освітою. В умовах прискорення
трансформації суспільних процесів в Україні, висо-
кого динамізму економічних, технологічних перетво-
рень організаційне оформлення післядипломної осв-
іти залишається переважно традиційним, що уповіль-
нює розвиток системи, чинить опір її органічному
включенню у системи більш високого порядку, стри-
мує активність найбільш мобільних її елементів.

Чинний організаційний механізм державного уп-
равління післядипломною освітою, на нашу думку,
не відповідає змінам, що відбулися у суспільстві, не
зорієнтований повною мірою на досягнення пріори-
тетів розвитку сучасної післядипломної освіти. Йому
не притаманні характеристики, що дозволяють
організаційно забезпечити гнучкість системи, її соц-
іальну адекватність. Існуюча організаційна структу-
ра не відповідає умовам ринкової економіки, реаль-
ним потребам ринку освітніх послуг, особливостям
післядипломної освіти як інтелектуальної органі-
зації гуманітарної спрямованості, що здійснює
підприємницьку діяльність.

З урахуванням вказаного пропонується вдоско-
налити існуючий організаційний механізм державно-
го управління післядипломною освітою у наступних
аспектах:

— визнання головним критерієм налагодженого
та повноцінного організаційного механізму управлі-
ння усталених, переважно таких, що саморегулюють-
ся, організаційних стосунків, які забезпечують фун-
кціонування системи управління як єдиного цілого у
певному зовнішньому середовищі відповідно до спе-
цифіки об'єкта управління;

— підвищення ефективності функціонування си-
стеми післядипломної освіти за рахунок спромож-
ності організаційного механізму інтегрувати, пов'я-
зувати різні елементи системи та ланки управління,
впорядковувати зв'язки й стосунки;

— визнання необхідності формування та підтрим-
ки організаційного порядку, тобто забезпечення
функціонування системи відносно стабільних довго-
термінових ієрархічних зв'язків, стандартів, норм, що
переважно зафіксовані у відповідних документах, які
регулюють взаємодію між організаціями, їх підрозд-
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ілами та людьми як членами організації з приводу
здійснення визначених функцій;

— впровадження методів зниження операцій-
них витрат. На даний час таким визнаний метод
ведення бізнесу через розподіл робіт. Його засто-
сування щодо організації функціонування після-
дипломної освіти полягає у концентрації власних
зусиль організації на забезпеченні якості освіти,
дослідженні та максимальному задоволенні попи-
ту споживачів, тобто фокусуванні власних ре-
сурсів на виконанні ключових завдань без відволі-
кання на управління непрофільними функціями.
Виділення непрофільних функцій у відносно авто-
номні підрозділи організації з можливою наступ-
ною їх передачею в управління спеціалізованій
сторонній організації все частіше визнається оп-
тимізуючим заходом. Зараз у світову управлінсь-
ку практику швидко входить поняття "аутсорсинг"
(outsourcing) — передача обслуговуючих
підрозділів організації в управління зовнішній
організації, яка може забезпечити більш низьку
вартість послуг при високій якості.

Механізм державного управління інноваційним
розвитком післядипломної освіти. На даний час, на
наш погляд, механізму державного управління інно-
ваційним розвитком післядипломної освіти як та-
кого не існує. Необхідність його розробки зумов-
лена наступними факторами: зростанням ролі інно-
вацій у розвитку економіки, подоланні кризових
явищ у соціальній сфері; переходом до постіндуст-
ріальної цивілізації з принципово новим засобом
виробництва й новим типом економічного зростан-
ня; новими вимогами до організації й управління
інноваційними процесами, найбільш значущою се-
ред яких є забезпечення взаємозв'язку та взаємо-
розвитку різних сфер інноваційного процесу на ос-
нові комплексного управління.

Зазначений механізм має відповідати: по-перше,
потребам освітнього процесу як динамічного нерівно
вагомого, відкритого; по-друге, соціальним умовам
здійснення управлінської діяльності, зокрема таким,
як нестабільність, тобто різнохарактерність та невпо-
рядкованість за факторами, які визначають ситуац-
ійний стан системи; неоднорідність — економічна,
соціальна, освітня (виникає у результаті диверсифі-
кації освіти); обмеженість ресурсів як матеріальних,
економічних, так і кадрових.

