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DETERMINANT AND STOCHASTIC COMPONENTS OF INVESTING IN THE TRADE
OF BUSINESS

Обгрунтовано необхідність урахування розбіжностей у трактуванні учасниками торгів на спекулятивних ринках динаміки на них. З урахуванням існуючих методів аналізування динаміки цін
на спекулятивних ринках запропоновано поділ "рушійних сил" ринку на стохастичну і детермінантну складові, що може використовуватись суб'єктами торговельного підприємництва при
здійсненні торгів на спекулятивних ринках. Запропоновано математичну модель функціонування спекулятивного ринку, яка передбачає поєднання функціональним зв'язком детермінантної
та стохастичної його складових і слугує для суб'єктів торговельного підприємництва, що є учасниками торгів на спекулятивних ринках, методом прогнозування їх кон'юнктури.
The necessity of taking into account differences in the interpretation of bidders in the speculative
market dynamics on them is justified. Separation of "driving forces" of the market to stochastic and
determinate components based on existing methods to analyze price dynamics of speculative markets
prompted. It can be used by commercial business entities in carrying out speculative trading on the
markets. Mathematical model of speculative market, based on a combination of stochastic and
determinate its components and serves commercial business entities that are parties to trading on
speculative markets, is offered.
Ключові слова: суб'єкти торговельного підприємництва, інвестор, спекулятивний ринок, економічна ефективність.
Key words: commercial business entities, investor, speculative market, economic efficiency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Здійснення інвестиційної діяльності суб'єктами торговельного підприємництва передбачає застосування
методів економічного оцінювання динаміки спекулятивних ринків. Така необхідність пояснюється потребою
суб'єктів торговельного підприємництва у розв'язанні
проблеми прогнозування цін на товари чи послуги, а також можливістю успішного інвестування у певні активи.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення літературних джерел показало, що аналізування функціонування спекулятивних ринків здійснювалось
науковцями шляхом окремого виділення або факторів, що
впливають на нього, або з урахуванням технічного аналізу
чи психологічних особливостей трейдерів. Так, Т. Пламмер
[1] переконаний, що процеси, які мають місце на ринку, спричинені психологічним станом учасників торгів, а тому про-
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гнозування цих ринків слід здійснювати на основі вив- Таблиця 1. Статистичні дані з виплати дивідендів на
чення законів поведінки "натовпу". Дж. Мерфі [2] пе- одну акцію British Petroleum та їх ринкової вартості
реконаний у тому, що перевагу слід надавати технічДивіденди,
Ринкова
Дивіденди, Ринкова
Дата
Дата
ному аналізу. Деякі дослідники пропонують засоби
$
ціна, $
$
ціна, $
для аналізування ринку на основі статистичних ме1
2
3
4
5
6
тодів. Це такі вчені, як Д. Вулбрідж та Г. Імбенс,
4,055
49,21
10.03.2007
6,813
62,18
18.03.2001
К. Гранджер, І. Кампбелл, В. Ло, А. МакКнглі та інші.
3,665
51,94
04.05.2007
5,151
68,51
11.05.2001
Серед вітчизняних та російських дослідників мож3,911
49,52
04.09.2007
5,278
68,13
10.09.2001
на виділити таких вчених, як Ф.А. Березін, В.Н. Лі3,805
43,8
03.12.2007
5,308
73,34
10.12.2001
ховідов, А.С. Кіяніца, В.А. Успенський, А.С. Ващук,
3,815
51,65
09.03.2008
9,818
64,51
24.03.2002
А.Е. Савченко, Л.А Безруков, та інших, які досліджу4,051
51,05
09.05.2008
6,83
72,1
10.05.2002
вали методи аналізування динаміки спекулятивних
3,875
43,97
08.09.2008
7,039
54,39
09.09.2002
ринків.
09.12.2002
3,897
38,95
08.12.2008
8,705
45,97

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Висвітлена проблема та недостатній рівень її розв'язання в опрацьованих літературних джерелах визначили мету даного дослідження: запропонувати метод економічного оцінювання детермінантної та стохастичної складових динаміки спекулятивних ринків
учасниками торгів, на яких виступають суб'єкти торговельного підприємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

15.03.2003
09.05.2003
08.09.2003
08.12.2003
14.03.2004
07.05.2004
07.09.2004
06.12.2004
13.03.2005
06.05.2005
06.09.2005
05.12.2005
12.03.2006
05.05.2006
05.09.2006
04.12.2006

3,647
3,947
4,039
3,857
4,522
3,807
3,86
3,91
5,288
4,45
5,119
5,061
5,258
5,251
5,324
5,241

39,45
40,08
43,2
42,58
49,36
53,96
54,25
59,9
64,65
61,32
70,15
68,55
67,59
76,47
68,6
67,56

08.03.2009
08.05.2009
08.09.2009
07.12.2009
28.03.2010
08.05.2010
08.09.2010
07.12.2010
30.03.2011
28.05.2011
20.09.2011
19.12.2011
28.03.2012
27.05.2012
25.09.2012
21.12.2012

8,679
9,584
8,503
8,512
4,3372
0
0
0
5,0958
4,2809
4,316
4,4694
6,0013
5,1498
5,0171
5,589

36,18
48,34
54,16
58,17
56,89
42,95
38,68
43,68
44,58
46,24
38,77
40,49
44,7
38,11
43,01
42,12

Серед методів дослідження спекулятивних ринків
виділяють фундаментальний аналіз, що орієнтований
на врахування впливу на ціну досліджуваного активу
певної групи факторів, та технічний аналіз, прихильники якого переконані, що графік динаміки ціни у часі є
головним інструментом при здійсненні її прогнозуванПримітки: офіційний сайт компанії British Petroleum http://
ня [2]. Як перша, так і друга група методів визнається www.bp.com/
як недосконала дослідниками, які вважають, що на рин2) психологічними особливостями самих трейдерів, зуку присутня також стохастична складова, спричинена психологічними особливостями трейдерів, звідси і їхня критика мовленими страхом перед втратами і бажанням швидко збагатитись.
технічного аналізу як "самовиконуваного прогнозу" [1; 2].
Таким чином, оскільки при здійсненні технічного аналіВрахувавши існуючі точки зору, можна відмітити, що на
спекулятивних ринках присутні дві "рушійні сили": детермі- зу основним інструментом є графік цін досліджуваного понантна, викликана зміною факторів, що впливають на казниками, то відображення впливу трейдерів, прихильників
вартість досліджуваного активу, та стохастична або випад- даного виду аналізу ринку, може бути здійснене на основі
кова складова, яка спричинена психологічними особливос- застосування авторегресивних моделей [4], які засновані на
тями трейдерів та розбіжностями у їхніх способах дослід- припущенні існування залежності між значеннями числовоження ринку. Так, функцію вартості певного інвестиційного го ряду, які належать до різних часових періодів. Часовий
ряд похибок, що виникає, може бути оцінений залежно від
інструменту можна описати наступним чином:
його властивостей на основі моделей умовної гетероскедаωt = f ϕt x1,t ...xn,t ,ψ t (ωt −1...ωt−k ) + ε t
(1), стичності чи адитивних або мультиплікативних моделей.
1
n
Функція залежності досліджуваного показника від факде t — функція вартості активу у часі; ϕ xt ...xt — деторів,
що впливають на досліджуваний показник, може бути
термінантна складова, функція залежності вартості активу
виражена лінійною або нелінійною залежністю. Наприклад,
1
n
на певному ринку від зміни факторів (xt ... xt ), що впливають якщо використовується лінійна залежність, дана функція
на його ціну; ψ t (ωt −1...ωt −k ) — стохастична складова, функ- буде мати вигляд [5]:
n
ція, що виражає залежність поточного значення часового
ϕ t = a0 + ∑ ai × xt ,i + ε tϕ
(2),
ряду від його минулих значень; ε t — функція, що характеi =1
ризує ряд похибок моделі; t — порядковий номер часового
де α0, αі — оцінки моделі; хі — значення факторів; ε tϕ
періоду; n — кількість факторів, вплив яких досліджується;
— похибки моделі.
k — кількість зсувів у часі на один період "назад".
Функція залежності динаміки досліджуваного показниДетермінантна [3, с. 289] або визначена складова у
ка
від
його значень у минулому може бути виражена з викорівності (1) представлена функцією залежності даного активу від факторів, що впливають на його динаміку. Стохас- ристанням лінійної залежності або нелінійної. Якщо викотична [3, с. 1398] або випадкова складова відображена фун- ристовується лінійна залежність, дана функція може бути
кцією залежності від минулих значень вартості досліджува- представлена наступним чином:
k
ного активу. Такий поділ зумовлений тим, що при дослідψ
=
α
+
(α i × ωt −i ) + ε tψ
(3),
∑
t
0
женні динаміки вартості певного інвестиційного інструменi =1
ту можна використовувати як фундаментальний, так і техψ
де α0, α1 — оцінки моделі; ε t — похибки моделі.
нічний та психологічний аналізи. Перший відображений у
Функція для відображення часового ряду похибок, отрівності (1) детермінантною складовою, другий — стохасриманих
після застосування рівностей (2) і (3) може бути
тичною, яка зумовлена такими чинниками:
1) розбіжностями у способах аналізування динаміки представлена з використанням моделей умовної гетероскеспекулятивних ринків учасниками торгів на них. Дане яви- дастичності чи адитивних або мультиплікативних моделей.
Якщо припустити, що рівність (1) буде використовуватись у
ще має місце при використанні технічного аналізу;

( (

ω

)

)

(

)

(

)
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Таблиця 2. Результати розрахунків за рівностями (3), (4) та (5)*
Дата
18.03.2001
11.05.2001
10.09.2001
10.12.2001
24.03.2002
10.05.2002
09.09.2002
09.12.2002
15.03.2003
09.05.2003
08.09.2003
08.12.2003
14.03.2004
07.05.2004
07.09.2004
06.12.2004
13.03.2005
06.05.2005
06.09.2005
05.12.2005
12.03.2006
05.05.2006
05.09.2006
04.12.2006
10.03.2007
04.05.2007
04.09.2007
03.12.2007
09.03.2008
09.05.2008
08.09.2008
08.12.2008
08.03.2009
08.05.2009
08.09.2009
07.12.2009
28.03.2010
08.05.2010
08.09.2010
07.12.2010
30.03.2011
28.05.2011
20.09.2011
19.12.2011
28.03.2012
27.05.2012

Фактичні
дані
49,21
51,94
49,52
43,8
51,65
51,05
43,97
38,95
39,45
40,08
43,2
42,58
49,36
53,96
54,25
59,9
64,65
61,32
70,15
68,55
67,59
76,47
68,6
67,56
62,18
68,51
68,13
73,34
64,51
72,1
54,39
45,97
36,18
48,34
54,16
58,17
56,89
42,95
38,68
43,68
44,58
46,24
38,77
40,49
44,7
38,11

Дані отримані з
рівності (3)
51,3856
50,7808
51,1623
50,9979
51,0134
51,3794
51,1065
51,1406
50,7529
51,2181
51,3608
51,0786
52,1099
51,0010
51,0832
51,1607
53,2979
51,9982
53,0358
52,9458
53,2513
53,2405
53,3537
53,2250
55,6629
53,0854
53,2823
53,3289
60,3233
55,6893
56,0134
58,5972
58,5569
59,9604
58,2839
58,2979
51,8233
45,0968
45,0968
45,0968
52,9998
51,7360
51,7904
52,0283
54,4041
53,0835

Дані отримані з
рівності (4)

Дані отримані з
рівності (5)

51,3550
53,2555
43,3239
39,4305
41,8411
42,8040
44,2547
43,7180
48,7290
54,3057
52,9201
57,5898
63,4144
59,4572
66,3081
68,0566
63,8139
73,4187
67,9316
63,0271
62,2382
66,5518
68,1283
69,6286
63,4468
67,6588
56,7024
43,5563
40,6611
50,2008
57,5644
55,7188
54,8540
42,7403
38,8031
47,1728
47,4035
45,9710
39,9889
40,5083
47,1423

51,2474
53,1143
43,2545
39,3592
41,7878
42,7546
44,1741
43,7183
48,6114
54,1554
52,7853
57,5821
63,2690
59,4170
66,2134
67,9725
63,7586
73,3049
67,8465
63,1584
62,1823
66,4805
68,0496
70,0623
63,5771
67,7840
57,0972
44,0396
41,2696
50,6174
57,9307
55,6139
54,2523
42,2231
38,3133
47,2155
47,3501
45,9316
40,0091
40,7024
47,1915

Похибки
-0,1974
-9,1443
-4,3045
0,0908
-1,7078
0,4454
-1,5941
5,6417
5,3486
0,0946
7,1147
7,0679
-1,9490
10,7330
2,3366
-0,3825
12,7114
-4,7049
-0,2865
-0,9784
6,3277
1,6495
5,2904
-5,5523
8,5229
-13,3940
-11,1272
-7,8596
7,0704
3,5426
0,2393
1,2761
-11,3023
-3,5431
5,3667
-2,6355
-1,1101
-7,1616
0,4809
3,9976
-9,0815

формі лінійної залежності, то її можна буде представити на- термінантної складової:
ступним чином:
(6).
ϕt = 47,52 + 1,133xt
Коефіцієнт кореляції моделі, відображеної рівнянням (6),
ωt = λ0 + λ1ϕt (x1,t ...xn,t ) + λ2ψ t (ωt −1...ωt −k ) + ε t
(4),
рівний 0,027, що, у свою чергу, свідчить про низький рівень
де λ0 , λ1 , λ2 — оцінки лінійної залежності між детермівідповідності даної моделі фактичним значенням цін на акції.
нантною та стохастичною складовими рівності (1).
Функція, що відображатиме стохастичну складову для
Таким чином,
наведених даних, при умові, що кількість "зсувів назад" доn
k
ω t = λ0 + λ1  a 0 + ∑ (ai × xt , i ) + λ2  α 0 + ∑ (α i × ω t − i ) + ε tϕ + ε ψt (5). рівнює 5, матиме вигляд:
ψ t = 8, 26 + 0,86 ⋅ ωt −1 + 0, 06 ⋅ ωt −2 − 0, 26 ⋅ ωt −3 + 0,14 ⋅ ωt − 4 + 0, 045 ⋅ ωt −5 . (7)




i =1
i =1
Якщо припущення про лінійний характер усіх зазначеКоефіцієнт кореляції за моделлю (7) дорівнює 0,847,
них вище функцій є правильним, то можна стверджувати, що, у свою чергу, може свідчити, що рішення учасниками
що рівність (5) може використовуватись для аналізування ринку акцій British Petroleum здебільшого приймаються на
спекулятивних ринків.
основі аналізування графіку їх цін.
Для прикладу наведемо використання даного методу
Таким чином, на основі отриманих рівностей (6) і (7) бупри аналізуванні динаміки вартості акцій компанії British дуємо модель відповідно до рівності (5) та відповідно до неї
Petroleum. Так, у таблиці 1 представлена динаміка цін на акції розраховані похибки за умови, що оцінки даної моделі уже
та обсяги дивідендів, що виплачувались на одну акцію.
обчислені, зокрема для даних з таблиці 1, вони становлять:
Шляхом використання методу найменших квадратів λ0 = −3,59, λ1 = 0,99, λ0 = 0,074. Результати обчислень набуло отримано наступну функціональну залежність для де- ведені у таблиці 2.

8

Інвестиції: практика та досвід № 1/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Окрім наведених обчислень, також слід проаналізувати ряд отриманих похибок (табл. 2), що необхідно
відповідно до рівності (1). Так, на рисунку 2 наведений часовий ряд похибок або відхилень фактичних значень
від значень, отриманих за рівністю (5).
Як бачимо з рисунка 1, отриманий
часовий ряд похибок важко піддається аналізуванню, оскільки його значення, на перший погляд, розсіяні хаотичним чином. Для спрощення аналізування значень похибок з метою їх
прогнозування використаємо адитивну модель [6; 7]:

Рис. 1. Значення відхилень фактичних значень від тих, що
отримані після застосування рівності (5)
Таблиця 3. Результати розрахунків відповідно до рівності (8)*

Дата
10.05.2002
09.09.2002
09.12.2002
15.03.2003
09.05.2003
08.09.2003
08.12.2003
14.03.2004
07.05.2004
07.09.2004
06.12.2004
13.03.2005
06.05.2005
06.09.2005
05.12.2005
12.03.2006
05.05.2006
05.09.2006
04.12.2006
10.03.2007
04.05.2007
04.09.2007
03.12.2007
09.03.2008
09.05.2008
08.09.2008
08.12.2008
08.03.2009
08.05.2009
08.09.2009
07.12.2009
28.03.2010
08.05.2010
08.09.2010
07.12.2010
30.03.2011
28.05.2011
20.09.2011
19.12.2011
28.03.2012
27.05.2012
25.09.2012
21.12.2012

Значення отримані
на основі
використання
лінійного тренду
1,1230
1,0530
0,9830
0,9130
0,8430
0,7730
0,7030
0,6330
0,5630
0,4930
0,4230
0,3530
0,2830
0,2130
0,1430
0,0730
0,0030
-0,0670
-0,1370
-0,2070
-0,2770
-0,3470
-0,4170
-0,4870
-0,5570
-0,6270
-0,6970
-0,7670
-0,8370
-0,9070
-0,9770
-1,0470
-1,1170
-1,1870
-1,2570
-1,3270
-1,3970
-1,4670
-1,5370
-1,6070
-1,6770
-1,7470
-1,8170

Фактичні
значення
похибок
-0,1974
-9,1443
-4,3045
0,0908
-1,7078
0,4454
-1,5941
5,6417
5,3486
0,0946
7,1147
7,0679
-1,9490
10,7330
2,3366
-0,3825
12,7114
-4,7049
-0,2865
-0,9784
6,3277
1,6495
5,2904
-5,5523
8,5229
-13,3940
-11,1272
-7,8596
7,0704
3,5426
0,2393
1,2761
-11,3023
-3,5431
5,3667
-2,6355
-1,1101
-7,1616
0,4809
3,9976
-9,0815
2,8888
-0,2211

Середні
арифметичні по
три часові
періоди

-4,5487

-0,3905

3,1321

4,7591

3,7069

2,5413

1,6876

0,4625

-5,3328

0,9178

-3,2623

-0,2706

-2,5969

-0,7317

Відхилення фактичних
значень від
середньоарифметичних
4,3513
-4,5956
0,2443
0,4813
-1,3172
0,8359
-4,7261
2,5096
2,2165
-4,6645
2,3557
2,3088
-5,6559
7,0262
-1,3703
-2,9238
10,1701
-7,2462
-1,9741
-2,6660
4,6401
1,1869
4,8279
-6,0148
13,8557
-8,0612
-5,7944
-8,7774
6,1526
2,6248
3,5016
4,5384
-8,0400
-3,2725
5,6373
-2,3648
1,4868
-4,5647
3,0779
4,7293
-8,3498
3,6205
0,5106

ε A = β 0 + β1γ + (ε t − ε t ,t −1..3 ) + µ(8),
де ε A — значення похибок, що от-

римані після застосування рівності (8),
звісно, без урахування похибок, що
залишаються ( µ ); β 0 , β1 — оцінки
моделі екзогенною змінною, якої виступає
номер часового періоду ( γ ), а ендогенною — значення похибок (ε t ); ε t ,t −1..3 —
середнє арифметичне значень похибок за
три останні часові періоди від поточного
значення t.
Оцінки моделі, використаної у рівності (8), рівні: β 0 = 1,543, β1 = −0,07016.
Результати обчислень наведені у таблиці
3.
Дану адитивну модель слід використовувати таким чином, щоб за наступний
період із часовим лагом, рівним даному,
можна було спрогнозувати значення похибки рівності (1) на кожен майбутній часовий період. Коефіцієнт кореляції за
фактичних значень і результатів, отриманих із використанням рівності (8), дорівнює 0,8811. Так, на рисунку 2 відображено фактичні значення похибок та ті, що отримані після наведених у таблиці 3 обчислень.
Таким чином, отримавши всі складові
рівності (5), можна розрахувати значення
цін на акції British Petroleum та порівняти
їх з фактичними, що і зроблено на рис. 3.
Як бачимо з рисунку 3, запропонована модель спекулятивного ринку, загальна форма якої (рівність (1)) була відображена для
випадку, коли всі тенденції, що спостерігаються на ньому, мають лінійний характер. Коефіцієнт кореляції між фактичними значеннями та отриманими цим методом для даних за динамікою цін на акції
British Petroleum рівний 0,972.
Якщо припущення про лінійну залежність не збудеться, необхідно перетворити рівність (5) відповідно до типу залежності, яка має місце на досліджуваному
ринку.
Слід відмітити, що даний метод може
бути спрощений тільки до адитивної моделі на самому початку без окремого виділення і поєднання детермінантної та стохастичної складової, проте у такому разі
неможливо буде чітко встановити, що
саме впливає на динаміку цін на певному
ринку.
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ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

У даній статті було запропоновано модель взаємодії невизначеної
(стохастичної) та визначеної (детермінантної) складових динаміки спекулятивного ринку. Користуючись
даною м оделлю і припускаючи
лінійний характер зв'язку між усіма
її складовими, вдалося отримати
рівняння, що з високим ступенем
точності відбиває динаміку цін на
даному ринку.
Рис. 2. Фактичні значення похибок та значення, отримані після
Суб'єкти торговельного підприрозрахунків за рівністю (8)
ємництва, що є учасниками торгів на
спекулятивних ринках, шляхом використання даного методу можуть з
високим рівнем точності спрогнозувати кон'юнктуру ринку і тим самим
передбачити вартість активу на даному ринку. Це дасть можливість
вибрати оптимальну стратегію виходу на ринок з товарами і послугами,
а також сформувати стратегію поведінки на інших спекулятивних ринках.
У подальших дослідженнях слід
розглянути можливість повторного
розрахунку адитивної моделі для
ряду похибок ( µ), отриманих після
застосування наведеної моделі, оскільки це дасть можливість суттєво
покращити її точність. Важливим є
також врахування можливості використання у даному методі не тільки
різних типів залежностей, а й різних
видів моделей.

Рис. 3. Результати обчислень за рівністю (5) та фактичні
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МАШИНОБУДІВНУ ПРОДУКЦІЮ ТА СПОСОБІВ
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
O. Zarytska,
Candidate of Economics, assistant of the department of Enterprise Economy and Investments,
National University "Lviv Polytechnic"
O. Koleshchuk,
Candidate of Economics, senior lecturer of the department of Enterprise Economy and Investments,
National University "Lviv Polytechnic"

INTERRELATION BETWEEN THE METHODS OF INNOVATIVE MACHINE BUILDING PRODUCTS
PRICE FORMATION AND WAYS OF EVALUATING INNOVATIVE PROJECTS EFFICIENCY

Розглянуто питання оцінювання ефективності інноваційної продукції у зв'язку з методами
ціноутворення на неї, запропоновано механізм економічного оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції (ІЕП) підприємств машинобудування та згруповано чинники, які впливають на результати такого оцінювання.
There was studied the issue of evaluating innovative products efficiency in connection with methods
of their price formation. There has been suggested a mechanism of economic evaluation of innovative
energy saving products (IESP) of machine-building enterprises and there have also been grouped
the factors which influence the results of such evaluation.
Ключові слова: енергозберігаюча продукція, ціноутворення, економічний ефект, інвестиційний проект,
амортизаційні відрахування.
Key words: energy saving products, price formation, economic effect, investment project, amortization expense.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Зважаючи на синхронність інновацій та інвестицій,
можна зробити висновок, що для оцінки ефективності
інноваційних проектів є достатнім використання показників ефективності інвестицій. Але необхідно зауважити, що на відміну від інвестиційного проекту, для інноваційного проекту є важливим не тільки фінансові результати, але і його новизна, що задовольняє попит споживачів та виробників.
Слід відзначити, що розгляд питання оцінювання
інноваційної продукції машинобудівних підприємств потрібно здійснювати у двох взаємопов'язаних аспектах,
а саме:
1) з точки зору встановлення обгрунтованого рівня
цін на таку продукцію;
2) з точки зору оцінювання економічної ефективності проектів виробництва та придбання цієї продукції.
Взаємозв'язок цих двох аспектів оцінювання інноваційної продукції машинобудівних підприємств зумовлений тим, що ціна такої продукції повинна, з одного
боку, встановлюватися виходячи із необхідності забезпечення належного рівня прибутковості функціонування її виробників — машинобудівних підприємств, а, з
іншого боку, безпосередньо залежати від сподіваного

розміру економічного ефекту, який отримують споживачі цієї продукції від використання її у власній господарській діяльності. Тому постає актуальна проблема
оцінювання ефективності інноваційних проектів у взаємозв'язку з методами ціноутворення на інноваційну машинобудівну продукцію.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі встановлення цін на інноваційну машинобудівну продукцію в останні роки присвячено значну
кількість літератури, зокрема роботи [1, 2, 3, 4, 5, 6 та
ін.]. При цьому різні автори подають різні рекомендації
щодо вдосконалення процесу такого ціноутворення.
Так, М.О. Бокулєва у праці [1] запропонувала методику визначення компромісного рівня ціни на продукцію
машинобудівних підприємств, яка дає виробнику змогу
збільшити прибутковість виготовлення цієї продукції,
базуючись на параметрах попиту та пропозиції на неї,
зокрема враховуючи коефіцієнти її еластичності. Однак,
дана методика, оперуючи лише мікроекономічними характеристиками відповідних товарних ринків, не враховує при цьому експлуатаційні показники машинобудівної
продукції, що не дає можливість у повній мірі оцінити
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зиск, який отримує потенційний споживач від її придбання. Подібний підхід застосований також і у роботі [5],
автор якої подає методику стратегічного ціноутворення
на машинобудівну продукцію, що базується переважно
на встановленні ціни виробника, тоді як сподіваний ефект
споживача від цієї продукції практично не враховується.
У роботі [3] автором запропоновано методику встановлення конкурентної ціни інноваційного продукту, яка
передбачає побудову кореляційно-регресійного рівняння, що пов'язує рівень такої ціни із техніко-економічними параметрами експлуатації відповідної продукції.
Однак, такий підхід не завжди може бути застосовуваний у зв'язку із великою номенклатурою та відносно
невеликим обсягом виготовлення більшості видів машинобудівної продукції.
Детальний опис механізму встановлення цін на інноваційну машинобудівну продукцію наведено у монографії [4, с. 86—140]. У роботі запропоновано деталізований алгоритм визначення економічного ефекту у
споживача нової машини, який він отримує внаслідок
заміни старої машини на нову. Цей підхід дозволяє встановити нижню та верхню межі цін на обладнання, однак не ставить за мету встановлення рівноважної ціни
на машинобудівну продукцію, за якої найкращим чином
враховувались би інтереси, як її виробника, так і потенційних споживачів даної продукції.
Спробу розробити методику встановлення рівноважної ціни на інноваційну машинобудівну продукцію
здійснено авторами робіт [2 та 6]. При цьому у роботі
[6, с. 12] з цією метою вводиться коефіцієнт розподілу
економічного ефекту між виробником та споживачем
нової машини, який, на думку самого автора роботи, не
може бути чітко регламентованим і його величина повинна встановлюватися в результаті переговорів між
виробником нової машини із замовником. На відміну від
цього підходу у роботі [2] її автори обгрунтовують кінцевий вигляд аналітичного виразу для визначення ціни
одиниці нової техніки, яку пропонують визначати за такою формулою:
(1),
де Црн — початкова ціна одиниці нової техніки; Цсо,
Цс1 — рівноважна ціна на продукцію підприємств — споживачів машинобудівної продукції відповідно за старою
та за новою технікою; сс1 — собівартість одиниці продукції у споживачів машинобудівної продукції за новою
технікою; Ос1 — натуральний річний обсяг виробництва
продукції у споживачів машинобудівної продукції за новою технікою; Т — час від моменту появи нової техніки
до моменту встановлення рівноваги на ринках; Т3 — тривалість експлуатації нової техніки; Цсн — питомі приведені витрати на виготовлення продукції підприємств —
споживачів машинобудівної продукції, які відповідають
ціні нової техніки.
Проте, не дивлячись на те, що підхід до встановлення рівноважної ціни на машинобудівну продукцію, викладений у [2], в основі своїй є достатньо обгрунтованим, його недоліком є те (і це визнають і автори даної
публікації), що він не враховує фактор часу.
Таким чином, необхідним є поєднання в одному
методичному підході двох наукових напрямів: методів
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ціноутворення на інноваційну машинобудівну продукцію
та способів оцінювання ефективності інновацій загалом
та інноваційних проектів зокрема.

МЕТА РОБОТИ

У межах цієї статті буде розглянуто зв'язок методів
ціноутворення на інноваційну машинобудівну продукцію
та способів оцінювання ефективності інноваційних проектів.
Для досягнення поставленої мети у роботі було вирішено, зокрема, такі завдання: розглянуто механізм
економічного оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції (ІЕП) підприємств машинобудування;
згруповано чинники, які впливають на результати економічного оцінювання ІЕП машинобудівних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В роботі [7] Петровича Й.М. та Мороз Л.І. для оцінки ефективності інновацій рекомендовано використання наступних показників:
1) народногосподарської (інтегральної) ефективності, які враховують кінцеві результати інновацій загалом по народному господарству, тобто інтегральний
ефект у розробників, виробників, споживачів і бюджету;
2) виробничої (або оперативної), фінансової і інвестиційної ефективності, які враховують кінцеві результати реалізації інновацій у кожного з учасників інноваційного процесу;
3) бюджетної ефективності, які враховують фінансові наслідки інновацій для регіонального і місцевих
бюджетів.
Г.В. Савицька [8] систему показників оцінювання
ефективності інновацій поділяє на три групи:
1) показники, що характеризують виробничий
ефект від застосування інновацій: приріст обсягу виробництва, приріст доданої вартості, економія матеріальних ресурсів, економія витрат від зниження собівартості
продукції, скорочення робочого часу на виробництво
продукції, зростання середньогодинного виробітку працівника, зниження матеріаломісткості продукції, зниження витратомісткості продукції;
2) показники, що характеризують фінансову ефективність нововведень: приріст маржі покриття, приріст
чистого доходу, приріст прибутку до виплати процентів
і податків, приріст чистого прибутку після виплати процентів і податків, приріст маржинальної рентабельності,
приріст рентабельності витрат, приріст рентабельності
обігу, приріст чистої норми прибутковості продукції,
приріст рентабельності сукупного капіталу, приріст рентабельності власного капіталу;
3) показники інвестиційної ефективності інновацій:
чистий приведений дохід (NPV), внутрішня ставка дохідності (IRR), індекс прибутковості (PI), період окупності
(PP).
На теперішній час економічна теорія та практика не
визначили абсолютного еталону оцінки економічної
ефективності. Тому при економічному оцінюванні використовуються відносні, порівнювальні критерії.
Вибір ефективного варіанту інвестицій проводиться в порівнянні з альтернативними можливостями використання одних і тих самих ресурсів, а саме — альтернативних затрат.
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Альтернативні затрати (неявні, упущена вигода, недоотриманий прибуток) — це сама по собі досить складна для розуміння категорія, що приймає в динамічних
системах абстрактний вигляд та оцінюється за допомогою ставки дисконту Е [9].
Операція дисконтування використовується для приведення до зіставного вигляду отримуваних за різні проміжки часу фінансових результатів NCF (Net Cash Flow).
Визначення ставки дисконту є дискусійним питанням.
Є. Станіславчик пише [9]: "…дискусії стосовно ставки дисконтування такі ж беззмістовні, як, наприклад,
вибір термометра (Цельсія, Фаренгейта, Реом'юра). В
оцінці ефективності практично не має значення, яку
ставку дисконту використовувати першопочатково, це
всього лише "термометр", тобто інструмент для зіставлення альтернативних варіантів інвестицій і правильного їх використання — той, що зручніший в кожному конкретному випадку".
При використанні будь-якої ставки дисконтування
необхідно враховувати вплив інфляції та ризик в різних
сферах застосування капіталу.
З врахуванням цього коефіцієнт дисконтування (реальну процентну ставку) необхідно розраховувати за
таким виразом [10]:
(2),
де l — річна ставка, що дозволяє оцінювати вартість
капіталу у десятковому виді; u — річний темп інфляції,
у відносних одиницях; r — коефіцієнт, що враховує ризик в різних сферах прикладання капіталу, у відносних
одиницях;
Досліджуючи врахування фактора часу шляхом дисконтування грошових потоків проекту Козик В. В. та
Федоровський В. А. зазначають [11], що при визначенні
ставки дисконту необхідно враховувати податкову систему країни, де реалізується проект стосовно податку з
прибутку та податків, що стягуються при вивезенні іноземним інвестором прибутку за кордон.
При розрахунку ставки дисконту як середньозваженої вартості капіталу витрати на обслуговування капіталу, що включаються у собівартість, повинні враховувати "податковий захист". Тоді вартість джерела капіталу, що включається в ставку дисконту:
(3),
де vr — вартість джерела капіталу, що включається
у ставку дисконту; v — вартість джерела капіталу; γ —
ставка податку з прибутку.
Якщо фінансування проектів здійснюється з джерел, що мають різний термін дії, необхідно враховувати зміну структури капіталу протягом горизонту їх оцінки. При цьому вартість капіталу таких проектів (ставку
дисконту) рекомендується розраховувати за наступною
формулою:
(4),
де Е— шукана вартість капіталу, що визначається
методом спроб та помилок; vtp — сума витрат на обслуговування капіталу, що здійснюється за рахунок прибутку, за t-тий період оцінки проекту. До таких витрат належать дивіденди акціонерам підприємства; vt0 — витрати на обслуговування капіталу, що відносяться на операційні витрати (собівартість за t-тий період оцінки про-

екту). Це проценти за кредити та на облігації, витрати
на страхування кредиту, тощо. T — тривалість горизонту
оцінки проекту.
Вельми дискусійним залишається питання щодо використання амортизації як віддачі інвестицій, а також
чи є правильним вважати доходом суму прибутку та
амортизації.
За даними економічної літератури ряд вчених-економістів вважає, що визначаючи ефективність інноваційних проектів, до грошового потоку необхідно включати прибуток та амортизацію, оскільки на цю суму занижується фактичний грошовий потік, що обумовлено,
у відповідності до вимог бухгалтерського обліку, віднесенням до витрат виробництва амортизаційних відрахувань.
Істотним аргументом включення до доходу прибутку та амортизаційних відрахувань є посилання на
відповідні методику та практику країн з ринковою економікою.
Інша група вчених вважає, що в результаті таких
розрахунків відбувається завищення ефективності інвестиційних (інноваційних) проектів у порівнянні з їх
дійсною ефективністю. З метою підвищення достовірності оцінки економічної ефективності рекомендується
виключити зі складу грошових потоків надходження
коштів у вигляді амортизації [12].
Ю.В. Сотнікова [13] вважає, що в методиці оцінювання проектів за критерієм NPV ідея рівності інноваційного та альтернативного проектів за величиною доходів закладена, але не реалізована, оскільки рівність
доходів за порівнювальними варіантами буде дотримано в тому випадку, якщо показником доходу інноваційного проекту буде лише прибуток. Корисний ефект інноваційного проекту в порівнянні з альтернативним буде
меншим на величину амортизаційних відрахувань.
Необхідно відмітити, що питання визначення дійсної
ефективності таких проектів значно ускладнюється у випадку перебування підприємства у кризовому стані. При
цьому віднесення амортизації основних фондів, потужність яких лише частково використовується у виробництві інноваційної продукції на її собівартість, обумовлює збитковість виробництва. Прибуток від операційної діяльності у грошових потоках буде мати від'ємне
значення, тоді як при значних амортизаційних відрахуваннях грошовий потік, і, як наслідок, NPV будуть додатними. В реальній ситуації суми збитку зростатимуть,
тоді як економічна ефективність проекту, визначена за
чинною методикою, буде прийнятною.
Часткове усунення цієї дилеми можливе шляхом використання сповільненого методу нарахування амортизації [14] в умовах, коли підприємство розпочинає своє
функціонування в період кризи або спаду виробництва.
На наш погляд, в умовах виходу підприємства з кризового стану, доцільним було б нарахування амортизаційних відрахувань проводити враховуючи коефіцієнт
використання виробничих потужностей.
Таким чином, розглядаючи продукцію машинобудівних підприємств виробничого призначення, зокрема
інноваційну енергозберігаючу продукцію (ІЕП), слід
звернути увагу на те, що її ціна безпосередньо визначається тим ефектом, який отримує споживач цієї продукції від її виробничого застосування. Тому, процес

13

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
датися у тісному взаємозв'язку, як це
зображено на рисунку 1.
Наявність значної кількості чинників, що впливають на результати економічного оцінювання ІЕП машинобудівних підприємств вимагає проведення
їх класифікації. Запропоновану нами
таку класифікацію подано у таблиці 1.
Застосування наведеної у таблиці 1
класифікаційної схеми у практиці оцінювання ІЕП підприємств машинобудування дозволить зробити процедуру
такого оцінювання більш точною за рахунок як повнішого урахування чинників впливу, так і кращого розуміння
місця кожного з них у загальній моделі
економічного оцінювання інноваційної
продукції машинобудування.