Під впливом цих факторів відбувається зміщен-
ня акцентів щодо управлінських завдань (залучен-
ня до нової освітньої ідеології, створення умов для
творчості та реалізації інноваційної діяльності і
т.ін.) та формування нових управлінських функцій
(наукове експертування, консультування, організа-
ція досліджень).

Пропонований механізм державного управління
інноваційним розвитком післядипломної освіти пред-
ставляє собою цілісну систему забезпечення взаємо-
пов'язаної цілеспрямованої діяльності функціональ-
них підрозділів інноваційного проекту у межах вста-
новленої організаційної структури управління, ефек-
тивного планування інноваційної програми й розпо-
ділу ресурсів. Дія механізму державного управління
інноваційним розвитком післядипломної освіти спря-
мована на забезпечення щільного зв'язку системи
організації із системою мотивації.

Механізм державного управління якістю після-
дипломної освіти. Передумовою реалізації державної
політики у сфері якості післядипломної освіти є роз-
робка нового механізму управління, який уявляє со-
бою відносно відособлену сукупність взаємопов'яза-
них управлінських дій, що виконуються за певною тех-
нологією інститутами управління, їх підрозділами й

посадовими особами і забезпечують встановлення та
підтримку високого рівня якості освітніх послуг.

В основу розробки пропонованого механізму дер-
жавного управління якістю післядипломної освіти по-
кладене визначення: складу та логічної структури уп-
равлінських дій, які необхідні для реалізації держав-
ної політики у сфері якості післядипломної освіти;
технології виконання цих дій (методи та засоби);
суб'єктів, що відповідають за реалізацію дій; харак-
теру зв'язків між діючими суб'єктами у відповідності
до логічної структури управлінських дій та технології
їх виконання [2].

На державному рівні об'єктами управління вис-
тупають нормативно-правові засади, організаційно-
трудові стосунки, матеріально-фінансова інфраструк-
тура, кадрові процеси. Даний рівень має забезпечити
усталеність функціонування національної системи
післядипломної освіти у відповідності до пріоритетів
соціально-економічного розвитку держави. Він вклю-
чає:

— систему моніторингу якості післядипломної ос-
віти;

— центр якості післядипломної освіти, що
здійснює розробку інструментів управління якістю,
збір та узагальнення інформації щодо якості освіти,
яку надають державні атестаційні служби й система
моніторингу, та підготовку звітів про стан якості
післядипломної освіти в Україні.

Регіональний рівень управління якістю післядип-
ломної освіти забезпечує усталеність функціонуван-
ня національної системи післядипломної освіти у кон-
тексті соціально-економічного розвитку регіону, з ор-
ієнтацією на регіональні ринки праці. На даному рівні
важливим об'єктом управління виступають інно-
ваційні процеси у сфері післядипломної освіти.

На локальному рівні доцільно виділити такі об-
'єкти управління якістю: якість освітнього процесу;
якість поточного функціонування закладу; процеси
розвитку освітньої системи закладу; якість праці пе-
дагогічного та допоміжного персоналу; рівень підго-
товки фахівців (слухачів) у відповідності до обраних
напрямів та програм; розвиток матеріально-техніч-
ної бази закладу.

Мотиваційний механізм. Здійснення управління
післядипломною освітою на основі мотивації, тобто
мотиваційного управління як цілеспрямованого впли-
ву на мотиваційну сферу особистості, потребує випе-
реджальної реалізації соціально-психологічних
функцій, забезпечення морально-психологічного
підгрунтя для успішної діяльності системи щодо ви-
конання нею суспільної місії та досягнення постав-
лених цілей . Це зумовлює необхідність розробки су-
часного управлінського механізму, який би гнучко
реагував, по-перше, на зміни у зовнішньому середо-
вищі системи, по-друге, спрямовував її ресурси на
створення відповідних мотиваційних умов у внутріш-
ньому середовищі системи.

Дія вказаного механізму на різних рівнях управ-
ління післядипломною освітою має певну специфіку.
На державному рівні вагомий мотиваційний вплив без-
сумнівно матиме використання потенціалу національ-
ної ідеї.

Визнано, що побудова демократичного суспіль-
ства базується на національній ідеї. На даний час у
нашій країні вона в основному зводиться до одвіч-
ної мрії українців мати свою самостійну, незалеж-
ну, соборну державу й щасливе, процвітаюче, де-
мократичне суспільство. Розвиток національної ідеї
відбувається у певних контекстах соціальної прак-
тики. Так, складовими української національної ідеї,
зокрема, визнається культ знань і освіти; конкурен-
тоспроможність як концептуальний базис стратегії
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економічного зростання інноваційного типу. Але, на
жаль, вважати, що в Україні існує загальноприйня-
та національна ідея ще передчасно, в силу того, що
вона остаточно не сформульована й не представле-
на в "опредметненому" вимірі, а тому й не може "про-
ростати" у свідомість конкретної людини.

Крім цього, потужним мотивуючим фактором
уявляється формування конкурентного середовища
в країні, галузі та, зокрема, в системі післядипломної
освіти; посилення ролі економічного механізму щодо
стимулювання розвитку системи.

На регіональному рівні потрібно забезпечити
підтримку закладів, що здійснюють післядипломну ос-
віту, їх окремих структур, які здатні продукувати кон-
курентоспроможні освітні послуги.

На локальному рівні функціонування пропонова-
ного механізму виділено два суттєвих моменти:

— перший — виявлення у ході попереднього спо-
стереження або у процесі безпосередньої інтерсуб'-
єктної взаємодії певних мотиваційних ознак;

— другий — урахування виявлених особливостей
мотивації у процесі реального управлінського впли-
ву на її компоненти через задоволення, незадоволен-
ня, трансформацію тих потреб, на яких вона грун-
тується.

З огляду на це загальна схема дії мотиваційного
механізму управління, на зазначеному рівні може бути
представлена таким чином: виявлення компонентів
мотивації → управлінська рефлексія, планування
впливу на основі виявлених компонентів мотивації →
здійснення управлінського впливу → встановлення
зворотного зв'язку → управлінська рефлексія, пла-
нування корегувального впливу → корегувальний
вплив → оцінка наслідків, мотиваційних ефектів.

Таким чином, пропонований інтегративний ме-
ханізм державного управління післядипломною осв-
ітою в Україні за умови опрацювання виділених ас-
пектів, що потребують істотного вдосконалення,
спроможний забезпечити поєднання різноманітних
управлінських впливів, збалансованість функціону-
вання системи, централізований характер управлін-
ня, координованість, узгодженість дій у межах дер-
жавного, недержавного, приватного секторів на ос-
нові встановлення та розвитку зв'язків, використан-
ня потенціалу соціального партнерства.

ВИСНОВКИ
Запропоновано механізм державного управління

післядипломною освітою, який включає підпорядко-
вані йому складові механізми, кожний з яких має влас-
ну природу, досить високий ступінь спеціалізації й
високу спроможність до кооперації. Відповідно до
основних ознак виділені такі складові механізми: пра-
вовий, економічний, організаційний, соціальний, мо-
тиваційний та специфічні для освітньої системи ме-
ханізми: управління інноваційним розвитком і управ-
ління якістю післядипломної освіти. Природа вказа-
них механізмів визначає їх спрямованість у межах
інтегративного механізму. При цьому домінуючою є
орієнтація на соціальні пріоритети, що задається за-
гальною домінантою соціально-адекватного управ-
ління та суспільними особливостями керованої сис-
теми.

Запропонований механізм державного управлін-
ня післядипломною освітою дає змогу забезпечити
його ефективне функціонування на різних рівнях у
таких напрямах: розробки нормативно-правової бази
функціонування системи відповідно до умов соціаль-
ної трансформації та визнання післядипломної осві-
ти пріоритетною сферою суспільного розвитку; реа-
лізації економічної політики держави у сфері після-
дипломної освіти з урахуванням специфічних харак-
теристик освітньої системи, особливостей її функці-