ВИСНОВКИ

У статті було проведено аналізування існуючих у сучасній літературі
Рис. 1. Загальний механізм економічного оцінювання
підходів до оцінювання економічної
інноваційної енергозберігаючої продукції (ІЕП) підприємств
ефективності проектів виробництва та
машинобудування
придбання машинобудівної продукції та
встановлення
ціни
на неї. Як показало проведене досліціноутворення на ІЕП машинобудування та процедури
оцінювання економічної ефективності інвестиційних дження, дані підходи мають певні недоліки. По-перше,
проектів її виробництва та придбання повинні розгля- вони не позбавлені певних методичних прийомів, які видаються дискусійними (зокрема,
Таблиця 1. Групування чинників, які впливають на результати
це стосується урахування спосоекономічного оцінювання інноваційної енергозберігаючої
бу врахування амортизаційних
продукції (ІЕП) машинобудівних підприємств
відрахувань в складі грошового
Класифікаційні
потоку). По-друге, чинні методиГрупи чинників
Приклади чинників
ознаки
ки оцінювання економічної
1.1. Чинники, що характеризують
Собівартість та капіталомісткість ІЕП
ефективності проектів виробницвиробника ІЕП
тва та придбання інноваційної
1.2. Чинники, що характеризують
Ціна виробника ІЕП, експлуатаційні
1. За суб’єктом
споживача ІЕП
витрати споживача ІЕП
продукції не адаптовано до часоцінювання
Ціна на продукцію та експлуатаційні
ткового, але важливого випадку
1.3. Чинники, що характеризують
витрати покупця продукції споживачів
покупця продукції споживачів ІЕП
інноваційної енергозберігаючої
ІЕП
продукції машинобудування. По2.1. Чинники, що характеризують
умови експлуатації робочих машин
Питомі енерговитрати на виробництво
третє, дані методики не прив'язата обладнання (ІЕП виробничого
одиниці продукції у споживача ІЕП
но до завдання встановлення узпризначення)
2. За видом ІЕП
годженої між виробником та спо2.2. Чинники, що характеризують
Собівартість виробництва одиниці
умови експлуатації силових машин
живачем ціни на таку продукцію.
енергоресурсів з використанням даного
та обладнання (ІЕП
У роботі запропоновано мевиду ІЕП
енергогенеруючого призначення)
ханізм
економічного оцінюван3. За
Ціни на виробничі ресурси та кінцеву
3.1. Зовнішні чинники
ня інноваційної енергозберігаювідношенням до
продукцію, ставка дисконту
результатів
чої продукції (ІЕП) підприємств
3.2. Внутрішні чинники
Норми витрат виробничих ресурсів
оцінювання
машинобудування та згрупова4.1. Чинники з високим рівнем
Обсяги інвестиційних та виробничих
но чинники, що впливають на
прогнозованості
ресурсів, норми їх витрачання
результати такого оцінювання.
4. За ступенем
4.2. Чинники з середнім рівнем
Собівартість виробництва продукції,
прогнозованості
прогнозованості
ставка дисконту
Реалізація розроблених мето4.2. Чинники з низьким рівнем
Ціна реалізації продукції споживачів
дичних засад механізму еконопрогнозованості
ІЕП
мічного оцінювання ІЕП у прак5.1. Чинники, що характеризуються
Норми витрат та ціни на ресурси, ціни
первинними показниками
на продукцію, ставка дисконту, розмір
тиці діяльності машинобудівних
інноваційного проекту
потрібних інвестицій
підприємств дозволить покра5. За рівнем
Величина прибутку та чистого
5.2. Чинники, що характеризуються
щити фінансові результати їх
узагальненості
грошового потоку за роками
вторинними показниками
діяльності за рахунок розробки
показників, що
експлуатації проекту, тривалість його
інноваційного проекту
характеризують
здійснення
оптимальної виробничої програчинники впливу
5.3. Чинники, що характеризуються
Термін окупності проекту, величина
ми, що забезпечить заплановані
узагальненими показниками
чистої теперішньої вартості проекту,
економічної оцінки інноваційного
рівень внутрішньої норми доходності та економічні показники інноваційних проектів.
проекту
індексу доходності проекту
Рис
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА НА ПРИКЛАДІ
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INNOVATION POLITICS BY THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCHES OF TOURIST
ENTERPRISES

У статті здійснюється аналіз маркетингової інформаційної політики на підприємствах туристичної галузі. Визначено основні чинники розвитку підприємств туристичної галузі Івано-Франківської області. Класифіковано рівень впізнаваності туристичних об'єктів карпатського регіону. Охарактеризовано основні критерії, що повинні запобігати досягненню критичного рівня
збитковості туристичного підприємства.
The analysis of marketing information politics at the tourist enterprises is performed. Main factors
of development of tourist enterprises in Ivano-Frankivsk region are determined. The level of
recognition of tourist objects in Carpathian region is classified. Basic criteria that must prevent
achieving of critical unprofitability level of a tourist enterprise are characterized.

Ключові слова: маркетинг, туристична галузь, впізнаваність, критерії дохідності, туристичне підприємство.
Key words: marketing, tourist branch, recognition, earning power criteria, tourist enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Ефективність розвитку підприємств туристичної галузі залежить від багатьох чинників, основним з яких є
маркетингова інформаційна політика. Особливу роль
при цьому відіграє місцезнаходження та розвиток регіону. Саме регіон має виступати першоосновою розвитку туристичної галузі. Найбільш сприятливою у цьому
плані виступає Івано-Франківська область і місто ІваноФранківськ зокрема [4, с. 81].
Ефективність не може бути виражена одним показником, тому при оцінці ефективності маркетингу підприємства можуть бути використані два підходи: 1. Використання показників оцінки ефективності окремих
елементів маркетингової діяльності (ефективність реклами, ефективність системи стимулювання збуту, ефек-

16

тивність персоналу, що обслуговує клієнтів тощо). 2. Використання показників оцінки діяльності підприємства
в цілому [1, c. 13].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методологічною основою нашого дослідження стали праці вітчизняних та іноземних науковців таких, як
А.А. Антонюк, А.П. Дурович, Ю.М. Правик та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Метою нашого дослідження є аргументація ефективності здійснення інформаційної політики у маркетинговій діяльності на підприємствах туристичної
галузі.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Маркетологи оцінюють різні ступені обізнаності, у
залежності від того, що стало підказкою споживачеві в
певному дослідженні: категорія товарів (послуг),
підприємство, реклама або ситуація [3, c. 130].
Впізнаність — це процентне співвідношення потенційних покупців або споживачів, які впізнають — або
називають — певне підприємство. Маркетологи можуть
досліджувати пізнаваність підприємства за допомогою
прийомів "Допомога" або "Підказка", ставлячи такі питання, як: "Ви чули про туристичне підприємство "Надія"?", І навпаки, вони можуть вивчати обізнаність без
сторонньої допомоги або без підказки, ставлячи, наприклад, такі питання: "Які туристичні підприємства першими приходять Вам на згадку?" Перше підприємство,
що згадується. Перше підприємство, яке приходить на
розум, коли покупцеві ставлять питання без підказки про
категорії товарів. Ми вважаємо, що в процесі дослідження поінформованості і ставлення клієнтів до туристичного підприємства можна виміряти процентне
співвідношення споживачів, для яких це підприємство
згадується першим.
Наукові дослідження, проведені на базі туристичних підприємств Івано-Франківської області, дозволили нам розробити шкалу оцінювання поінформованості
та ставлення клієнтів до наданих послуг, що дозволить
туристичним підприємствам у залежності від міри поінформованості клієнтів розробити заходи, що направлені на створення позитивної репутації та підвищення
іміджу туристичного підприємства. Пропонуємо таку
шкалу оцінки результатів опитування клієнтів щодо поінформованості та ставлення до наданих послуг: 100—
90 бали — високий рівень; 89—80 балів — достатній
рівень; 79—60 балів — помірний рівень; 59—40 балів
— задовільний рівень; 39—31 бали — незадовільний;
менше 30 балів — дуже низький рівень, який може бути
сигналом збиткової діяльності туристичного підприємства [3, c. 129].
У 2010 р. було проведено анкетування клієнтів туристичного підприємства ПП "Перлина Карпат" — 1270
осіб, у тому числі: діти до 14 років — 120 осіб, підлітки
15—17 років — 700 осіб, молодь 18—28 років включно — 450 осіб.
Туристичне підприємство ПП "Перлина Карпат" має
високий позитивний імідж та високу якість обслуговування і корпоративну культуру, що дає високі результати поінформованості клієнтів, яких задовольняє також
і ціна на надані послуги. Високий рівень поінформованості клієнтів дозволяє туристичному підприємству
збільшувати кількість клієнтів, які обслуговуються, що
позитивно впливає на зростання обсягів наданих туристичних послуг.
У 2009 р. було опитано 214 клієнтів ТОВ "Туристична фірма "Надія", у тому числі діти до 14 років — 395
клієнтів, підлітки 15—17 років — 685 клієнтів, молодь
18—28 років включно — 356 клієнтів. Результати опитування свідчать про те, що ТОВ "Туристична фірма
"Надія" проводить рекламну компанію на високому
рівні, клієнти проінформовані про діяльність туристичного підприємства. Воно має високий імідж та позитивну репутацію. Ціни є помірними і клієнти схильні купу-

вати путівки в цьому туристичному підприємстві. Результати анкетування поінформованості та ставлення
клієнтів до наданих послуг туристичним підприємством
ТОВ "Туристична фірма "Надія".
На нашу думку, дані про задоволеність клієнтів стоять у ряду найбільш затребуваних показників ринкових
досліджень. Кількість клієнтів або процентне співвідношення всіх споживачів, чий оголошений досвід взаємодії
з підприємством, його товарами або послугами (рейтинги) перевищує заданий ступінь задоволеності, є задоволеними клієнтами.
Ці показники визначають у кількісних дослідженнях
важливу динаміку. Коли у підприємства є лояльні споживачі, вона здійснює вигідний маркетинг, отримуючи
сприятливі рекомендації, які передаються в усній формі,
що надзвичайно ефективно і до того ж абсолютно безкоштовно.
Поінформованість клієнтів про послуги, які надає
туристичне підприємство ТОВ "Туристична фірма
"Надія", дозволила їй збільшити обсяги наданих туристичних послуг.
Поінформованість клієнтів дозволила збільшити не
лише загальний обсяг наданих туристичних послуг, але
і обсяг туристичних послуг, що надані туристам, які
від'їжджають за кордон України зокрема. Вартість послуг, наданих іноземним туристам зросла із 6,1 тис. грн.
у 2009 р. до 100 тис. грн. у 2010 р., тобто зростання склало 99,3 тис. грн. або 15,4 рази. Зросла кількість туристів,
яка охоплена внутрішнім туризмом, у 2010 р. порівняно
з 2009 р. на 152 особи або на 36,45%. У тому числі діти
до 14 років — на 184 особи або у 12,5 рази, підлітки
15—17 років — на 21 особу або на 13%. Зросла кількість іноземних туристів, що обслужені без поселення
в закладах розміщення, а також кількість туроднів, наданих туристам. У 2010 р. вони збільшились на 109 туроднів або 9,04% порівняно з 2009 р.
Досить часто в якості вихідної інформації при оцінці
ступеня задоволеності/незадоволеності споживачів
використовуються відомості про скарги і претензії, що
надійшли від них. Безумовно, не всі споживачі фіксують свої претензії офіційно. Тому в цій сфері діяльності
необхідно проводити спеціальні дослідження.
Дослідження на прикладі туристичного підприємства ПП "Перлина Карпат" показало, що:
— тільки 3% угод підприємства призводять до
скарг, адресованих безпосередньо підприємству;
— приблизно 15% угод стають об'єктом непрямих
скарг (наприклад, друзям, знайомим, сусідам);
— 30% угод створюють проблеми для клієнтів, але
не призводять ні до яких форм контакту з підприємством.
Ми вважаємо, що збиток для туристичного підприємства може бути зменшений тією мірою, якою воно
ефективно задовольняє заявлені скарги. У той же час
дійсно серйозну проблему створюють ті 30% незадоволених клієнтів, які не діляться з підприємством своїм
невдоволенням, але які можуть істотно знизити займану ним ринкову частку. Тому так важливо зайняти в цьому питанні активну позицію: регулярно вимірювати
ступінь задоволеності/ незадоволеності клієнтури та
ідентифікувати причини невдоволення. Необхідно враховувати, що у сфері туризму до 80% прибутків може
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Оцінка ступеня інтегральної задоволеності
продуктом або підприємством

1. Поінформованість про якість наданих послуг.
2. Ставлення до продукту та підприємства з урахуванням якості наданих послуг та їх репутації.
3. Використання продукту з урахуванням обізнаності, якості, ціни та бажання туристичного підприємства врахувати задоволеність клієнтів

Оцінка задоволеності за
окремими показниками їх
відносної важливості

1. Компетентність.
3. Чуйність.
5. Розуміння.
7. Довіра.
9. Ввічливість.

2. Надійність.
4. Доступність.
6. Комунікація.
8. Безпека.
10. Відчутність.

Оцінка намірів споживачів здійснити повторну
покупку

1. Намір здійснити повторну покупку.
2. Намір звернутися до послуг туристичного
підприємства наступного разу.

Рис. 1. Концептуальна модель управління поведінкою споживача туристичних послуг
Джерело: розроблено автором.

надходити від постійних клієнтів. Легко зрозуміти, наскільки важливо зберігати їх задоволеність підприємством в цілому та його продуктами зокрема.
Виходячи з результатів досліджень поведінки незадоволених споживачів туристичним підприємством ПП
"Перлина Карпат", можна зробити три важливі висновки:
1. Сама по собі скарга не є негативним елементом,
оскільки клієнт приймає проблему тією мірою, якою
туристичне підприємство дає її задовільне рішення.
2. Скарги є важливим джерелом інформації, що дозволяє краще зрозуміти очікування клієнтів і сприйняття
ними якості послуг.
3. Необхідний активний пошук способів ідентифікації ступеня задоволеності/незадоволеності клієнтів.
Ми вважаємо, що просте використання скарг — необхідна, але не завжди достатня умова отримання повної інформації про ступінь незадоволеності споживачів. Наукові дослідження на туристичних підприємствах ПП "Перлина Карпат", ПП "Кей", ТОВ "Туристична фірма "Надія", ПП "Галичанка-ІФ", ЗАТ "Івано-Франківськтурист", ТОВ "Парктур" показали необхідність у
прямому опитуванні споживачів і у формальному вимірі
ступеня задоволеності /незадоволеності клієнтів.
Ми пропонуємо концептуальну модель, що лежить
в основі вивчення задоволеності/незадоволеності
клієнтів, проводити у три етапи (рис. 1).
Починають з оцінки ступеня інтегральної задоволеності продуктом або підприємством. Потім оцінюють
задоволеність за окремими показниками, їх відносну
важливість. Для цього використовується одна з шкал вимірювань, наприклад, 10-бальна, до якої додають можливість відповіді "не знаю". Нарешті, вимірюють намір
споживачів, які здійснили повторну покупку.
Наукові дослідження, проведені нами на туристичних підприємствах Івано-Франківської області, показали, що шкала ступеня задоволеності /незадоволеності
споживачів повинна відображати міру задоволеності та
оцінку показників компетентності, надійності, чуйності,
доступності, розуміння, комунікації, довіри, безпеки,
ввічливості та відчутності. Пропонуємо таку шкалу оцінювання результатів опитування клієнтів туристичних
підприємств щодо ступеня задоволеності / незадово-
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леності: 100—95 балів — високий рівень; 95—87 балів
— достатній рівень; 86—75 балів — помірний рівень;
74—63 балів — задовільний рівень; 62—51 балів — незадовільний; менше 50 балів — дуже низький рівень,
який може бути сигналом збиткової діяльності туристичного підприємства.
При вивченні ставлення споживачів до підприємства
(визначенні його іміджу) перш за все слід розробити
систему оцінних критеріїв, які досить повно характеризують всі аспекти його діяльності. Так, для туристичного підприємства у функції базових оцінних критеріїв
можуть бути використані такі:
1. Компетентність: працівники підприємства володіють необхідними навичками і знаннями, щоб надати
послугу. Компетентність працівників забезпечує високий рівень обслуговування клієнтів.
2. Надійність: підприємство працює стабільно, необхідний рівень надійності забезпечується завжди і всюди; прийняті зобов'язання виконуються. Надійність забезпечує гарантії клієнтами щодо виконання туристичним підприємством своїх зобов'язань.
3. Чуйність: співробітники прагнуть швидко, завжди і скрізь відповідати на запити клієнта. Система не
виходить з ладу при незвичних запитах. Чуйність співробітників забезпечує клієнтам толерантне ставлення до
своїх проблем.
4. Доступність фізична і психологічна: контакт з працівниками підприємства повинен бути легким та приємним.
Доступність забезпечує клієнтам безпосередній контакт
із співробітниками, що дозволяє вирішувати всі питання.
5. Розуміння: підприємство прагне краще зрозуміти специфічні потреби клієнта і пристосуватися до них.
Розуміння співробітниками потреб клієнтів дозволяє їм
більш швидко їх задовольняти.
6. Комунікація: підприємство інформує клієнтів про
послуги, що пропонуються, зрозумілою їм мовою, адаптованою до особливостей цільової групи. Маркетингові
комунікації надають клієнтам всю необхідну інформацію щодо наданих послуг.
7. Довіра: визначається репутацією підприємства,
його чесністю, гарантіями серйозного ставлення до
клієнтів. Довіра клієнтів до туристичного підприємства
забезпечує їй постійних клієнтів та сталий прибуток.
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8. Безпека: клієнти захищені від ризику — фізичного, фінансового, морального. Для зростання обсягів
продажів туристичне підприємство повинно забезпечити всі рівні безпеки клієнтів.
9. Ввічливість: ввічливість, уважність і дружелюбність персоналу. Саме ці якості співробітників забезпечують туристичному підприємству постійних
клієнтів і бажання користуватися послугами саме цього
підприємства.
10. Відчутність: матеріальне підтвердження послуг,
що надаються, — приміщення, персонал тощо. Стабільний розвиток туристичного підприємства забезпечує
клієнтам низький рівень цін, що для них є з матеріальної точки зору відчутним.
Після отримання оцінок за всіма показниками й обробки анкет проводиться виявлення сильних і слабких
місць діяльності туристичного підприємства. Оцінки і
висновки виглядають набагато переконливіше, коли є
можливість зіставити їх для різних періодів часу або для
одного періоду часу, але для ряду підприємств, які конкурують.
Ще одним способом є використання спеціального
штату людей, які, виступаючи в ролі споживачів, будуть
інформувати підприємство про його сильні і слабкі
місця. Подібні покупці, крім усього іншого, можуть оцінювати діяльність співробітників відділів продаж. Так,
наприклад, такий клієнт турпідприємства спеціально
висловлює обурення з приводу наданих йому послуг,
щоб оцінити реакцію службовців на отриману претензію.
І, нарешті, важливим для туристичного підприємства
вважається аналіз причин скорочення клієнтів. При цьому велике значення має не тільки проведення інтерв'ю,
коли споживач перший раз відмовився від співпраці, а й
організація моніторингу рівня відмов. Якщо рівень
відмов зростає, значить, підприємство не в змозі задовольнити споживачів [2, c. 204—210].
У процесі наукового дослідження ми з'ясували, що
рівень поінформованості, міра задоволеності/незадоволеності клієнтів впливають на наміри клієнтів скористуватися послугами туристичного підприємства, послуги якого вже використовувались у поточному періоді.
Ми вважаємо, що доцільним у процесі опитування
клієнтів є анкетування щодо намірів здійснити повторну покупку у туристичного підприємства. Якщо такі наміри клієнт має, то це є свідченням того, що він задоволений, має довіру до певного туристичного підприємства, а також підтверджує високий рівень маркетингової діяльності цього туристичного підприємства.

ВИСНОВКИ

Результати вивчення думок і очікувань споживачів
використовуються для вдосконалення діяльності
підприємства туристичного бізнесу в плані більшої його
орієнтації на задоволення потреб клієнтів. Крім того,
необхідно враховувати, що незадоволеність споживача виникає в результаті неспівпадання його очікувань,
що виникли на етапі збору інформації про послугу, і її
реальної споживчої вартості. Чи не ця обставина об'єктивно обгрунтовує принцип правдивості в рекламі? Для
туристичних послуг, що користуються стійким попитом,
підприємство може навмисно створювати споживче оч-

ікування нижче від дійсної їх цінності. Тим самим може
бути отриманий бажаний ефект задоволеності [5, c.
229].
Ми вважаємо, що задоволення вимог є основою
успішної діяльності у сфері туризму. Ніщо не зможе
допомогти підприємству туристичного бізнесу, якщо не
відомо, чого хоче споживач і що впливає на його вибір.
Тільки через розуміння поведінки споживача і задоволення його потреб туристичні підприємства можуть розраховувати на свою популярність, оскільки центральною
фігурою, головною діючою особою в туризмі завжди
був і залишається турист.
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FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINIAN
ENTERPRISES
В статье проанализированы основные аспекты формирования и реализации инвестиционного потенциала предприятий Украины. Выявлено, что для осуществления эффективного расширенного воспроизводства необходимо постоянно осуществлять инвестиции в укрепление и
обновление материально-технической базы и в человеческий капитал предприятий и в связи с
этим, следует 3укреплять и рационально использовать их инвестиционный потенциал.
The article analyzes the main aspects of the formation and implementation of the investment
potential of the enterprises of Ukraine. Revealed that for effective expanded reproduction must
constantly invest in strengthening and renewal of the material and technical base and human capital
enterprises and therefore, should be to strengthen and rationalize their investment potential.
Ключевые слова: инвестиционный механизм, инвестиции, инвестиционный потенциал, источники инвестиций, инвестиционная активность.
Key words: investment vehicle, investment, investment potential, investment potential sources of investment,
investment activity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ В ОБЩЕМ
ВИДЕ И ЕЕ СВЯЗЬ С НАУЧНЫМИ
ЗАДАНИЯМИ

Актуальность темы исследования определяется,
прежде всего, необходимостью преодоления противоречий, вызванных неэффективной системой формирования и реализации отечественными предприятиями
своего инвестиционного потенциала. Курс на ускоренную либерализацию экономики и соответствующая этому необходимость изменения механизма привлечения
и использования инвестиций в производство не были
подкреплены макроэкономической стабилизацией,
улучшением экономических условий хозяйствования
предприятий. Их финансовое состояние резко ухудшилось, обострился кризис неплатежей. Соответственно,
резко сократились внутренние источники инвестиций.
Отдельные попытки, предпринимавшиеся с целью повышения инвестиционной активности предприятий, существенных результатов не давали, поскольку ситуация
обострялась нарастанием бюджетного дефицита и инфляции, подрывавших устойчивость экономики в целом
и предприятий, в частности. Намерения решить задачи
повышения инвестиционной активности и финансовой
стабилизации экономики без должного учета возможностей предприятий к осуществлению таких мер оказались нереализованными. Стимулирование же инвестиционной активности из средств бюджета стало неосу-
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ществимым вследствие неблагоприятного состояния
государственных финансов.
Развитие рыночных форм и методов хозяйствования требуют существенного уточнения инвестиционной
политики, которая бы обеспечивала создание адекватного им механизма формирования и реализации инвестиционного потенциала предприятий. Прежде всего,
имеется в виду, во — первых, создание эффективного
механизма повышения инвестиционной активности
предприятий и других хозяйствующих субъектов, и, во
— вторых, расширение инвестиций за счет средств самих предприятий, то есть посредством формирования
и реализации их инвестиционного потенциала.
В настоящее время общий уровень научных разработок по проблемам формирования и реализации инвестиционного потенциала предприятий отстает от потребностей хозяйственной практики. Эффективность механизма
формирования и реализации инвестиционного потенциала предприятий во многом будет зависеть от того, насколько он будет соответствовать реализуемым в процессе экономической реформы целям и задачам повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и действенности государственного регулирования в этой сфере. Все это определяет актуальность темы исследования,
ее теоретическую и практическую значимость.
Различные аспекты формирования и реализации инвестиционного потенциала предприятий характеризуют-
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ся значительным количеством опубликованных моногра- динамику инвестиций в обновление материально — техфий, книг, статей общего и специального характера.
нической базы предприятий: раскрыть специфику инвестиций в человеческий капитал; проанализировать возможАНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ности полной мобилизации внутренних и внешних источИ ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ СТАТЬИ
ников инвестиций предприятий; обосновать пути и метоВ исследованиях по проблемам общего характера ды эффективного использования инвестиционного потенособое внимание уделяется вопросам рынка инвестиций, циала в нестабильных условиях переходной экономики;
формирования инвестиционных ресурсов, государствен- выработать предложения по повышению роли амортизаного регулирования инвестиционного процесса как состав- ционных средств в инвестиционной деятельности предприного элемента реформирования российской экономики, ятий; охарактеризовать основные пути повышения эффекего взаимодействия с развитием институтов рынка.
тивности использования инвестиционного потенциала
В исследованиях по проблемам специального характе- предприятий; показать повышение роли государства в
ра освещаются вопросы региональной, структурной и про- инвестиционном процессе реструктуризации предприятий.
изводственной политики в этой сфере, различные аспекты Методологической и теоретической основой исследоваобоснования инвестиционных проектов и их реализации. ния явились научные труды классиков экономической теДостаточно обширная экономическая и юридическая ли- ории, работы отечественных и зарубежных ученых-экотература посвящена вопросам теоретического анализа ме- номистов, нормативные и правовые акты по вопросам инста предприятий в инвестиционной сфере и их функций, а вестиционного потенциала и инвестиций предприятий.
так же экономических условий, обеспечивающих формирование благоприятного инвестиционного климата.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Важное методологическое значение в разработке ИССЛЕДОВАНИЯ
исследуемой темы и влияния на теории инвестиционной
Для осуществления эффективного расширенного
проблематики имеют работы таких зарубежных ученых, воспроизводства необходимо постоянно осуществлять
как Вернер Беренс [2], Гитман Л.Д., Джонк М.Д. [4], инвестиции в укрепление и обновление материальноШарп У. [10] и другие.
технической базы и в человеческий капитал предприяРазличные аспекты исследуемой проблемы отражены тий. В связи с этим следует укреплять и рационально
в работах российских и украинских ученых — Балабанова использовать их инвестиционный потенциал.
И. [1], Бочарова В .[1], Гольдферб Я., Гавриленко Л. [5],
Инвестиционный потенциал предприятий является
Иванов Т. [6], Кулаковой Ю. [8], Мавриди К. [9] и других.
своеобразным стержнем инвестиционной политики, во
многом определяющим статику (устойчивость), объем,
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ СТАТЬИ
структуру и динамику привлекаемых инвестиций.
(ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ)
Как экономическая категория инвестиционный потенВместе с тем еще не получило научно обоснованно- циал предприятий выражает систему экономических отго освещения решение проблемы реформирования сис- ношений между хозяйствующими субъектами в процессе
темы формирования и реализации инвестиционного по- и по поводу привлечения инвестиций и эффективного их
тенциала предприятий как составной части экономичес- использования в условиях конкурентной рыночной экокой реформы в Украине. Требует более глубокого обо- номики. По содержанию инвестиционный потенциал предснования содержание категории "инвестиционный потен- приятий (ИПП) представляет собой максимально возможциал предприятия". Вследствие неточностей методоло- ный объем внутренних и внешних инвестиций, необходигического порядка, допускавшихся при анализе инвес- мый и достаточный для обеспечения экономической сотиционного потенциала предприятия," преуменьшалось стоятельности предприятий при рациональном использозначение деятельности самих предприятий по аккумуля- вании производственных мощностей, кадровых и других
ции инвестиционных ресурсов за счет внутренних и вне- ресурсов, должной инвестиционной активности и привлешних источников. Как следствие этого, не исследовались кательности предприятий в конкретных условиях состоявопросы ресурсной базы потенциала, совокупной спо- ния инвестиционного поля и фазы делового цикла. Присобности предприятий не только реагировать на изме- чем, необходимо учитывать такие известные фазы делонения инвестиционного рынка, но и самостоятельно ини- вого цикла, как кризис, депрессия, оживление, подъем.
циировать изменения в этой сфере.
Инвестиционный потенциал предприятий представРыночные условия хозяйствования требуют также ляет собой не только способность предприятия приисследования проблемы подготовки предприятий к ре- влечь и рационально использовать внутренние и внеальной инвестиционной деятельности, анализа структу- шние инвестиции, но и важнейшую функцию расширенры и источников формирования инвестиционного потен- ного воспроизводства производственной мощности
циала предприятий и его использования, возможностей предприятия. Инвестиционный потенциал предприятий
новых технологий воспроизводства инвестиционного является источником и ускорителем эффективного распотенциала предприятий.
ширенного воспроизводства на всех уровнях хозяйствоЦель исследования состоит в научном обосновании вания. Чем больше инвестиционный потенциал и чем
формирования и реализации инвестиционного потенциа- эффективнее он используется, тем больше привлекала предприятий в переходной экономике. Для этого в ста- тельность инвестиций. Соответственно, с учетом эффектье ставились и решались следующие задачи: исследовать та мультипликатора инвестиций возрастает валовой
содержание и особенности инвестиционного потенциала доход предприятий, на региональном уровне — велипредприятий в формирующейся рыночной экономике; чина реального валового и чистого регионального пропровести анализ состояния инвестиционных ресурсов и дукта (РВП и ЧВП), а на макроэкономическом уровне
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— величина реального валового внутреннего продукта
и чистого национального продукта (ВВП и ЧИП).
Наряду с эффектом мультипликатора инвестиций в
экономике действует эффект акселератора инвестиций:
рост регионального валового и чистого продукта, валового внутреннего и чистого национального продукта
индуцирует увеличение объема инвестиций.
На разных уровнях хозяйствования между различными субъектами экономики в процессе и по поводу
формирования и эффективного использования инвестиционного потенциала предприятий возникают и развиваются экономические отношения. Эти отношения
осуществляются между государством (государственными организациями) и предприятиями, между предприятиями друг с другом, внутри предприятий между их работниками, собственниками и менеджерами.
Экономические отношения между государством и
предприятиями по поводу инвестиционного потенциала предприятий заключаются, прежде всего, в направлении на предприятия государственных инвестиций и
формировании государством определенной инвестиционной среды, проведения инвестиционной денежнокредитной, налоговой и иной политики.
Экономические отношения между предприятиями и
другими рыночными субъектами друг с другом по поводу инвестиционного потенциала предприятий состоят,
прежде всего, в изыскании и получении предприятиями
внешних источников инвестиций от коммерческих банков, финансово-промышленных групп, инвестиционных
фондов и других организаций.
Экономические отношения внутри предприятий по поводу их инвестиционного потенциала заключаются в мобилизации внутренних источников инвестиций (прибыли, амортизационных отчислений и др.), в содействии привлечению
внешних инвестиций и в деятельности по эффективному использованию собственных и привлеченных инвестиций.
Социально-экономическое содержание инвестиционного потенциала предприятий заключается в его использовании для реализации и повышении отдачи отношений собственности, для роста доходов предприятий и их работников и, в конечном итоге, для повышения жизненного уровня работников предприятий и всего населения. Формирование и эффективное использование инвестиционного потенциала предприятий способствует накоплению, повышению качества человеческого капитала и росту его отдачи.
В увеличении и рациональном использовании инвестиционного потенциала предприятий заинтересованы
все хозяйствующие субъекты, так как при этом полнее
реализуются их экономические интересы. Инвестиционный потенциал предприятия зависит от следующих
важнейших факторов:
— от состояния и развития внутренней и внешней
инвестиционной среды. Чем благоприятнее эта инвестиционная среда, тем больше предпосылок и условий
для укрепления инвестиционного потенциала предприятия. Инвестиционная среда характеризуется объемом
и структурой мобилизуемых и используемых потенциальных и реальных внутренних и внешних инвестиций;
— от гарантий предприятия привлечь и эффективно использовать внутренние и внешние инвестиции в
конкурентной рыночной экономике. Эти гарантии в ре-
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шающей мере определяются экономической состоятельностью предприятия, включая его производственную, финансовую, рыночную, социальную и иные составляющие экономической состоятельности;
— от инвестиционной активности предприятия, т.е.
от его практической деятельности по привлечению внутренних и внешних инвестиций и их эффективному использованию;
— от объема и отдачи инвестиций. Чем больше объем
привлекаемых и используемых инвестиций и чем больше
их отдача (доходность и окупаемость инвестиционных проектов), тем выше инвестиционный потенциал предприятия;
— от экономического состояния и условий деятельности предприятия на определенной стадии экономического и делового цикла. Очевидно, что инвестиционный потенциал предприятия выше на стадиях оживления и подъема, чем по стадиям кризиса и депрессии.
Если рассматривать инвестиционный потенциал предприятия на стадиях его жизненного цикла, то инвестиционный потенциал повышается, начиная от создания
предприятия до освоения его производственной мощности, а затем до его расширения с последующем снижением инвестиционного потенциала на стадиях свертывания производства и кризисного состояния предприятия, а тем более его банкротства.
Существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость
между инвестиционным потенциалом предприятий и их
экономической состоятельностью, включая производственную, рыночную, финансовую, социальную, состоятельность. На инвестиционный потенциал предприятий
активно влияет внутренняя и внешняя экономическая
среда, состояние и развитие экономических отношений
на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях. Инвестиции есть вложения в основной и оборотный, материальный и человеческий капитал, в том числе затраты на
новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, на
приобретение предметов и средств труда, внедрение
новых технологий, в накопление и эффективное использование человеческого капитала и т.д.
Формирование инвестиционного потенциала предприятий происходит за счет внутренних и внешних источников
инвестиций. Основными внутренними источниками инвестиций являются часть прибыли предприятий, амортизационные средства, доходы от выпуска и продажи предприятиями ценных бумаг и др. Основными внешними источниками инвестиций предприятий выступают государственные
средства, кредиты коммерческих банков, инвестиционных
фондов, других рыночных структур (в том числе финансово-промышленных групп), привлеченные средства населения, средства иностранных инвесторов и пр. В нестабильных условиях переходной экономики и убыточности многих предприятий из внутренних источников инвестиций первостепенное значение имеют амортизационные средства.
Для их увеличения необходима своевременная и полная
переоценка основного капитала предприятий и строгое целевое использование амортизационных средств. Целесообразно более широкое применение предприятиями ускоренной амортизации. Из внешних источников инвестиций
приоритетное значение имеют кредиты коммерческих банков, лизинг и государственные инвестиции. Целесообразно расширить использование предприятиями финансового
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лизинга на приобретение и аренду современного высокопроизводительного оборудования с его последующим выкупом у лизингодателя.
Инвестиционный потенциал предприятий лишь тогда дает отдачу, когда он эффективно используется в процессе воспроизводства. Приоритетными направлениями
инвестирования на предприятиях являются инвестиции в
укрепление и обновление материально-технической базы
(особенно активной части основного капитала) прежде
всего, путем технического перевооружения и реконструкции, в инновации и на внедрение ресурсосберегающих
технологий, а также в человеческий капитал, в повышение квалификации и доходов работников предприятий.
Для повышения эффективности использования инвестиционного потенциала предприятий первостепенное
значение имеет обоснование, оценка и выбор инвестиционных проектов, а также их своевременная и эффективная реализация при высокой доходности и окупаемости.
Для формирования и увеличения инвестиционного потенциала предприятий решающее значение имеет повышение
доходности предприятий на основе роста деловой, инвестиционной и маркетинговой активности и повышения качества и эффективности менеджмента и маркетинга.
Актуальной и неотложной задачей, способствующей
созданию условий повышения инвестиционного потенциала предприятий, является скорейшее уменьшение и
преодоление неплатежей путем реализации комплекса
мер и действий на макро-, мезо- и микроэкономическом
уровне хозяйствования. Особо важное значение для
уменьшения и преодоления неплатежей предприятий
имеют снижение налоговой нагрузки на предприятия,
удешевление кредитов, регулирование государством цен
и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, обоснованная ассортиментная и ценовая политика
предприятий, осуществление ими эффективного менеджмента и маркетинга, использование экономичных ресурсосберегающих технологий, применение денежных
взаимозачетов и вексельного обращения.
Государство также выступает гарантом в инвестиционном процессе. Укрепление инвестиционного потенциала предприятий, привлечение внешних инвестиций, во многом зависит от инвестиционной привлекательности, определяемой конкурентоспособностью предприятий и их продукции, доходностью предприятий, их местом и долей на
рынках, качеством и эффективностью менеджмента и
маркетинга, доходностью и окупаемостью используемых
инвестиционных проектов и другими факторами.

ВЫВОДЫ ИЗ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДАННОМ
НАПРАВЛЕНИИ

В современных условиях значительно возросла
роль государственной поддержки и регулирования инвестиционной сферы, прежде всего, путем макроэкономической стабилизации и регулирования денежнокредитной, налоговой, инвестиционной, антимонопольной, внешнеэкономической и правовой деятельности.
Наряду с созданием благоприятной внешней макроэкономической и мезоэкономической среды, государство может и должно способствовать укреплению
инвестиционного потенциала предприятий путем выде-

ления предприятиям на конкурсной основе государственных инвестиций, снижения налогов, уменьшения
учетной ставки НБУ, регулирования цен и тарифов на
продукцию и услуги естественных монополий (прежде
всего, на электроэнергию, газ, топливо, транспортные
перевозки), предоставления информации, подготовки
и повышения квалификации персонала предприятий.
На состояние и развитие инвестиционного потенциала предприятий активное воздействие оказывает ход
проводимых экономических реформ и рыночных преобразований. Благоприятное влияние на укрепление
инвестиционного потенциала предприятий должны оказать научно-обоснованные коррективы в ход экономических реформ в направлении усиления их социальной
направленности и улучшения экономических условий
хозяйствования отечественных товаропроизводителей.
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INVESTMENT ACTIVITY AS FACTOR OF PROVIDING OF COMPETITIVE EDGES
OF ENTERPRISES ARE FROM PROCESSING OF MILK
У статті розглянуто систему факторів формування конкурентних переваг підприємств молокопереробної галузі. Також визначено роль сприятливого інвестиційного клімату в забезпеченні
конкурентних переваг молокопереробних підприємств. Враховуючи посилення конкурентної
боротьби між підприємствами галузі за обмежені сировинні ресурси, за ринки збуту, за споживачів в умовах посилення міжнародної конкуренції, пріоритетним для підприємств молокопереробної галузі стає залучення інвестицій як вітчизняних,так і іноземних. Проаналізовано обсяги інвестицій молокопереробних підприємств. Узагальнено перелік заходів, виконання яких
значно підвищить інвестиційну привабливість підприємств молокопереробної галузі.
In the article the considered factors of forming of competitiveness of dairy enterprises. Also
certainly role of favourable investment climate in providing of competitive edges of dairy enterprises.
Taking into account strengthening of competitive activity between the enterprises of industry for the
limited sources of raw materials, for the markets of sale, for users in the conditions of strengthening
of international competition, priority for the dairy enterprises is become by bringing in of investments
of both domestic and foreign. The volumes of investments of dairy enterprises are analysed.
Generalized list of measures implementation of which will promote the investment attractiveness of
dairy enterprises.
Ключові слова: фактор, інвестиції, конкурентна перевага, конкурентоспроможність, молокопереробні
підприємства, молочна продукція.
Key words: factor, investments, competitive edge, competitiveness, dairy enterprises, suckling products.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Конкурентоспроможність молокопереробних
підприємств визначається безліччю факторів, передусім
споживчими властивостями товарів, мірою маркетингової їх підтримки, характеристиками цільових ринків,
поведінкою споживачів, потенціалом і ресурсами
підприємства. Великого значення набуває наявність
сприятливого інвестиційного клімату для забезпечення
конкурентних переваг молокопереробних підприємств
та можливості перспективного зростання ринкових часток в певних сегментах. Враховуючи посилення конкурентної боротьби між підприємствами галузі за обмежені сировинні ресурси, за ринки збуту, за споживачів
в умовах посилення міжнародної конкуренції, пріоритетним для кожної країни, а також для підприємств мо-
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локопереробної галузі, стає залучення інвестицій як
вітчизняних,так і іноземних. В сучасних умовах конкурентні переваги підприємств молокопереробної галузі
повинні бути значними з погляду умов конкуренції і
відповідати ключовим факторам успіху; бути стійкими
в нестабільному ринковому середовищі і недоступними
для легкого відтворення конкурентами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико-методологічним проблемам економічної
сутності інвестицій, їх аналізу та оцінювання ефективності присвячені праці вітчизняних і зарубіжних науковців: В. Алексійчука, Т. Беня, П. Березівського, В. Беренса, Г. Бірмана, І. Бланка, М. Бромвіча, І. Бузової,
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Рис. 1. Система факторів конкурентних переваг молокопереробного підприємства

Д. Василика, П. Віленського, П. Гайдуцького, Л. Дж. Гітмана, О. Ґудзь, М. Дем'яненко, М. Джонка, М. Ільчука.
Проблеми розвитку та дослідження ринку молока й молочної продукції привертають увагу таких українських
вчених, як В.Г. Андрійчук, В. Бойко, М.М. Ільчук, З. Васильченко, С. Васильчак, М. Дем'яненко, В. Зимовець,
М.П. Коржинський, Ю. Коваленко, М. Коденська, В. Криворучко, А. Кульман, Л.О. Мармуль, В. Месель-Веселяк,
Т.Л. Мостенська, О.С. Олійник, П. Саблук, І.Н. Топіха,
В. Точілін, Д.Ф. Харківський, М. Чумаченко, О.О. Швець,
О.М. Шпичак.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначити чинники формування конкурентоспроможності агропромислових підприємств молокопереробної галузі. Розглянути інвестиційну діяльність як
чинник забезпечення конкурентних переваг молокопереробних підприємств.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Умови господарювання підприємств, що склалися
в Україні в процесі становлення ринкової економіки, висувають жорсткі вимоги до підвищення ефективності використання усіх видів ресурсів, зниження витрат на виробництво, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції, що виробляється. Це повною мірою стосується й підприємств молокопереробної галузі. Але
багато суб'єктів господарської діяльності не можуть
виконати зазначених вимог у зв'язку з використанням
фізично зношених і морально застарілих основних
фондів, енерго- і матеріаломістких виробничих процесів. Тому забезпечення конкурентоспроможності
підприємств неможливе без активізації інвестиційної
діяльності.
Проте гостра нестача інвестиційних ресурсів робить
актуальним вивчення питань, пов'язаних з ефективним
їх використанням. Збільшення обсягів інвестицій повинне супроводжуватись підвищенням їх конкурентоспроможності, що сприятиме розвитку виробництва та стабільному економічному зростанню.
Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств базується на конкурентоспроможності власної продукції, яка, в свою чергу, визначається сукупні-

стю її споживчих та економічних характеристик, що забезпечують в умовах ринкового середовища повноцінне задоволення потреб покупців і отримання прибутку
товаровиробниками в обсягах, які дозволяють вести
розширене відтворення виробництва.
Сучасний споживач, насамперед, зацікавлений в
отриманні товару з сукупністю характеристик, які, з точки зору якості, відповідають встановленим стандартам
за доступними цінами, а його товаровиробник — в можливості прибуткового виробництва продукції; тоді як
суспільство — в його екологічній безпеці.
В умовах посилення міжнародної конкуренції, пріоритетним для кожної країни стає формування конкурентних переваг (рис. 1).
Виходячи із вищесказаного, підвищення конкурентоспроможності молочної продукції переробних
підприємств передбачає цілеспрямований вплив, в першу чергу, на внутрішньогосподарські фактори, які визначають її рівень, з урахуванням дії зовнішнього середовища. Останні, в значній мірі, формуються кон'юнктурою ринку, яка виступає одним із факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства, підвищення прибутковості за рахунок зниження витрат та
покращення якісних показників молочної продукції.
На сьогоднішній день, їх основним джерелом є інноваційна діяльність підприємств, тобто, пошуків провадження нових технологій та продуктів, концепцій управління та винаходів, які будуть сприяти не тільки розвитку самого підприємства, а й розвитку країни в цілому
[4, с. 33].
Безперечно, ринок молока та молокопродуктів формується не лише пропозицією на ринку та системою регулювання державою, а й попитом на ринку молока та
молочної продукції.
Сучасні умови та тенденції функціонування регіонального ринку молока і молочних продуктів Київської
області створюють передумови для підвищення рівня
концентрації і спеціалізації виробництва в галузі. Потужні молокопереробні підприємства мають сталі, міцні
господарські зв'язки з постачальниками матеріальнотехнічних ресурсів і споживачами продукції; пропонують конкурентоспроможну продукцію і намагаються задовольняти потреби різних прошарків населення.
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Таблиця 1. Обсяги залучених інвестицій підприємствами, 2012 рік
Назва підприємства

Напрями інвестицій

Обсяги
інвестицій,
млн грн.