онування в ринковому середовищі; впровадження си-
стеми соціальної політики у сфері післядипломної
освіти, забезпечення підтримки стратегії соціальних
реформ у країні засобами післядипломної освіти, по-
силення соціальної відповідальності персоналу осві-
тньої системи; розвитку організаційних характерис-
тик освітньої системи, формування та підтримки
організаційного порядку як системи зв'язків, стан-
дартів, норм; інноваційного розвитку післядипломної
освіти, координації зусиль інноваторів, адаптації існу-
ючих у зарубіжній практиці "ноу-хау" з урахуванням
потреб та умов вітчизняної освітньої системи; ефек-
тивного використання мотиваційних ресурсів освіт-
ньої системи, застосування сучасних технологій мо-
тиваційного впливу.
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У статті проведено аналіз міждержавної нормативно-правової бази України із суміжними дер-
жавами з питань договірно-правового оформлення спільних ділянок державного кордону. Наголо-
шено, що об'єктами договірно-правового оформлення України є державний кордон, який має од-
наковий юридичний статус за всією своєю протяжністю, а також суверенні права держави в її вик-
лючній (морській) економічній зоні. Обгрунтовано, що питання договірно-правового оформлення
та дотримання його режиму регламентовано положеннями двосторонніх міждержавних норматив-
но-правових актів. Розкрито зміст стратегічних завдань, що були спрямовані на нормативно-пра-
вове врегулювання питань договірно-правового оформлення спільних ділянок державного кордо-
ну із колишніми радянськими республіками.

In the article the analysis of international normative-legal base of Ukraine with neighbouring States on
the contractual basis for the joint sections of the state border. Noted that the objects of the contractual-
legal documents of Ukraine is the state border, which has the same legal status throughout its length,
and the sovereign rights of the state in its exclusive (marine) economic zone. Justified, that the question
of the legal registration and keeping his regime is regulated by the provisions of a bilateral inter-state
normative legal acts. Contents of the strategic objectives, which were aimed at regulatory issues are the
contractual basis for the joint sections of the state border with the former Soviet republics.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ХХI сторіччі проблеми, що пов'язані із прикордон-

ною безпекою, територіальною цілісністю та встановлен-
ням державних кордонів є актуальними питаннями політи-
ки національної безпеки для більшості країн світу. Новіт-
ня юридична література визначає державні кордони як
"…лінії, що відділяють території держав одна від одної чи
від відкритого моря і визначають межі територіального
верховенства" [1].

Державні кордони у сучасній системі міждержавних
відносин виконують важливу функцію: визначають межі
суверенітету, територіальної цілісності та незалежності
держав світу, а також встановлюють юридичний титул на
суверенну територію кожної країни. Відтак, врегулюван-
ня процесів, що пов'язані із договірно-правовим оформ-
ленням державних кордонів є одним із ключових пріори-
тетів у світових зовнішньополітичних зносинах.

Метою договірно-правового оформлення державних
кордонів є визначення меж суверенітету кожної із сумі-
жних держав, а також захист національних інтересів на
державному кордоні. Договірно-правове оформлення
державного кордону є невід'ємною складовою загально-
державної системи забезпечення національної безпеки
кожної країни і включає в себе здійснення комплексу
політико-дипломатичних, правових, організаційних, еко-
номічних, військових, правоохоронних, оперативних, тех-
нічних та інших заходів, що спрямовані на забезпечення

суверенітету та територіальної цілісності держави, а та-
кож непорушності іі державного кордону.

Зазначимо, що з набуття Україною державної неза-
лежності врегулювання питань договірно-правового
оформлення державного кордону у відповідності до ус-
талених принципів та норм міжнародного права було виз-
начено одним із пріоритетних завдань політики націо-
нальної безпеки держави. Так, Декларацією про держав-
ний суверенітет України, що була прийнята Верховною
Радою Українською РСР 16 липня 1990 року визначено:
"Верховна Рада України проголошує державний сувере-
нітет України як верховенство, самостійність, повноту і
неподільність влади республіки в межах її території та
незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах" [2].

Об'єктами договірно-правового оформлення Украї-
ни є державний кордон, що має однаковий юридичний
статус за всією своєю протяжністю, а також суверенні
права держави в її виключній (морській) економічній зоні.