Підприємства
19,5
Яготинського району: - будівництво третьої черги
ТОВ
елеватора;
«АгрологістикаУкраїни» - технічне переоснащення
7,6
ТОВ «Спецтехніка»
потужностей;
- придбання
13,6
Сільськогосподарські
сільськогосподарської техніки,
підприємства району
основного стада, майнові паї
- обладнання творожного цеху
19,6
ПАТ «Яготинський
маслозавод»
- модернізація підприємств,
73
Компанія «Данонзокрема:
Україна»
- ПАТ «Галактон» (Київ);
12
- ТОВ «Данон-Дніпро»
(Херсон);
21
- ПАТ «Кременчуцький міський
молокозавод»
40
120
ТОВ «Білоцерківський -будівництво другої черги
виробничих потужностей,
молочний комбінат»
зокрема:
- на технологічне обладнання;
70
- в будівельно-технічні роботи
50

Таким чином, для того, щоб послідовно обгрунтувати стан та визначити ефективність молокопереробних
підприємств, з метою вивільнення виробничого і ринкового потенціалу, потрібно визначити фактори, що
впливають на конкурентоспроможність підприємств.
Такими факторами є: система сертифікації та стандартизації, затрати на виробництво, прибуток від виробництва молока, витрати на переробку та підготовку до збуту та прибуток від переробки.
Не менш важливим фактором, який впливає на конкурентоспроможність агропромислових підприємств
молокопереробної галузі є наявність сприятливого інвестиційного клімату (табл. 1).
Порівнюючи дані трьох досліджуваних підприємств (табл. 1), можемо зробити такі висновки. Найбільший обсяг залучених коштів в ТОВ "Білоцерківський молочний комбінат" — 120 млн грн. На підприємстві заплановано випуск як традиційних молочних
продуктів: молоко, кефір, сметана у сучасних зручних упаковках, так і новинок в сирковій групі, нових
молочних напоїв в групах функціональних продуктів
і продуктів для здоров'я. Окремим проектом заплановано комплекс заходів по виводу на ринок інноваційних продуктів для дітей.
У перспективі в Білоцерківському районі передбачається будівництво потужного логістичного центру
(інвестиції біля 7 мільйонів доларів США), а також будівництво готельно-ресторанного комплексу (інвестиції
складуть біля 3 мільйонів доларів США) [7].
Компанія "Данон-Україна" інвестувала кошти в
розмірі 73 млн грн. Також варто зазначити те, що компанія "Данон-Україна", планує в поточному році
збільшити інвестиції в свої підприємства на 37% — до
100 млн грн. У компанії відмітили, що кошти, в певному
обсязі, будуть спрямовані на покращення якості продукції та розширення її асортименту. Окрім цього, у поточному 2013 році компанія буде продовжувати підтримку проектів розвитку в Україні молочних ферм і кооперативів, а також інвестує в соціальні проекти понад
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1 млн грн. У листопаді 2012 року "Данон-Україна", в
числі інших ініціаторів проекту, запустила кооперативну навчальну ферму в Дніпропетровскій області. Перша черга ферми розрахована на утримання 60 корів.
Відкриття другої черги на таку ж кількість поголів'я було
заплановано в першому півріччі 2013 року [6].
Якщо порівнювати обсяги інвестицій ПАТ "Яготинський маслозавод" з іншими двома досліджуваними
підприємствами, то можна побачити, що він найменший
і складає 19,6 млн грн. Так, відповідно до заходів Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Яготинському районі на 2010—2012 роки
значна увага приділялася пошуку ефективних інвесторів.
У 2011 році, за оперативними даними підприємств, освоєно 92,1 млн гривень інвестиційних коштів, в т.ч. в
основний капітал 77,0 млн грн. Темп росту до періоду
минулого року становить 126,9 відсотки [9].
В індивідуальне житлове будівництво залучено в
2012 році 6,852 млн гривень, та введено в дію 2,3 тис.
кв. м. житла, що на 20 % більше ніж за відповідний період минулого року. Обсяг прямих іноземних інвестицій
по району наростаючим підсумком складає 1294 тис.
дол. США, темп росту 107,4 відсотка. За прогнозом на
2013 рік, обсяг іноземних інвестицій зросте на 7,7
відсотки [9].
Сьогодні у ПАТ "Яготинський маслозавод" є всі атрибути зрілого підприємства — оптимальна виробнича
платформа, розвинена система дистрибуції і продажів,
грамотно збудована організаційна структура. ПАТ "Яготинський маслозавод" притримується стратегії завоювання і утримання лідерських позицій на ринку, що дозволяє постійно нарощувати оберти і збільшувати капіталізацію компанії, хоча це і вимагає значних вкладень
в маркетинг та розвиток дистрибуції. Підприємство і
надалі повинне притримуватися даної стратегії, щоб у
майбутньому міцно закріпитися на позиції лідера, і зазнавати меншого впливу з боку своїх найбільших конкурентів — холдинг "Данон-Юнімілк" та ПАТ "Білоцерківський молочний комбінат".

Інвестиції: практика та досвід № 1/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
В умовах глобалізації та інтеграції у світовий економічний простір, універсальним критерій стратегії розвитку молокопродуктового підкомплексу АПК та України в цілому — це конкурентоспроможність вітчизняних
молокопереробних підприємств як імовірність реалізації конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках молочної продукції. Загострення конкурентної боротьби, яке спостерігається сьогодні, з одного боку, сприяє розвитку науково-технічного процесу, що постійно примушує застосовувати кращі технології, збільшувати обсяги інвестицій для ефективного
розвитку та функціонування; раціонально використовувати ресурси; швидко реагувати на зміну попиту.

ВИСНОВКИ

Для економіки в цілому, збільшення обсягів інвестицій
означатиме посилення позицій вітчизняних молокопереробних підприємств як на внутрішньому, так і на світовому ринках; розширення можливостей для виходу на зарубіжні
ринки, характерні високою платоспроможністю; розвиток
торгової та економічної співпраці. Поліпшення інвестиційного клімату, що принесе додаткові надходження засобів в
економіку країни, сприятиме її оздоровленню, зміцненню і
розвитку конкурентоспроможного молокопродуктового
підкомплексу АПК України. Для здійснення вищезазначених заходів потрібно підвищувати інвестиційну привабливість підприємств молокопереробної галузі, а саме:
— здійснювати жорсткий державний контроль за
якістю молока-сировини — для чого необхідно привести у відповідність стандарти із вимогами СОТ;
— стабілізувати закупівельні ціни на молоко — доцільно створити єдине фермерське агентство з продажу молока, що врахує інтереси всіх його виробників, а
не кожного окремо;
— запровадити пільгове кредитування учасників
ринку молока та молочних продуктів — розробити дієві
програми на основі встановлення партнерських зв'язків
із банками;
— встановити чіткий контроль за здійсненням інвестування — доцільно створити на молокопереробних
підприємствах інженерні групи, які відповідатимуть за
впровадження інвестицій.
Узагальнюючи вищевикладене, необхідно зазначити, що інтеграція України до СОТ, стратегічний курс на
набуття членства в ЄС, ставлять перед вітчизняним виробником молочної продукції нові завдання. Одним з
головних завдань є необхідність дотримання всіх нормативних вимог, що висуваються до молочної продукції не
тільки на рівні національного законодавства, а й тих, що
передбачені міжнародними технічними регламентами.
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TENDENCY OF THE INVESTMENT CAPITAL TO CONCENTRATION WITHIN CONSTRUCTION
PROCESSES IN THE AZERBAIJAN REPUBLIC
В статье в рамках строительных процессов в Азербайджанской Республике рассматривается
склонность инвестиционного капитала к концентрации. С помощью факторной модели выявлен
условный рост чистого дисконтированного дохода по факторам прямого и косвенного влияния.
In the article in the construction processes in the Azerbaijan Republic is considered the tendency of
investment capital to concentrate. With the help of the factor model revealed a conditional increase in
the net present value for the factors of the direct and indirect effects.
Ключевые слова: экономика Азербайджана, сфера экономической деятельности, сфера строительства, инвестиционный капитал, склонность к концентрации.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Объективность склонности инвестиционного капитала
к концентрации в рамках строительных процессов подтверждается неоинстуциональной теорией трансакций, закона
взаимосвязи затрат и объемов производства. Однако для
экономики Азербайджана выявлены три группы сфер экономической деятельности:
— сферы, в которых данная тенденция проявлена в полной мере;
— сферы, в которых мера проявления низкая;
— сферы, невосприимчивые к данной зависимости.
Объяснение этому можно получить, проанализировав
вклад данных отраслей в валовый внутренний продукт страны. При косвенной увязке размера вклада со степенью
сформированности сферы экономической деятельности
как социально-экономической системы было выявлено, что
чем сформированнее сфера экономической деятельности,
тем более выраженно проявляется в ней данная тенденция.
Необходимость роста объективности и дифференцированности государственной политики управления экономикой
вообще и сферой строительства, в частности, требует формализации процедур оценки склонности инвестиционного
капитала к концентрации в рамках строительных процессов

____________________________

для отдельных сфер экономической деятельности и отдельных регионов. Формализация может быть проведена с использованием метода фон Неймана-Моргенштерна, который наиболее применим в рамках порядковой оценки (рейтингования регионов и сфер экономической деятельности
в них).
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ
В последнее время существуют разнонаправленные тенденции в воспроизводственных процессах сфер экономической деятельности Азербайджанской Республики. Данный вывод основывается на сравнении количества разрешений, выданных на ведение строительства на территории
страны по отраслям экономики с вводом основных фондов.
Само сравнение произведено с учетом среднего цикла реализации отдельного проекта — 2—3 года (таблица 1)1.
Действительно, можно выделить 3 группы сфер экономической деятельности:
Первая группа. Это сферы экономической деятельности, в которых доля разрешений значительно меньше доли
объемов ввода ОПФ в общем объеме ввода. К таким сферам следует отнести в первую очередь промышленность
(доли отличаются более чем в 100 раз).

1
Следует отметить причину, по которой данный анализ в последующие годы будет давать менее точную картину. В январе
2013 г. в Азербайджане вступил в силу Градостроительный и строительный кодекс. Кодекс расширяет список объектов, возведение которых полностью освобождено от необходимости получения каких-либо разрешений.В этот список, например, включены
сельскохозяйственные объекты площадью до 100 кв. м, заборы высотой до 2,2 м, электрические столбы и антенные вышки высотой до 8 метров, мелкие архитектурные строения; проекты ремонта зданий без изменения габаритов фасада, реконструкции
инженерно-коммуникационных сетей и линий вдоль дорог, строительства теплиц и оранжерей площадью до 300 кв. м и т.п. [1].
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Таблица 1. Количество разрешений на строительство и объем ввода основных
производственных фондов по годам*

Всего по экономике
Сельское хозяйство, лесное
хозяйство и рыбоводство
Промышленность
Торговля, ремонт
транспортных средств
Операции с недвижимым
имуществом
Из них: строительство
жилья
Другие отрасли

Количество
разрешений,
всего
2009,
2009,
ед.
в%
1 780
100
12

0,6

Количество
Количество
Объем ввода
разрешений,
разрешений,
ОПФ
всего
всего
2009,
2009,
2010,
2010,
2010,
2010, 2011,
2011,
тыс. манат
в%
ед.
в%
тыс. манат
в%
ед.
в%
6 032 292,80
100
1 928
100
5 961 335,80 100
1 877
100
В том числе по отраслям экономики:
120 241,50
2
4
0,2
111 051,60
1,9
7
0,4

9
603

0,5
33,9

3 401 528,20
212 129,00

56,4
3,5

17
583

0,9
30,2

3 250 841,00
113 083,90

54,5
1,9

13
555

0,7
29,5

6 997 819,50
204 777,90

65,8
1,9

1 097

61,6

749 431,40

12

1 271

65,9

572 032,60

9,6

1 259

67

643 144,60

6

1 081

60,7

532 624,90

9

1 258

65,2

562 807,30

9,4

1 245

66,3

627 358,70

5,9

59

3,4

1 016 377,80

16,9

53

2,8

1 914 326,70

32,1

43

2,4

2 680 408,90

25,4

Объем ввода
ОПФ

Объем ввода
ОПФ
2011,
тыс. манат
10 624 111,80

2011,
в%
100

97 960,90

0,9

Составлено автором.

Вторая группа. Это сферы экономической деятельности, в которых доля разрешений значительно больше доли
объемов ввода ОПФ в общем объеме ввода. К таким сферам следует отнести: торговлю, ремонт транспортных
средств (доли отличаются более чем в 10 раз), операции с
недвижимым имуществом, включая строительство (доли
отличаются более чем в 5 раз).
Третья группа. Это сферы экономической деятельности, в которых доля разрешений порядково равна доли объемов ввода ОПФ в общем объеме ввода. К таким сферам
следует отнести: сельское и лесное хозяйство, рыбоводство
(доли отличаются менее чем в 3 раза).
Логичным представляется вывод, что для первой группы характерна склонность к концентрации предприятий,
их укрупнению. Для второй группы тенденция обратная:
налицо склонность к дроблению и созданию индустрии
мелкого и среднего бизнеса. Третья группа — отрасли на
данный момент гармоничные по структуре и не имеющие
склонности инвестиций к централизации в крупные проекты.
Экономическую сущность данного явления мы объясним на основе трансакционной теории2 и ее преломлении
к строительству, предложенному в [4]. Чем меньше
трансакционные издержки, тем выше склонность к концентрации (не изменению структуры производства при наличии инвестиционного притока) — это основной вывод из
работ Р. Коуза.
Поляков В.Г. отмечает: "…различные функциональные
факторы территориальной организации экономики региона в разной степени влияют на склонность капитала к концентрации. Сама же склонность к концентрации основывается на трансакционной теории. Здесь выгоды могут быть
либо на этапе строительства предприятия (вложения инвестиций), либо на этапе функционирования предприятия. В
первом случае трансакции рассматриваются классически
как общефирменные расходы. Во втором случае они будут
рассматриваться с точки зрения потребителя — как полезность от масштабов предприятия (физического воплощения
инвестиций) или от концентрации предприятий одной сферы экономики в одном месте" [4].
Почему объективная по своей природе тенденция проявляется в первой группе отраслей, малозаметна во второй
и не проявляется в третьей? Ответ на данный вопрос следует искать в степени сформированности отрасли, которую
можно сопоставить с вкладом той или иной сферы экономической деятельности в ВВП Азербайджана (табл. 2).

____________________________

Как видно из таблицы, сферы экономической деятельности группируются в такие же группы, как и ранее выявленные. Склонность инвестиционного капитала к концентрации в рамках строительных процессов в Азербайджанской Республике может быть определена исходя из факторной модели, в основу которой положена предпосылка о том,
что внешняя и внутренняя среда проектов строительства
влияет на эффективность и рисковость проекта. Действительно, эффект масштаба, концентрация схожих предприятий в одном регионе, другие факторы позволяют снижать
расходную часть проекта и/или обеспечивать рост доходной части.
Все факторы следует делить на факторы, оказывающие
прямое влияние на показатели эффективности проекта и на
факторы, косвенно влияющие на эффек-тивность реализации проекта через снижение рисков инвестиционно-строительной деятельности.
Помимо деления на факторы прямого и косвенного
влияния, следует учитывать универсальный характер факторов. Часть факторов влияет только на одну сферу экономической деятельности, а часть — на несколько. Такие
факторы нами названы универсальными. В современном
мире лишь малая часть факторов являются специфическими. Поэтому следует считать, что для каждого фактора
существует некая универсальность, степень его межсферного влияния.
Склонность инвестиционного капитала к концентрации
в рамках строительных процессов в Азербайджанской Республике непосредственно связана с понятием пространственного зонирования экономики. Даже для таких универсальных сфер экономической деятельности, как сельское
хозяйство, данная связь очевидна из-за объективных предпосылок снижения затрат при концентрации производств.
Факторная модель позволит оценить склонность капитала к концентрации для каждого региона страны, произвести соответствующее их ранжирование. Эта работа позволит сформировать адресную политику инвестирования в
развитие экономики по регионам и сферам экономической
деятельности.
Тогда важным является выявление процента роста дисконтированных доходов для каждого из факторов влияния.
Для факторов прямого влияния процент может быть определен, исходя из расчетов на базе статистических исследований по аналогичным инвестиционным проектам (сметам
расходов). Для факторов косвенного влияния процент может быть определен экспертно с помощью метода фон Ней-

2
Родоначальник теории трансакций нобелевский лауреат 1991 года в области экономики Рональд Коуз сформулировал постулат, который теперь называют теоремой Коуза: "Если права собственности четко определены и трансакционные издержки
равны нулю, то аллокация ресурсов (структура производства) будет оставаться эффективной и неизменной независимо от того,
как распределены права собственности" [5, с. 210].
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мана-Моргенштерна [3]. Пусть
Таблица 2. ВВП Азербайджана в 2005—2011 гг. по отраслям
имеются значения фактора для
экономической деятельности, %
a1….ai регионов, на которых заГоды
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
дано бинарное отношение предВсего
100
100
100
100
100
100
100
почтения. Нумерация значений
В том числе
фактора выполнена так, что Сельское хозяйство, лесное хозяйство и
9,2
7,1
6,5
5,6
6,1
5,5
5,5
а1>a2>…>аi. Для того, чтобы рыболовство
можно было оценить степень Промышленность
49,4
57,3
59,5
58,5
49,1
51,7
53,9
предпочтения одного региона по В том числе
данному фактору по сравнению Добыча сырой нефти, природного газа и
42,1
50,8
53,6
52,0
42,0
45,3
47,8
с другим, вводятся количествен- обслуживание отрасли
Производство
6,5
5,8
5,0
4,7
5,5
4,7
4.4
ные оценки значений β1... βi.
0,7
0,6
0,8
1,1
1,2
1,1
1,1
Если регионов всего два, то Электроснабжение, водоснабжение и
второму, менее предпочтитель- газоснабжение
Строительство
9,4
7,7
6,6
7,0
7,2
8,1
8,3
ному по данному фактору, при- Торговля, общественное обслуживание,
6,6
5,9
5,6
6,2
7,7
7,4
7,7
писывается оценка β2 = 1. Затем гостиничные услуги
эксперт выбирает такое значе- Транспорт и связь
7,4
6,6
7,3
6,8
8,7
7,5
6,6
ние величины α, 0<α<1 при ко- Неофициальные услуги социального характера
10,4
9,9
7,8
9,2
13,3
13,0
12,0
тором будет справедливым соотношение α β1 = β2 откуда β1= 1/α. Здесь α можно рас- ВЫВОДЫ
Степень, с которой в сфере экономической деятельносматривать как вероятность. Если предположить, что a1 и a2
являются возможными результатами некоторого процесса сти проявляются интеграционные процессы, зависит от плотинвестирования, то можно считать равноценными следую- ности трансакционных взаимодействий в данной сфере, от
щие исходы: достоверное инвестирование в регион a2 и ин- ее сформированности. Факторная модель позволит оценить
склонность капитала к концентрации для каждого региона
вестирование в регион a1 с вероятностью α.
Если имеются три региона, то принимают β3 = 1, и экс- страны, произвести ранжирование регионов по уровню
перт определяет значение α1 и α2, удовлетворяющее усло- склонности к концентрации. Эта работа позволит сформивиям α1β1 = β3 и α2β2 = β3 , откуда β1= 1/α1, β2= 1/α2. Пос- ровать адресную политику инвестирования в развитие эколе этого эксперт должен определить значение α3, отвечаю- номики по регионам и сферам экономической деятельности.
щее условию α3β1=β2.
Значения факторов для региона, выставленные эксперЛитература:
том, считаются согласованными, если имеет место равен1. Градостроительный и строительный кодекс Азербайство α3 = α1/ α2. В противном случае нужно установить новое значение α1 или α2. Общее число оценок, которые дол- джанской Республики. Утвержден Законом Азербайджанжен установить эксперт, складывается из количества пер- ской Республики от 29 июня 2012 года №392-IVQ.
2. Бобков А.А. Стратегическое и тактическое управвичных и вторичных оценок.
Очевидно, что при выявлении условного роста чистого ление ресурсами предприятия инвестиционно-строительдисконтированного дохода (ЧДД) по факторам прямого и ного комплекса. — Санкт-Петербург: СПбГИЭУ, 2009. —
косвенного влияния необходимо учесть среднее значение 202 с.
3. фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экоα, рассчитанное на базе всех факторов косвенного влияномическое поведение. Москва: Наука, 1970. — 708 с.
ния для данного региона.
4. Поляков В.Г. Стратегическое управление развитием
Степень универсальности фактора вводится как количество сфер экономической деятельности, на которые вли- промышленного строительства в регионе. — Санкт-Петеряет фактор от 100% сфер. В расчет вводятся значения: бург: СПбГУЭФ, 2010. — 180 с.
5. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. — Мос100% — для универсальных факторов, 5%.d (1/203) — для
остальных факторов (где d — доля сферы экономической ква: Новое издательство, 2007. — 224 с.
деятельности в ВВП).
References:
В итоге можно получить формулу для расчета прирос1. Town Planning and Building Code of the Azerbaijan
та ЧДД в %4:
Republic. Approved by the Act of June 29, 2012 № 392IVQ.
X ⋅ 5⋅d ⋅ ∑ α
(1),
NPV = ∑
2. Bobkov, A.A. (2009), Strategicheskoe i takticheskoe
100 M ⋅100
где X k — процент роста NPVотдельной сферы эконо- upravlenie resursami predprijatija investicionno-stroitel'nogo
мики за счет прямого влияния k-го фактора (определяется kompleksa [Strategic and tactical asset management company
of investment and construction of the complex], Saintна основе статистических данных проектов-аналогов),%;
Petersburg State University of Engineering and Economics,
К — общее количество факторов прямого влияния;
α m — сравнительная вероятность инвестирования в ре- Saint Petersburg, Russia, 202 p.
3. fon Nejman, Dzh. and Morgenshtern, O. (1970), Teorija
гион, %;
М — общее количество факторов косвенного влияния. igr i jekonomicheskoe povedenie [Theory of Games and
Economic Behavior], Nauka, Moscow, Russia, 708 p.
Тогда для региона формула примет вид:
4. Poljakov, V.G. (2010), Strategicheskoe upravlenie
∑α
⋅ 5⋅d
razvitiem
promyshlennogo stroitel'stva v regione [Strategic
X
⋅
(2),
NPV = ∑ ∑
management of the development of industrial construction in
100 M ⋅100
the region], State University of Economics and Finance, Saint
где i — номер сферы экономической деятельности.
Petersburg, Russia, 180 p.
____________________________
5. Kouz, R. (2007), Firma, rynok i pravo / Per. s angl. [The
3
Всего в международном классификаторе 159 групп экономической деятельности, но основные данные в Азербайджа- firm, the market and the right], Novoe izdatel'stvo, Moscow,
Russia, 224 p.
не оцениваются по 20 сферам экономической деятельности.
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В основе лежит модификация формулы, предложенной в [4].
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Останнім часом проблеми синергії обліку кредитних операцій набувають у вітчизняних банках дедалі
більшого значення. Це пов'язано, по-перше, з рішеннями щодо певної стабільності та можливості адаптуватися до відповідних умов зростаючої глобальної конкуренції, по-друге, з посиленням конкуренції серед фінансових установ, які мають право здійснювати кредитні
операції та, по-третє, з впровадженням сучасних інформаційних технологій, застосування яких можливе лише
за умови чіткої організації облікового процесу.
Високий рівень організації обліку кредитних операцій як системи економічної інформації повинен забезпечити процес здійснення комплексу заходів. які створюють умови для ефективного проведення кредитних
операцій в банках, їх відображення в регістрах обліку
та звітності, тобто створювати цілеспрямований вплив
на людський фактор з метою координації його діяльності при відображенні кредитних операцій.

Нині вже не виникає сумніву в тому, що ці питання
рано чи пізно постануть перед кожним українським банком. У зв'язку із цим питання організації обліку кредитних операцій як специфічних економічних відносин між
банком і позичальником з приводу поворотного руху
вартості набувають особливої гостроти й актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження щодо організації обліку кредитних
операцій банку привертають увагу багатьох вітчизняних
і зарубіжних науковців та практиків. Авторами цих досліджень є: О.В. Васюренко, М.А. Вознюк, Я.В. Грудзевич, Н.Г. Євченко, В.І. Капран, О.В. Карпенко, Л.М. Кіндрацька, В.Б. Кириленко О.К. Коваленко, О.Г. Коренєва, Р.Р. Коцовська, М.С. Кривченко, О.Е. Кузьмінська,
Н.Б. Литвин, С.І. Омельченко, В.І. Ричаківська, Н.Г. Слав'янська, Г.І. Спяк, Г.П. Табачук, Т.І. Фаріон та інші, що
свідчить про відсутність єдиного теоретичного підходу
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Таблиця 1. Концептуальні підходи до трактування поняття "кредитні операції банків"
Автор
Економічний словникдовідник [1]
Г.І. Спяк, Т.І. Фаріон [2]
О.Г. Коренєва,
Н.Г. Слав’янська,
Н.Г. Євченко,
О.В. Карпенко [3]

Л.М. Кіндрацька [4]
В.І. Капран,
М.С. Кривченко,
О.К. Коваленко,
С.І. Омельченко [5]
Р.Р. Коцовська,
В.І. Ричаківська,
Г.П. Табачук,
Я.В. Грудзевич,
М.А. Вознюк [6]
О.В. Васюренко [7]
Н.Б. Литвин [8]

Дефініція
Кредитні операції – вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам позичок
(с.119)
Кредитна операція – це активна банківська операція, пов’язана з наданням позики або
наданням зобов’язання (гарантії, поручительства, авалю), яке, в разі його виконання,
приведе до фактичного передавання коштів на кредитній основі (с. 140)
Кредитні операції – це вид активних операцій банку, які пов’язані: з наданням
клієнтам залучених коштів у тимчасове користування – позик у готівковій або
безготівковій формі та кредитів у формі врахування векселів, розміщення депозитів,
операцій репо, на фінансування будівництва житла, проведення факторингових
операцій, фінансового лізингу тощо; з прийняттям зобов’язань про надання коштів у
тимчасове користування – надання гарантій, поручительств, авалів тощо; з будь-яким
продовженням строку боргу, яке здійснене в обмін на зобов’язання боржника щодо
повернення заборгованої суми (с. 187)
Кредитна операція банку – це вид активних операцій, пов’язаних із наданням
клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання
коштів за настання умов, передбачених кредитною угодою (с. 217)
Кредитні активні операції пов’язані з наданням банком позичок, здійснених
відповідно до принципів строковості, цільового характеру, забезпеченості та
платності кредиту (с. 15)
Кредит – це економічні відносини між юридичними та фізичними особами з приводу
перерозподілу вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента
(с. 200)
Кредит – це сукупність відповідних економічних відносин між кредитором та
позичальником з приводу поворотного руху вартості (с.136)
Кредит (кредитні операції) визначаються як вид активних операцій, пов’язаних з
наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про
надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій,
поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій,
фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій
репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на
зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання
на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу) (с. 152)

та єдиних практичних прийомів щодо організації креЗдійснюючи наукове дослідження організації обліку
дитних операцій банку в сучасних умовах. Тому пробле- кредитних операцій слід визначити поняття "методу нама організації обліку кредитних операцій залишається укового дослідження".
невирішеною та потребує детального дослідження з
Метод наукового дослідження кредитних операцій
метою розробки рекомендацій щодо її удосконалення. — це сукупність технологій, які об'єднані загальним
принципом, і які використовуються для вирішення таПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
ких дослідницьких завдань, як організація обліку креМетою статті є вивчення деяких проблем, пов'яза- дитних операцій в банку, від правильного вибору якого
них з організацією обліку кредитних операцій в банку залежить вирішальний етап будь-якого наукового доста удосконалюванням підходів щодо технології здійс- лідження.
нення кредитних операцій на ВАТ "Державний ощадний
Концептуальні підходи до трактування поняття "кребанк України".
дитні операції банків" представлені в таблиці 1.
Проаналізувавши різноманітні думки науковців
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
щодо поняття "кредитні операції банків", можна впевДОСЛІДЖЕННЯ
нитись у складності такої економічної категорії, як креМета організації кредитних операцій в банках ви- дит. На нашу думку, кредит — це економічні відносини,
пливає, насамперед, з потреб управління банківською що виникають між банком (кредитором) і позичальниустановою, а саме бухгалтерська інформація повинна ком з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів та
пройти певні стадії формування та перетворення, тобто використання їх на основі забезпеченості, повернення,
надходити вчасно, бути в зручній для використання строковості, платності та цільового характеру викорисформі.
тання, що забезпечує перерозподіл коштів банку (креПредметом організації обліку кредитних операцій дитора) і дає можливість отримати дохід у вигляді відє:
сотків.
— обліковий процес кредитних операцій здійснеНа думку О.Е. Кузьмінської та В.Б. Кириленко, для
них банком;
організації обліку кредитних операцій банком розроб— робота бухгалтерських служб;
ляється внутрішньобанківський нормативний документ,
— забезпечення обліку кредитних операцій.
який регламентує порядок розгляду документів позиОб'єктом організації обліку кредитних операцій ви- чальника, функції структурних підрозділів (кредитного,
ступає предмет, який має свою специфіку, а саме тех- юридичного, безпеки, супроводження та контролю кренологію здійснення кредитного процесу, його органі- дитних операцій), які беруть участь у процесі кредитузаційне та технічне забезпечення.
вання, порядок організації роботи з простроченими кре-
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Рис. 1. Методика формування аналітичних рахунків юридичних осіб з організації обліку
кредитних операцій на ВАТ "Ощадбанк"
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Рис. 2. Методика формування аналітичних рахунків з організації обліку кредитів наданих
фізичним особам ВАТ "Ощадбанк"

дитами та особливості надання окремих видів кредитів
[9].
Розробка власної внутрішньої системи організації
обліку кредитних операцій в банку повинна включати
єдині правила, методики та процедури обліку кредитних операцій, їх вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передання інформації
про операції зовнішнім і внутрішнім користувачам. Усе
це дасть можливість розробки ефективної та гнучкої
організаційної системи обліку кредитних операцій та
буде виступати основою фінансової стабільності й ринкової стійкості банку.
ВАТ "Ощадбанк" — одна з найбільших банківських
установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком.
Кредитна діяльність будь-якої банківської установи пов'язана з кредитним ризиком. У зв'язку з чим,
здійснюючи кредитні операції, на ВАТ "Державний
ощадний банк України" необхідно організувати облік
кредитних операцій таким чином, щоб ця організація
була спрямована на обмеження кредитного ризику при
здійсненні даних операцій.
Якщо розглядати організацію кредитних операцій
на ВАТ "Державний ощадний банк України" у загальному виді, то можна виділити три напрями:

а) обов'язковий розподіл обов'язків та кредитних
повноважень під час здійснення кредитних операцій;
б) використовуючи внутрішньобанківські документи, через складання стандартів кредитування або кредитних інструкцій, здійснити опис дій з виконання кредитних операцій;
в) створити контрольний механізм кредитних операцій, що включає: контроль кредитних повноважень,
контроль виконання стандартів кредитування або кредитних інструкцій, технічного та бухгалтерського опрацювання облікових даних.
Здійснення кредитних операцій на ВАТ "Ощадбанк" безпосередньо повинні забезпечувати працівники філій, які виконують функції фронт-офісу та бекофісу. Функції фронт-офісу виконують: відділ роздрібного кредитування та відділ корпоративного бізнесу.
Функції бек-офісу виконують: ОПЕРВ (для кредитів
юридичних осіб) та відділ бек-офісу (для кредитів
фізичних осіб).
При організації кредитних операцій на ВАТ
"Ощадний банк України" ОПЕРВ та відділ бек-офісу
повинні здійснювати: відкриття (закриття, закріплення, перезакріплення) рахунків другого та дев'ятого
класу за кредитними та пов'язаними з ними операціями; введення та оплату платіжних документів на
підставі розпоряджень або службових записок, бух-

Організація обліку операцій з надання кредитів у
ВАТ «Ощадбанк»
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Рис. 3. Організація обліку операцій з надання кредитів у ВАТ "Ощадбанк"
на рахунках бухгалтерського обліку
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Організація обліку операцій з надання кредитів у ВАТ
«Ощадбанк» з одночасним утриманням/отриманням комісії
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Рис. 4. Організація обліку операцій з надання кредитів з одночасним утриманням/отриманням
комісії на рахунках бухгалтерського обліку на ВАТ "Ощадбанк"

галтерських довідок щодо кредитних операцій юридичних та фізичних осіб, у т.ч. в частині формування
резервів та списання безнадійної заборгованості за
рахунок сформованих резервів; винесення заборгованості за кредитом та відсотками на рахунки простроченої заборгованості (в автоматичному та ручному режимі) для юридичних та фізичних осіб, у т.ч. на
підставі отриманих розпоряджень, контроль правильності та повноти перенесення простроченої заборгованості за кредитами; нарахування відсотків, комісій
та амортизації дисконту/премії за кредитними операціями; зміна процентної ставки та строку дії кредитного договору згідно службових записок від
структурних підрозділів та підтверджуючих доку-

ментів; встановлення ліміту овердрафту; ведення позабалансового обліку кредитних договорів, договорів
застави/іпотеки, поруки та додаткових угод до них в
умовній одиниці 1 грн. за кредитами юридичних осіб;
контроль залишків на транзитних рахунках при супроводженні кредитів (страхової суми, сплаченою
страховою компанією та перерахування її згідно розпоряджень відповідних підрозділів); надходження
сум від виконавчих служб згідно з претензійно-позовної роботи та зарахування їх за призначенням згідно
з розпорядженнями відповідних підрозділів.
Внутрішній план аналітичних рахунків за кредитними операціями в системі ВАТ "Ощадбанк" розроблено
та запроваджено шляхом деталізації та впровадження

Таблиця 2. Журнал господарських операцій, щодо формування резерву за кредитними
операціями
№
пор.

Зміст операції

Бухгалтерські проводки
Дебет
Кредит

Сума, грн.