З метою реалізації державної політики національної
безпеки у сфері безпеки державного кордону, грунтую-
чись на принципах суверенної рівності, територіальної
цілісності, взаємної поваги та недоторканості державних
кордонів, новітньою українською державою було ініційо-
вано переговорний процес з усіма суміжними державами
з метою нормативно-правового врегулювання питань
спільних державних кордонів та їх договірно-правове
оформлення.
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Акцентуємо увагу на тому, що за сучасних умов дер-
жавності Україною було укладено низку міждержавних
договорів та угод із суміжними країнами, що дають змо-
гу завершити процес договірно-правового оформлення
державного кордону на всій його протяжності, однак не
зважаючи на політико-дипломатичні зусилля української
сторони, до цього часу дві третини державного кордону
(понад 4,6 тисяч кілометрів) залишаються не оформлени-
ми у договірно-правовому відношенні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що

дослідженню питань, що пов'язані із підготовкою та ук-
ладенням міждержавних нормативно-правових актів з пи-
тань договірно-правового оформлення державного кор-
дону України присвячено роботи: С.М. Бабуріна, В.М.
Баранчука, А.Л. Боднаря, В.П. Василенка, A.M. Дьогтя-
ря, М.З. Кулика, Л.В. Осовалюка, М.О. Трюхана, В.С.
Сіцінського, Б.Д. Трегубова, Т.О. Цимбалістого та інших
науковців, експертів. У своїх наукових працях дослідни-
ки розглядають теоретичні та прикладні питання консти-
туційно-правових засад функціонування державного кор-
дону України, а також проводять грунтовний аналіз су-
часних міжнародних договорів і угод України із суміж-
ними державами з питань договірно-правового оформ-
лення спільних ділянок державного кордону.

Водночас, комплексного дослідження питань, що по-
в'язані із підготовкою та укладенням міждержавних нор-
мативно-правових актів між Україною і суміжними дер-
жавами з питань договірно-правового оформлення
спільних ділянок державного кордону не проводилась.
Невирішеність цієї проблеми призводить до значних пе-
решкод у діяльності компетентних органів державної вла-
ди під час організації переговорного процесу та виконан-
ня інших державних завдань з питань правого оформлен-
ня державного кордону України.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз чинної міждержавної

нормативно-правової бази з питань договірно-правово-
го оформлення державного кордону України із суміжни-
ми країнами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З набуттям Україною державної незалежності питан-

ня договірно-правового оформлення державного кордо-
ну було визначено одним із пріоритетних напрямів пол-
ітики національної безпеки держави. Це було обумовле-
но нагальною потребою забезпечити захист сувереніте-
ту, територіальної цілісності та незалежності держави,

Акцентуємо увагу на тому, що першими законодав-
чими актами з питань держаних кордонів були такі:

— Закон України "Про правонаступництво України"
від 12.09.1991 року, що визначив: "Державний кордон
СРСР, що відмежовує територію України від інших дер-
жав, та кордон між Українською РСР і Білоруською РСР,
РРФСР, Республікою Молдова за станом на 16 липня 1990
року є державним кордоном України" [3, с. 5];

— Закон України "Про державний кордон України"
від 04.11.1991 року, положеннями якого було норматив-
но визначено поняття державного кордону України як "…
лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії,
які визначають межі території України — суші, вод, надр
та повітря нового простору" [4, с. 1];

— Закон України "Про прикордонні війська України"
від 04.11.1991 року, що визначив головні завдання для при-
кордонного відомства України: "…забезпечення недотор-
канності державного кордону України на суші, морі, річках,
озерах та інших водоймах України, а також охорона вик-
лючної (морської) економічної зони України" [5, с. 1].

У положеннях зазначених вище нормативно-право-
вих актів визначались концептуальні пріоритети держа-
ви, що мали за мету забезпечити суверенітет та терито-
ріальну цілісність України на підставі усталених прин-
ципів міжнародного права:

— принципу територіальної цілісності та недоторка-
ності держав та державних кордонів;

— принципу непорушності державних кордонів;
— принципу взаємної поваги до суверенітету та те-

риторіальної цілісності кожної держави;

— принципу мирного врегулювання прикордонних
питань.

Із прийняттям базових державних нормативно-пра-
вових актів з питань державних кордонів, що визначили
основні пріоритети та національні інтереси України у
сфері безпеки державного кордону, виникла нагальна
потреба щодо організації переговорного процесу із сум-
іжними країнами, що мав на меті врегулювання питань
договірно-правового оформлення державного кордону та
його правове оформлення.

Зазначимо, що на сьогодні, попри деструктивну пози-
цію деяких суміжних держав, досягнуто суттєвого прогре-
су з питань нормативно-правового оформлення держав-
ного кордону України, що, безумовно є суттєвим здобут-
ком української сторони. Так, за сучасних умов держав-
ності Україною з усіма суміжними країнами, окрім Рос-
ійської Федерації, укладено двосторонні міждержавні нор-
мативно-правові акти, що регулюють питання спільних
ділянок державного кордону виходячи с принципів суве-
ренної рівності, територіальної цілісності, взаємної пова-
ги та недоторканості існуючих державних кордонів.

Проведений аналіз чинної міждержавної норматив-
но-правової бази з питань договірно-правового оформ-
лення державного кордону дав змогу встановити, що Ук-
раїною разом із суміжними державами напрацьовано пев-
ну нормативно-правову базу, що дає змогу врегулювати
нагальні питання договірно-правового оформлення, а та-
кож дотримання його режиму.

Так, із суміжними з Україною державами повністю
врегульовані питання договірно-правового оформлення
спільних ділянок державного кордону та дотримання його
режиму, зокрема:

— Республікою Польща (протяжність спільної ділян-
ки державного кордону — 542,39 км);

— Словацькою Республікою (протяжність спільної
ділянки державного кордону — 97,852 км);

— Угорською Республікою (протяжність спільної
ділянки державного кордону — 136,7 км);

— Румунією (протяжність спільної ділянки держав-
ного кордону — 613,8 км).

Із зазначеними вище країнами Україною проведено
демаркацію спільних ділянок кордону, узгоджено прото-
кол-опис проходження лінії державного кордону та скла-
дено демаркаційну карту. За підсумками демаркації ук-
ладено міждержавні договори про режим державного
кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикор-
донних питань, а саме:

1) Договір між Україною і Словацькою Республікою
про спільний державний кордон від 14 жовтня 1993 року [7];

2) Договір між Україною і Угорською Республікою
про режим українсько-угорського державного кордону,
співробітництво і взаємодопомогу з прикордонних питань
від 15 травня 1995 року [8];

3) Договір між Україною і Республікою Польща про
правовий режим українсько-польського державного кор-
дону, співробітництво і взаємодопомогу з прикордонних
питань від 12 січня 1993 року [6];

4) Договір між Україною і Румунією про режим ук-
раїнсько-румунського державного кордону, співробіт-
ництво та взаємну допомогу з прикордонних питань від
17 червня 2003 року [9].

Предметом зазначених міждержавних нормативно-
правових актів між Україною і суміжними державами є:

— узгодження порядку встановлення, позначення, а
також утримання на місцевості спільних з Україною діля-
нок державного кордону та прикордонних знаків;

— встановлення порядку користування прикордон-
ними водами, дорогами, комунікаційними спорудами, що
перетинають спільні ділянки державного кордону;

— визначення порядку користування об'єктами, роз-
ташованими на кордоні, а також провадження госпо-
дарської діяльності у прикордонних районах;

— створення та організація роботи змішаної
(спільної) прикордонної комісії з перевірки та огляду
проходження лінії державного кордону;

— створення інституту прикордонних уповноваже-
них для врегулювання нагальних питань охорони спільно-
го державного кордону, а також усунення передумов до
виникнення прикордонних інцидентів та конфліктних
ситуацій на кордоні.
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Таким чином, Україна сьогодні має встановлений, по-
значений на місцевості та нормативно врегульований
міждержавними договорами державний кордон із чотирма
країнами-членами Європейського Союзу. Загальна про-
тяжність спільного кордону з ЄС складає 1390,742 кіломет-
ри, що становить близько 20% від загальної протяжності
державного кордону України. Всі міждержавні договори з
питань кордонів між Україною і суміжними країнами Євро-
пейського Союзу було укладено у двосторонньому форматі,
враховуючи добру волю сторін та прагнучи розвивати відно-
сини дружби, співробітництва та поваги суверенітету та те-
риторіальної цілісності кожної із країн.

Єдиним винятком встановлення державних кордонів
за обопільною згодою є проблема, що пов'язана із роз-
межуванням морських просторів, континентального
шельфу та виключної (морської) економічної зони між
Україною і Румунією у північно-західній частині Чорно-
го моря. Зазначимо, що довготривалі спроби України та
Румунії розмежувати шляхом двосторонніх переговорів
та консультацій спільні морські простори, континенталь-
ний шельф та виключну (морську) економічну зону у
північно-західній частині Чорного моря виявились мар-
ними та не призвели до вирішення зазначеного питання у
двосторонньому форматі. Відтак, 3 лютого 2009 року пи-
тання делімітації морських просторів України та Румунії
у Чорному морі було врегульовано рішенням Міжнарод-
ного суду ООН. Зазначене рішення є остаточним і обо-
в'язковим для виконання Україною і Румунією [10].