Формування резерву під кредити, що оцінюються на індивідуальній основі

1

Резерви під стандартні кредити у
національній валюті
Субрахунок 02 – для фізичних осіб
Субрахунок 03 – для юридичних осіб
Резерви під нестандартні кредити у
національній валюті
Субрахунок 02 – для фізичних осіб
Субрахунок 03 – для юридичних осіб

2

3

Резерви під нестандартні кредити у
іноземній валюті
Субрахунок 02 – для фізичних осіб
Резерви за нарахованими доходами
Субрахунок 07 – для фізичних осіб
Субрахунок 16 – для юридичних осіб

4

5

7702
7702

2401.2
2401.3

0,00
20000,00

7702
7702

2400.2
2400.3

269 000,00
1 321 000,00

3800
7702

2400.3
3801

50 000,00
50 000,00

7702
7702

2400.7
2400.16

30 000,00
16 000,00

Таблиця 3. Вплив зміни облікової політики на облік прострочених нарахованих доходів
за кредитними операціями

Дата

01.03.2012
01.04.2012
02.04.2012
01.05.2012
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Кількість
днів
прострочення
1
31
32
61

Облік прострочених
нарахованих доходів
відповідно до діючої облікової
політики
СубS
Рахунок
рахунок
370
2069
04
І
2069
04
І
2069
04
І
2069
04
Н

Облік прострочених
нарахованих доходів
відповідно до запропонованої
облікової політики
СубS
Рахунок
рахунок
270
2069
04
І
2069
04
І
2069
07
І
2069
24
Н
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додаткових параметрів аналітичного
СТАНДАРТ КРЕДИТУВАННЯ
обліку. Усі номери аналітичних рахунків
ВАТ «ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
з організації обліку кредитних операцій
юридичних та фізичних осіб формуються за схемами наведеними на рисунках Система кредитних
повноважень працівників
Основні форми:
1—2.
банку, їх опис
- товарний;
Номер аналітичного рахунку має до
- грошовий;
14 цифр. Перші п'ять жорстко регла- зобов’язання банку гарантувати платіж
ментовано, інші банк формує само- Перелік форм та видів кредитів,
клієнтові
які відповідають кредитній
стійно.
Таким чином, номер рахунку клієнта політиці банку
Умови визнання кредиту:
з організації обліку кредитних операцій
- на балансових рахунках;
- на позабалансових рахунках.
юридичних осіб несе такі інформацію:
Механізм збору та аналізу
Умови щодо забезпечення кредиту:
— балансовий рахунок 2062 — ко- фінансової інформації
- можливість оцінки забезпечення;
роткострокові кредити в поточну
- високо ліквідність;
діяльність, що надані суб'єктам господа- невелика витратність банків за
рювання;
зберігання чи реалізацію об’єкту
Визнання та забезпечення
забезпечення
— ключ 1 — за внутрішніми торго- кредитів, гарантій та
поручительств, їх форми
вельними операціями;
Порядок кредитування, закріплений у
— останні 3 цифри МФО банку кребанківських кредитних інструкціях та
дитора 957 — код МФО ВАТ "Ощадвизначає конкретні етапи процесу
банк" у запорізькій області — 313957;
Організація кредитного
банківського кредитування, забезпечує
— порядковий номер кредитної уго- процесу
його здійснення відповідно вимог
ди — 54;
кредитної політики банку
— номер контрагента 2596 — номер
контрагента у АБС банку.
Методика оцінки
Оцінюються:
Організація обліку наданих кредитів кредитоспроможності
- соціальні фактори (репутація, чесність,
здійснюється на підставі відповідних позичальника
порядність);
документів та за балансовими рахунка- показники балансу: фіксовані
(довготермінові) активи, їх переоцінка
ми Плану аналітичних рахунків ВАТ
відповідно ринкової вартості, терміну
"Ощадбанк" за схемою наведеною на Процедура стягнення
служби
простроченої
кредитної
рисунку 3.
Утримання/отримання комісії є не- заборгованості
Вимоги щодо документообігу:
від'ємною частиною кредиту. У такому
1. Розгляд заяви на отримання кредиту.
разі організація обліку з надання кре- Вимоги щодо здійснення
2. Підготовка і укладання кредитної угоди.
дитів з одночасним утриманням/отри- документообігу за кредитними
3. Формування параметрів аналітичного
манням комісії на рахунках бухгалтерсь- операціями
обліку: обов’язкових та необов’язкових.
4. Визначення аналітичного та
кого обліку може виглядати наступним
синтетичного обліку.
чином (рис. 4).
5. Формування кредитних залишків для
Організація операцій з формування
складання фінансової звітності.
(коригування) спеціальних резервів за
6. Контроль за виконанням умов угоди
наданими кредитами та розміщеними
погашення кредиту
вкладами (депозитами) на ВАТ "Ощадбанк" відображається в бухгалтерсько- Рис. 5. Стандарт кредитування ВАТ "Ощадний банк України"
му обліку проводками наведеними у таб— capacity (фінансові можливості);
лиці 2.
— capital (капітал, майно);
При організації обліку кредитних операцій необхі— collateral (забезпечення);
дно здійснювати оцінку фінансового стану позичальни— conditions (загальні економічні можливості) [10,
ка — юридичної особи, а саме банк повинен врахувати
с.
314].
такі основні показники його діяльності: платоспроПри формуванні балансу банку, через відсутність
можність; фінансову стійкість; обсяг реалізації; обороти на рахунках; склад та динаміку заборгованостей; со- розгалуження по субрахункам сум прострочених нарабівартість продукції; прибутки та збитки; рента- хованих доходів, усі суми будуть відображені по суббельність. Слід також узяти до уваги суб'єктивні чинни- рахунку строком до 31 дня. Тому з метою удосконаленки, а саме: ринкову позицію позичальника; наявність ня організації обліку кредитних операцій на ВАТ "Дердержавних замовлень; ефективність управління; про- жавний ощадний банк України" вважаємо за доцільне
ввести практику обліку прострочених нарахованих дофесіоналізм керівництва.
Так, у практиці американських банків застосо- ходів за кредитними операціями із перенесенням по субвується "правило п'яти С", за якими критерії відбору рахункам відповідно до строку непогашення заборгоклієнтів позначаються словами з початковою буквою ваності. Параметри впливу зміни облікової політики на
облік прострочених нарахованих доходів наведений у
"с":
таблиці 3.
— character (характер позичальника);
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Деякі субрахунки рахунку 2069 "Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що
надані суб'єктам господарювання":
— 04 — прострочені нараховані доходи до 31 дня
за короткостроковими кредитами в поточну діяльність;
— 07 — прострочені нараховані доходи від 32 до
60 днів за короткостроковими кредитами в поточну діяльність;
— 24 — прострочені нараховані доходи понад 60
днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання;
Кожний рахунок бухгалтерського обліку має
статистичні параметри. Строк прострочення процентів відповідає значенням поля S370 довідника
KL_S370:
— 0 — строк оплати не настав;
— І — прострочена до 60 днів;
— Н — прострочена понад 60 днів.
Удосконалюючи організацію обліку кредитних операцій на ВАТ "Ощадний банк України" можна запропонувати стандарт кредитування, який повинен включати
такі елементи зображені на рисунку 5.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Проаналізовано різноманітні думки науковців та
визначена складність такої економічної категорії як
"кредитна операція".Виявлено, що організація обліку
кредитних операцій охоплює та регламентує три напрями: розподіл обов'язків та кредитних повноважень
під час здійснення операцій; опис процедури виконання кредитних операцій; контроль операцій. Запропонований стандарт кредитування дає можливість врахувати всі аспекти організаційного процесу обліку
кредитних операцій та підвищити якість облікових
процедур.

Література:
1. Сухарський В.С. Економічний словник-довідник / В.С. Сухарський. — Тернопіль: Богдан, 2002.
— 328 с.
2. Спяк Г.І. Облік і аудит у банках / Г.І. Спяк, Т.І.
Фаріон. — К.: Атіка, 2004. — 328 с.
3. Облік і аудит у банках: навч. підруч. / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав'янська, Н.Г. Євченко, О.В. Карпенко; за
ред. О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав'янська. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. — 493 с.
4. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України. / Л.М. Кіндрацька. — К.: КНЕУ, 2001.
— 636 с.
5. Банківські операції: навч. підруч. / В.І. Капран,
М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. —
К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 208 с.
6. Операції комерційних банків. / Р.Р. Коцовська,
В.І. Ричаківська, Г.П. Табачук, Я.В. Грудзевич, М.А. Вознюк. — 4-те вид. — К.: Алерта, 2004. — 500 с.
7. Васюренко О.В. Банківські операції. 4-те вид.,
перероб. і доп. / О.В. Васюренко. — К.: Знання, 2004.
— 324 с.
8. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) / Н.Б. Литвин. — К.: "Хай&Тек Прес",
2010. — 608 с.

36

9. Кузьмінська О.Е. Організація обліку в банках /
О.Е. Кузьмінська, В.Б. Кириленко. — К.: КНЕУ, 2002.
— 282 с.
10. Шеремет А.Д. Методы оценки кредитоспособности предприятий в западных странах: Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами // Татуровские чтения, эк. фак-т
МГУ им. М. В. Ломоносова 26—27 июня 2000 г.: Сб. статей / Под ред. А. Н. Хорина. — М.: Макс-Пресс, 2000.
— С. 314—317.
11. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат
за кредитними операціями банків: Затв. постановою
Правління НБУ 6.07 2000 р. № 279 // Законодавчі і
нормативні акти з банківської діяльності. — 2000. —
Вип. 9. — С. 54—73 (зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління НБУ від 24.10.2000 р. №
418 // Там само. — 2000. — Вип. 11. — С. 9, 10).
References:
1. Sukhars'kyj, V.S. (2002), Ekonomichnyj slovnyk —
dovidnyk, [Economics dictionary and handbook],
Navchal'na knyha — Bohdan, Ternopil, Ukraine.
2. Spiak, H.I. and Farion, T.I. (2004), Oblik i audyt u
bankakh [Accounting and audit in banks], Atika, Kyiv,
Ukraine.
3. Korenieva, O.H., Slav'ians'ka, N.H., Yevchenko, N.H.
and Karpenko O.V. (2007), Oblik i audyt u bankakh
[Account and audit in banks], Universytets'ka knyha, Sumy,
Ukraine.
4. Kindrats'ka, L.M. (2001), Bukhhalters'kyj oblik u
bankakh Ukrainy [Accounting in banks of Ukraine], Kyiv
National Economic University, Kyiv, Ukraine.
5. Kapran, V.I., Kryvchenko, M.S., Kovalenko, O.K. and
Omel'chenko S.I. (2006), Bankivs'ki operatsii [Banking
transactions], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
6. Kotsovs'ka, R.R., Rychakivs'ka, V.I., Tabachuk, H.P.,
Hrudzevych, Ya.V. and Vozniuk, M.A. (2004), Operatsii
komertsijnykh bankiv [Transactions of commercial banks],
4th ed., Alerta, Kyiv, Ukraine.
7. Vasiurenko, O.V. (2004), Bankivs'ki operatsii
[Banking transactions], 4th ed., Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Lytvyn, N.B. (2010), Finansovyj oblik u bankakh (u
konteksti MSFZ) [Financial accounting in banks (within the
context of IFRS)], Khaj&Tek Pres, Kyiv, Ukraine.
9. Kuz'mins'ka O.E. (2002), Orhanizatsiia obliku v
bankakh [Accouning management in banks], Kyiv National
Economic University, Kyiv, Ukraine.
10. Sheremet, A.D. (2000) Metody ocenki kreditosposobnosti predprijatij v zapadnyh stranah: Reformirovanie buhgalterskogo ucheta v sootvetstvii s
mezhdunarodnymi standartami [Methods of assessment
of companies' creditworthiness in western countries:
Reform of accounting in accordance with international
financial reporting standards], Maks-Press, Moscow,
Russian Federation.
11. Board of the National Bank of Ukraine (2000),
"Regulations on formation and use of reserve for
reimbursement of possible expenses on credit transactions
of banks", Zakonodavchi i normatyvni akty z bankivs'koi
diial'nosti, p. 9, 10, 54—73.
Стаття надійшла до редакції 28.11.2013 р.

Інвестиції: практика та досвід № 1/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 336.76 (477)

К. А. Малишенко,
к. е. н., доцент, РВУЗ Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
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METHODICAL BASES OF ASSESSMENT INFORMATION EFFICIENCY OF STOCK MARKET
Мета. Розробити теоретичну базу для використання гіпотеза ефективного ринку в умовах недостатнього інформування.
Методика дослідження. Стаття присвячена можливості оцінки ефективності фондового ринку України в умовах дефіциту інформації. Для цього пропонується теоретична база побудови
системи, що включає в себе як традиційні, так нові інструменти.
Результати. Сформовано етапи створення бази дослідження для цілей перевірки гіпотези
ефективності фондового ринку.
Наукова новизна. Наведений підхід дозволяє провести дослідження гіпотези ефективного
ринку в умовах недостатнього інформування на підставі подієвого аналізу. Для цього в роботі
зроблено добір інструментів оцінки інформаційної ефективності, зроблено прив'язку сформованих гіпотез та інструментів їх перевірки, розроблено теоретичну основу з формування подієвої бази дослідження та ін.
Практичне значення. Розроблено теоретичну основу емпіричної перевірки наведеного підходу з використанням як традиційних, так і інноваційних інструментів.
Purpose. Develop a theoretical framework for the use of the efficient market hypothesis in a lack
of information.
Methodology of the study. The article is devoted to the possibility of assessing the effectiveness
of the Ukrainian stock market in terms of lack of information. For this purpose the theoretical basis
of building a system that includes as traditional as new tools.
Results. Formed steps of creating a database for the purposes of the study to test the hypothesis
of stock market efficiency.
Of scientific novelty. The above approach allows us to study the efficient market hypothesis in a
lack of information on the basis of analysis of the event. For this selection is made in the information
efficiency assessment tools, linked one-formed hypotheses and their testing tools, developed the
theoretical basis for the formation of an event database research, etc.
The practical significance. The theoretical basis for empirical testing of the above approach, using
both traditional and innovative tools.
Ключові слова: гіпотеза ефективного ринку (ГЕР), ліквідність ринку, цінні папери, фондовий ринок, подієвий аналіз, фундаментальний аналіз, технічний аналіз.
Key words: Efficient Market Hypothesis (GER), market liquidity, securities, stock market, event analysis,
fundamental analysis, technical analysis.

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

Зараз не існує єдиного підходу до пояснення руху
та становлення цін на біржові активи. Наявні концепції
суперечать одна одній і базуються на різних передумовах. Тому гіпотеза ефективного ринку (ГЕР) має

важливе значення для розуміння механізму формування цін на біржові активи. Однак для її перевірки
використовуються суто математичні підходи, які
відповідають на питання в цілому ефективний ринок
чи ні, проте не дають інформації про виникаючі ознаки неефективності (і відповідно можливості для отримання наддохідності, що теж важливо для суб'єктів
ринку).
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Ідею того, що ціни можна змоделювати за допомогою ймовірностей, Л. Башелье описав у своїй роботі
"Теорія спекуляцій" в 1900 році. Однак за браком емпіричних даних твердження Башелье про те, що ринкові
прибутки є незалежними, ідентично розподіленими випадковими величинами, залишилося нереалізованим у
практичному аналізі. Фама (Fama, 1965) остаточно
сформулював спостереження у вигляді гіпотези ефективного ринку (ЕМН efficient market hypothesis) [8, с.
129]. Він висунув гіпотезу про те, що ефективний ринок
визначається як ринок, на якому знаходиться велика
кількість раціональних, максимізуючих прибуток, конкуруючих між собою учасників, кожен з яких намагається передбачити майбутню ціну цінного паперу. При цьому важлива поточна інформація знаходиться практично у вільному, рівному доступі для всіх учасників. На
такому ефективному ринку конкуренція між учасниками призводить до того, що в будь-який момент часу ціна
конкретного паперу вже враховує всю інформацію, яка
може на неї вплинути — причому як інформацію, доступну в даний момент, так і інформацію, поява якої ринок передбачає в майбутньому. Іншими словами, на
ефективному ринку ринкова ціна є адекватним показником внутрішньої вартості паперу [2, с. 341]. Досить
повний і змістовний огляд різних формулювань гіпотез
ефективності ринку, їх тлумачень і присвячених їм досліджень представлені в роботах Болдт Б.Л. і Арбіт Х.Л.,
Елтон О.Д. і Грубера М.Д. [6, с. 23; 7, с. 401]. Блискуче
обговорення облікових даних у зв'язку з полусильною і
сильною формами гіпотези представлено у Бівера В.Х.
та багатьох інших авторів [5, с. 42].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Для підтвердження гіпотези традиційними методами потрібно досить велика кількість оцінюваних котирувань. Крім того використовувати ГЕР як індикатор
розвиненості фондового ринку важко, бо вихід новин в
Україні має безсистемний характер. Фактично відсутня
інформаційна база дослідження для фундаментального аналізу. У цьому зв'язку автором пропонується використання для цих цілей, поряд з традиційними, інших
інструментів, що базуються на подієвому аналізі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження: розробити теоретичну базу для
використання гіпотези ефективного ринку в умовах недостатнього інформування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Визначень ефективного ринку існує багато. Серед
усіх можна виділити таке основне поняття: ринок капіталу є ефективним, якщо ціни активів швидко реагують
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на нову інформацію. Іноді таке визначення називають
вузьким, маючи на увазі тільки інформаційну ефективність ринку.
Ринок повинен бути ефективним з трьох причин:
1. На ринку діє велика кількість конкуруючих незалежних один від одного інвесторів, кожен з яких аналізує та оцінює активи самостійно.
2. Нова інформація надходить на ринок випадковим
чином.
3. Конкуруючі інвестори намагаються швидко привести ціни активів у відповідність з інформацією, котра
находить.
Процес приведення цін у відповідність з інформацією, що находить вимагає присутності на ринку певного мінімального числа інвесторів, котрі постійно аналізують інформацію і роблять угоди відповідно до результатів аналізу. Чим більше число таких інвесторів
присутні на ринку, тим він ефективніший. А велика
кількість агресивних інвесторів, які намагаються відразу ж привести ціну активу у відповідність з новою інформацією, означає великий обсяг торгівлі. Отже ефективність ринку зростає з ростом обсягів. Крім того, ринок може бути ефективним щодо одних активів
(ліквідних), і в той же час — неефективним щодо інших
(малоліквідних).
Внаслыдок того, що на ефективному ринку нова
інформація швидко відбивається в ціні, поточна ціна
активу відображає всю вже наявну інформацію. Отже,
поточна ціна активу завжди є незміщеною оцінкою всієї
інформації, що має відношення до даного активу, включаючи очікуваний ризик володіння цим активом. Тому
очікувана прибутковість, закладена в ціні активу, правильно відображає очікуваний ризик. З цього випливає,
що на ефективному ринку поточні ціни завжди справедливі, і змінюються лише під впливом нової інформації.
Одне з визначень ефективного ринку якраз і полягає в
тому, що це ринок, на якому ціни всіх активів завжди
справедливі [2, с. 25].
Гіпотеза ефективного ринку (ГЕР) — гіпотеза, згідно
з якою вся суттєва інформація негайно і повною мірою
відбивається на ринковій курсової вартості цінних паперів.
Розрізняють слабку, середню і сильну форми гіпотези ефективного ринку:
1. Слабка форма ефективності, якщо вартість ринкового активу повністю відображає минулу інформацію,
що стосується даного активу (загальнодоступна на цей
час інформація про минулий стан ринку, перш за все по
динаміці курсової вартості та обсягах торгівлі фінансовим активом).
2. Середня форма ефективності, якщо вартість
ринкового активу повністю відображає не тільки минулу, але і публічну інформацію (поточна інформація, яка
стає загальнодоступною на цей час, надана в поточній
пресі, звітах компаній, виступах державних службовців,
аналітичних прогнозах і т.п.). Середня форма ефективності включає в себе слабку.
3. Сильна форма ефективності, коли крім публічно
доступною, врахована і непублічна (інсайдерська)
інформація, наявна, наприклад, у менеджерів якої-небудь компанії, щодо перспектив цієї компанії. Сильна
форма включає як слабку, так і середню форму. Ринок,
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На цей час одним з найпоширеніших критеріїв перевірки часових рядів на стаціонарність є тест, розроблений Дікі і Фуллером
(Dickie-Fuller test, DF). Недоліком даного
«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ»
«ТЕХНІЧНІ»
критерію є вимога, щоб виконувалася умова
відсутності автокореляції в залишках. Тому
для дослідження часових рядів прибутковості фінансових інструментів ми скористаєПодієвий аналіз
Індикатори волатильності
мося розширеним тестом Дікі-Фуллера
(augmented Dickie-Fuller test, ADF).
Нульова гіпотеза в ADF (також як і в DF)
Статистичні методи: індекси (волатильність і MACD);
критерії
полягає в тому, що ряд є нестаціоcеріальная кореляція; χ2 - тест; тест Дікі-Фуллера (ADE); ARCH;
нарним,
альтернативна
ж гіпотеза припускає,
ANOVA; угруповання; перехресні таблиці та ін.
що
ряд
є
стаціонарним.
У разі, якщо ряд є
Інноваційні методи: застосування нейромереж,
нестаціонарним,
він
може
бути приведений
фрактального аналізу та інше
до стаціонарного за допомогою взяття послідовних різниць.
Рис. 1. Підбір інструментів оцінки інформаційної
Однією з найбільш поширених моделей,
ефективності
що дозволяють оцінити ступінь впливу минуефективний в сильній формі, можна назвати доскона- лих котирувань фінансових інструментів на їх поточне
лим — мається на увазі, що взагалі вся інформація є значення з урахуванням цінової невизначеності, є
відкритою, безкоштовною, і надходить до всіх інвес- autoregressive conditional heteroscedasticity model
торів одночасно. На такому ринку безглуздо прийняття (ARCH) або модель авторегресійної умовної гетероскеінвестиційних рішень навіть на основі інсайдерської цастічності.
У ARCH-моделі волатильність (цінова невизначе(внутрішньої) інформації [8, с. 405].
У сучасному розумінні ринок володіє ефективні- ність) виражається як функція від лагових (віддалених
стю, якщо ціни на фінансові активи повністю і своє- на один або декілька періодів тому) значень волатильчасно відображають усю доступну інформацію. Це виз- ності, виражених у вигляді дисперсії залишків. В якості
начення має на увазі, що процесу розповсюдження запобіжного цінової невизначеності або ризику в даній
ринкової інформації притаманна раціональність, акту- моделі використовується умовна дисперсія фінансових
альні новини не ігноруються, а систематичні помилки індикаторів. Даний показник відображає рівень системаналізу та прогнозування не допускаються. Як на- ного ризику, вимірює невизначеність, пов'язану з прослідок, ціни на фінансові активи завжди відповідають гнозуванням динаміки ринку.
При застосуванні ARCH-моделей до реальних даних
фундаментальним чинникам, які лежать в основі ціноутворення. Незважаючи на те, що відповідно до ГЕР було відмічено, що для найбільшої відповідності
фундаментальний аналіз не має значення, проте, як дійсності результатів дослідження потрібно досить вевипливає з наведеного вище теоретичного аналізу, в лика довжина лага q (кількості останніх змін цін), що
основі цін на активи, так чи інакше, лежать фундамен- створює труднощі при оцінюванні [4, с. 3; 1, с. 239].
Фундаментальний аналіз не дає можливості визнатальні фактори, а саме інформація про фундаментальні
чення моменту входу і виходу з ринку, це завдання виріподії.
Перш за все, перевірку ГЕР здійснюють за допомо- шує технічний аналіз, однак без фундаментального анагою традиційних статистичних підходів, широко пред- лізу неможливо визначити як на ту чи іншу подію відреставлених у спеціальній літературі (наприклад, Федоро- агує ринок. Саме на основі знань фундаментального
ва Е.А. [4, с. 2]) які зазвичай застосовуються при аналізі характеру трейдер приймає рішення про відкриття або
ефективності ринків. Серед них можна виділити дві ос- закриття позиції. Разом з тим застосовувати фундаменновні групи. До першої відносяться методи, що базу- тальний аналіз в повному обсязі, як це здійснюється в
ються на побудові регресійного рівняння прогнозуван- розвинених капіталістичних країнах для вітчизняної
ня ціни фондового інструменту. Якщо рівняння регресії практики не представляється можливим з ряду об'єктиввиявляється статистично незначущим, то робиться вис- них причин. Основний з них є інформаційна недорозвиновок про ефективність фондового ринку, тобто ціни неність, насамперед державних структур, звіти яких
на акції в кожний наступний день не залежать від цін у виходять досить рідко і не носять системного характепопередній торговий день і їх зміни відбуваються відра- ру, до того ж інформація з різних джерел чинності
зу після вступу на фондовий ринок нової інформації про відмінності в поданні інформації найчастіше має значні
розбіжності. Особливо це помітно при зіставленні офемітента.
До другої групи можна віднести методи непарамет- іційних даних і даних різних рейтингових агентств (наричної статистики. Залежно від того, зростає або зни- приклад, при оцінці рівня інфляції). Таким чином, фунжується в порівнянні з попереднім значенням ціна акції, даментальний аналіз нами обмежується тільки подієвим
прирощення абсолютних величин цін в рядах їх дина- аналізом, що більшою мірою відповідає короткосрочміки замінюються знаками "плюс" чи "мінус". Отримані ному аналізу. Представлення характеристик подій в чисрезультати групуються в серії, і проводиться аналіз на лових показниках, навіть якщо це порядкова шкала, дознаявність або відсутність елемента випадковості в цих воляє використовувати їх в математичних та статистичгрупах.
них моделях, а також механічних торгових системах. В
ІНСТРУМЕНТИ
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Таблиця 1. Прив'язка сформованих гіпотез та інструментів їх перевірки
№
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Опис гіпотези
2

Інструменти

3
Основні гіпотези
індекси змінюються відповідно до закону
Індикатори
випадкового блукання - ринок ефективний у
волатильності
слабкій формі;
1
H1 – індекси змінюються не відповідно до
закону випадкового блукання – ринок не
ефективний
H02 – інформація про події в загальнодоступній
Серіальна кореляція
формі не значно впливає на зміну індексів в ту
та інші статистичні
чи іншу сторону – ринок ефективний у середній процедури
формі;
H12 – інформація про події в загальнодоступній
формі помітно впливає на зміну індекси в ту чи
іншу сторону – ринок неефективний
H03 – інсайдерська інформація незначно впливає MACD
на зміну індексів в ту чи іншу сторону – ринок
ефективний у сильній формі;
H13 – інсайдерська інформація дуже значно
впливає на зміну індексів в ту чи іншу сторону –
ринок не ефективний
Додаткові гіпотези
χ2-тест
H04 – зв'язок між ивент-фактором дня та
індексом ринку існує;
H14 – зв'язки між ивент-фактором дня та
індексом ринку немає
H05 – з часом ефективність фондового ринку
Зіставлення
зростає;
статистичних
H15 – ефективність фондового ринку з плином
показників за ряд
часу практично не змінюється
років
6
H0 – інформаційна ефективність і ліквідність
Зіставлення
ринку мають зв'язок;
ліквідності і рівня
H16 – інформаційна ефективність і ліквідність
інформаційної еферинку не пов'язані
ктивності за ряд
років
H07 – прогнозувати рух ринку можна;
Методи штучного
H17 – прогнозувати рух ринку можна
інтелекту
(використовуючи
нейронні мережі,
фрактальний аналіз)
Зрушення подій
H08 – інертність ринку відсутня;
назад по
H18 – є інертність ринку
відношенню до
індексів і
проведення χ2 - тест
H09 – «пам'ять ринку» відсутня;
Присвоєння ваг
H19 – спостерігається «пам'ять ринку»
індексу при
повторному подію та
проведення χ2 - тест
H010 – є значний вплив «інсайдерів»;
Зрушення подій
H111 – вплив «інсайдерів» незначно
вперед по
відношенню до
індексів і
проведення χ2 - тест
H01 –

Очікувані результати та
зауваження
4
Оцінка значущості відхилень
індексів залежно від подій і
оцінка цього відхилення в
залежності від встановлених
критеріїв, встановлення форми
ефективності
Аналогічно 1 гіпотезі

Аналогічно 1 гіпотезі

Чи є значущій зв'язок

Перевірка значущості зв'язку на
різних історичних відрізках часу
(п'ять періодів за часом)
Значущий зв'язок між
інформаційною ефективність і
ліквідністю ринку
Зіставлення прогнозу і
реального індексу. Залежно від
величини відхилення буде
визначена і така можливість
Перевірка зв'язку подій і
індексів при елімінуванні
інертності
Перевірка зв'язку подій та
індексів при коригуванні ваг
індексів
Перевірка зв'язку подій і
індексів

Розробка автора.

даний час інструментальні засоби новинний аналітики
все активніше використовуються трейдерами США та
Європи. Інструментальні засоби подієвої аналітики ставляться до систем інтелектуального аналізу даних і використовують методи інформатики, штучного інтелекту (у тому числі алгоритми обробки природної мови),
фінансового інжинірингу, математичної статистики та
математичного моделювання [10, с. 35]. Сформуємо
схему інструментів, які будуть використані для характеристики інформаційної ефективності фондового ринку (рис. 1).
Далі необхідно визначиться, якими методами ми будемо користуватися при підтвердженні сформованих
раніше форми гіпотези ефективного ринку: слабку, середню і сильну (перші три гіпотези). Крім того, відпові-
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дно сформуємо додаткові гіпотези другого рівня значущості з метою урахування основних аномалій, що
вступають у протиріччя з ГЕР (гіпотези 4—10). Результати доцільно представити в наступній таблиці (табл. 1):
Природно, що для проведення вищевказаних процедур має бути сформований інформаційний масив, а
саме база подій. Відповідно необхідно отримати інформацію про події для включення її до бази дослідження.
Інформація про події, може бути отримана з різних
ресурсів:
1. Новинні ресурси інформаційних агентств. До недавнього часу новини були розосереджені по друкованим джерелам, радіо, телебаченню, телетайпу і було
досить складно скласти загальну картину новинного
потоку. Інтернет змінив процес збору новин, а завдяки
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протилежна. На рисунку 2 представлена схема даного етапу.
Новинні ресурси
Інформація з
Соціальні
Збір новин та повідомлень з різних
інформаційних
інформаційні
джерел зводиться до пошуку подій та їх
первинних джерел
агентств
ресурси
фіксація в запропонованій раніше формі. Новинна аналітика вимірює релевантність, характер, новизну і вагомість
Попередній аналіз
новини.
Результати обробки новинної інКласифікація подій
формації використовуються для ствоПервинне
кодування
рення сигналів для аналітиків. Ці сигнали можуть поєднуватися з прогнозами
з інших первинних або оброблених
Розрахунок
джерел. У дослідженні П. Хафеза показано, що ще до виходу новинного
Івент-фактор
Подієвого профілю
події, ринок може передчувати майдня
бутні зміни, і ціни акцій трохи підвищуються чи знижуються в залежності від
Рис. 2. Збір інформації та формування бази подій
того, позитивним чи негативним буде
майбутня звістка [9]. Швидше за все,
використанню тегів і індексування стала можливою їх такий вплив на ціни роблять чутки, очікування або
"витік інформації".
автоматична обробка.
Попередній аналіз новин. Оброблені новини пере2. Інформація з первинних джерел, це необроблений матеріал, який репортери використовують при підго- творюються з текстової інформації в статистичні дані і
товці новини. Він може бути отриманий з первинних можна вивчати взаємовідносини різних новин або їх
джерел, наприклад, із звітів SEC, судових документів, кореляцію. Більше того, при дослідженні кореляції
звітів різних урядових агентств, корпоративних ре- ринкової ціни і новин, час виходу новини також виявсурсів, звітів компаній, анонсів, індустріальної і макро- ляється важливим. Так, події, які згодом ведуть до
підвищення волатильності цін, найбільш ймовірно
економічної статистики.
3. Соціальні інформаційні ресурси (блоги, форми, відбуваються на початку дня. Необхідно бути здатним
соціальні мережі і т.д.). Якість таких новин сильно ва- ідентифікувати несподівані новини, враховуючи їх
ріюється, і більша кількість цієї інформації марно. Од- відмінності від сезонності. Графіки сезонних коливань
нак можна відстежувати загальний настрій великої ринку за різні періоди дозволять встановити, чи залекількості подібних повідомлень і застосовувати отри- жать коливання цін і обсяг торгів від вийшли новин або
просто від зміни ділової активності. У загальному вигмані результати в торгових стратегіях.
Для формування нашої подієвої бази будуть в ос- ляді процес формування бази можна представити як
новному інформаційні агентства, що дозволить дотри- ланцюжок наступних елементів: подія — надходженмати принцип однаковості джерел отримання інфор- ня інформації в ЗМІ — реєстрація (не автоматичне) —
мації. Що стосується горизонту розрахунку, то доціль- первинна обробка (автоматична) — сформована база
но зупиниться на п'ятирічному періоді. Більш довгий пе- дослідження.
Виявлення та опис особливих моментів пов'язані з
ріод розглядати безглуздо — зміна економіко-правових умов не дозволить отримати обгрунтовані виснов- реєстрацією тієї чи іншої події. У даному контексті можна виділити наступні особливі моментів:
ки.
1. Формат публікованих новин. Фондовий ринок
3. Збір інформації та формування бази подій;
різко змінився за останні двадцять п'ять років. Обсяг
Цей процес складається з наступних етапів:
ринку зростає щодня. Інвестори і трейдери потребують
1) збір новин та повідомлень з різних джерел;
2) попередній аналіз, що включає кодування відпо- інструментів для вибору та аналізу необхідних даних з
величезної кількості повідомлень, наявних в їх розповідно до наявної класифікацією подій;
3) розрахунок подієвого профілю дня (як комплекс рядженні, щоб допомогти їм приймати правильні рішенподій) і івент-фактора (загальний вплив подій на дина- ня. Описаний вище підхід для прогнозування короткострокового руху фондових ринків залежно від новин на
міку індексу, більш детально див. [3]);
4) отримання даних про курс національної валюти і основі методу інтелектуального аналізу даних. Основна ідея в тому, щоб формалізувати людське мислення і
фондового індексу.
Зауважимо, що подієвий аналіз частіше викори- міркування. Трейдери, спекулянти і приватні особи настовуються комерсанти, ніж менеджерами інвести- магаються передбачити напрямок руху фінансового
ціних фондів, які створюють інвестиційний портфель ринку перед прийняттям інвестиційного рішення. Щоб
на більш тривалий час, а управління їм не передба- прийняти рішення, будь-який інвестор обов'язково озчає часту перепродаж цінних паперів. Іншими слова- найомиться з останніми економічними і фінансовими
ми, новинний потік і його вплив на волатильність цін новинами, вивчить звіти аналітиків ринку та ринкових
у короткостроковому періоді не представляє силь- стратегів, розгляне думки фахівців виражений в різних
ного інтересу для власників інвестиційних портфелів, фінансових журналах. Це дасть уявлення про поточну
у той час як для торгових стратегій ситуація прямо ситуацію. Тоді знаючи, як ринки вели себе в минулому в
Інформаційні джерела
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різних ситуаціях, люди будуть неявно зіставляти поточну ситуації з аналогічними ситуаціями в минулому. Очікується, що ринок тепер буде вести себе, схожим чином, коли обставини були приблизно такими ж. Заголовки новин, які приймаються в якості вхідних даних,
містять короткий виклад найбільш важливих новин.
Стрічка новин використання обмеженого словника, що
містять тільки необхідну інформацію (не спортивні новини, наприклад) і написані професіоналами наступні
суворим правилам, для представлення інформації в
письмовій формі. Це робить заголовки новин ідеальними кандидатами для нашого аналізу. Таким чином, суб'єкти ринку прогнозують рух ринку на основі цих заголовків новин. Нинішня ситуація порівнюється з попередніми ситуаціями і визначається їх співвідношення. Це
дослідження розробляє і перевіряє цей прогноз. На
відміну від числових даних часових рядів текстові дані
містять можливі причини події.
2. Реєстрація подій зводиться в основному до реєстрації стисненого повідомлення про подію, бо це подається в заголовках;
3. При реєстрації двох повідомлень, наприклад, політичного характеру в один день їх вплив визначається
шляхом додавання, при цьому можливо, що дві негативні події перекриють одну позитивну;
4. Так чи інакше, вплив усіх подій зводиться до числової формі, приймаючої форму івент-фактора, хоча в
будь-якому випадку оцінка події носить суб'єктивний
характер, як це оцінювали комерсанти, не вдаючись у
подробиці впливу на економічну ситуацію.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Незважаючи на те, що ГЕР фактично є ідеалізацією,
яка не повною мірою відображає реальний стан, вона
служить вимірником відносної ефективності ринків. Але
ж для її застосування потрібно мати розвинену систему
розкриття інформації, яка, на жаль, у нашій країні ще
недостатньо розвинута. Наведений підхід дозволяє провести дослідження гіпотези ефективного ринку в умовах недостатнього інформування на підставі подієвого
аналізу. Для цього в роботі зроблено добір інструментів
оцінки інформаційної ефективності, зроблено прив'язку сформованих гіпотез та інструментів їх перевірки,
розроблену теоретичну основу щодо формування подієвої бази дослідження та ін. Наступним етапом цього
дослідження буде емпірична перевірка наведеного
підходу з використанням як традиційних, так і інноваційних інструментів.
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ОЦІНКИ
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METHODOLOGICAL DEVICE OF THE ASSESSMENT OF ECONOMIC POTENTIAL
OPPORTUNITIES OF THE SUBJECT

У ході проведеного дослідження сформовано фундаментальний методологічний апарат оцінки економічних потенційних можливостей суб'єкта. Склад та методика розрахунку формул,
залежить від обраного об'єкта та сформованого предмета дослідження. Окреслені основні особливості розрахунку складових елементів економічного потенціалу.
During the conducted research the fundamental methodological device of an assessment of
economic potential opportunities of the subject is created. The structure and method of calculation
of formulas, depends on the chosen object and the created object of research. The designated main
features of calculation of making elements of economic potential.
Ключові слова: економічний потенціал, економічні можливості, інноваційний потенціал, виробничий потенціал, трудовий потенціал, об'єктивна складова, суб'єктивна складова.
Key words: еconomic potential, economic opportunities, innovative potential, production potential, labor potential,
objective component, subjective component.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Сьогодні Україна перебуває в стадії економічної нестабільності та загрозливої рецесії, все це негативно
впливає на діяльність економічних суб'єктів, які в умовах нестабільності не можуть чітко спрогнозувати та
спланувати свою діяльність. Окрім того, на фоні загальноекономічних проблем, підприємства України мають
проблеми із залучення вільних фінансових ресурсів. Що
значно обмежує їх в забезпеченні системного розвитку
і ще більше посилює рецесійні настрої. Все це зумовлює необхідність вивчення питання економічних потенційних можливостей суб'єктів, а також формування методологічного апарату їхньої оцінки, адже через використання механізму активізації потенціалу підприємств
можна значно пришвидшити їх економічний розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

питанням, а тому дослідженням цього питання займались такі науковці, як І. Ансофф [1], Л.В. Балабанова,
А.В. Кривенко [2], А.Е. Воронкова [3], Ю.Б. Іванов [6],
В.А. Павлова [12], О.Л. Фурманюк, М.О. Тартачник [14],
Б.А. Карпінський [8], В.О. Григоренко [4], Г.В. Возняк
та інших. Їхня увага приділялась дослідженню фінансового, трудового та ресурсного потенціалу, окремі
науковці досліджували потенційні можливості на рівні
держави та регіонів.
Однак у більшості наукових розвідок мало уваги
приділено комплексному дослідженню всього економічного потенціалу суб'єктів із врахуванням ресурсного, фінансового, трудового та інших потенціалів. Усе це
свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір
напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Проблеми ефективного формування і використанМетою дослідження є розробка методологічних
ня економічного потенціалу сьогодні є дуже актуальним положень і практичних рекомендацій щодо оцінювання
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економічних потенційних можливостей суб'єктів у мінливому соціально-економічному середовищі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

4

1

У широкому значенні потенціал — це сукупність
наявних ресурсів, які можуть бути використані для досягнення певної мети. Економічний потенціал підприємства розглядається як одна із важливіших динамічних характеристик діяльності підприємства, яка одночасно відображає стан підприємства щодо вимог зовнішнього й внутрішнього середовища та використовується для оцінки його роботи. Інакше кажучи, підприємства
де, 1 — виробничо-технологічний потенціал; 2 — наукововикористовують свій економічний потенціал як інстру- технічний потенціал; 3 — фінансово-економічний потенціал;
мент адаптаційного процесу, завдяки чому воно транс- 4 — кадровий потенціал; 5 — інноваційний потенціал;
— безпосередній вплив; — мультиплікативний вплив.
формується відповідно до мінливого зовнішнього (й/
або внутрішнього) середовища.
Рис. 1. Загальний потенціал підприємства
Вивчаючи структуру економічного потенціалу сута його складові
б'єкта відрізняють такі його складові, як трудовий,
ресурсний, виробничий, інноваційний, фінансовий ціалу підприємства виходячи із поділу складових екопідприємств. Саме від комплексного поєднання та ви- номічного потенціалу на об'єктивні і суб'єктивні дасть
користання всіх складових економічного потенціалу змогу в процесі аналізу та оцінки виявити слабкі місця
залежить обсяг економічного потенціалу та синергі- та додаткові приховані можливості.
чний ефект, який в результаті агрегування можна отВиробничий потенціал — сукупність засобів виробримати. Саме тому при оцінці економічного потенціа- ництва (будинків, споруджень, обладнання та устаткулу суб'єкта варто користуватись не тільки ресурсною вання), а також існуючих технологічних способів (техконцепцією потенціалу, яка вбачає потенціал підприє- нологій) їх використання в економічній діяльності сумства в сукупності всіх його ресурсів. Однак якісна б'єкта.
концепція потенціалу дає змогу якраз визначити не
Трудовий потенціал — трудові ресурси суб'єкта,
тільки загальний обсяг потенціалу суб'єкта, але і включаючи підприємницькі спроможності. Його обсяг і
спрогнозувати синергічний ефект від використання якість визначаються чисельністю активного працездаттих чи інших складових потенціалу, а це в свою чергу ного населення та його освітнім і професійно-кваліфідає змогу активізувати якомога більшу частку прихо- каційним рівнем.
ваних ресурсів.
Фінансовий потенціал — сукупність наявних та поСтруктуру потенціалу підприємства деякі автори тенційних фінансових ресурсів потенціал, які є в розпопредставляють через призму одного з його складових. рядженні підприємства.
Так, А.І. Ніколаєв розглядає структуру загального поРесурсний потенціал — частина загального еконотенціалу підприємства через інноваційний потенціал мічного потенціалу підприємства, яка складається із
(рис. 1) [11].
ресурсного потенціалу підприємства та ресурсного поПредставлена структура потенціалу є дуже
Економічний потенціал суб’єкта
узагальненою та не
відображає всіх ймовірних варіантів взаємодії
Об’єктивна
Суб’єктивна
складових економічного
складова
складова
потенціалу. За такого
відображення структури
Виробничий
Науково-технічний
дуже складно сформувапотенціал
потенціал
ти методологічний апарат оцінки економічного
Економічний
Трудовий
Управлінський
потенціалу суб'єкта, який
потенціал
суб’єкта
потенціал
потенціал
би охоплював максимально можливу кількість варіантів розвитку
Фінансовий
Потенціал орг.
подій.
потенціал
структури
Економічний потенціал суб'єкта формується
під впливом різноманітРесурсний
Інноваційний
них об'єктивних та супотенціал
потенціал
б'єктивних факторів. СаОб’єктивно-суб’єктивні складові
ме тому, побудова структури економічного потенРис. 2. Структура економічного потенціалу суб'єкта
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тенціалу зовнішнього середовища, який можна швидко
використати та залучити на підприємство.
орієнтована на задоволення внутрішніх потреб національного виробництва та соціальної сфери.
Інноваційний потенціал — здатність підприємства
створювати інноваційні продукти із високою доданою
вартістю, використання та розвитку нових сфер і способів ефективної реалізації фактичних та потенційних
ринкових можливостей.
Науково-технічний потенціал — стан розвитку науки та техніки в країні, а також їхні можливості, які значною мірою впливають або пов'язані із діяльністю підприємства.
Управлінський потенціал — наявність високопрофесійних управлінців на підприємстві, які здатні системно
та постійно розвиватись, а також наявність кадрового
резерву, які потенційно здатні ефективно управляти
підприємством.
Потенціал організаційної структури підприємства —
наявність в організаційній структурі підприємства прихованих резервів та можливостей швидко трансформуватись в залежності від вимог ринку та конкурентного
середовища.
Узагальнюючи існуючі у вітчизняній і зарубіжній
науці і практиці методи зазначаємо, що кількісне оцінювання потенціалу має відбуватися в кілька етапів.
Спочатку визначаються потенційні можливості кожної
складової економічного потенціалу, а вже потім здійснюється інтегральна оцінка економічного потенціалу
суб'єкта.
Інтегральний метод оцінки економічного потенціалу підприємства полягає у вираженні його єдиним інтегральним показником, що складається з набору різних
показників, що відбивають різні підсистеми економічного потенціалу підприємства, розраховується значущість окремих складових економічного потенціалу, і
синтезуються усі отримані показники в інтегральний
показник економічного потенціалу підприємства. За
допомогою цього методу доцільно визначити загальний
стан підприємства, робити висновки про його можливості відносно ринкових умов, об'єктивно визначити
вектор управлінської стратегії [10].
Оцінка виробничого потенціалу підприємства. Виробничий потенціал підприємства характеризується
обсягом виготовленої продукції або послуг, виробничою потужністю; ступенем використання основних
фондів, терміном окупності витрат, вартістю загальних
витрат на виробництво, забезпечення активності
підприємства на ринку.