Водночас слід зазначити, що за сучасних умов держав-
ності України, більшість ділянок державного кордону не
оформлено у договірно-правовому відношенні, зокрема із:

— Російською Федерацією (протяжність спільної
ділянки державного кордону — 2295,04 км);

— Республікою Молдова (протяжність спільної ділян-
ки державного кордону — 1222 км);

— Республікою Білорусь (протяжність спільної ділян-
ки державного кордону — 1084,3 км).

З цими країнами відсутні міждержавні договори та
угоди, що регулюють питання договірно-правового офор-
млення спільних ділянок державного кордону та його
режиму. Зокрема, це стосується нагальних питань щодо
визначення порядку утримання та облаштування спільних
ділянок кордону прикордонною інфраструктурою, про-
вадження господарської та природоохоронної діяльності,
забезпечення безпеки судноплавства у прикордонних
водах та промислової діяльності у континентальному
шельфі та виключній (морській) економічній зоні тощо.

Нормативно-правова неврегульованість питань дого-
вірно-правового оформлення спільних ділянок держав-
ного кордону в основному пов'язана із деструктивною
позицією урядів Росії, Білорусі та Молдови, яка викори-
стовується зазначеними країнами як можливість
здійснення політичного тиску на українську сторону з
метою перегляду лінії адміністративного розподілу між
республіками колишнього Радянського Союзу щодо те-
риторіального розмежування на свою користь. Правова
неврегульованість питань договірно-правового оформ-
лення спільних з Україною ділянок державного кордону
пояснюється також наявністю прихованих територіаль-
них претензій до нашої країни з боку суміжних країн.

Доведено, що з самого початку набуття Україною
державної незалежності, українська влада вживала рішу-
чих та послідовних заходів, спрямованих на нормативно-
правове врегулювання питань договірно-правового офор-
млення спільних ділянок державного кордону з колишн-
іми радянськими республіками, що здобули незалежність
з розпадом СРСР. Зазначені заходи передбачали реалі-
зацію низки стратегічних завдань.

Перше стратегічне завдання було спрямоване на нор-
мативно-правове врегулювання питань договірно-право-
вого оформлення спільних ділянок державного кордону
із колишніми радянськими республіками. Воно мало на
меті забезпечити суверенітет, територіальну цілісність
України, а також протидіяти зазіханням з боку суміж-
них держав на частину державної території країни.

Україна як одна із країн-засновниць Співдружності Не-
залежних Держав з метою врегулювання питань державних
кордонів ініціювала прийняття багатосторонньої (у форматі
СНД) міждержавної Угоди про створення Співдружності
Незалежних Держав від 08.12.1991 року. Положеннями заз-

наченого нормативно-правового акту закріплено, що: "…Вы-
сокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают тер-
риториальную целостность друг друга и неприкосновенность
существующих границ в рамках содружества. Они гаранти-
руют открытость границ, свободу передвижения граждан и
передачи информации в рамках Содружества" [11].

Зазначимо, що політико-дипломатичні зусилля Ук-
раїни з набуттям державної незалежності також були
спрямовані на нормативно-правове врегулювання питань
спільного державного кордону із колишніми радянськи-
ми республіками у двосторонньому форматі. З цією ме-
тою було укладено:

— Договір між Українською Радянською Соціалістич-
ною Республікою і Російською Радянською Федеративною
Соціалістичною Республікою від 22.11.1990 року. Положен-
нями зазначеного міждержавного акту було визначено: "Ви-
сокі Договірні Сторони визнають і поважають територіаль-
ну цілісність Української Радянської Соціалістичної Респуб-
ліки і Російської Радянської Федеративної Соціалістичної
Республіки в нині існуючих у межах СРСР кордонах" [12];

— Договір між Українською Радянською Соціалістич-
ною Республікою і Білоруською Радянською Со-
ціалістичною Республікою від 31.08.1991 року, у якому
зазначається: "Сторони визнають і поважають територі-
альну цілісність Української Радянської Соціалістичної
Республіки і Білоруської Радянської Соціалістичної Рес-
публіки в нині існуючих кордонах" [13].

Друге стратегічне завдання нормативно-правового
забезпечення процесу договірно-правового оформлення
державного кордону України було спрямоване на догов-
ірне визначення лінії державного кордону шляхом про-
ведення делімітації спільних ділянок державного кордо-
ну з Республікою Білорусь, Республікою Молдова та Ро-
сійською Федерацією.

Встановлено, що Україною проведено делімітацію
спільних ділянок державного кордону із зазначеними вище
країнами. За результатами делімітації було визначено лінію
спільного державного кордону, проведено детальний опис
його проходження. За підсумками делімітації було укла-
дено міждержавні договори про кордони:

— Договір між Україною та Республікою Білорусь
про державний кордон, від 12 травня 1997 року [14];

— Договір між Україною і Республікою Молдова про
державний кордон, від 18 серпня 1999 року [15];

— Договір між Україною і Республікою Молдова про
державний кордон, від 18 серпня 1999 року [16].

Єдиним питанням, що залишається не врегульованим
на сьогоднішній день є питання делімітації морської ділян-
ки українсько-російського державного кордону та роз-
межування континентального шельфу і виключних
(морських) економічних зон України і Росії у Чорному
морі. Таким чином, Російська Федерація залишилась єди-
ною сусідньою державою України, з якої досі не укладе-
но необхідні договори та угоди з делімітації спільного
кордону у Азово-Керченській акваторії.

Трете стратегічне завдання було спрямоване на за-
вершення договірно-правового оформлення спільних
ділянок державного кордону з Республікою Білорусь,
Республікою Молдова та Російською Федерацією. Це
стратегічне завдання було реалізовано шляхом створен-
ня спільних демаркаційних комісій із суміжними країна-
ми у форматі роботи щодо демаркації ділянок українсь-
ко-російського, українсько-білоруського та українсько-
молдовського державного кордону. Спільними демарка-
ційними комісіями виконуються планові заходи зі вста-
новлення лінії державного кордону на місцевості, а та-
кож позначення спільних ділянок державного кордону
прикордонними знаками на основі документів про делі-
мітацію кордону. При цьому найбільш конструктивною
та послідовною є робота спільної українсько-молдовсь-
кої демаркаційної комісії, у форматі роботи якої вже ви-
несено на місцевість близько 90% лінії державного кор-
дону. Водночас, російська і білоруська сторона, упродовж
тривалого часу зволікала із остаточним врегулюванням
питань правового оформлення спільного з Україною дер-
жавного кордону незважаючи на укладені міждержавні
договори про державний кордон. Відтак, практичні ро-
боти з демаркації спільних ділянок державного кордону
розпочались на кордоні з Росією у 2010 році, а на кордоні
з Республікою Білорусь — лише у 2013 році.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене зазначимо, що з набуття

Україною державної незалежності врегулювання питань
договірно-правового оформлення державного кордону
було визначено одним із пріоритетних завдань політики
національної безпеки держави. З метою захисту суверені-
тету, територіальної цілісності та незалежності держави,
новітньою українською державою було ініційовано пере-
говорний процес з усіма суміжними державами щодо нор-
мативно-правового врегулювання питань спільних держав-
них кордонів та їх договірно-правове оформлення. Украї-
ною було укладено низку міждержавних договорів та угод
із суміжними країнами, що дають змогу завершити процес
договірно-правового оформлення державного кордону на
всій його протяжності. Однак, не зважаючи на політико-
дипломатичні зусилля української сторони, до цього часу
дві третини державного кордону (понад 4,6 тисяч кіло-
метрів) залишаються не оформленими у договірно-право-
вому відношенні. Не оформлений у договірно-правовому
відношенні державний кордон України представляє сут-
тєву загрозу національній безпеці України з огляду на мож-
ливість втрати одного з суттєвих елементів державності
— юридичний титул на суверенну територію.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики є подальша розробка проектів міждержавних нор-
мативно-правових актів між Україною і суміжними дер-
жавами з питань завершення процесу договірно-право-
вого оформлення державного кордону України із суміж-
ними країнами.
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