де

— виробничий потенціал;
— обсяг виробництва підприємством і-го продукту в світових цінах;
— ємність національного ринку для і-го продукту підприємства.
Інноваційний потенціал підприємства можна охарактеризувати множиною показників таких, як збільшення
обсягів продажу, покращення споживчих властивостей
продукції, питома вага інноваційних перетворень, економічність норм та нормативів. О.С. Федонін, І.М. Репі-

на, О.І. Олесь вказують, що інноваційний потенціал —
сукупні можливості підприємства щодо генерації, сприйняття та впровадження нових (радикальних і модифікованих) ідей для його системного технічного, організаційного та управлінського оновлення. Оцінку зміни інноваційного потенціалу виконують за формулою:

де

— інноваційний потенціал;
— прогнозований інноваційний потенціал і-го
продукту (підприємства);
— фактичний інноваційний потенціал і-го продукту (підприємства).
Оцінка фінансового потенціалу підприємства, що
проводиться за показником капіталомісткості праці,
який розраховується за формулою:

де

— фінансовий потенціал;
— величина оборотних коштів підприємства;
— нарахований знос;
— інвестиційні накопичення;
— чисельність персоналу.
Управлінський потенціал характеризується ефективністю роботи управлінської команди і може бути
представлений темпом росту обсягів виробництва продукції підприємства, який визначається за формулою:
де

— управлінський потенціал;
— темп росту обсягів виробництва підприємства;
— середньогалузеві темпи росту обсягів виробництва підприємств-конкурентів.
Узагальнюючи формульний апарат оцінки складових економічного потенціалу підприємств, економічний
потенціал підприємства можна розрахувати як сума
індексів всіх складових:

де

— економічний потенціал;
— складові індекси економічного
потенціалу підприємств.
Економічний потенціал підприємства можна виразити векторною функцією, що залежить від стану взаємозалежних функціональних складових, які оцінюються за
допомогою нормованих значень коефіцієнтів (отримуються за допомогою нормування поточних значень показників на їх максимальні або середні значення) і часу.
У багатовимірному просторі факторів економічний потенціал підприємства є точкою, а проекції вектора, який
проведено з початку координат в цю точку, на осі координат відображають міру впливу кожного коефіцієнта
на положення цієї точки в такому просторі і, отже, на
величину економічного потенціалу підприємства.
Оцінка кожної складової економічного потенціалу,
а також визначення кореляційного звязку складових
економічного потенціалу із темпом зростання прибутку
підприємства, дає змогу визначити подальший вектор
управління підприємством із метою забезпечення ста-
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IMPROVEMENT OF CRITERIA FOR IDENTIFYING ENTITIES OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE

У статті розглянуто якісні, кількісні та комбіновані критерії визначення суб'єктів малого
підприємництва, встановлено причини необхідності такого розподілу. Проведено аналіз існуючих критеріїв у вітчизняній та зарубіжній практиці. Розроблено пропозиції щодо їх застосування в Україні.
The article describes the qualitative, quantitative and combined criteria for identifying entities of
small business and defines the reasons for necessity of such division. The analysis of existing criteria
in domestic and foreign practice is made. Some suggestions concerning their application in Ukraine
are devised.

Ключові слова: підприємництво, мале підприємство, фізичні особи-підприємці, критерії визначення
суб'єктів підприємництва.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

У сучасних умовах посткризового відновлення економіки становляться актуальними дослідження форм і
механізмів використання засобів виробництва, технологій та фінансів в галузевому та територіальному просторі. За таких обставин зростає роль невеликих виробничих і обслуговуючих структур, здатних при менших
витратах ресурсів одержувати конкурентоспроможний
продукт (ефект) на ринку праці.
У даному контексті мале підприємництво є важливим стимулюючим фактором в розвитку виробництва,

ефективним чинником впливу на стан розвитку не тільки
економіки, а й суспільства в цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед науковців, які досліджують проблеми розвитку та функціонування малого підприємництва, доцільно відзначити праці З.С. Варналій [1], Н.М. Покровскої
[2], Т.М. Кошелєвої [3], І.Л. Дибач [4], І.О. Невського [5]
та ін. Водночас у світовій практиці не розроблено єдиних критеріїв та показників для встановлення розмірів
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Таблиця 1. Якісне визначення розміру фірми за Х. Велу
малий
Мета

Менеджмент

Продукт

Персонал

Фінанси

Визначається ринком,
інтуїтивно,
імпровізовано

Вид бізнесу
малий – середній
середній – великий
Корегується ринком і
Коригується ринком,
спеціальною
стратегією,
стратегією,
винахідливістю
інтуїтивно

великий
Стратегічна та
систематична
діяльність на ринку

Особистий,
авторитарний,
прямий

Особистий,
консультації із
ключовими
партнерами,
спеціалістами

Особистий, невелика
команда спеціалістів,
що використовують
зовнішніх експертів

Командний, велика
команда спеціалістів,
функціональна
структура
консультаційна
структура

Не має плану,
відсутні маркетингові
дослідження

Короткострокове
планування без
маркетингових
досліджень

Коротке і
нерегулярне
довгострокове
планування,
несистематичні
маркетингові
дослідження

Довгострокове
планування; регулярні
маркетингові
дослідження

Особисті стосунки
«шеф – співробітник»
за принципом
«велика сім'я»;
великий ступінь
мотивації і
залученості, слабкий
вплив профспілок і
немає Ради трудового
колективу (РТК)
Сім'я, банк

Особисті стосунки
«підприємець –
колектив
співробітників»,
деяка міра
залученості,
незначний вплив
профспілок, РТК

Відношення
співробітництва,
організаційне
«середовище», деяка
міра мотивації,
посилення впливу
профспілок, РТК

Сім'я, банк

Сім'я, банк, акції

Чітка ієрархія
відносин,
співробітництво у
колективах,
відсутність
залученості (тільки у
топ-менеджерів),
важко підвищити
мотивацію, сильна
профспілка, РТК
Банк, акції

Джерело: [11].

суб'єктів господарювання. Питання визначення суб'єктів конкретної соціально-економічної ситуації національномалого підприємництва залишаються не вирішеним, що го господарства критерії визначення суб'єктів господавизначає актуальність пропонованої статі.
рювання можуть періодично змінюватися.
Зазвичай, в більшості країнах суб'єкти господарюФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
вання в залежності від розміру поділяються на: фізичЦіллю статті є проведення аналізу існуючих кри- них осіб-підприємців, мікропідприємства, малі підприєтеріїв визначення суб'єктів малого підприємництва в мства, середні та великі підприємства.
вітчизняній та зарубіжній практиці, розробка пропозицій
Створення оптимальної системи критеріїв визначенщодо їх застосування в Україні.
ня суб'єктів малого підприємництва є важливим для визначення спеціальних режимів їх функціонування, дерВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
жавного регулювання та підтримки їх діяльності. В деяНайбільш простою формою підприємницької діяль- ких специфічних галузях (наприклад, морська галузь)
ності є мале підприємництво, яке забезпечує розшире- існують невеликі підприємства, які згідно діючого укне відтворення індивідуального капіталу. Доступність раїнського законодавства не можуть бути віднесені до
малого бізнесу як сфери діяльності для значного кола суб'єктів малого підприємництва, як наслідок, не можуть
людей обумовлена тим, що його функціонування не пе- розраховувати на підтримку і допомогу з боку держаредбачає великих фінансових вкладень, не потребує ви, що негативно відбивається на розвитку самих
значних матеріальних та трудових ресурсів.
підприємств і відповідних галузей.
Законодавчо поняття "малого підприємництва" не
У світовій практиці в цілому за деякими джерелами
визначено, хоча визначені критерії, за якими суб'єкти використовується близько 50 критеріїв щодо визначенгосподарювання віднесені до малих. Законодавче зак- ня суб'єктів господарювання в залежності від розмірів,
ріплення критеріїв віднесення суб'єктів підприємницт- які поділяються на три групи: кількісні, якісні та комбіва є необхідним для чіткого визначення категорії малих, новані.
по-перше, з метою надання державної підтримки та заДо кількісних критеріїв, які є найпоширеними, відностосування спрощеної системи оподаткування, по-дру- сяться, як правило, наступні показники: кількість зайге, з метою їх статистичного обліку та аналізу їх зна- нятих або найманих працівників; річний обсяг виручки
чення і внеску в економіку країни. Відповідно, критерії від реалізації товарів (робіт, послуг); річний обсяг виє інструментами державної політики щодо формування робленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг),
та підтримання оптимального конкурсного середовища ін. Ці параметри додатково можуть поділятися в залежкраїни, захисту вітчизняного виробника та вирішення ності від галузей, видів діяльності та інших важливих
соціальних проблем.
факторів.
Не існує універсальних, однакових для всіх країн
Кількісні критерії є абсолютними величинами, але
критеріїв визначення суб'єктів малого підприємництва, вони не враховують особливостей функціонування
які обгрунтовуються та законодавчо встановлюються в суб'єктів малого підприємництва. Вони є зручними
залежності від національних інтересів. В залежності від своєю простотою визначення та розрахунку. Поряд з
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кількісними науковці виокремлюють і якісні критерії,
використання яких пов'язане з певними практичними
труднощами щодо їх визначення та використання для
аналізу. Якісні критерії спираються на суб'єктивні судження. Слід зазначити, в країнах в офіційному визначенні розміру суб'єктів господарювання вони без
кількісних критеріїв не застосовуються. Таким чином,
існує комбінований підхід, який передбачає одночасне
застосування кількісних та якісних критеріїв.
До якісних критеріїв включаються наступні параметри: тип власності (наприклад, приватна, державна,
спільна); обсяг і асортимент випущеної продукції (масове, серійне, універсальне, спеціалізоване); ступінь
контакту власника з персоналом; особливості діяльності
суб'єкта (наприклад, виробництво, торгівля); доступ до
ринку капіталу та ін.
Дибач І.Л. під якісним підходом розуміє визначення малих підприємств на принципах чотирьох "С": самоокупність, самофінансування, самоуправління та самостійність [4, с.165].
Якісного підходу дотримувався голландський вчений Ван Хорн, який виділив п'ять ознак малих підприємств:
1) особливість розподілу власності та управління,
яка полягає в тому, що головні управлінські посади і
більшість акцій утримуються засновниками підприємства та / або їх родичами;
2) відносно невелике число вироблених продуктів
(технологій, послуг, ноу-хау);
3) порівняно обмежені ресурси і потужності (капітал, людські ресурси і т.д.);
4) менш розвинені системи управління, більш прості
адміністративні процедури і технології оцінки і контролю економічного становища розглянутого об'єкта;
5) несистематичність менеджменту, неформальність
відношення до тренінгових та навчальних програмам [5,
с. 7—8].
Найчастіше в науковій літературі зустрічаються посилання на якісне визначення розміру підприємств запропоноване Х.Велу (1980 р.) [7, 8, 9, 10, 11, ін.] (табл.
1).
Прикладом комбінованого підходу є визначення
малої фірми запропоноване в доповіді Болтонського
комітету (Великобрітания, 1971). Намагаючись усунути
недоліки кількісного підходу, вони запропонували "економічне" та "статистичне" визначення підприємства на
основі трьох основних ознак:
1) положення компанії на ринку не дозволяє їй
здійснювати істотного впливу на ціну товару (роботи,
послуги);
2) управління організацією здійснюється власниками, а не через формалізовану управлінську структуру
(в тому числі найманих менеджерів);
3) управління фірмою здійснюється власником
(власниками) самостійно, процес прийняття рішень
вільний від будь-якого контролю та / або впливу ззовні
[5, с. 8].
Статистичне визначення Болтонського комітету використовувалося з метою виявлення вкладу підприємств
малого бізнесу у валовий національний продукт, у вирішення проблем зайнятості, експортну діяльність і т.д.
Проте доповідь викликала значну кількість нарікань

щодо недосконалості економічного і статистичного визначення малої фірми.
За результатами проведеного дослідження застосування критеріїв визначення суб'єктів малого підприємництва вважаємо, що доцільним є застосування
кількісних критеріїв з метою проведення статистичних
досліджень та з метою визначення необхідності надання державної підтримки. З метою дослідження розвитку малого підприємництва як соціально-економічного
явища необхідно використовувати і якісні критерії, тобто застосовувати комбінований підхід.
Розглянемо історичні особливості визначення
суб'єктів малого підприємництва в українській економіці, що змінювалися неодноразово відповідно до
прийняття нових законів регулюючих підприємницьку
діяльність.
У 1991 році Верховною Радою УРСР був прийнятий
Закон України "Про підприємства в Україні" за №887XII, в якому були наведені критерії визначення лише
малих підприємств [12, с.2]. Слід зазначити, що в 90роки ХХ ст. вважалося, що мале підприємництво слід
розглядати з позиції малого підприємства як юридичної особи, не враховуючи фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи.
У ст. 2 п. 2 Закону Закон України "Про підприємства в Україні" за №887-XII від 27.03.1991р. зазначалося, що до малих підприємств відносяться підприємства
відповідно до обсягів їх господарського обороту і чисельності його працівників (незалежно від форм власності). Проте слід відмітити, що обмеження щодо господарського обороту в ньому не були визначенні.
До малих підприємств відносили новостворювані та
діючі підприємства:
у промисловості та будівництві — з чисельністю
працюючих до 200 чол.;
в інших галузях виробничої сфери — з чисельністю
працюючих до 50 чол.;
у науці і науковому обслуговуванні — з чисельністю працюючих до 100 чол.;
у галузях невиробничої сфери — з чисельністю працюючих до 25 чол.;
у роздрібній торгівлі — з чисельністю працюючих
до 15 чол.
Наприкінці 90-х років ХХ ст. до складу малого підприємництва почали враховувати крім малих підприємств і фізичних осіб- підприємців. В Указі Президента
України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12.05.1998 р. №456/98 зазначається, що суб'єктами малого підприємництва є зареєстровані у встановленому порядку фізичні особи, які займаються
підприємницькою діяльністю без створення юридичної
особи, а також юридичні особи — суб'єкти підприємництва будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких:
— середньооблікова чисельність працюючих за
звітний період не перевищує 50 осіб;
— обсяг виручки від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за рік не перевищує 1 000 000 грн. [13,
п.4].
У цьому Указі зазначалися обмеження щодо включення певних суб'єктів, а саме зазначені вимоги не по-
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Таблиця 2. Критерії визначення суб'єктів малого підприємництва в Україні
Критерії
середня кількість працівників за
річний дохід від будь-якої
звітний період (календарний рік)
діяльності

Суб’єкти
господарювання
1. Мікропідприємства:
1.1. Фізичні особи підприємці
1.2. Юридичні особи
2. Суб’єкти малого
підприємництва:
2.1. Фізичні особи підприємці

не перевищує суму,
еквівалентну 2 млн євро
не перевищує суму,
еквівалентну 2 млн євро

не перевищує 10 осіб
не перевищує 10 осіб

не перевищує суму,
еквівалентну 10 млн євро
не перевищує суму,
еквівалентну 10 млн євро

не перевищує 50 осіб

2.2. Юридичні особи

не перевищує 50 осіб

ширювалися на довірчі товариства, страхові компанії,
банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, а також на суб'єкти підприємницької
діяльності, в статутному фонді яких частки, що належать
юридичним особам-учасникам та засновникам даних
суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва,
перевищують 25 відсотків.
У зазначеному Указі трапляється поняття "мікропідприємства" та їх критерії, які використовуються для застосування спрощеного системи оподаткування, обліку
та звітності, а саме це суб'єкти господарювання з середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період до 10 осіб включно, і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 250 000 грн. [13, п.5].
Наступні зміни в визначені суб'єктів малого підприємництва відбулися з прийняттям у 2000 році Верховною
Радою Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" за №2063-III.
Згідно ст. 1 цього Закону суб'єкти малого підприємництва включали:
— фізичні особи, зареєстровані у встановленому
законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;
— юридичні особи — суб'єкти підприємницької
діяльності будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, в яких середньооблікова чисельність
працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не
перевищує 500 000 євро [14]. В наступній редакції зі
змінами від 18.09.2008 року №523-VI обсяг річного валового доходу був змінений на 70 млн грн. [15, с.1].
Обмеження щодо включення певних суб'єктів, які
визначені в Указі Президента України "Про державну
підтримку малого підприємництва" від 12.05.1998р.
№456/98, були додатково доповненні ломбардами,
суб'єктами підприємницької діяльності, які провадять
діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін

іноземної валюти, які є виробниками та імпортерами
підакцизних товарів [15, с.2].
На сьогодні в Україні поняття суб'єктів підприємницької діяльності та критерії, за якими вони до них
відносяться, визначаються Господарським Кодексом
України від 16.01.2003р. за № 436-ІV після внесення до
нього змін за №4618-VI від 22.03.2012р.
Згідно з цим нормативним документом, до суб'єктів
малої підприємницької діяльності включаються: суб'єкти мікропідприємництва та суб'єкти малого підприємництва. Критеріями віднесення є кількість працюючих
та дохід від будь-якої діяльності за рік [3, с. 55].
Для того, щоб суб'єкт господарювання підпадав під
визначення малого підприємництва необхідним є виконання одночасно наступних умов:
1) повинні бути зареєстровані в установленому законодавством порядку:
— фізичні особи як фізичні особи-підприємці;
— юридичні особи як суб'єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової форми та форми власності;
2) середня кількість працівників за звітний період
(календарний рік) не повинна перевищувати певних
рівнів у відповідності з визначеними обмеженнями;
3) річний дохід від будь-якої діяльності не повинен
перевищувати певну суму еквівалентну євро, визначену
за середньорічним курсом Національного банку України.
У таблиці 2 зроблено узагальнення критеріїв визначення суб'єктів малого підприємництва згідно діючого законодавства [3, с. 55].
З проведеного аналізу бачимо, що в Україні починаючи з часу отримання незалежності та до сьогодення
використовувалося два критерії: середня кількість працівників та розмір річного доходу. Причому слід відмітити, що останні затверджені межі критеріїв (табл. 2)
відповідають значенням, які визначені Європейським
Союзом (табл. 3). Країни-члени Європейського Союзу,

Таблиця 3. Критерії визначення суб'єктів малого підприємництва Європейським Союзом
Критерії
Суб’єкти
господарювання
Мікропідприємства
Суб’єкти малого
підприємництва

середня кількість
працівників за звітний
період (календарний
рік)
не перевищує 10 осіб
не перевищує 50 осіб

річний дохід
від будь-якої
діяльності
не перевищує або
дорівнює 2 млн євро
не перевищує або
дорівнює 10 млн євро

або

сукупна
вартість
активів

не перевищує або
дорівнює 2 млн євро
не перевищує або
дорівнює 10 млн євро

Джерело: [16, с.14].
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можуть застосовувати свої власні критерії та з нижчими межами.
Як свідчить світовий досвід, головним показником
є критерій кількості працівників за звітний період, що
обумовлено простотою розрахунків та незалежністю від
інфляційного впливу, але він не є універсальним. Дискусійним є питання щодо доцільності поділу чисельності
в залежності від галузей економіки. Як зазначалося
вище, такий розподіл використовувався в Україні до
1998 року.
Великі підприємства, які є капіталомісткими і автоматизованими, наприклад, атомні електростанції, можуть мати незначну чисельність працівників. У зв'язку з
цим виникає необхідність використання додаткових критеріїв визначення розміру підприємств, наприклад, сукупного розміру активів, обсягу доходу, ін.
В Україні додатковим критерієм є річний дохід від
будь-якої діяльності. Необхідність застосування цього
критерію можна пояснити тим, що деякі підприємства з
невеликою чисельністю працівників, наприклад, підприємства оптової торгівлі, можуть мати значні міліонні
річні доходи. Це підприємства, які міцно закріпилися на
ринку, є платоспроможними і не потребують державної
підтримки і певних пільг.
В умовах перспективи входження України до Європейського Союзу, вважаємо за доцільне, наблизити національні критерії визначення суб'єктів господарювання до міжнародних. Пропонуємо застосування ще одного критерію — сукупної вартості активів. Тобто наблизити визначення суб'єктів малого підприємництва до
критеріїв Європейського Союзу. Проте значення сукупних активів: 2 млн євро і 10 млн євро (табл. 3), що пропонуються Європейським Союзом для України є завеликими, тому встановити їх розмір потрібно в менших
межах.
Як зазначалося, в Україні раніше, в визначені
суб'єктів малого підприємництва був встановлений критерій частки участі в статутному капіталі, що передбачало не признанням малих підприємств дочірніх товариств. Вважаємо, що це обмеження є необхідним. Такі
малі підприємства є підконтрольними великими підприємствам-монополістам і формально мають ознаки малих.
Не можна створити конкурентне середовище, стимулюючи або підтримуючи такі підприємства. Тому пропонуємо, закріпити це в п.3 ст.55 Господарського кодексу
України наступним чином: "Зазначені вимоги до визначення суб'єктів малого підприємництва не поширюються:
1) на суб'єктів підприємницької діяльності, в статутному капіталі яких частки, що належать юридичним особам-учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є
суб'єктами малого підприємництва, перевищує 20 відсотків;
2) на суб'єктів підприємницької діяльності, які мають частку в статутному капіталі інших суб'єктів підприємницької діяльності, що перевищує 20 відсотків".
Ця вимога визначається і Європейським Союзом в
розмірі 25% [16, с.16].
Пропонуємо застосовувати 20%, а не 25% тому, що
в п.3 Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12
"Фінансові інвестиції" зазначається, що свідченням суттєвого впливу можуть бути:

1) володіння 20 або більше відсотками акцій (статутного капіталу) підприємства;
2) представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства;
3) участь у прийнятті рішень;
4) взаємообмін управлінським персоналом;
5) забезпечення підприємства необхідною технікоекономічною інформацією [17].

ВИСНОВКИ

Аналіз проблематики функціонування та діяльності
суб'єктів малого підприємництва дав змогу визначити
коло основних їх значень і функцій, що виявляються в
економічному, соціальному та політичному ефектах, які
відіграють значну роль при вирішенні важливих макроекономічних завдань держави і використовують переваги фінансово-господарської діяльності з метою виконання поставлених перед собою мікроекономічних
цілей.
У статті досліджено критерії визначення суб'єктів
малого підприємництва в Україні. Доведено, що сукупність критерії, може змінюватися в залежності від
соціально-економічного розвитку країни. Зроблено
пропозиції щодо вдосконалення визначення чинних.
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MORE EFFICIENT USE OF BUDGETARY INSTRUMENTS OF SUPPORT REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT

У статті здійснено порівняння двох бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів (державний фонд регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)). Проведено статистичний аналіз
напрямів та обсягів фінансування за останні роки за допомогою двох бюджетних інструментів.
Надано рекомендації щодо ефективного використання зазначених бюджетних інструментів.
In the article have been compared two budgetary instruments of support economic development
of regions (State Regional Development Fund, subventions from the state budget to local budgets
for investment programs (projects)). A statistical analysis of direction and funding of the two
budgetary instruments has been made for recent years. Recommendations for effective use of these
budgetary instruments have been provided.
Ключові слова: державний фонд регіонального розвитку, субвенції, інвестиційна програма (проект),
ефективність, економічний розвиток, регіон.
Key words: State Regional Development Fund, subvention, investment program (project), efficiency, economic
development, region.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

В умовах обмеженості бюджетних коштів виникла
необхідність переоцінки підходів, способів та інструментів управління державними інвестиційними програмами (проектами). Наявність двох бюджетних інструментів (державний фонд регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
виконання інвестиційних програм (проектів)), які мають
за мету підтримку соціально-економічного розвитку
регіонів країни, потребує чітких критеріїв відбору інвестиційних програм (проектів) для фінансування за допомогою відповідного інструменту, їх взаємоузгодження, середньострокового планування для запобігання

деконцентрації та неефективного використання бюджетних коштів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В останні роки проводяться дослідження у напрямі
підвищення ефективності використання бюджетних
інструментів цілеспрямованої підтримки регіонального
розвитку такими науковцями, як В. Кравченко, О. Крайник, О. Кириленко, І. Луніна, В. Пилипів, С. Слухай та ін.
Зокрема у напрямі узгодженості бюджетних інструментів, при їх використанні з метою підтримки економічного розвитку регіонів.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ

Метою статті є проведення порівняльного аналізу
двох бюджетних інструментів підтримки економічного
розвитку регіонів (державний фонд регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів))
та надання рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання.
Досягненню поставленої мети сприятиме вирішення
таких завдань: визначення місця зазначених бюджетних
інструментів у загальній схемі державного фінансування
інвестиційних програм (проектів); проведення статистичного аналізу напрямів та обсягів фінансування за останні
роки за допомогою двох бюджетних інструментів; порівняння зазначених бюджетних інструментів за напрямом використання коштів, умовами фінансування інвестиційних програм (проектів), розподілом обсягів бюджетних коштів, джерелом фінансування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У період рецесії національної економіки та проблем
з наповненням державного бюджету актуальним є дослідження у напрямі ефективного використання коштів
державного бюджету. Враховуючи те, що при застосуванні бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку використовуються кошти державного бюджету, виникає необхідність дослідити ефективність їх
використання.
На даний час серед основних бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку є нещодавно
створений державний фонд регіонального розвитку
(далі ДФРР) та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм
(проектів) (далі субвенції на виконання інвестиційних
програм (проектів)). Місце ДФРР та субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів) у схемі фінансування інвестиційних програм (проектів) з державного та місцевих бюджетів наведено на рисунку 1. Як бачимо, джерелами фінансування зазначених бюджетних
інструментів є: для ДФРР — кошти загального фонду
державного бюджету, а для субвенцій на виконання
інвестиційних програм (проектів) — як з загального, так
і з спеціального фонду державного бюджету. Більш
детально розглянемо та порівняємо зазначені бюджетні
інструменти після розгляду обсягів і напрямів їх фінансування за останні роки.
У таблиці 1 наведено дані планованої кількості
об'єктів і заходів та планові обсяги їх фінансування з
ДФРР, їх зміну протягом першого року функціонування фонду. Протягом року було внесено 8 змін до переліку об'єктів і заходів та обсягу їх фінансування (7 розпоряджень та 1 постанова КМ України). Плановий обсяг фінансування фонду протягом року було збільшено на 45,72 % з 1126,5 до 1641,5 млн грн., а кількість
об'єктів і заходів на 97,38 % з 267 до 527. Але врештірешт обсяг освоєних коштів за підсумками року склав
1005,4 млн грн. [1]. Зазначимо, що виправлення назв
об'єктів, видів робіт, перерозподіл коштів між об'єктами, включення нових об'єктів та вилучення раніше затверджених є однією з причин неповного і несвоєчасного освоєння бюджетних коштів, зниження ефективності
їх використання.
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Найбільші за плановим обсягом фінансування були
такі регіони, як АР Крим — 8,78 % (37 об'єктів та заходів), Дніпропетровська — 6,96 % (39 об'єктів та заходів) та Донецька області — 12,36 % (45 об'єктів та
заходів) від загального обсягу фінансування, а найменші — Закарпатська (1,92 % від загального обсягу
фінансування, 14 об'єктів та заходів), Рівненська (1,77
% від загального обсягу фінансування, 5 об'єктів та
заходів) та Чернівецька (1,39 % від загального обсягу
фінансування, 8 об'єктів та заходів) області. За
кількістю об'єктів та заходів найбільше їх було заплановано у Харківській області — 72, а найменше у м.
Києві (3), Івано-Франківській (5) та Рівненській (5) областях. Основна частина усіх об'єктів та заходів мають
соціальне спрямування (лікарні, школи, дитячі садки,
об'єкти ЖКГ) [2].
У таблиці 2 наведено обсяги фінансування та
кількість інвестиційних програм (проектів), які заплановано профінансувати у 2013 році за рахунок коштів
ДФРР.
Згідно розпорядження КМ України від 22 травня
2013 р. № 508-р [3] загальний обсяг фінансування інвестиційних програм (проектів) за рахунок коштів ДФРР
на 2013 рік складає 686,0 млн грн., а кількість інвестиційних програм (проектів) — 146. Також, згідно розпорядження КМ України від 8 квітня 2013 р. № 268-р [4] з
ДФРР у 2013 р. заплановано виділити 203,9 млн грн. на
інвестиційні програми (проекти), за якими виникла кредиторська заборгованість, зареєстрована органами
Державної казначейської служби станом на 1 січня 2013
року, з метою її погашення. Таким чином, зальний обсяг фінансування у 2013 р. за рахунок коштів ДФРР
складає 889,9 млн грн. Зокрема АР Крим виділено 47,1
млн грн. на реконструкцію системи водопостачання мм.
Сімферополя, Севастополя, Феодосії, а також на невеликі інфраструктурні проекти в селах і селищах АР
Крим. Місту Києву виділено 42,6 млн грн. на будівництво житлового будинку, дитячого садка і реставрацію
дитячих закладів культури і мистецтв. При цьому найбільшу суму коштів отримає Львівська область — 69,8
млн грн. Асигнування направлять на реконструкцію обласних лікарень і сільських шкіл. Найменший обсяг
фінансування закріплений за Київською областю — 16,5
млн грн. (на будівництво загальноосвітньої школи),
Дніпропетровською областю — 19,5 млн грн. (на будівництво підземного переходу в Дніпропетровську, реставрацію кількох будівель історичного центру Дніпродзержинська та Новомосковська та водопроводу Синельникове), Запорізькою областю — 18,5 млн грн. (на будівництво поліклініки на 250 пацієнтів), а також Сумською областю — 13 млн грн. (на добудову пологового
будинку) [3].
Щодо субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів), зауважимо, що їх важко проаналізувати з причини постійної зміни назви субвенції або об'єднання декількох. У постанові КМ України від 18 травня
2011 р. № 520 [5] зазначається, що субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) надаються виключно на створення, приріст або оновлення основних
фондів комунальної форми власності і спрямовуються
на: впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій; будівництво і реконструкцію об'єктів соціаль-
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Рис. 1. Фінансування інвестиційних програм (проектів) з державного та місцевих бюджетів
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Джерело: Про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку: постанова КМ України від 25.04.2012
р. №243-р ( http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd); Про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку: постанова КМ України від 25.04.2012 р. №243-р (редакція від 05.12.2012) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2012-%D1%80).
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Таблиця 1. Планована кількість об'єктів і заходів та обсяги їх фінансування у 2012 році за рахунок коштів ДФРР
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Таблиця 2. Обсяги фінансування та кількість інвестиційних програм (проектів), які заплановано
профінансувати у 2013 році за рахунок коштів ДФРР

Найменування
регіону

∑
Автономна
Республіка Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська
область
Донецька область
Житомирська
область
Закарпатська
область
Запорізька область
Івано-Франківська
область
Київська область
Кіровоградська
область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська
область
Одеська область
Полтавська
область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська
область
Харківська
область
Херсонська
область
Хмельницька
область
Черкаська область
Чернівецька
область
Чернігівська
область
м. Київ
м. Севастополь

Інвестиційні програми (проекти), на
Інвестиційні програми (проекти), виконання (реалізацію) яких у 2013
що фінансуються у 2013 році за
році спрямовуються кошти
рахунок коштів державного фонду
державного фонду регіонального
регіонального розвитку
розвитку з метою погашення
∑
(згідно з розпорядженням КМУ
кредиторської заборгованості,
№ 508-р у редакції
зареєстрованої органами Державної
від 22 травня 2013 р.)
казначейської служби станом
на 1 січня 2013 року
% від
Обсяг
Обсяг
кількість
Обсяг
кількість
% від
% від
загальфінансуфінансування,
програм фінансування, загальної програм
загальної
ної
вання, тис.
(проектів)
(проектів)
тис. грн.
тис. грн.
суми
суми
суми
грн.
686037,898
100
146
203906,116
100
327
889944,01 100
47155,087

6,87

16

10084,813

4,95

24

57239,9

6,43

27189,238
26192,496

3,96
3,82

12
6

10397,36
4092,504

5,10
2,01

18
10

37586,598 4,22
30285
3,40

19567,626

2,85

4

30729,474

15,07

28

50297,1

5,65

44325,793

6,46

9

22375,407

10,97

20

66701,2

7,49

25907,921

3,78

7

1976,341

0,97

4

27884,262 3,13

30777,297

4,49

10

5692,403

2,79

10

36469,7

4,10

18599,806

2,71

1

8541,494

4,19

19

27141,3

3,05

36741,574

5,36

4

3501,326

1,72

5

40242,9

4,52

16495,463

2,40

1

9552,137

4,68

7

26047,6

2,93

27821,986

4,06

5

1407,414

0,69

6

29229,4

3,28

25756,277
69841,082

3,75
10,18

3
21

8671,423
4250,018

4,25
2,08

13
16

34427,7
74091,1

3,87
8,33

-

-

-

8427,467

4,13

7

8427,467

0,95

32118,352

4,68

4

4060,448

1,99

3

36178,8

4,07

-

-

-

6106,726

2,99

8

6106,726

0,69

27319,958
13165,396

3,98
1,92

3
1

1649,236
11107,491

0,81
5,45

2
5

28969,194 3,26
24272,887 2,73

19450,01

2,84

6

8901,212

4,37

13

28351,222 3,19

26215,839

3,82

6

15323,961

7,52

65

41539,8

4,67

28433,039

4,14

4

3158,161

1,55

4

31591,2

3,55

18283,926

2,67

9

1714,974

0,84

4

19998,9

2,25

23660,302

3,45

6

1454,478

0,71

4

25114,78

2,82

24876,892

3,63

5

1521,108

0,75

6

26398

2,97

13510,538

1,97

1

13439,562

6,59

17

26950,1

3,03

42632
-

6,21
-

2
-

5769,178

2,83

9

42632
5769,178

4,79
0,65

Джерело: Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку: розпорядження КМ України від 22 травня 2013 р. № 508-р [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/508-2013-%D1%80;
Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), на виконання (реалізацію) яких у 2013 році спрямовуються
кошти державного фонду регіонального розвитку з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами
Державної казначейської служби станом на 1 січня 2013 року: розпорядження КМ України від 8 квітня 2013 р. № 268-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/268-2013-%D1%80

но-культурної сфери; розвиток дорожнього та комунального господарства; здійснення екологічних та
природоохоронних заходів; здійснення спільних заходів, які передбачені угодами щодо регіонального розвитку. Відповідно субвенції на зазначені заходи можна
вважати субвенціями на виконання інвестиційних програм (проектів).
У 2003—2004 рр. відбувалось надання субвенції "на
виконання інвестиційних проектів" (за кодом бюджет-

ної класифікації — 41030400) у розмірі 223,9 млн грн. у
2003 р. та 486,7 млн грн. у 2004 р. У 2004 р. одночасно з
зазначеною субвенцією було надано субвенцію "на соціально-економічний розвиток відповідних територій"
(за кодом бюджетної класифікації — 41032200) у розмірі 217,5 млн грн. У 2005 р. було об'єднано три субвенції у одну під назвою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний
розвиток регіонів, виконання заходів з упередження

57

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
аварій та запобігання техно- Таблиця 3. Регіональний розподіл субвенції з державного бюджету
генним катастрофам у житломісцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальново-комунальному госпоекономічного розвитку окремих територій у 2012—2013 рр.
дарстві та на інших аварійних
2012*
2013**
Найменування регіону
грн.
грн.
об'єктах комунальної власгрн.
%
грн.
%
на 1 особу***
на 1 особу***
ності і на виконання інвести1 914 688 657,53 100,00 41,96
1 336 957 000,00 100,00 29,35
ційних проектів" (за кодом ∑
Автономна Республіка
36
753
674,28
1,92
18,72
8
600 000,00
0,64
4,38
бюджетної класифікації — Крим
96 871 886,55
5,06
59,28
2 000 000,00
0,15
1,23
41032200) та виділено на неї Вінницька область
60 733 067,62
3,17
58,48
9 000 000,00
0,67
8,65
367,2 млн грн. У 2006 та 2007 Волинська область
0,04
0,21
67 600 000,00
5,06
20,44
область 684 668,17
рр. відбувались подальші Дніпропетровська
734 284 336,99
38,35 166,76
400 600 000,00
29,96 91,56
Донецька область
зміни назви субвенції з додан- Житомирська область
91 364 300,41
4,77
71,76
158 000 000,00
11,82 124,52
ням або зменшенням кіль- Закарпатська область
1 999 461,96
0,10
1,60
103 345 955,10
5,40
57,68
45 500 000,00
3,40
25,49
кості заходів, на які надава- Запорізька область
лась субвенція. У 2006 р. на Івано-Франківська
34 119 005,89
1,78
24,72
8 000 000,00
0,60
5,79
область
неї виділено 959,6 млн грн., а Київська область
85 305 217,80
4,46
49,61
99 980 000,00
7,48
58,06
у 2007 р. — 932,2 млн грн. Кіровоградська область 47 446 220,83 2,48 47,33
39 000 000,00
2,92
39,19
65 143 346,27
3,40
28,66
218 000 000,00
16,31 96,61
Протягом 2008—2012 рр. Луганська область
1 250 373,95
0,07
0,49
49 600 000,00
3,71
19,52
зазначена субвенція не нада- Львівська область
13 736 000,00
0,72
11,66
Миколаївська область
валась. Крім того у 2005— Одеська область
246 228 992,39
12,86 103,10
75 000 000,00
5,61
31,31
2012 рр. одночасно надава- Полтавська область
87 239 172,00
4,56
59,06
7 192 539,00
0,38
6,23
10 000 000,00
0,75
8,64
лись наступні субвенції: суб- Рівненська область
20 309 583,08
1,06
17,63
35 000 000,00
2,62
30,62
венція з державного бюдже- Сумська область
Тернопільська область
ту місцевим бюджетам на соц51 966 647,83
2,71
18,95
54 077 000,00
4,04
19,70
Харківська область
іально-економічний розвиток Херсонська область
3 116 439,72
0,16
2,88
(за кодом бюджетної класи- Хмельницька область
100 000,00
0,01
0,08
5 000 000,00
0,37
3,81
16 003 187,15
0,84
12,53
фікації — 41033800) обсяга- Черкаська область
60 635 484,15
3,17
66,98
5 000 000,00
0,37
5,51
ми 76,2 млн грн. у 2005 р., Чернівецька область
28 081 764,25
1,47
25,80
36 000 000,00
2,69
33,40
Чернігівська область
27,9 млн грн. у 2006 р., 1105,5 м. Київ
11 000 000,00
0,82
3,87
млн грн. у 2007 р., 1167,1 млн м. Севастополь
20 777 332,14
1,09
54,51
грн. у 2008 р. та 1238,3 млн
* — виконано за звітний період;
грн. у 2011 р.; субвенція з дер** — затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін;
*** — для розрахунку взято наявне населення станом на 01.01.2012 та на 01.01.2013 відпожавного бюджету місцевим
відно.
бюджетам для стимулювання
Джерело: побудовано за даними: офіційного сайту Державно казначейської служби Укрозвитку регіонів, в тому чис- раїни [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/
лі депресивних територій (за doccatalog/list?currDir=146477; додатку №7 до Закону України "Про Державний бюджет Уккодом бюджетної класифі- раїни на 2013 рік" від 06.12.2012 № 5515-VI (редакція від 31.10.2013) [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5515-17
кації — 41031800) обсягом
У таблиці 3 наведено регіональний розподіл
93,0 млн грн. у 2007 р.; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соц- коштів у 2012—2013 рр. за субвенцією з державного
іально-економічного розвитку регіонів за напрямом, які бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
закріплені за Міністерством регіонального розвитку та щодо соціально-економічного розвитку окремих тебудівництва України (за кодом бюджетної класифікації риторій.
У 2012 р. половина коштів, направлених на
— 41033400) обсягом 227,8 млн грн. у 2010 р.; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
здійснення заходів щодо соціально-економічного роз- розвитку окремих територій, була розподілена між
витку регіонів (з 2011 р. окремих територій) (за кодом Донецькою (38,35 %) та Одеською (12,86 %) обласбюджетної класифікації — 41034500) обсягами 1661,3 тями. При середньорозрахунковому обсязі субвенції
млн грн. у 2010 р., 1048,4 млн грн. у 2011 р., 1914,7 млн на 1 особу в країні 41,96 грн., на одного мешканця
грн. у 2012 р.; субвенції з державного бюджету місце- Донецької області припадало 166,76 грн., а Одеської
вим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регі- — 103,10 грн., тоді як на одного мешканця Закаронів (за кодом бюджетної класифікації — 41037800) патсь кої — 1,60 грн., Л ьвівської — 0,49 грн.,
Хмельницької — 0,08 грн. Не отримали зазначену субобсягом 924,7 млн грн. у 2011 р. [6].
Як зазначалось вище, з 2010 р. з державного бюд- венцію Тернопільська область та м. Київ. У 2013 р.
жету місцевим бюджетам надається субвенція на найбільше коштів планується розподілити за 3-ма обздійснення заходів щодо соціально-економічного роз- ластями: Донецька (29,96%), Житомирська (11,82%),
витку окремих територій. Порядок використання коштів Луганська (16,31%). Не отримають субвенцію 7 регісубвенції визначається постановою КМ України від 6 онів. Зазначимо, що її розподіл здійснюється в
лютого 2012 р. № 106 [7]. Напрями та умови надання довільній формі без урахування чисельності населенсубвенції корелюють з напрямами та умовами надання ня в регіонах та показників їх соціально-економічносубвенцій на виконання інвестиційних програм (про- го розвитку. У 2013 р. народними депутатами України, з метою впорядкування принципів і умов надання
ектів).
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субвенції та розподілу між адміністративно-територіальними одиницями, були запропоновані пропозиції
щодо виділення цієї субвенції окремим пунктом у
статті 79 БК України та виділення окремої статті, яка
визначатиме порядок і умови надання субвенції місцевим бюджетам на кшталт субвенціям на виконання
інвестиційних програм (проектів).
Крім того, у 2012 р. з державного бюджету місцевим бюджетам надавались такі цільові субвенції капітального характеру: субвенція з державного бюджету обласному бюджету Донецької області на будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіально медичного об'єднання (затверджено з урахуванням змін 96,0 млн грн.,
виконано за рік 96,0 млн грн.); субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області
на підготовку спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році
(затверджено з урахуванням змін 33,5 млн грн., виконано за рік 33,5 млн грн.); субвенція з державного
бюджету міському бюджету міста Бровари на будівництво тролейбусної лінії Бровари — Київ (затверджено з урахуванням змін 141,0 млн грн., виконано за
рік 13,0 млн грн.); субвенція з державного бюджету
бюджету міста Дніпропетровська на продовження
будівництва автомобільної дороги в м. Дніпропетровськ на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ — Луганськ — Ізварине (затверджено з урахуванням змін 300,0 млн грн., виконано за рік 95,4 млн грн.); субвенція з державного бюджету районному бюджету Шацького району Волинської області на будівництво та капітальний ремонт
доріг Шацьк — Світязь — Залісся — Пульмо —
Шацьк (затверджено з урахуванням змін 32,0 млн
грн., виконано за рік 13,8 млн грн.) [6].
У 2013 р. здійснюється фінансування таких цільових субвенцій капітального характеру на: підготовку
спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році (35,8 млн грн.);
будівництво ПЕТ-КТ центру, капітальний ремонт і реконструкцію лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання
(60,0 млн грн.); завершення будівництва метрополітену
у м. Дніпропетровську (99,0 млн грн.).
Таким чином, наявність значної кількості різних субвенцій капітального характеру ускладнює їх ідентифікацію щодо приналежності саме до субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів), які зазначені у
ст. 105 БК України та їх аналіз. У звітах щодо виконання місцевих бюджетів за доходами не наведено чіткої
позиції за статтею "Субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)".
Порівняємо зазначені бюджетні інструменти за: напрямом використання коштів, умовами фінансування
інвестиційних програм (проектів), розподілом обсягів
бюджетних коштів.
За напрямом фінансування наявні бюджетні
інструменти спрямовані на соціально-економічний

розвиток регіонів. Але кошти ДФРР мають більш
широкий спектр використання. Крім інвестиційних
програм (проектів) кошти ДФРР спрямовуються на
виконання державних цільових програм у частині виконання заходів регіонального розвитку, на виконання державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку. Тоді як субвенції на
виконання інвестиційних програм (проектів) направляються виключно на створення, приріст або оновлення основних фондів комунальної форми власності.
Але зазначається, що умовами надання субвенції є
відповідність інвестиційних програм (проектів) програмним і прогнозним документам економічного і
соціального розвитку держави, відповідного регіону,
державним цільовим програмам, а також пріоритетним напрямам розвитку регіонів на період до 2015 р.
(Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року), що корелює з напрямами фінансування коштів з ДФРР. Спільним, крім фінансування
інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку, є фінансування заходів, які передбачені угодами щодо регіонального розвитку.
Щодо подібності умов фінансування (надання субвенцій) інвестиційних програм (проектів) необхідною
умовою є наявність затвердженої у встановленому порядку проектної документації на будівництво та співфінансування інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів, але спостерігається різниця у обсягах
співфінансування. Так, при фінансуванні інвестиційних
програм (проектів):
1) для інвестиційних програм (проектів), що реалізуються у м. Києві:
— не менш як 20 відсотків загальної суми коштів,
передбачених для їх фінансування за рахунок усіх джерел у поточному бюджетному періоді (для ДФРР);
— не менш як 5 відсотків від обсягу такої субвенції
(для субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів));
2) для інвестиційних програм (проектів), що реалізуються у м. Севастополі та обласних центрах, — не
менш як 10 відсотків загальної суми коштів, передбачених для їх фінансування за рахунок усіх джерел у поточному бюджетному періоді; для інвестиційних програм (проектів), що реалізуються у містах республіканського АР Крим, обласного та районного значення,
а також для об'єктів, які належать до спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст і перебувають в
управлінні обласних рад, — не менш як 5 відсотків загальної суми коштів, передбачених для їх фінансування
за рахунок усіх джерел у поточному бюджетному періоді (для ДФРР);
— для бюджету АР Крим, обласних і районних
бюджетів, бюджетів м. Севастополя, міст республіканського АР Крим та обласного значення не менш
як 3 відсотки від обсягу такої субвенції (для субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів));
3) реалізація інвестиційних програм (проектів) у
селах та селищах може здійснюватися без співфінансування з місцевих бюджетів (для ДФРР) та не менш
як 1 відсоток від обсягу такої субвенції — для бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значен-
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ня (для субвенції на виконання інвестиційних програм
(проектів)).
Різниця спостерігається щодо умови мінімальної
кошторисної вартості, яка присутня при фінансуванні
інвестиційних програм (проектів) з ДФРР, а у випадку з
наданням субвенції її не існує.
Різними є підходи щодо розподілу коштів. Для
ДФРР критеріями розподілу є чисельність населення (70
% від обсягу коштів фонду) та рівень соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника ВРП
на одну особу (30 % від обсягу коштів фонду). Для визначення орієнтовного обсягу субвенцій наведені ті ж
критерії (чисельність населення, рівень соціально-економічного розвитку регіону), але з визначеними показниками соціально-економічного розвитку: обсяг промислового виробництва, обсяг валової продукції
сільського господарства, обсяг інвестицій в основний
капітал, рівень щільності населення, рівень безробіття
населення, розмір доходів населення у розрахунку на
одну особу, розмір середньомісячної заробітної плати
працівників. А також застосовують під час визначення
орієнтовних обсягів субвенцій у разі потреби показники, що характеризують особливості відповідної галузі
(сфери діяльності).
Таким чином, при порівнянні зазначених бюджетних
інструментів, маємо:
1. Співфінансування інвестиційних програм (проектів) з державного та місцевих бюджетів за обсягом
значно відрізняється за обома інструментами. Так,
мінімальний обсяг співфінансування за інвестиційними програмами (проектами), які фінансуються за доп ом огою Д Ф РР у 2—5 ра зів вищий з а обся г
співфінансування за допомогою субвенцій, в залежності від рівня бюджетної ланки. Лише для бюджетів
сіл та селищ навпаки: 1 % для субвенцій та відсутність
такого співфінансування з місцевими бюджетами для
ДФРР.
Більш лояльні умови для надання субвенцій стимулюють місцеві органи влади використовувати саме цей
інструмент. Особливо це стосується м. Києва (20 % —
для ДФРР, 5 % — для субвенцій), м. Севастополь та
обласних центрів (10 % — для ДФРР, 3 % — для субвенцій), міст районного значення (5 % — для ДФРР, 1 %
— для субвенцій).
2. Мінімальна кошторисна вартість інвестиційних
програм (проектів) разом зі співфінансуванням виступають значним обмежуючим фактором при виборі
інструменту фінансування. Так, для ДФРР такі обмеження встановлені (для інвестиційних програм (проектів) регіонального (міжрегіонального) значення та
тих, що реалізуються у містах обласного значення,
— не менш як 1000 тис. гривень; для інвестиційних
програм (проектів) районного значення та тих, що
спрямовані на розв'язання проблем однієї або декількох територіальних громад (міст районного значення, сіл, селищ), — не менш як 200 тис. гривень), а
для надання субвенцій на виконання інвестиційних
програм (проектів) вони відсутні. Відсутність таких
обмежень для субвенцій та відсутність значних власних коштів на реалізацію інвестиційних програм (проектів) у бюджетах сіл, селиш надає перевагу саме цьому інструменту.
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3. Критерії розподілу коштів за регіонами для
ДФРР мають не чіткі визначення показників, а саме
за який період або на яку дату визначається чисельність населення та рівень соціально-економічного розвитку, а саме показник ВРП на одну особу. Чи
достатньо одного цього показника при розподілі
коштів з ДФРР, бо порівнюючи визначення рівня соціально-економічного розвитку для розрахунку орієнтованих обсягів субвенцій на виконання інвестиційних програм (проектів) використовуються мінімум 7
показників? Тобто потребує удосконалення система
критеріїв розподілу коштів за регіонами для ДФРР як
у напрямку обгрунтування пропорційності розподілу
(70/30), так і визначення рівня соціально-економічного розвитку регіонів, а саме кількості показників
для його визначення.
4. Як зазначається, у Порядку підготовки, оцінки
та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР [8], умовами фінансування інвестиційних програм (проектів) за
рахунок коштів ДФРР є середньостроковий період
фінансування, тоді як для надання субвенції необхідна фінансова забезпеченість інвестиційних програм
(проектів), строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, необхідними фінансовими ресурсами
місцевих бюджетів, кредитами (позиками), залученими під державні та/або місцеві гарантії, та субвенцією
на їх виконання протягом усього строку впровадження. Зазначимо, що у Порядку не наведена процедура
середньострокового планування коштів фонду. Крім
того, як свідчать статистичні дані [2, 3], у 2012 та 2013
рр. здійснювалось (та планується) фінансування заходів за рахунок коштів ДФРР, які не мають середньостроковий період (річні).

ВИСНОВКИ

Таким чином, для більш ефективного використання
бюджетних коштів виникає необхідність чіткого визначення мети та завдань щодо використання зазначених
бюджетних інструментів, проведення удосконалення
відповідних Порядків відбору інвестиційних програм
(проектів), які реалізуються за рахунок відповідних
бюджетних інструментів.
Зокрема, провівши порівняння двох бюджетних
інструментів, зазначимо, що ДФРР слід використовувати для фінансування інвестиційних програм (проектів)
з терміном реалізації більше одного року (2—3 роки)
та значними обсягами фінансування. Середньостроковість інвестиційних програм (проектів) випливає як з
самого Порядку, де вона визначена як умова фінансування, так і з обсягів фінансування інвестиційних програм (проектів), а саме обмежуючого фактору щодо
мінімальної кошторисної вартості інвестиційної програми (проекту) (200 тис грн., 1000 тис. грн.), що означає
про необхідність значного обсягу фінансування та відповідно реалізацію значних за обсягом робіт за інвестиційною програмою (проектом). Субвенції на виконання
інвестиційних програм (проектів) пріоритетні для реалізації короткострокових інвестиційних програм (проектів) (1 рік), або на певні заходи з реалізації частини
середньострокової інвестиційної програми (проекту) у
межах одного року, яка не фінансується з ДФРР. Слід
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зазначити, що лояльні умови щодо співфінансування та
мінімальної кошторисної вартості для субвенцій надають перевагу саме інвестиційним програмам (проектам),
які реалізуються на рівні міст районного значення, сіл,
селищ.
Для удосконалення Порядку підготовки, оцінки та
відбору інвестиційних програм (проектів), які реалізуються за рахунок коштів ДФРР, необхідно ввести процедуру середньострокового планування коштів фонду,
з відповідним внесенням змін до БК України та Порядку. Крім того потребує удосконалення система критеріїв
розподілу коштів за регіонами для ДФРР як у напрямі
обгрунтування пропорційності розподілу (70/30), так і
визначення рівня соціально-економічного розвитку регіонів, а саме кількості показників для його визначення.
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Стаття присвячена проблемам податкового регулювання економіки в Україні. Виявлені основні причини виникнення проблем у податковому регулюванні та напрями їх вирішення. З'ясовано, що підгрунтям виникнення проблем у податковому регулюванні є недотримання базових
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ВСТУП
Податкове регулювання на сьогоднішній день є однією
з найбільш дискусійних проблем, яку обговорюють вітчизняні вчені. Дискусії точаться як навколо інструментарію податкового регулювання, так і стосовно напрямів його використання у контексті оптимізації різноманітних економічних
явищ і процесів. За незначний проміжок існування вітчизняної податкової системи відбулося формування негативного
іміджу та сприйняття платниками податкового інституту як
такого, що спричиняє не лише економічне, а й моральне їх
виснаження. Це, разом з відхиленням від визнаних світом
основних принципів побудови податкової системи, зумовило високий ступінь ухилення від сплати податків та низьку
якість податкового регулювання.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Різні аспекти податкового регулювання розкриваються у працях О. Данілова, Л. Демиденко, В. Мельника, Т. Паєнтко, А. Соколовської та ін. Не применшуючи значимості
доробку зазначених дослідників, вважаємо що проблеми
податкового регулювання економіки України потребують
подальших розробок.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — виявити підгрунтя виникнення проблем
податкового регулювання економіки в Україні та обгрунтувати напрями їх вирішення.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Податкове регулювання економіки є складовою державного регулювання економічних процесів. Його еволюція знайшла своє відображення у еволюції податкової системи. Податки існують у суспільстві майже тисячу років, але
й досі питання їхньої сплати лишаються вкрай важливими
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як для державної влади, так і для населення, оскільки оподаткування стосується майже кожного члена суспільства,
будь-якої родини [3, с. 111].
Об'єктивними передумовами виникнення податків є не
лише поява товарного виробництва, розподіл суспільства на
класи, але і держава. Оскільки саме з виникненням держави з'явилися витрати на утримання армії, судів, урядовців й
інші витрати, на покриття яких були потрібні відповідні
фінансові кошти. Податки не лише створили державу, але й
протягом усього її існування сприяють її оформленню, податки є причиною появи нових органів влади, за допомогою
податків мобілізуються кошти, які потім використовуються
для фінансування функцій держави тощо.
Податки виникли практично в той же час, коли виникли
перші держави. Проте про регулюючий вплив на економічні
відносини у суспільстві ми можемо вести мову лише після
буржуазних революцій і становлення капіталістичного способу виробництва, де держава почала розглядатися як певна регулююча сила. Суть податків у практичному значенні
зводилася до стягування коштів з господарюючих суб'єктів
і громадян в державну "казну" з метою їх подальшого розподілу на потреби держави. Але, якщо спочатку податки
носили чисто фіскальний характер, тобто були основним
джерелом формування фінансових ресурсів держави, то
згодом, держава вирішила брати активну участь в організації господарської діяльності країни, функції податків набули суттєвих регулюючих ознак.
Процес впровадження ринкових принципів у побудові
відносин управління як у сфері бізнесу, так і у державних
структурах, в умовах України, як і в інших постсоціалістичних країнах має свою історію, яка характеризується рядом
невдач щодо адаптації ринкових інститутів, які запозичалися з розвинених економік західного зразка. На думку провідних вчених, які досліджували аспекти запровадження
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інститутів ринкового регулювання у економічну систему
країн колишнього СРСР, у більшості випадків такі експерименти закінчувалися невдачею [5]. Проте необхідність запозичення таких інститутів доводить факт низької конкурентоспроможності національної економіки як України, так і
інших країн пострадянського простору, у міжнародному середовищі. Для ефективної життєдіяльності у нових умовах
запозичений інститут повинен бути реорганізований і приведений у відповідність національно-культурним особливостям країни-реципієнта, інакше такий інститут, подібно
імплантованим чужорідним органам в організм людини,
буде відторгнуто, або використано у зовсім інших цілях, ніж
передбачалося. Така ситуація трапилася в Україні при створенні податкової служби та формуванні податкової системи. Варто зазначити, що система оподаткування та податкова політика формувалися на основі нормативних актів,
норми яких також було запозичено разом з методологією,
тому достатнє нормативне забезпечення функціонування
податкової та інших систем, не є критерієм визначення умов
для розвитку таких інститутів [6, с. 206 — 209]. Тим більше,
якщо таке забезпечення є неповноцінним та суперечливим.
Податкове регулювання є одночасно системою податкових важелів і податкових органів, які, виконуючи своє
призначення, втілюють державну податкову політику. Тобто можна розглядати історію формування системи податкового регулювання як з точки зору формування інструментів регулювання — податків та інших обов'язкових платежів, як історію формування податкових служб, а також
як історію управління податками, тобто податкового менеджменту. У механізмі регулювання сучасного ринкового господарства почало формуватись нове співвідношення між
ринковим і державним регулюванням. Так, у 80-і роки в країнах Західної Європи почали приділяти увагу автоматичному
ринковому регулюванню, проте механізм державного регулювання не нівелювався. Наголос робиться на більш гнучкому поєднанні його з ринковим регулюванням. Виробилося два нових підходи щодо державного регулювання ринкового господарства, заснованих на фіскальному й грошово-кредитному інструментарії. Державне регулювання економіки може бути жорстким, прямим і частковим, м'яким,
про що свідчить система державного регулювання економіки колишнього СРСР.
Загалом податкове регулювання виступає інструментом
впливу держави на процес перерозподілу ВВП в економіці,
таким чином впливаючи на поведінку суб'єктів господарювання — платників податків, а також інших платників (фізичні особи держпрацівники тощо) [1, с. 54]. Метою податкового регулювання, яка сформувалася в результаті еволюції оподаткування, є економічна і соціальна стабільність
та зміцнення існуючого ладу усередині країни і за кордоном. Від цієї головної цілі виникає множина конкретних
цілей, без здійснення яких не може бути досягнута головна.
Ці конкретні цілі нерозривно пов'язані з об'єктами та інструментами податкового регулювання.
Серед інструментів податкового регулювання найбільш
універсальним та дієвим інструментом виступають податки.
Це пояснюється тим, що на відміну від решти інструментів,
вони носять практично всеосяжний характер — зачіпають
майже всіх економічних агентів. Податки встановлюють
рівень державної централізації ВВП, який на даний час коливається в різних країнах у межах 30—50%, та пропорції
розподілу й перерозподілу доходів юридичних і фізичних
осіб. У сучасних умовах податки виступають основним методом формування доходів держави. Так, їх питома вага в
доходах бюджету сягає 90—95%. Це надійні, стабільні й
регулярні надходження, що обумовило їх широке застосування. Однак в Україні частка податкових надходжень у загальних доходах бюджету не сягає 90%, і є першою причиною виникнення проблем у податковому регулюванні. Ос-

кільки дефіцит грошових коштів в бюджеті держави обумовлює потребу у пошуку додаткових джерел їх формування, у
т.ч. як за рахунок збільшення неподаткових надходжень, так
і за рахунок підвищення рівня податкового навантаження.
Не менш важливим є регулюючий аспект використання
податків державою. Встановлюючи форми й рівень оподаткування доходів юридичних і фізичних осіб, держава формує певну систему економічних інтересів у суспільстві. За їх
допомогою можна стимулювати одних суб'єктів (чи певні
сфери діяльності) й стримувати інших. Вони визначають
рівень чистих доходів підприємств та громадян і, відповідно, рівень споживання. Використовуючи податки, держава
може надійно і цілеспрямовано впливати на вирішення перш
за все основної проблеми регулювання суспільного виробництва — встановлення рівноваги між сукупним попитом і
пропозицією. В умовах надмірного пожвавлення виробництва і зростання пропозиції держава, може стримувати цей
процес збільшенням рівня оподаткування юридичних осіб.
Навпаки, вирішення завдання стимулювання попиту, а відтак
і виробництва, засновується на зниженні рівня оподаткування, насамперед, фізичних осіб.
Застосування інструментів податкового регулювання
вимагає постійного пошуку компромісу між дотриманням
інтересів платників податків та держави. Ігнорування компромісного характеру оподаткування перетворює податки на
інструмент з непередбачуваними наслідками, або ж суттєво
знижує результативність застосування такого інструменту.
Саме цей аспект є другою причиною проблем у податковому регулюванні економіки України. Ігнорування інтересів
платників податків на перших етапах створення податкової
системи України призвело до того, що значна частина платників податків так чи інакше почала працювати в тіні, а це
суттєво звузило базу оподаткування та спричинило недоотримання доходів бюджету. У подальшому упорядкування
податкової системи та зниження рівня податкового навантаження не дало очікуваних результатів, оскільки спрацював ефект безбілетника — платники звикли не платити податки і на сьогоднішній день повністю вивести їх в офіційний сектор економіки досить складно.
Ще одна проблема криється у відношенні до податків
як інструментів регулювання економічних процесів. Податки є інструментами стратегічного характеру, між моментом
їх запровадження та отриманням очікуваного ефекту існує
певний часовий лаг. Крім того, очікуваний ефект виявиться
повноцінним, якщо платники податків впевнені утому, що у
найближчому майбутньому радикальні зміни в оподаткуванні не відбудуться. В Україні не рідкими були спроби використати податки у якості інструментів тактичного регулювання, що спричиняло часті, іноді хаотичні зміни у податковому законодавстві. І, як наслідок, не мало позитивного
впливу на економічні процеси.
Вплив податків на економічні процеси реалізується через такі важелі як ставки оподаткування, пільги, механізм
стягнення. санкції за порушення податкового законодавства.
Рівень податкових ставок має бути компромісним відносно
інтересів платників податків і держави, він повинен визначатися із додержанням принципів стабільності і гнучкості.
Якщо вести мову про дотримання принципу стабільності, то
із набуттям чинності Податкового кодексу України цей принцип є відносно витриманим, оскільки зміни ставок податків
є передбачуваними. Рівень ставок більшості податків також
направлений на оптимальну реалізацію фіскальної та регулюючої функцій податків. На наш погляд, нереалізованим є
принцип гнучкості, оскільки ставки справляння податків є
пропорційними (крім податку на доходи фізичних осіб), а
стимулюючі механізми податкових виключень практично не
застосовуються (окрім податку на доходи фізичних осіб
через механізм податкової знижки). Як свідчить світовий
досвід, механізм податкових знижок стимулюючого харак-
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теру застосовується у багатьох країнах світу, що дає можливість оптимально поєднати реалізацію фіскального та
регулюю чого потенціалу оподаткування.
Суперечливою є практика застосування податкових
пільг в Україні. Складність цього важеля податкового регулювання полягає у тому, що замість виконання регулюючих
функцій він може перетворитися на інструмент формування прямих втрат бюджету, особливо якщо пільги матимуть
підтримуючий характер. Також не можна відкидати ризик
того, що пільги можуть бути використані у схемах ухилення
від сплати податків. Однак грамотна побудова системи податкових пільг дає можливість забезпечити дотримання
принципу гнучкості оподаткування за рахунок диференціації податкового навантаження на різних платників податків.
Важливим елементом податкового регулювання є механізм нарахування і сплати податків, адже визначення тривалості податкового періоду, термінів декларування та сплати податків є фундаментом дотримання одного з ключових
принципів оподаткування — зручності сплати податків. З
точки зору податкового регулювання принцип зручності
полягає не стільки у збільшенні тривалості податкового періоду, а скільки у встановленні таких термінів сплати податків, які б забезпечували мінімальне вимивання оборотних коштів у платників податків. Також важливе значення
має формування бази оподаткування. Оптимальним можна
вважати таке податкове регулювання, коли за розширення
податкової бази відбувається зниження ставок податків, у
такому разі бізнес має більшу фіскальну свободу, а держава має достатньо податкових надходжень до бюджету.
Не менш важливим аспектом податкового регулювання
є відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства. У даному випадку значення має не
тільки рівень штрафних санкцій, але і ймовірність настання
покарання, тотальний характер застосування відповідальності, а не вибірковий. Саме вибірковість настання покарання є однією з причин ухилення від сплати податків в Україні.
Ефективний механізм податкового регулювання передбачає
таку систему відповідальності, яка робить невигідним ухилення від сплати податків.
Підводячи підсумок, податкове регулювання в умовах
глобалізації можна визначити як сукупність форм і методів
державного втручання в економіку з метою забезпечення
дотримання національних економічних інтересів на світовому ринку на засадах гармонізації вітчизняного податкового законодавства і аналогічним законодавством країн
світу.
Не викликає сумніву те, що податкове регулювання є
складною дією податкової політики держави, оскільки його
мета — не тільки дотримання інтересів держави в бюджетно-податковій сфері діяльності, тобто забезпечення покриття державних витрат доходами бюджету, але й інтересів
платника податків, а також забезпечення необхідних умов
для зростання добробуту громадян України в цілому.
Практична реалізація принципів податкового регулювання здійснюється за допомогою відповідної методики.
Теорія податкового регулювання економіки вказує на необхідність системного та функціонального підходу до вибору засобів та методів впливу держави через податкові
елементи на суб'єктів економічних відносин. Регулюванню
підлягають складні процеси життєдіяльності суспільства, на
які нездатні ефективно впливати інші важелі державного
регулювання або будь-які вибіркові, незбалансовані їх комбінації.
Результативність податкового регулювання зростає,
якщо ці важелі застосовуються не випадково чи під тиском
груп спеціальних інтересів, а системно, науково-обгрунтувано, виходячи з довгострокових цілей і поточних завдань
соціально-економічного розвитку бюджетно-податкової
системи та економіки в цілому.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, основними чинниками виникнення проблем у податковому регулюванні економічних процесів в
Україні є випадки ігнорування необхідності досягнення компромісу між інтересами платників податків та держави, спроби застосувати податки у якості інструментів тактичного
регулювання, диспропорції у податкових важелів, а також
ймовірність вибіркового застосування відповідальності за
порушення податкового законодавства. Більшість із значених проблем є наслідками порушення базових принципів
оподаткування і можуть бути вирішені шляхом оптимального поєднання адміністративних та економічних методів втручання в економіку.
Беручи до уваги нерівномірність економічного розвитку, виникає необхідність наукового пошуку теоретичних
моделей побудови податкової системи та податкового регулювання в умовах розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків, зокрема України, які б дали змогу вважати їх ефективним стимулом розвитку національного господарства та
розширення інтеграції національної економіки в світове господарство з урахуванням національних інтересів.
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OF A METALLURGICAL COMPLEX IN SYSTEM OF ENSURING THEIR STABILIZATION
AND FURTHER DEVELOPMENT
У статті обгрунтовано необхідність аналізу й прогнозування фінансового стану підприємств
гірничо-металургійного комплексу як елемента системи забезпечення їх стабілізації та подальшого розвитку; розглянуто фінансовий стан підприємства як системи, наведено алгоритм його
прогнозування.
In article need of the analysis and forecasting of a financial condition of the enterprises of a
metallurgical complex as element of system of ensuring their stabilization and further development
is proved; the financial condition of the enterprise as system is considered, the algorithm of its
forecasting is given.
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ВСТУП

Успіх функціонування підприємства на ринку та перспективи його подальшого розвитку залежать від значного спектра чинників і визначаються його фінансовим
станом. Необхідність оцінки та прогнозування фінансового стану викликана збитковістю та неплатоспроможністю, відсутністю вагомих конкурентних позицій багатьох вітчизняних промислових підприємств, у тому числі,
гірничо-металургійного комплексу, незадовільною
структурою їх капіталу. Реальне відображення фінансового стану підприємства, незалежно від його галузевої приналежності, ускладнюється недосконалими ме-

тодичними підходами до його оцінки та прогнозування.
Це, безумовно, стосується, усіх без винятку галузей
промисловості і, в першу чергу, підприємств гірничометалургійного комплексу (ГМК), який був і, до тепер,
залишається базовим елементом економіки України.
Існує тісний зв'язок між минулим, сучасним та майбутнім фінансовим станом підприємства, від якого залежить рівень отримуваного кінцевого результату і
створених протягом певного періоду можливостей розвитку і занепаду. З цих позицій проблема здійснення всебічного аналізу та прогнозування фінансового стану
підприємства постає досить важливою і актуальною.
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Рис. 1. Частка металургійної продукції в загальному обсягу реалізації промислової продукції
* Розраховано авторами на основі даних Державної служби статистики України.

Теоретичні та методичні аспекти аналізу й прогнозування фінансового стану підприємств знайшли своє
відображення у наукових працях вітчизняних вчених:
І. Бланка, Л. Лахтіонової, В. Мец, О. Терещенко, І. Білик,
Н. Притуляк, В. Савлука, А. Поддєрьогіна, В. Ковальова та інших. Разом з тим, багато положень щодо визначення змісту поняття "фінансовий стан", методичних
підходів щодо його оцінки та аналізу іноді носять дискусійний характер, залишаються недостатньо висвітленими та потребують подальшого дослідження.

ФОРМУВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
ТА ЗАВДАНЬ

Головною метою статті є обгрунтування доцільності
розглядати фінансовий стан як важливу характеристику промислового підприємства, яка відображає результати господарської діяльності та визначає його фінансову спроможність, розглянути схему та структуру аналізу фінансового стану підприємства, запропонувати
алгоритм його прогнозування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Світова фінансово-економічна криза виявила основні проблеми конкурентоспроможності провідних
галузей вітчизняної економіки, зокрема металургійної,
що як історично склалося і сьогодні є фундаментним
елементом економічного потенціалу України. Яскравим
підтвердженням цього слід вважати той факт, що вітчизняний металургійний комплекс об'єднує понад 300
підприємств і є стратегічно важливим для економіки України, визначає основну частину в експорті країни, постачаючи напівфабрикати цілому комплексу базових галузей — будівництву, машино- та суднобудівництву.
Протягом усього терміну існування України як незалежної держави частка металургійного виробництва в загальному обсягу промислової продукції становила
близько 20%. Наочно питому вагу підприємств ГМК в
загальному обсязі реалізації промислової продукції ілюструє рисунок 1 [2, с. 31].
ГМК є основним донором бюджету, забезпечуючи
понад 40% валюти надходжень в країну. Майже 30%
становить його частка у валютному внутрішньому продукті. На металургійну промисловість спираються і для
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неї працюють енергетика, машинобудування, будівництво, фінансова сфера. У галузі задіяно понад півмільйона осіб. Підприємства ГМК забезпечують робочі місця
в найбільш густонаселених регіонах країни [5, с. 188].
Основу ГМК становлять 146 великих підприємств,
пов'язаних галузевою належністю, з яких 12 — чорної
металургії, 7 — трубних, 10 — металевих, 20 — кольорової металургії, 35 — вторинних металів, 26 — гірничорудних, 3 — феросплавних, 16 — коксохімічних,
17 — з виробництва вогнетривів. (2, с. 31).
Ресурсний потенціал гірничо — металургійного комплексу України, як відомо, визначається наявними покладами залізної і марганцевої руд, вугілля, вапняків
тобто основних сировинних матеріалів для виробництва металу. Тому в умовах постійної нестабільності економіки в країні питання розвитку і фінансового стану
підприємств ГМК є найбільш актуальним [5, с. 188].
Слід зазначити, що металургійна галузь України сьогодні перебуває на історичному зламі свого розвитку,
об'єктивно являє собою слабку, як ніколи, оскільки вже
не спирається на сучасний технічний і технологічний
фундамент. Ці слабкості мають системний характер,
вона не встигає за швидким нарощуванням потенціалу
обсягів і кардинальними змінами у структурі світового
виробництва [3, с. 13—14].
Найбільш наочно слабкість конкурентних позицій
підприємств ГМК виявилися у 2008—2009 роках. Для
врятування ситуації держава змушена була в черговий
раз вжити екстраординарних заходів щодо підтримки
металургії, в тому числі, і за рахунок бюджету. Падіння
обсягів виробництва в металургії у 2008—2009 роках
становить 12,3% і 26,7% відповідно. Збитки металургійних підприємств у 2010 році становили близько
3,5 млрд грн.
І хоча посткризовий період характеризувався
відновленням зростання обсягів виробництва на рівні
12,2% у 2010 році і 8,9% у 2011 році, проте за підсумками 2011 року докризових показників виробництва за
усіма основними видами металопродукції ще не було
досягнуто (табл. 1). У 2011 році обсяг виплавки сталі з
напівфабрикатами становив 81,2% від рівня 2007 року,
чавуну — 81,2%, прокату — 79,6%, труб — 78,6%, феросплавів — 60%.
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Таблиця 1. Обсяги виробництва основних видів металопродукції, млн т.
Найменування
продукції
Сталь з
напівфабрикатами
Чавун
Прокат готовий
чорних металів
Труби та профілі
пустотілі
Феросплави

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

39.3

41.6

43.7

38.2

30.3

33.3

35.5

30.7
22.7

32.9
22.4

35.6
24.5

31.0
20.5

25.7
16.1

27.4
17.6

28.9
19.3

2.4

2.8

2.8

2.5

1.7

1.9

2.2

1.7

1.9

2.0

1.7

1.2

1.7

1.2

Складено за даними Держстату України "Виробництво основних видів готової продукції" за 2005 — 2011 р.р Електронний
ресурс http/ www. Ukrstat.gov.ua

І хоча наведені цифри демонструють позитивний
тренд функціонування металургійної галузі у 2011 році,
проте без детального аналізу вони не дозволяють однозначно позитивно оцінити потенціал і можливості металургійної промисловості України навіть на середню
перспективу, оскільки ці статистичні дані не відображають рівні рентабельності, їх прибутковість або збитковість [3, с. 13].
На підставі вищевикладеного та аналіз актуальних
економічних питань у металургійній галузі України обумовлюють актуальність досліджень в межах проблеми
стабілізації та подальших якісних змін у діяльності
підприємств ГМК. Не викликає сумніву, що фінансовий
стан, його аналіз і прогнозування є основою для прийняття обгрунтованих та ефективних управлінських
рішень, спрямованих на забезпечення платоспроможності, прибутковості та зростання майнового потенціалу підприємств ГМК в короткостроковому та довгостроковому періоді. І це не випадково, оскільки фінансовий стан — це важлива характеристика підприємства яка
відображає результати господарської діяльності та визначає його фінансову спроможність. Результати аналізу фінансового стану дозволяють формувати відповідну фінансову політику та розробити заходи, направ-

лені на підвищення ефективності використання фінансових ресурсів суб'єктів господарювання [1, с. 1].
У свою чергу, ефективність управління фінансовим станом підприємства, у тому числі, й у контексті
визначення перспектив його розвитку, залежить не
лише від проведення його аналізу, а від доцільності
використання того чи іншого методу оцінки фінансового стану підприємства, його адаптації до сучасних
завдань і цілей розвитку, його поведінки щодо
зовнішніх та внутрішніх змін, інвестиційного та податкового середовища.
Зауважимо, що накопичений досвід щодо аналізу
фінансового стану підприємства потребує критичного
осмислення щодо офіційних методик, положень та розробок науковців, які стосуються трактування змісту поняття "фінансовий стан" підприємства. Аналіз існуючих
тлумачень сутності поняття "фінансовий стан" свідчить
про їхнє розмаїття й неузгодженість. Кожне з визначень
є по-своєму індивідуальним в відрізняється від інших. У
процесі дослідження було виявлено, що більшість авторів звужують це поняття, аналізують окремі його елементи: фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність. Як нам здається, такий підхід призводить до
викривлення змісту поняття "фінансовий стан".

Рис. 2. Фінансовий стан як система взаємопов'язаних елементів
Джерело: [1, c. 5].
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Рис. 3. Схема аналізу фінансового стану підприємства

У повній мірі як нам здається, дає можливість розкрити зміст поняття "фінансовий стан" підхід розглядати фінансовий стан підприємства як систему, що
включає взаємопов'язані між собою елементи (рис.
2).
Слід мати на увазі, що між наведеними вище групами фінансових показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, існує взаємозв'язок і взаємозалежність. Показники фінансової стійкості характеризують структуру капіталу та залежність підприємства від
зовнішніх джерел фінансування та мають зв'язок з обо-

ротністю кредиторської заборгованості, а на розмір
власного капіталу впливає обсяг прибутку, отриманого
у звітному періоді. Показники платоспроможності, що
відображають здатність підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання, пов'язані з оборотністю оборотних коштів та кредиторської заборгованості. Така
залежність вказаних груп фінансових показників та їх
різне співвідношення виключає однозначну характеристику фінансового стану підприємства. Для вирішення
даного питання доцільно використання системного
підходу до аналізу та прогнозування фінансового ста-

Рис. 4. Структура аналізу фінансового стану підприємства
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ну підприємства, що дозволяє вивчати динаміку його
змін у взаємообумовленості.
Необхідно зазначити, що аналіз фінансового стану
підприємства є класичним способом аналізу. Його проведення включає такі етапи:
1. Збір інформації й оцінка її вірогідності, відбір
даних з форм фінансової звітності за аналізований період часу.
2. Перетворення типових форм фінансової звітності
в аналітичні.
3. Характеристика структури звіту (вертикальний
аналіз) і зміни показників (горизонтальний аналіз).
4. Розрахунок й групування показників за основними напрямами аналізу.
5. Виявлення й зміна показників за досліджуваний
період.
6. Встановлення взаємозв'язків між основними аналізованими показниками й інтерпретація результатів.
7. Підготовка висновку про фінансовий стан підприємства.
8. Виявлення "вузьких" місць і пошук резервів.
9. Розробка рекомендацій з поліпшення фінансового стану підприємства.
Основні напрями фінансового аналізу відображені
на рисунку 3.
Структура аналізу фінансового становища складається з декількох основних блоків (рис. 4).
1. Склад і структура балансу.
2. Фінансова стабільність підприємства.
3. Ліквідність і платоспроможність.
4. Рентабельність.
5. Ділова активність.
Ці блоки взаємозалежні і являють собою структуру
аналізу, на підставі якої проводяться розрахунки й групування показників, що дають найбільш точну й об'єктивну картину поточного фінансового становища
підприємства.
Предметом фінансового аналізу підприємства є
фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання.
Це пояснюється тим, що неефективність використання фінансових ресурсів призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації
продукції; до невиконання плану прибутку, зниження
рентабельності підприємства, до загрози економічних
санкцій.
Проте існують складності проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено:
1) нестабільністю економіки;
2) кризовим станом.
В умовах постійної зміни інформації багато фінансово-економічних показників розрахованих на певний
час, можуть надалі загубити свою цінність для аналізу у
зв'язку з нестабільністю національної валюти, по якій
розраховувався цей показник.
Певну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства надають:
— різні форми власності, наприклад, чимало показників, що характеризують фінансовий стан акціонерних
підприємств не можуть бути розраховані по причині
відсутності або слабкого розвитку у державі ринку

цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і
за якими можна б було судити про положення емітентів;
— нестабільність законодавчої бази (фінансового
податкового права), це також ускладнює проведення
аналізу фінансового стану підприємства.
Що стосується цілей фінансового аналізу, то вони
зводяться до наступного [4, с. 34]:
— оцінити минулу фінансово-господарську діяльність підприємства;
— підготувати інформацію, яка необхідна для прогнозування.
Цілі аналізу будуть досягнуті в результаті рішення
взаємозалежного набору аналітичних задач:
— визначення фінансового стану підприємства на
момент проведення аналізу;
— виявлення тенденцій і закономірностей розвитку підприємства;
— визначення "вузьких" місць, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства;
— виявлення резервів, які підприємство може використовувати для поліпшення фінансового стану.
Слід мати на увазі, що цілі фінансового аналізу обумовлюють і його основні завдання, а саме:
— дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;
— дослідження ефективності використання майна
(капіталу) підприємства, забезпечення підприємства
власними оборотними коштами;
— об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності,
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
— оцінка становища суб'єкта господарювання на
фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
— визначення ефективності використання фінансових ресурсів. Аналіз фінансового стану підприємства є
необхідним етапом для розробки планів і прогнозів
фінансового оздоровлення підприємств.
Кредитори та інвестори аналізують фінансовий стан
підприємств, щоб мінімізувати свої ризики за позиками
та внесками, а також для необхідного диференціювання відсоткових ставок.
У результаті фінансового аналізу менеджер одержує певну кількість основних, найбільш інформативних
параметрів, які дають об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства. При цьому в ході аналізу
менеджер може ставити перед собою різні цілі: аналіз
поточного фінансового стану або оцінку фінансової
перспективи підприємства.
Аналізом фінансового стану займаються не тільки
керівники й відповідні служби підприємства, але і його
засновники, інвестори — з метою вивчення ефективності використання ресурсів; банки — для оцінки умов
кредитування й визначення ступеня ризику; постачальники — для своєчасного одержання платежів; податкові інспекції — для виконання плану надходження засобів у бюджет і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.
Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, що
контролюються органами на основі опублікованої
звітності. Його ціль — установити можливість вигідно-
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Рис. 5. Алгоритм прогнозування фінансового стану підприємства

го вкладення засобів, щоб забезпечити максимум прибутку й виключити втрати.
Зовнішній фінансовий аналіз має свої особливості,
які зводяться до такого:
— орієнтація аналізу на публічну, зовнішню звітність
підприємства;
— множинність суб'єктів-користувачів;
— різноманітність цілей і інтересів суб'єктів аналізу;
— максимальна відкритість результатів аналізу для
користувачів;
— розмаїтість цілей й інтересів суб'єктів аналізу;
— наявність типових методик, стандартів обліку й
звітності;
— обмеженість завдань аналізу при використанні
тільки зовнішньої звітності.
Що стосується основного змісту зовнішнього фінансового аналізу, який здійснюється партнерами підприємства, контролюючими органами на основі даних публічної фінансової звітності, то він включає:
— аналіз абсолютних показників прибутку;
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— аналіз показників рентабельності;
— аналіз фінансового стану, фінансової стабільності підприємства, його платоспроможності та ліквідності балансу;
— аналіз ефективності використання залученого капіталу;
— економічна діагностика фінансового стану
підприємства. На відміну від внутрішнього, відповідні
складові зовнішнього аналізу більш формалізовані та
менш деталізовані.
Необхідно підкреслити, що різниця у змісті зовнішнього і внутрішнього аналізу пов'язана з різницею
інформаційного забезпечення і завдань, що їх вирішують обидва ці види аналізу.
Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, його результати використаються для планування, контролю й прогнозування фінансового стану
підприємства. Його ціль — забезпечити планомірне надходження коштів і розмістити власні й позикові засоби
таким чином, щоб дістати максимальний прибуток і виключити банкрутство.
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Основним змістом внутрішнього (традиційного) аналізу фінансового стану підприємства є:
— аналіз динаміки прибутку та рентабельності
підприємства і факторів, що на них впливають;
— аналіз кредитоспроможності підприємства;
— оцінка використання майна та вкладеного капіталу;
— аналіз власних фінансових ресурсів;
— аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства;
— аналіз самоокупності підприємства.
Він здійснюється аналітиками підприємства і грунтується на широкій інформаційній базі, включаючи й
оперативні дані.
Дослідження та узагальнення поглядів вчених
щодо сутності економічного прогнозування дає можливість виокремити декілька підходів до визначення
прогнозу і прогнозування: ймовірнісний, який розглядає прогнозування як пошук імовірного стану об'єкта прогнозування у майбутньому; системний, що
базується на вивченні окремих елементів об'єкта прогнозування, які в сукупності являють собою цілісну
систему; пізнавальний, що підкреслює роль людського фактора у прогнозуванні; управлінський, який розглядає прогнозування на рівні суб'єктів господарювання.
На наш погляд, можна погодитися з позицією вчених, які під прогнозуванням фінансового стану підприємства розуміють розробку системи науково обгрунтованих імовірнісних припущень про базові і альтернативні
структурні зміни в активах та пасивах підприємства, обумовлених використанням капіталу
З урахуванням наявного інформаційного забезпечення можна запропонувати алгоритм прогнозування
фінансового стану підприємства та визначити наступні
етапи його проведення: підготовчий, аналітичний та прогностичний (рис. 5) [1, c. 7].
Безперечно, що розробка прогнозу фінансового
стану підприємства може здійснюватися, як його аналіз
та оцінка, з використанням великої кількості методів,
враховуючи сутність, переваги і недоліки кожного з них.
При цьому, слід виходити із можливостей адаптації того
чи іншого методу до галузевих особливостей підприємства, отримання необхідної інформації щодо його
фінансового стану в конкретному періоді часу і в перспективі.

ВИСНОВКИ

У сучасних умовах аналіз й прогнозування стану
підприємства набуває всебічного значення, оскільки від
своєчасної та якісної його оцінки залежить ефективне
функціонування підприємства та його розвиток у майбутньому.
Фінансовий стан це важлива характеристика економічної та виробничої господарської діяльності підприємства у ринковому, конкурентному середовищі. Він
значною мірою визначає конкурентоспроможність
підприємства, його потенціал у діловій співпраці, дає
можливість оцінювати, якою мірою гарантовано реалізація економічних інтересів працівників та власників
підприємства, його партнерів з фінансових та інших
відносин.

В економічній літературі немає однозначного визначення поняття "фінансовий стан підприємства".
Більшість науковців звужують його сутність, досліджують тільки окремі його елементи. Доцільно ж розглянути фінансовий стан підприємства як систему, що складається з взаємопов'язаних між собою елементів.
Що стосується визначення поняття "прогнозування фінансового стану підприємства" то це не що інше як
розробка система науково-обгрунтованих імовірнісних
припущень тих змін, які можуть відбуватись в перспективі.
Тому, аналіз й прогнозування фінансового стану
підприємства може бути основою для прийняття обгрунтованих управлінських рішень спрямованих на стабілізацію фінансової та виробничої господарської діяльності підприємства, забезпечення внутрішніх і зовнішніх
умов його подальшого ефективного функціонування.
Відносно підприємств ГМК то аналіз і прогнозування фінансового стану повинно бути покладено в основу
розробки стратегії їх розвитку та подолання усіх негативних наслідків сучасної світової економічної рецесії.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Теоретичною основою сучасної теорії зайнятості є
ідеї й наукові концепції таких видатних представників
економічної теорії як, А. Сміт, Д. Рікардо, Т.Р. Мальтус,
Дж. С. Міль, К. Маркс, Дж. А. Маршалл, Дж. М. Кейнс,
П. Самуельсон та ін. Починаючи з 90-х років ХІХ століття, у зв'язку з переходом до ринкової економіки колишніх соціалістичних країн і її розбудова в Україні,
питання зайнятості населення почало привертати до
себе пильну увагу вітчизняних науковців. Йдеться про
наукові розробки Д.П. Богині, О.А. Бугуцького, Г.Р. Погосяна, П.Т. Саблука, П.М. Макаренка, Л.Ю. Мельника,
Л.Г. Бабенка, К.І. Якуби, Ю.М. Мершавина, Є.Г., Михайлова, А.В. Мерзляка, П.Ю. Буряка та багатьох інших.
Проте більшість теоретичних положень і концепцій
зайнятості, особливо що лежать у площині досягнення
раціональної й ефективної зайнятості, є недостатньо
обгрунтованими або дискусійними. В економічній літературі недостатньо уваги приділяється вивченню напрямів і засобів вирішення проблем повної зайнятості.
А це негативно впливає на практичне вирішення питань
щодо формування якісного трудового потенціалу та
його ефективного використання. У цілому це складна і
багаторівнева тематика, яка потребує різнопланових
досліджень, основу яких становлять теоретичні розробки.

МЕТА СТАТТІ

Метою статті є пошук нових підходів до проблем
зайнятості населенння, що потребує уточнення низки
питань відносно соціально-економічної сутності, зайнятості населення, безробітття, його причин та наслідків.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Визнання абсолютною більшістю колективів, вчених, практиків положення, згідно з яким "альтернативи
ринкової економіці не існує", дало підстави критично
сприймати державно-планову економіку і в "рожевому"
світлі сприймати ринкову. Свідомо чи не свідомо, але
замовчувався той незаперечний факт, що в радянські
часи, починаючи з 30-х років ХХ століття мала місце
повна зайнятість, тобто в Україні не було безробіття.
Більш того, для багатьох підприємств відчувався нестаток працівників (дефіцит кадрів).
Натомість країнам з ринковою економікою завжди
притаманна (за рідким виключенням) проблема дефіциту робочих місць. Можна без перебільшення стверджувати, що безробіття — одна з головних проблем ринкової економіки. Воно, як правило, оцінюється негативно, тобто є одним із проявів так званої "осічок" чи "фіаско" ринку. Такий підхід, на наш погляд, є дещо однобічним. І взагалі, вивчення соціально-економічної сутності зайнятості, яка є багаторівневим і складним економічним явищем потребує системного підходу. А його
в свою чергу слід почати з викладення соціальної та економічної сутності основних категорій і понять, які безпосередньо або опосередковано відносяться до тематики запропонованого дослідження.
Зайнятість — це господарсько-економічна діяльність
людей, яка спрямована на трансформацію природних
ресурсів у матеріальні й інші блага, придатні для задоволення зростання потреб людей, забезпечення їхнього
дозвілля та розвитку. Тобто йдеться про виробництво у
широкому розумінні цього процесу — безпосереднє виробництво, розподіл та обмін створених у ньому благ.

Інвестиції: практика та досвід № 1/2014
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У контексті соціально-економічних відносин між
людьми — зайнятість — це певна їхня складова з приводу створення робочих місць і підготовки кадрів.
На цих засадах здійснюється функціональне поєднання матеріальних і людських виробничих ресурсів
та їхнє виробниче функціонування. Зрозуміло, що для
цього необхідна кількісна і якісна відповідність факторів
виробництва. Звідки слідує висновок — що головними
умовами зайнятості є створення робочих місць і формування (підготовка) трудових ресурсів, які здатні привести їх у дію, ефективно й раціонально використовувати.
У цьому зв'язку виникає питання — хто і як це
здійснює?
У ринковій економіці суб'єктами на ринку праці є
роботодавці та працівники. Держава виступає в ролі роботодавця на державних підприємствах, але її головна
роль полягає у формуванні, визначенні й контролі поведінки та регулювання інтересів правил партнерів на
ринку праці. Принципи державної політики зайнятості
передбачають активну політику, спрямовану на сприяння повної, продуктивної вільно обраної зайнятості, розвиток людських ресурсів для праці, підтримку підприємництва тощо [6, с. 91].
У натуральному господарстві фактори виробництва поєднуються безпосередньо, тобто в окремій господарській одиниці створюють робочі місця і приводяться у дію одним і тим же суб'єктом (як правило у межах
сім'ї). Неповна зайнятість відсутня.
У ринковій економіці робочі місця створюються
тими суб'єктами, які мають для цього кошти, бажання й
професійні навички, тобто здійснювати господарську
діяльність. У їхньому складі доцільно виділити дві категорії потенційних товаровиробників. Самозайняті або як
їх раніше називали "прості" товаровиробники. Вони використовують власні засоби виробництва або отримують "чужі" на засадах оренди, лізингу, прокату тощо. У
першому випадку має місце тотожність власності і праці.
У другому — господарюючий суб'єкт є лише власником
створеного продукту, але економічно самостійним господарем (самостійно вирішує питання, що?, як?,
скільки? і для кого виробляти?) Капіталісти-роботодавці. Вони за власні або залучені кошти створюють
робочі місця, які приводяться у дію найманими працівниками. У цьому випадку виникають відносини двох
суб'єктів господарювання. Власника виробничих ресурсів, який для приведення їх у дію наймає працівників
відповідного кваліфікації профілю. Згідно з теорією
К.Маркса йдеться про відносини капіталіста-роботодавця (власника виробничих ресурсів) і найманих працівників (власників робочої сили). Такі відносини є експлуатацією найманих працівників, оскільки капіталіст безоплатно привласнює частку новоствореної найманцем
вартості (v+m) — додаткової вартості (m). Згідно деяких інших теорій наймана праця є своєрідним партнерством власників двох видів капіталу: один — уречевленого (робочі місця), другий — людського (робочої
сили). В контексті зайнятості немає значення тлумачення цього питання, оскільки в обох випадках йдеться про
приведення у дію робочого місця, незалежно від того,
хто його створив і хто є його власником. І головне, що і
роботодавці, і наймані працівники мають можливість
одержати необхідні життєві блага.

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" ст.1, (пункт 7) останнє визначається як не заборонена законодавством діяльність осіб, пов'язана із
задоволенням їх особистих та суспіьних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій
або іншій формі, а також діяльність членів однієї сім'ї,
які здійснюють господарську діяльність або працюють
у суб'єктів господарювання, заснованих на їх власності,
у тому числі безоплатно.
До зайнятих належать особи: 1) які працюють за
наймом; 2) працюють самостійно; 3) обрані, призначені
або затверджені на оплачувану посаду в органах державної влади, громадських об'єднаннях; 4) проходять
дійсну службу у збройних силах; 5) одержують професійну підготовку з відривом від виробництва; 6) ті, що
виховують малолітніх дітей, доглядають за хворими
тощо.
Якщо мова йде про суб'єкти господарської діяльності, то, на наш погляд, у соціально-економічному аспекті достатньо усіх зайнятих розділити на дві категорії:
1) найманці; 2) особи, які працюють самостійно. До речі,
в Україні 8 млн економічно активного населення проживає на селі, з них як наймані працівники працює лише
600 тис. осіб [3, с. 43]; зайнятість населення доцільно
також розглядати на двох рівнях: первинних господарських одиниць; макроекономічному аспекті, тобто
національної економіки, її окремих сфер і галузей. У
першому випадку головними питаннями зайнятості є
приведення в дію усіх робочих місць і повне й ефективне використання робочої сили працівників. Саме це є
першоосновою, базисом забезпечення економічної
ефективної стійкості й конкурентоспроможності будьякого підприємства. Такий аспект зайнятості потребує
окремого дослідження.
Для зайнятості в національному вимірі (або по її
сферам та галуззям) першочерговим є такий її аспект,
як забезпечення повної зайнятості. Остання це надання
суспільством усім працездатним особам можливості
займатися суспільно корисною працею відповідно до
їхньої професійної підготовки й бажання працювати
самому (самозайнятість) чи найматися до роботодавця.
У силу дій багатьох соціально-економічних факторів
практично в кожній країні з ринковою економікою має
місце неповна зайнятість або безробіття.
Безробіття — економічна категорія, яка показує
економічні відхилення з приводу вимушеної незайнятості працездатного населення. Слід зазначити, що кожна із держав прагне сформувати ефективну систему
соціального страхування на випадок безробіття насамперед, через функціонування відповідних фондів [7].
Безробіття — одна із головних проблем, притаманних ринковій економіці. В економічних літературних
джерелах питання щодо причини, видів й негативів безробіття вже розглядалося. Узагальнюючі різні підходи
до нього можна стверджувати, що безробіття зумовлене низкою причин. Головною з них є те, що ринкова економіка регулюється насамперед механізмом ринку, який
діє стихійно, звідки і такі "недоліки" ринкової економіки, як її циклічний розвиток і кризи надвиробництва,
спонтанний розвиток структури економіки тощо. Безробіттю сприяє і висока інтенсивність праці, незацікавленість бізнесових структур займатися низькоприбут-
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Таблиця 1. Динаміка кількості зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості
по Дніпропетровській області на кінець звітного періоду

Роки

Всього

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

89490
78240
79154
73062
63466
49576
39869
33945
52061
35173
33372
30548
34045

особи,
які не
були
зайняті
протягом
1 року

67515
59583
56631
55360
50439
41421
34739
30200
46697
32281
28539
26780
30307

У тому числі
у т.ч. за причинами незайнятості
вивільнені у зв’язку
зі змінами в
організації
виробництва та
звільнені
випускники
військовослужбовці,
за
навчальних
звільнені за
власним
закладів
скороченням
бажанням
чисельності або
штату без права на
пенсію
10879
39057
2668
8941
29365
2017
6939
23924
1837
4931
17895
1714
3337
15509
1485
2744
10769
1132
2277
7924
752
1997
7058
560
2262
9229
955
4870
7465
1352
2280
7301
1681
1963
6785
1131
2695
6323
941

не
зайняті
з
інших
причин

14911
19260
23931
30820
30108
26776
23786
20585
34251
18594
17277
16901
20348

особи,
які не
були
зайняті
з
різних
причин
більше
1 року
21975
18657
22523
17702
13027
8155
5130
3745
5364
2892
4833
3768
3738

Джерело: [4].

ковими видами діяльності, необхідністю резерву робочої сили. Відносно економічних негативів безробіття, то
вони визначаються більшістю однаково: неповне використання трудових ресурсів (потенційні втрати), витрати на утримання безробітних. Варто відмітити, безробіття — це не тільки економічні, але й соціальні втрати,
які неможливо компенсувати жодною допомогою з боку
держави. Загалом воно посилює соціальне напруження в суспільстві. І не випадково в кожній країні світу активним суб'єктом процесу зайнятості є держава й місцеві
органи влади, а також різні недержавні інституції. Не є
виключення з цього правила й Україна. Слід узяти до
уваги, що охоплення безробітних заходами активного
сприяння зайнятості не можна безмежно збільшувати з
двох причин: перша — дефіцит фінансових ресурсів.
Друга причина пов'язана з обмеженістю кількості
вільних робочих місць, на які можуть бути прийняті безробітні [5].
Оскільки повну зайнятість в ринковій економіці забезпечити вкрай проблематично, то кращим варіантом
є звести безробіття до нетривалого терміну для тих,
хто через різні причини покинув своє робоче місце і
бажає знайти нове, або хто вперше веде пошук роботи.
В Україні з самого початку ринкової трансформації
одержавленої економіки і дотепер виникла проблема
повної зайнятості. На прикладі Дніпропетровської області розглянемо її стан та гостроту (табл. 1).
З даних таблиці 1 можна зробити такі висновки. Поперше, у 2012 році у порівнянні з 2000 роком кількість
безробітних зменшилася в 2,6 рази за період 2009 —
2012 роки контингент безробітних більш менш стабілізувався — у середньому за рік становив 33,3 тис. осіб.
У 2012 році у складі безробітних 89,0% — це особи,
які не були зайняті до 1 року. По-друге, за причинами
незайнятості найбільша частка тих, які не зайняті з інших
причин — 59,8%, а частка звільнених за власним бажанням становить 18,6%, у 2000 році — 12,2%.
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По-третє, у 2007 році спостерігалася найменша
кількість безробітних випускників навчальних закладів
(752 особи), у 2012 році — 941 особи, тобто збільшилось на 189 осіб.
Вищенаведені дані характеризують абсолютні дані
щодо динаміки і кількості безробітних. Але масштабність цієї проблеми, її гострота і визначають відносні
показники (рівень зайнятості населення, рівень безробіття).
Рівень зайнятості населення у І півріччі 2013 року
по Дніпропетровській області становив 61,7%. Найчастіше ринкову економіку пов'язують з безробіттям. Прийнято вважати, що рівень безробіття від 1 до 3% цілком
допустимий, з безробіттям у 5% — економіка може
існувати, але вже 7% — соціально небезпечний рівень
[6, с. 86].
Рівень безробіття (за методологією МОП) по Україні
становить у І півріччі 20013 року — 7,5%, у Дніпропетровській області — 6,7% (у І півріччі 2012 року відповідно 7,8% і 7,5%).
Відмітимо одну, на перший погляд, суперечливу проблему зайнятості, а саме: наявність безробіття поряд із
вакансіями. Пояснюється це в першу чергу невідповідністю уречевленого і людського факторів виробництва, тобто техніко-технологічними параметрами вільних
робочих місць і професійною підготовкою незайнятих.
Крім того, у певній мірі це зумовлено так званим "непристижністю" робочих місць або їхнім розташуванням
в місцевості, яка неприваблива для безробітних, низький рівень заробітної плати, відсутністю житла тощо.
Одним із важливих засобів розширення зайнятості
населення і зменшення безробіття є залучення до
підприємництва й самозайнятості безробітних громадян. Цей процес ми розуміємо як ланцюг дій центру зайнятості (у певних випадках — разом з партнерами), який
складається із певних компонентів (етапів) [5, с. 189].
Так, в базі вакансій служби зайнятості Дніпропетровської області станом на 1 жовтня 2013 року налічу-
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валось майже 9,6 тис. вільних робочих місць. Найбільший попит роботодавців спостерігався на кваліфікованих з інструментом (майже кожна п'ята вакансія), експлуатації та контролювання за роботою технологічного
устаткування, складання устаткування та машин професіоналів та робітники обслуговування.
Водночас кількість зареєстрованих безробітних становила майже 29 тис. осіб (з них 42,2% — молодь віком
до 35 років).
У середньому на 10 вакансій претендувало 30 безробітних. Відповідно можна стверджувати, що заповнення вакансій на третину зменшило б безробіття, а
це вигідно і роботодавцям, і безробітним, і суспільству. Адже середньомісячний розмір допомоги по
безробіттю у вересні 2013 року становив 1236,0 грн.
бюджетних коштів (проти 1086,0 грн. у вересні 2012
року).
У кожній області України, у т.ч. Дніпропетровській
створені і діють служби зайнятості. Ось лише деякі дані
щодо останньої в Дніпропетровській області. За сприяння Дніпропетровської служби зайнятості у січні —
вересні 2013 року отримали роботу — 40523 особи, з
них: 26745 зареєстрованих безробітних; проходили професійне навчання — 9782 безробітних; видано 1175
ваучерів особам, віком старше 45 років.
Станом на 01.10.2013 кількість зареєстрованих безробітних по області склало 28957 осіб (отримували допомогу по безробіттю — 22478 особи), з них: жінки —
17623 особи (60,9%), молодь — 12206 осіб (42,2%);
особи, що проживають у сільській місцевості — 5207
осіб (18,0%); особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування — 9193 осіб (31,7%); проходять
професійне навчання — 6293 особи (2,2%).

ВИСНОВКИ

Будь-якій моделі економіки притаманні як позитиви, так і негативи. Не є виключенням і ринкова економіка. Одно із найбільш гострих її соціально-економічних проблем — є неповна зайнятість або безробіття. За
визначенням Міжнародної організації праці (МОП) безробітним є особа, яка може і бажає працювати, але не
знаходить робочого місця. Чимало безробітних готові
працювати, але не знаходять або не отримують від служби зайнятості роботи, яка відповідає їхній професійній
підготовці, стажу, досвіду, або не є престижною чи низькооплачуваною.
Безробіття зумовлено низкою причин. І сам по собі
ринковий механізм не в змозі вирішити проблему безробіття. І, як вважав Дж. Кейнс, навіть повну зайнятість
супроводжує безробіття (3—4%), оскільки деякі його
форми принципово неможливо усунути (наприклад,
фрикційне і структурне безробіття).
Безробіття — це неповне використання трудових
ресурсів (потенційні втрати суспільства)і значні прями
витрати на утримання безробітних за рахунок бюджетних коштів чи інших членів сім'ї. Великі й соціальні втрати несуть безробітні. Відносно певних позитивів, то
йдеться про зменшення плинності кадрів в умовах безробіття, підвищення дисципліни праці, умови для зменшення рівня зарплати, тобто безробіття вигідно роботодавцям [3, с. 312—317]. Натомість вважаємо, що втрати від безробіття істотно перевищують певні позитиви. І

не випадково в усіх країнах держави роблять усе можливе для його зменшення.
Література:
1. Закон України "Про зайнятість населення". Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, ст. 243 із змінами, внесеними згідно із Законом № 406 — VІІ від
04.07.2013.
2. Мельник Л.Ю. Макаренко П.М. Політична економія: навчальний посібник — Дніпропетровськ; Пороги,
2005 — 430 с.
3. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки
на період до 2020 року; Збірник матеріалів чотирнадцятих зборів Всеукраїнського конгресу вчених, економістів-аграрників, Київ, 16—17 жовтня 2012 р./редкол.: Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук та ін.: К.: ННЦ "ІАЕ",
2013. — 762 с.
4. http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/rp/rp10.htm
5. Маршавин Ю.М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу: монографія.
— К. Альтеркрес, 2011. — 396 с.
6. Мерзляк А.В., Михайлов Є.П., Корецький М.Х.,
Михайлова І.О. Економіка праці і соціально-трудові
відносини: Навчальний посібник (під ред.. проф. Є.П. Михайлова), Київ: Центр навчальної літератури, 2005. —
240 с.
7. Буряк П.Ю., Карлінський Б.А., Григор'єва М.І.
Економіка праці і соціально-економічні відносини: навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 440 с.
References:
1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of
Ukraine "On Employment", Visnyk Verkhovnoi Rady
Ukrainy, vol. 24, p. 243.
2. Melnik, L.Yu. and Makarenko, P.M. (2005),
Politychna ekonomiia [Political Economy], Porohy,
Dnepropetrovsk, Ukraine.
3. Lunenko, Yu.O. Sabluk, P.T. and others (2013), "The
development strategy of the agricultural sector for the
period to 2020", Zbirnyk materialiv Chotyrnadtsiatykh
richnykh zboriv Vseukrains'koho konhresu vchenykh
ekonomistiv-ahrarnykiv [Proceedings of the fourteenth
annual meeting of the All-Ukrainian Congress of Scientists
agricultural economists], Kyiv, Ukraine, 762 p.
4. The official site of Dnepropetrovsk State Statistics
Service (2013), "Statistics of Labor", available at: http:/
/www.dneprstat.gov.ua/statinfo/rp/rp10.htm (Accessed 4 October 2013).
5. Marshavyn, U.M. (2011), Rehuliuvannia rynku pratsi
Ukrainy: teoriia i praktyka systemnoho pidkhodu [Labor
market regulation in Ukraine: Theory and Practice systemic
approach], Alterkres, Kyiv, Ukraine.
6. Merzlyak, A.V. Mikhailov, E.P. Koretsky, M.H. and
Mikhailova, I.O. (2005), Ekonomika pratsi i sotsial'notrudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations],
Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
7. Buryak, P.U., Karlinsky, B.A. and Grigorieva, M.I.
(2004), Ekonomika pratsi i sotsial'no-ekonomichni
vidnosyny [Labour economics and socio-economic
relations], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 24.11.2013 р.

75

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 658:336.5.02:65.014

Д. М. Куніна,
аспірант, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ЯК СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
D. Kunina,
graduate student, State Higher Educational Institution "National Mining University"

ANALYSIS OF INNOVATIVE REGIONAL DEVELOPMENT AS AN ENVIRONMENT
FOR INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN UKRAINE
Інноваційна діяльність підприємств України залежить від оточуючого бізнес-середовища, а
саме від регіональної та національної політики інноваційного розвитку, а також від умов функціонування наукових установ регіонів як потенційних партнерів підприємств у інноваційному
розвитку.
Управління інноваційним розвитком промислових підприємств може бути побудовано на двох
моделях: модель з використанням придбаних інтелектуальних активів та модель з використанням власних інтелектуальних активів.
Управління інноваційним розвитком промислових підприємств може бути побудовано на
моделях інноваційної діяльності, як такої, або трансферу технологій.
Промисловим підприємствам України бракує бізнес-проектів у сфері створення інноваційної продукції масового призначення. У свою чергу, наукові установи — прямі постачальники
інтелектуального капіталу — орієнтовані на ринки, де переважає монополія або олігополія, кожна
з яких має свої наслідки для умов інноваційного розвитку підприємств.
Важливим питанням в управлінні інноваційним розвитком підприємств України залишається
питання розподілу прав власності на економічні вигоди від інноваційної діяльності, що також
стримує інноваційний розвиток підприємств.
Innovation activities of enterprises in Ukraine depends on the surrounding business environment,
namely the regional and national innovation policy development, as well as the conditions of the
functioning of scientific institutions in the regions as a potential partners in business innovation.
Management of innovation development industry can be built in two models: the model with using
the acquired assets and the model with using its intellectual assets.
Management of innovation development industry can be built on models of innovation, as such, or
technology transfer.
It's lack of business projects for industrial enterprises of Ukraine in the sphere of creation of
innovative products of the mass assignment. In turn, research institutions (the direct providers of
intellectual capital) are focused on markets where monopoly or oligopoly prevails, each of them has
implications for the conditions of the development of innovative enterprises.
An important issue in the management of innovation development of Ukraine's enterprises is the
distribution of ownership of the economic benefits of innovation, which also inhibits the development
of innovative enterprises.
Ключові слова: економіка, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інновації, інвестування, промислове підприємство, трансфер технологій.
Key words: economy, industrial enterprise, innovation, innovative development, investment, technology transfer.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

та проголошену політику інноваційного розвитку, інноУ теперішній моделі економічного розвитку Украї- ваційна діяльність підприємств, особливо промислових,
ни спостерігається проблема, яка потребує вирішення. не набула масового характеру. Вочевидь, стимули, приЦя проблема полягає у тому, що попри існуючі концепції значені для інтенсифікації інноваційної діяльності
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підприємств, не мають очевидної дії та потребують удосконалення. При цьому, нерідко відбувається підміна
понять "інноваційна" діяльність та "інвестиційна"
діяльність. Таким чином, проблема формування платформи для інноваційної діяльності промислових
підприємств, створення умов для отримання ними вигод є актуальною та значимою для розвитку економіки
України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Слід відмітити, що питання інноваційного розвитку
економіки України розроблялися та досліджувалися
багатьма вітчизняними вченими. Серед них О.І. Амоша,
В.М. Геєць, В.В. Дорофієнко, Г.Г. Півняк, В.П. Семиноженко, В.П. Соловйов, Л.І. Федулова, О.М. Шашенко та
інші.
Автор О.В. Писарчук у своїй дисертації вдосконалює теоретичні положення синтезу системи управління інноваційним розвитком підприємств промисловості, розробляє методичні підходи і практичні рекомендації щодо його впровадження та використання.
Також для поліпшення процесу управління розвитком
уточнює об'єкт системи управління інноваційним розвитком підприємства: виділяє чотири основні напрями
управлінського впливу, розподіл на які обумовлений
їх залежністю від спрямування дії, обсягу ресурсів,
зокрема фінансових, часу, необхідного для втілення
та впровадження змін: внутрішні перетворення, продуктові інновації, технічні перетворення та технологічні
інновації [7].
Проблему венчурного інвестування металургійних
підприємств у своїй дисертації розглядає Л.А. Шило, яка
розробила модель контролю стану прибутковості венчурних інвестицій металургійних підприємств шляхом
поєднання класичної та сучасної теорій вибору портфеля інвестора, яка дає змогу венчурному інвестору
здійснювати комплексне управління загальною прибутковістю портфелю цінних паперів новостворюваних та
діючих інноваційних підприємств [12].
У своїй дисертаційній роботі Т.П. Близнюк особливу увагу приділяє інноваційній діяльності підприємства
з позиції теорії циклічності розвитку економіки. Систематизує фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на інноваційну діяльність підприємства та його інноваційну сприйнятливість. Пропонує
більш детальне визначення поняття "інноваційна
діяльність підприємства" як складної динамічної системи заходів з використання результатів закінчених науково-технологічних досліджень, організаційно-економічних розробок або інших науково-технічних досягнень, яка функціонує під впливом факторів середовища всіх рівнів (зовнішнього та внутрішнього) з метою
задоволення постійно мінливого індивідуального попиту і потреб суспільства в цілому в конкурентоспроможній
продукції (товарах, послугах) [4].
Однак, не зважаючи на значну теоретичну базу, налагодження ефективних інноваційних процесів на
підприємствах відбувається доволі повільно. Не всі
підприємства вважають вигідною модель інноваційного розвитку внаслідок доволі високих ризиків впровадження інновацій, нестабільності зовнішнього еконо-

міко-політичного середовища. Не зрозумілими залишаються правові умови здійснення інноваційної діяльності.

ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою досліджень, викладених в даній роботі, є
аналіз інноваційного регіонального розвитку як середовища функціонування промислових підприємств на
інноваційній основі. Це сприяє більш глибокому розумінню тих умов, в яких сьогодні працюють українські
підприємства з точки зору інноваційних процесів. Також
на основі зроблених у дослідженні висновків щодо регіональних інноваційних тенденцій може бути сформована більш адекватна модель управління промисловими підприємствами з метою їх інноваційного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Важливим з практичної точки зору є аналіз основи
розвитку регіону. За його допомогою можна оцінити,
що є рушійною силою регіональних змін. Економічне
зростання та нарощення фінансової бази для впровадження заходів екологічної безпеки, підтримки високих
стандартів якості життя населення регіону, які здійснюються на основі реалізації первинних або проміжних
ресурсів, свідчать про ресурсний тип регіонального розвитку.
У разі, коли регіональний розвиток відбувається на
основі продажу продукції кінцевого споживання, у
структурі собівартості якої значна частка належить витратам на придбання або створення об'єктів інтелектуальної власності, то такий регіональний розвиток можна оцінювати як інноваційний.
Слід зауважити, що згідно з теорією економіки
знань інтелектуальний капітал є одним з основних факторів розвитку, тому економічне зростання на основі реалізації цього виду капіталу також відноситься до ресурсного типу розвитку. Інноваційним регіональний розвиток буде тоді, коли шляхом використання інтелектуального капіталу у регіональній економіці буде виготовлятися продукція, призначена для споживання проміжними або кінцевими споживачами.
В Україні й дотепер переважає ресурсний тип розвитку, оскільки основну частку в обсязі реалізації займає природна сировина та ресурсномістка продукція.
Так, в експорті України у 2011 р. частка мінеральних
продуктів склала 15%, продукції хімічної промисловості
— 7,9%, недорогоцінних металів та виробів з них —
32,3%; готових харчових продуктів — 4,1%, полімерних матеріалів — 1,4%, деревини — 1,6% [10]. Поряд
з цим, частка інноваційної продукції у експорті 27 країн
Європи у 2006 р. становила 16,2%, Японії — 20,4%,
США — 26,1%, Південної Кореї — 28,7% [2].
Порівняємо деякі показники інноваційного розвитку, регіонів України та Європи (таблиця 1).
Коли у регіонах Європи у період з 2005 по 2011 рр.
спостерігається нарощення частки витрат на науку та
дослідження по відношенню до ВВП з 1,83% до 2%, в
середньому по регіонах України цей показник мав різко
негативну тенденцію, скоротившись з 1,9% до 0,8%.
Аналогічне явище спостерігається у показниках
кількості дослідників, зайнятих у інноваційній діяльності, середній кількості дослідників на одну наукову
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значній кількості дослідників та
патентних заяв, обсяг реалізованої інноваційної продукції
2005
2008
2011
вдвічі менший, ніж у регіонах
Регіони
Регіони
Регіони
Регіони
Регіони
Регіони
Показник
Європи.
України Європи України Європи
України
Європи
Витрати на науку та
Натомість у Європі запас
1,9
1,83
1,66
1,92
0,8
2
дослідження, % від ВВП:
міцності
процесу впровадження
Витрати на науку та дослідження
100
100
100
100
100
100
у виробництво інновацій наза джерелами фінансування, %:
стільки високий, що він дозвоу т.ч. підприємства
87,7
54,1
60
54,8
65
54,1
держава
34,5
33,8
34,9
ляє утримувати частку реалізо0,48
2,8
1,59
наукові установи
0,8
0,9
1
ваної інноваційної продукції
іноземні інвестори
2,74
9
0,96
8,8
19
8,4
приблизно на однаковому рівні
Частка витрат держави на науку
протягом 6 років при значних
та дослідження у загальних
1,6
1,52
1,61
1,52
1,65
1,52
державних витратах, %
скороченнях нових патентних
Кількість дослідників, зайнятих
заяв та кількості дослідників.
у інноваційній діяльності, тис.
105,5
2011,3
94,1
2256,2
92,4
2318,5
З цього можна зробити висосіб:
у т.ч. на підприємствах
35,8
705,9
36,1
813,8
37
813,6
новок, що регіональна економу державному секторі
216,5
230,8
237,3
ічна політика України, націлена
у наукових організаціях
69,7
1067,6
58
1187,7
55,4
1243,4
на економічне зростання за
Частка зайнятих у інноваційній
принципами сталого розвитку у
діяльності по відношенню до
0,51
0,95
0,42
1,03
0,49
1,04
працездатного населення, %
довготерміновій стратегічній
Частка зайнятих у інноваційній
перспективі, повинна грунтувадіяльності по відношенню до
0,55
37,8
0,48
39,6
0,5
40,1
тися на спеціально розроблезайнятого населення, %
них механізмах регулювання
Середня кількість дослідників на
0,1
0,88
0,07
1
0,07
1,2
1 підприємство, осіб
системних трансформацій інноСередня кількість дослідників на
ваційного типу. У свою чергу, ці
121
266
112
296
106
310
1 наукову організацію, осіб
механізми повинні бути зорієнСередній обсяг витрат на науку
товані на регулювання процесів
та дослідження на 1 дослідника,
10,1
100
12,7
106
8,6
62
тис. євро на рік
комерціалізації існуючих наукоЧастка реалізованої інноваційної
вих розробок та переведення їх
продукції у обсязі промислової
6,5
13,7
5,9
13,4
4,8
13,3
з наукової до бізнес-площини,
продукції, %:
а також на процеси інтенсифіКількість патентних заяв на
технологічну продукцію на 1
164
21015
179
16566
167
7147
кації власне наукової діяльності
млн мешканців
дослідників наукових установ.
Кількість осіб, що мають
80,3
525
91,1
490
95,03
488
Під інтенсифікацією науконауковий ступінь, тис. осіб
вої діяльності слід розуміти не
Джерело: розроблено автором на основі [2, 1, 3, 8, 5].
тільки нарощення кількості оторганізацію та на одне підприємство, частки зайнятих у риманих патентів, сформованих звітів, отриманих науінноваційній діяльності відносно загальної кількості кових ступенів, але й принципово якісний розвиток досзайнятого населення. При тому, що частка реалізова- ліджень. Для цього необхідні механізми державного та
ної інноваційної продукції у обсязі реалізованої промис- регіонального рівня, які б сприяли націлюванню дослілової продукції по регіонах України скоротилася з 6,5% дницької діяльності на пошук нових ринкових ніш, на
до 4,8% за період з 2005 по 2011 рр., кількість патент- створення не тільки виробничих, але й споживчих інноних заяв на високотехнологічну продукцію за цей же вацій, які охоплюють масовий ринок. Такі регулюючі меперіод навпаки збільшилася зі 164 на 1 млн мешканців ханізми повинні сприяти інтеграції маркетингової та досдо 167, а також кількість осіб, що мають науковий лідницької діяльності, оптимізувати співвідношення між
ступінь зросла на 18,3%.
фундаментальними, прикладними дослідженнями, науУ регіонах Європи обсяг реалізованої інноваційної ково-технічними послугами та розробками.
продукції по відношенню до реалізованої промислової
Наприклад, у 2011 р. в середньому по регіонах Укпродукції також скоротився, але не суттєво порівняно з раїни розробки склали лише 48% від загального обсяУкраїною, з 13,7% до 13,3%. Але разом з цим спосте- гу виконаних наукових та науково-технічних робіт. При
рігалося різке зменшення патентних заяв на високотех- цьому з решти 41% — це фундаментальні дослідження
нологічну продукцію — удвічі у 2011 р. порівняно з 2008 [6]. При тому, що оптимальним співвідношенням між
р., а також стабільне зменшення чисельності осіб, що обсягами фундаментальних, прикладних досліджень та
мають науковий ступінь. Це пов'язано з кризовими яви- розробок вважається 1:3:9 [13], в Україні таке співвіднощами 2008 р., а також значним підвищенням витрат на шення становить 1:0,84:2,26. Для порівняння у РФ у 2011
патентування результатів наукових досліджень та вар- р. зазначене фактичне співвідношення становило 1:1:3
тості навчання у аспірантурі та докторантурі європейсь- [9], у Японії у 1998 р. — 1:2:5 [11]. Наведені статистичні
ких наукових та освітніх установ [3].
дані доводять необхідність аналізу регіонального розПроведене дослідження показників інноваційного витку з точки зору його інноваційності та розробки мерозвитку регіонів свідчить про те, що в Україні науко- ханізмів активізації наукових досліджень у прикладній
вий потенціал використовується не ефективно: при та конструкторській сферах. У свою чергу, це дозвоТаблиця 1. Порівняння показників регіонального розвитку
інноваційного типу для регіонів України та країн Європи
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лить розробити ефективну політику регіонального економічного вирівнювання на інноваційній основі. У регіональному інноваційному розвитку України та Європи значно розрізняються показники структури витрат на
науково-дослідну та інноваційну діяльність за джерелами фінансування. Між тим, саме на основі аналізу
структури витрат на інноваційну діяльність можливо
визначити структуру власників інтелектуального капіталу регіонів.
В Україні протягом 5 останніх років власні кошти
підприємств складають більшу частину загальних обсягів фінансування інноваційних процесів, а частка державних коштів, навпаки, скорочується. Натомість, у 2011
р. значно зросли обсяги іноземних інвестицій у інноваційну та науково-дослідну діяльність підприємств та
наукових установ з 2,74% до 19%. Обсяг коштів від
грантів та інших фандрайзингових заходів з 36% у 2008
р. скоротився до 14% у 2011 р., що пов'язано з підвищенням вимог до подачі заявок на іноземні конкурси та
гранти, а також скороченням вітчизняного грантового
фінансування внаслідок чинників фінансово-економічної кризи [6].
На відміну від України, у регіонах Європи з 2005 до
2011 р.р. структура фінансування інноваційної та науково-дослідної діяльності залишається стабільною. При
цьому співфінансування інновацій підприємствами та державою відбувається у сталому співвідношенні 55% до
35% [2]. Постійна доля капіталу іноземних інвесторів у
фінансуванні інноваційних процесів на рівні 9% свідчить
про активну протекціоністську регіональну політику
Європи у галузі інновацій. Адже теперішні іноземні інвестиції у наукові розробки означатимуть у майбутньому
частку прав власності іноземних країн у створеній інтелектуальній власності, що ставить під загрозу інноваційну незалежність регіонів Європи у довготерміновій перспективі. Існуючі тенденції у динаміці показників регіонального розвитку інноваційного типу згідно класифікації розвитку за змістовною ознакою віддзеркалюються у показниках ефективності інноваційної діяльності, яка
здійснюється у регіоні. Так, у середньому по регіонам України ефективність процесу виробництва та реалізації
інновацій підприємствами знизилася. Якщо у 2007 р. на 1
грн витрат на інноваційну діяльність підприємств приходилося 4,42 грн. реалізованої готової інноваційної продукції, то у 2011 р. цей показник склав 2,97 грн/грн. На
перший погляд, це пов'язано з позитивними явищами у
інноваційному розвитку регіональної економіки, тому що
обсяги реалізованої інноваційної продукції та витрат на
інноваційну діяльність підприємств збільшилися. Але темпи приросту реалізації інновацій у 2011 р. склали 5% у
порівнянні з 2010 р., тоді як витрати на інноваційну
діяльність за цей же період зросли на 78%, що у підсумку викликало негативний рівень ефективності інноваційної діяльності по регіонах України. Разом з цим, при середній ефективності інноваційної діяльності підприємств
регіонів за період, що аналізується, на рівні 4,36 грн./
грн., середня ефективність виконаних наукових та науково-технічних робіт регіональними науковими установами складає 1,03 грн./грн. При цьому в середньому сукупні витрати на інноваційну діяльність підприємств перевищують загальні витрати на проведення наукових
робіт лише на 33%. Таким чином, спостерігається не

відповідність отриманих результатів від інноваційної
діяльності до витрачених на неї коштів на підприємствах
та у наукових установах. Причому процеси проведення
досліджень у наукових установах регіонів потребують
оптимізації з точки зору пошуку резервів скорочення
витрат та, водночас, підвищення якості результатів цих
досліджень. Під якістю результатів досліджень з економічної точки зору слід розуміти високий рівень ринкового запиту інновацій, розроблених у наукових установах з
боку проміжних та кінцевих споживачів.
У наукових установах України зайнято на 58%
більше науковців та дослідників, ніж на підприємствах;
середній річний обсяг реалізованої інноваційної продукції на 1 науковця, зайнятого на підприємствах регіонів, на 552% перевищує середній річний обсяг виконаних наукових робіт на 1 дослідника, що працює у наукових установах, а середній річний обсяг сукупних витрат на інноваційну діяльність підприємств регіонів у розрахунку на 1 інноватора всього на 136% більший за
аналогічний показник по регіональних наукових установах. Наведені статистичні дані дозволяють зробити
висновок про те, що механізми регулювання регіональної економіки з метою її розвитку на інноваційній основі повинні враховувати розподіл інноваційної діяльності на корпоративний та академічний сектори, брати
до уваги особливості формування витрат та прибутків у
цих секторах, термін створення, виведення на ринок та
окупності інновацій. Це суттєво впливає на стратегії управління процесами проведення досліджень та виробництва інноваційної продукції, а відтак і на основні результуючі показники регіональної економіки. Таким
чином, регулюючі інструменти впливу на активізацію регіонального інноваційного розвитку повинні сприяти
інтеграції діяльності наукових установ та підприємств
шляхом утворення кластерних, мережевих та інших
новітніх територіальних науково-виробничих форм. Це
обумовить досягнення найвищої сукупної ефективності
процесів наукових досліджень та виробництва інновацій, оскільки вище наведений аналіз існуючих тенденцій показав, що дослідницька діяльність наукових
установ значно відстає за показниками ефективності від
інноваційної діяльності підприємств.

ВИСНОВКИ

З проведених досліджень було зроблено наступні
висновки щодо розробки теоретико-методологічних
засад та практичних рекомендації управління інноваційною діяльністю підприємств України.
1. Інноваційна діяльність підприємств України залежить від оточуючого бізнес-середовища, а саме від регіональної та національної політики інноваційного розвитку, а також від умов функціонування наукових установ регіонів, як потенційних партнерів підприємств у
інноваційному розвитку.
2. Управління інноваційним розвитком промислових
підприємств може бути побудовано на двох моделях:
модель з використанням придбаних інтелектуальних
активів та модель з використанням власних інтелектуальних активів.
3. Управління інноваційним розвитком промислових
підприємств може бути побудовано на моделях інноваційної діяльності, як такої, або трансферу технологій.
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4. Промисловим підприємствам України бракує
бізнес-проектів у сфері створення інноваційної продукції масового призначення. У свою чергу, наукові установи — прямі постачальники інтелектуального капіталу — орієнтовані на ринки, де переважає монополія
або олігополія, кожна з яких має свої наслідки для умов
інноваційного розвитку підприємств.
5. Важливим питанням в управлінні інноваційним
розвитком підприємств України залишається питання
розподілу прав власності на економічні вигоди від інноваційної діяльності, що також стримує інноваційний
розвиток підприємств.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO QUANTITATIVE ASSESSMENT OF QUALITATIVE
ECONOMIC CATEGORIES
У цій статті досліджено проблеми оцінки якісних економічних категорій та розроблено методику переведення даних категорій у кількісні показники. Адекватність методики доведено на
прикладі її застосування при дослідженні економічної цінності товару.
This article investigates the problem of assessing qualitative economic categories and develops a
method of transferring subjective categories in the quantitative indicators. Adequacy of methods is
shown by its application in the study of the economic value of the goods.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

При проведенні наукових досліджень поширеною є
проблема кількісної оцінки якісних економічних категорій. Для цього існує дві причини:
1. Суб'єктивізм оцінки. У мікроекономіці при дослідженні поведінки споживачів широко використовується поняття "корисності", яке відображає суб'єктивну
міру задоволення індивіда від споживання благ. Існує
підхід, згідно з яким вважається, що споживач здатен
оцінити корисність в умовних одиницях виміру, так званих, "ютилях". Але, як доводить поведінкова економічна теорія, кількісне вимірювання подібних суб'єктивних
понять вкрай ускладнено. Навіть якщо ми зможемо чітко
описати критерії та шкалу кількісної оцінки рівня задоволення від споживання блага, то усунути непорозуміння, які виникають у процесі сприйняття людьми інформації, неможливо.

2. Відсутність точки відліку. Якщо необхідно виміряти будь-які фізичні параметри якогось об'єкту, то в
нашому розпорядженні є міжнародна система одиниць,
яка надає нам "лінійку" та систему основних одиниць
для виміру показників. Але в економіці існує багато категорій, для яких неможливо задати точку відліку або
одиницю виміру, наприклад, економічна безпека. Так,
її можна оцінювати кількісно, але окремо взяте значення немає для нас жодного сенсу. Рівень економічної
безпеки необхідно, перш за все, порівнювати із історичними даними та показниками інших країн.
Ще одним аспектом даної проблеми є те, що після
проведення кількісної оцінки якоїсь категорії можуть
виникати труднощі із її переведенням у грошову форму. Припустимо, що можна отримати точну оцінку рівня
задоволення споживача від споживання якогось блага,
але, як саме співвідносяться бали корисності та грошо-
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ва оцінка вартості товару, це залишається відкритим
питанням.
Таким чином, проблема полягає у необхідності розробки інструментарію для кількісної оцінки якісних економічних категорій, а також розрахунку на базі подібної
оцінки вартісних показників, наприклад, ціни товару.

Для узагальнення думки експертів щодо важливості
елементів цінності товару, наступним кроком є знаходження середніх оцінок. Для цього необхідно знайти середнє арифметичне значення усіх оцінок, які експерти
дали параметру i:

m

∑ xij

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

(2).
j =1 , i = 1, n
Питанням ціноутворення, а також оцінки економічxi =
m
ної цінності приділено увагу у наукових дослідженнях
Н.О. Бородкіна [1], Галасюка В.В. [2], Єлісєєва В.М. [3],
У результаті, буде отримано вектор-стовпчик X
Желтякова І.А. [4], Литвиненко Я.В. [5], Ілляшенко С.М.
середніх значень оцінок параметрів, який матиме ви[6], Павленко А.Ф. [7], Ревуцького Л.Д. [8;9], Тормоса
гляд:
Ю.Г. [10], Окландера М.А. [11] та ін.
 x1 
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
x 
2
Метою дослідження є розробка методичних підхоX = 
 ... 
(3).
дів до кількісної оцінки якісних економічних категорій
 
на базі експертного методу.
 xn 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Запропонований нами підхід буде розглядатись на
прикладі кількісної оцінки економічної цінності товару.
Першим кроком є встановлення предметної області,
тобто визначення товарів, які будуть аналізуватись та
порівнюватись. Дані товари мають бути приблизно однакові за своїми споживчими характеристиками. Таким
чином, формується певна вибірка з товарів.
Після того, як обрано продукт, необхідно визначити основні елементи його цінності, під якими розуміються параметри та характеристики товару, які впливають
на рівень задоволення споживача. Для більш глибокого аналізу виділених елементів цінності пропонується
застосовувати метод експертних оцінок з метою проведення кількісного аналізу цінності обраного товару.
Для цього на першому кроці формується група експертів, до якої включаються фахівці, які мають необхідний досвід роботи в обраному сегменті ринку. Після
формування групи експертів проводиться їх опитування на базі попередньо розроблених анонімних анкет.
При чому необхідно сформувати дві анкети.
Перша анкета слугує для оцінки експертами важливості того чи іншого елементу для споживача. Порівнюючи між собою наведені параметри, експерти мають для
кожного проставити бали — від 0 до 9 (0 — неважливий параметр, 9 — найбільш важливий).
Таким чином, у результаті проведеного оцінювання
вихідною є матриця Х, елементи якої мають наступний
вигляд:
 x11
x
21
X =
 ...

 xn1

x12
x22
...
xn1

... x1m 
... x2m 

... ... 

... xnm 

 y11
y
Y =  21
 ...

 y n1

y12
y22
...
y n1

... y1k 
... y 2k 

... ... 

... y nk 

(4),

де yij — кількість балів, дана j-м експертом i-му
параметру, i = 1,n , j = 1, k ;
k — кількість експертів, які взяли участь в опитуванні.
Для узагальнення думки експертів щодо ступеня
реалізації елементів цінності у конкретному товарі, знову знаходимо середні оцінки:

k

∑ yij
(1),

де xij — кількість балів, дана j-м експертом i-му
параметру, i = 1,n , j = 1, m ;
п — кількість оцінюваних елементів цінності;
m — кількість експертів, які прийняли участь в опитуванні.
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Друга анкета, яка надається експертам, необхідна
для оцінки реалізації параметрів цінності у конкретному товарі. Тобто береться реально існуючий товар конкретного виробника, а експерти безпосередньо оцінюють в якому обсязі, на якому рівні та з якою якістю було
реалізовано той чи інший елемент цінності. Експерти
знову мають проставити бали від 0 до 9 (0 — реалізація
параметру відсутня у запропонованому продукті, 9 —
параметр реалізований найкращим чином). Усі оцінки
проводяться з позиції користувача.
Таким чином, у результаті проведеного оцінювання, вихідною є матриця Y, елементи якої мають наступний вигляд:

yi =

j =1
k

, i = 1, n

(5).

У результаті, буде отримано вектор-стовпчик Y середніх значень оцінок параметрів, який матиме вигляд:
 y1 
y 
2
Y = 
 ... 
 
 yn 

(6).
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Таким чином, можна переходити безпосередньо до
кількісної оцінки цінності товару для споживача. Даний
розрахунок пропонується проводити на основі бальних
оцінок експертів.
З попередніх етапів дослідження були знайдені середні бальні оцінки важливості та ступеня реалізації
елементів цінності товару. На основі цих оцінок, розрахуємо загальну кількість балів цінності, яку має товар,
що аналізується. Загальна кількість балів розраховується за формулою:

(7).
Дана величина дозволить кількісно оцінити
цінність товару. При цьому розрахована величина має
обмеження. Мінімальним обмеженням буде 0 балів —
ситуація, коли усі експерти однаково оцінили і важливість, і ступінь реалізації елементів цінності, та поставили 0 балів за усіма параметрами. Максимальне
обмеження досягається, коли всі експерти поставили 9 балів усім елементам цінності як за їх важливість
для споживачів, так і за якість їх реалізації. Максимальне значення економічної цінності буде змінюватись в залежності від загальної кількості її елементів.
Для розрахунку верхньої межі можна використовувати наступну формулу:
(8).
Після визначення цінності, виробник має можливість встановити на її основі ціну свого товару.
При цьому ціна товару може бути визначена на основі наступного припущення (з погляду виробника):
вища ціна компенсується більшою економічною
цінністю.
Загальний алгоритм встановлення ціни на товар
містить наступні кроки:
1) визначення кількості балів цінності товару досліджуваного виробника;
2) розрахунок балів цінності товарів інших виробників досліджуваної сукупності;
3) знаходження максимального та мінімального значення балів цінності по досліджуваній вибірці (досліджуваний товар не включається до вибірки);
4) визначення розмаху вибірки за формулою:
(9).
5) Знайдений розмах вибірки ділиться на g рівних
діапазонів та визначається інтервальний крок:
(10),
деg — кількість товарів досліджуваної сукупності;
6) формуються діапазони значень балів цінності у
вигляді ряду
, при цьому
;
7) аналогічно (кроки 3—6) формується інтервальний ряд цін на товари;
8) встановлення ціни на товар. Інформація отримана на кроках 6 та 7 об'єднується, що дозволяє на основі

інформації про кількість балів цінності визначити діапазон цін, які можуть бути встановлені на даний продукт.
Специфіка цінності полягає у тому, що вона
може слугувати лише певною відправною точкою
для встановлення ціни на товар. Але, яке саме значення ціни буде обрано виробником, залежить від
особливостей його внутрішньої політики, рівня
конкуренції та інших внутрішніх і зовнішніх факторів.
Виконаємо апробацію побудованої методики.
Для прикладу було обрано ринок мобільних телефонів, серед яких для аналізу відібрано такі моделі телефонів:
1) Apple iPhone 5S;
2) Samsung Galaxy S4;
3) HTC One X;
4) LG E960 Nexus 4;
5) Sony Xperia Z.
Припустимо, що компанія Apple вирішила встановити ціну на iPhone 5S 16GB, виконавши порівняння з
іншими телефонами обраної вибірки.
Для цього, виділимо елементи цінності даного виду
товару. До них входять:
1) операційна система (зручність та легкість використання, функціональність);
2) процесор;
3) екран;
4) обсяг пам'яті;
5) камера;
6) фізичні параметри та зручність у використанні;
7) якість виготовлення;
8) час роботи пристрою від акумулятора;
9) бездротові технології;
10) наявність унікальних функцій та можливостей;
11) імідж компанії-виробника;
12) дизайн;
13) можливості кастомізації;
14) комплект поставки;
15) строк гарантії;
16) можливість та оперативність оновлення операційної системи;
17) кількість та якість доступного програмного забезпечення.
На основі даних елементів цінності було сформовано 2 необхідні анкети, які надавались 10 експертам для
проведення опитування.
Як було зазначено, перша анкета слугує для оцінки
важливості виділених елементів цінності. На основі проведеного експертного оцінювання було отримано наступні результати (табл. 1).
На основі експертного оцінювання реалізації наведених параметрів цінності, було отримано наступні середні бальні оцінки якості реалізації параметрів для
кожного зі смартфонів (табл. 2).
На основі результатів експертного оцінювання, переходимо до розрахунку балів економічної цінності
смартфонів. Результат наведено у таблиці 3.
Максимальна кількість балів цінності, яку могли отримати товари — 1377 балів.
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Таблиця 1. Усереднені бальні оцінки важливості елементів цінності
Середня
бальна
оцінка

Параметр
Операційна система

9

Процесор

9

Екран

8

Обсяг пам’яті

6

Камера

7

Фізичні параметри та зручність у використанні

6

Якість виготовлення

7

Час роботи пристрою від акумулятора

5

Бездротові технології

7

Наявність унікальних функцій та можливостей

4

Імідж компанії-виробника

7

Дизайн

7

Можливості кастомізації

4

Комплект поставки

6

Строк гарантії

5

Можливість та оперативність оновлення операційної системи

6

Кількість та якість доступного програмного забезпечення

8

Припустимо, що фірма Apple вирішила встаПерш за все, визначимо розмах вибірки. Серед
новити ціну на Apple iPhone 5S, виходячи з отри- 4 смартфонів досліджуваної сукупності визначаємо,
м аних з нач е нь ек оном іч ної ціннос ті, а та кож що EVmax = 880, а EVmin = 786. Таким чином, розінформації про ціни на продукцію конкурентів. мах вибірки дорівнюватиме:
Ціни конкурентних компаній наведено у таблиці
(11).
R = EVmax − EVmin = 880 − 786 = 94
4.
Таблиця 2. Усереднені бальні оцінки якості
реалізації елементів цінності
Apple
iPhone 5S

Середня бальна оцінка
Samsung
HTC One
LG E960
Galaxy S4
X
Nexus 4

Операційна система

8

8

7

8

7

Процесор

6

9

7

7

8

Екран

7

8

8

7

8

Обсяг пам’яті

6

8

6

8

8

Камера

8

9

7

7

9

9

6

7

7

7

9

7

7

5

8

8

6

6

6

7

7

8

7

7

7

9

8

7

7

7

Параметр

Фізичні параметри та зручність
у використанні
Якість виготовлення
Час роботи пристрою від
акумулятора
Бездротові технології
Наявність унікальних функцій та
можливостей
Імідж компанії-виробника

9

8

8

6

7

Дизайн

9

8

8

7

8

Можливості кастомізації

7

8

6

6

7

Комплект поставки

8

8

6

7

8

Строк гарантії

7

9

9

9

9

8

8

8

8

8

9

8

8

8

8

Можливість та оперативність
оновлення операційної системи
Кількість та якість доступного
програмного забезпечення
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Sony
Xperia Z
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Таблиця 3. Бали цінності для досліджуваних
смартфонів
Смартфон
Apple iPhone 5S

Бали
цінності
873

Samsung Galaxy S4

880

HTC One X

802

LG E960 Nexus 4

786

Sony Xperia Z

858

Таблиця 4. Ціни на товари конкурентів
Смартфон
Samsung Galaxy S4

Ціна,
грн.
5128

HTC One X

3527

LG E960 Nexus 4

3003

Sony Xperia Z

4581

Таблиця 5. Цінність та відповідне
значення ціни
Кількість
балів цінності
809,50
833,00
856,50
880,00

Ціна
3534,25
4065,50
4596,75
5128,00
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯМ
НОВОВВЕДЕНЬ НА МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
І. Kabanec,
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A MECHANISM OF MANAGEMENT CREATION OF INNOVATIONS ON MACHINE-BUILDING
ENTERPRISES
У статті обгрунтовано механізм управління створенням нововведень на машинобудівних
підприємствах. Динаміка розвитку світової економіки, яка спостерігається останніми роками,
загострення конкурентної боротьби, структурна зміна попиту — все це змушує підприємства
своєчасно реагувати на постійні зміни шляхом впровадження перетворень у власній діяльності,
тобто шляхом інноваційного розвитку, який потребує впровадження механізму.
In the article the management mechanism creation of innovation on engineering enterprises is
founded. Dynamics of development of world economy which is observed the last years, intensifying
of competitive activity, structural change of demand — all this makes enterprises on time to react on
constant changes by introduction of converting into own activity, namely by innovative development
that requires introduction of mechanism.
Ключові слова: інновації, механізм, управління, інноваційна стратегія.
Key words: innovations, mechanism, management, innovation strategy.

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

У сучасних умовах становлення України на шлях
євроінтеграції інноваційна діяльність є надійною запорукою конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку. Саме вона здатна забезпечити сталий розвиток української економіки, спираючись
на наявний інноваційний потенціал та беручи до уваги
провідний досвід розвинутих країн світу.
Функціонування вітчизняних підприємств відбувається в умовах постійних змін зовнішнього, а також внутрішнього середовища, що зумовлено низкою таких чинників, як відсутність стабільного законодавства; низький
рівень розвитку ринкової інфраструктури; гострий дефіцит фінансових ресурсів; незбалансованість виробничої
структури тощо. За цих умов ситуація, що склалася у
вітчизняній практиці стратегічного менеджменту, показує, що більшість підприємств не приділяють особливої
уваги стратегіям інноваційного розвитку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА
ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Загальнонауковий, теоретичний сенс інноваційного менеджменту як ефективної складової ієрархічної системи стратегічного управління, знайшов
своє відображення в багатьох дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних авторів: І. Ансоффа,
О.С. Віханського, М.В. Володькіної, А.С. Гальчинського, В.М. Гейця, Л.Є. Довганя, П. Друкера,
В.Д. Нємцова, В.С. Пономаренка, М. Портера, В.П.
Семиноженка, А. Стрікленда, А. Томпсона, А. Чендлера, З.Є. Шершньової , О.М. Ястремс ької та
інших. Активно розвивається українська школа
стратегічного менеджменту інновацій, до складу
якої входять провідні економісти-теоретики та
практики: А.В. Гриньов, Б.М. Данилишин, В.Я. Заруба, Ю.Б. Іванов, С.М. Ілляшенко, Є.В. Крикавський, В.І. Ландик, П.А. Орлов, П.Г. Перерва, А.А.
Садєков, А.І. Яковлєв та інші.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА
СТАТТЯ

Деякі проблеми реалізації процесу інноваційного управління, що мають прикладний характер і стосуються
оцінки якості інноваційної діяльності підприємств, залишаються недостатньо дослідженими. Зокрема, потребують подальшого розгляду питання вдосконалення
механізму функціонування інноваційного менеджменту як ефективної складової стратегічного управління,
визначення рівня інноваційності машинобудівного
підприємства та вдосконалення на цій основі існуючих
методик оцінки інвестиційної привабливості.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Головною ціллю статті є дослідження управління
створенням нововведень на машинобудівних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сучасна продукція має бути наукоємною, екологічною, надійною і економічно ефективною. Перераховані
характеристики закладаються на стадіях розробки виробів і, як вже було зазначено, визначаються значним
переліком факторів. Забезпечення попиту вимагає від
підприємств, залучених в процес створення і виробництва продукції, ефективного використання ресурсів і забезпечення максимальної економічної ефективності як
для підприємства розробника (виробника), так і для
кінцевого споживача, що робить особливо актуальними питання створення нових та удосконалення існуючих підходів до управління процесом створення нової
продукції (СНП).
В Україні перехід до ринкових відносин, подолання
трансформаційної кризи вимагали формування нової
економічної моделі. Деякі економісти, проводячи дослідження, порівнюють пострадянську кризу в Україні з
кризою Великої Депресії в США: в США відбувався перехід від неокласичної моделі економічного розвитку
до кейнсіанської, а у нашій країні від адміністративнокомандної системи до ринкової.
Так, Й. Шумпетер, який перший увів термін інновація у вжиток розумів під ним "нові комбінації речей та
сил" [1].
Саме через потужний зв'язок інноваційної діяльності та лідерства у конкурентній боротьбі, досить значний відсоток сучасних економічних досліджень присвячено інноваційному розвитку. Деякі автори розглядають створення нових продуктів з точки зору одного з
можливих напрямів виходу із кризи підприємств. Інші
приділяють увагу дослідженню самого процесу інновацій з погляду організації процесу та досягнення його
максимальної ефективності та результативності. Але
переважна більшість дослідження концентрують увагу
на організаційних питаннях створення нових продуктів.
Не існує єдиної думки фахівців стосовно ефективного розподілення наявних коштів підприємства, методів групування та класифікації витрат на проведення

процесів створення нової продукції, відсутні ефективні
інструменти визначення собівартості робіт по створенню нових продуктів.
Для вирішення вище означених питань необхідно
поглиблене дослідження самого процесу створення
нової продукції, його етапів та структури з метою формування повного, адекватного та доцільного переліку
усіх можливих видів витрат на етапі створення нового
продукту.
В економіці розглядають декілька понять пов'язаних з процесом створення нової продукції (СНП). Наприклад, "інновація", "інноваційна діяльність", "нововведення", "інноваційний цикл", "інвестиційний цикл" та
ін. Ці терміни відображають у той чи іншій мірі процес
СНП, але кожен пов'язаний з певним моментом СНП.
Поняття "інновація" та "інноваційна діяльність" пояснюються фахівцями по-різному. Існує декілька підходів до визначення "інновації".
Згідно із Законом України "про інноваційну
діяльність", інновації визначаються як "новостворені
(застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери" [2].
Фатхутдінов Р.А. визначав, що "інновація — кінцевий результат упровадження нововведення з метою
зміни об'єкта управління і одержання соціального, економічного, екологічного, науково-технічного чи іншого
виду ефекту" [3]. І.А. Бланк визначає інновацію як "нове
досягнення в області технології або управління, призначене для використання в операційній, інвестиційній або
фінансовій діяльності підприємства" [4].
Другий підхід характеризує інновацію, як процес.
Таке визначення давав Б. Твісс інновація "процес, у якому винахід чи ідея набувають економічного змісту" [5].
Ф Ніксон вважав, що "інновація — це сукупність технічних, виробничих і комерційних заходів, що призводять
до появи на ринку нових і поліпшених промислових процесів й устаткування" [6]. Б. Санто визначав інновацію
як "загальній техніко — економічний процес, який через практичне використання ідей і винаходів призводить
до створення кращих за своїми властивостями виробів,
технологій..." [7]. Дзіся Г.В. і Коніщев Н.І. розуміли інновацію як "генерацію, прийняття і впровадження нових
ідей, процесів, продуктів і послуг" [8]. С.Б. Шапіро та
В.В. Тарасенко розуміють під терміном інновація "колективний процес створення, розповсюдження, використання нового практичного засобу ... для нової (або для
кращого задоволення вже існуючої) суспільної потреби.." . Частково розуміють цей процес як "нарушение
налаженной, испытанной и оправдавшей себя действующей системы производства и сбыта продукции" [9].
Деякі з авторів ототожнюють поняття "інновація" та
"нововведення". Так, наприклад, Ільдеменов З.У., який
не проводячи чіткого розрізнення між цими двома термінами давав наступне визначення "нововведення (інновація) — комплексний процес створення, розповсюдження і використання нової ідеї, ноу-хау, винаходу для
нової або кращого задоволення вже існуючої суспільної потреби" [10].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
В
В1i U 2j
організаційні зміни асортиментна
політика
додаткові послуги
Внутрішні перетворення

Об'єкт управління
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управління

Цілі інноваційного
розвитку (Цlx) для
Ц1x - зовнішніх
акціонерів, власників
Ц2x - менеджерів,
управлінського складу
Ц3x - акціонерів,
власників, які беруть
участь в управлінні
Ц4x - співробітників
Ц5x - для оточення

удосконалення, розробка,
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Продуктові інновації

реконструкція,
оновлення, заміна
основних фондів

нова технологічна лінія,
спосіб виробництва

Технічні перетворення

Технологічні інновації

ОУ = <BP, МФ, ТА, СА, РА, ЛА, ОА>
організація
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розвитком (М fy)
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самоорганізації
М2y - інноваційного
розвитку
М3y - еволюційного,
поступового розвитку
М4y - управління
внутрішніми
перетвореннями

OR

мотивація

координація

контроль

Забезпечення інноваційного розвитку (Zhn)

Обмеження системи управління розвитком (О rk)

Методи управління
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O1k - часові обмеження
O2k - факторів зовнішнього середовища

N1m - на основі
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Z3n - інформаційне
Z4n - кваліфікаційнокадрове
Z5n - інтелектуальне
Z6n - інноваційне
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наукові розробки

O3k - ринкові вимоги
O4k - умови діяльності
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передбачуваних змін

O5k - ресурсні
обмеження
O6k - потенціал
підприємства

N4m - на основі
гнучких екстрених
рішень

Рис. 1. Система управління інноваційним розвитком підприємства [13]
OR — оцінювання результатів розвитку;
В1і, В2j — вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища

А.І. Яковлєв [11] вважає, що "нововведення визначається як комплексний процес створення, розповсюдження або використовування нового практичного засобу для нової або кращого задоволення вже відомої потреби…". Ю.В. Яковец визначає нововведення як "якісні
зміни у виробництві"[12].
У цілому система управління інноваційним розвитком підприємства досить цікаво представлена в роботі
Писарчук О.В. [13] (рис.1), відповідно до якої система
управління інноваційним розвитком підприємства розглядається як сукупність двох взаємодіючих підсистем,
де відбуваються процеси цілеспрямованого впливу через впровадження інноваційних перетворень, спираючись на аналіз та обробку зібраної інформації: управляючої підсистеми — суб'єкта управління на підсистему, якою управляють, — об'єкт управління, а саме: внутрішньо-організаційні, продуктові, технічні та технологічні перетворення з метою забезпечення зростання
ступеня організованості, досягнення певного корисного ефекту, одержання нових властивостей системи з
урахуванням існуючих обмежень.
Крім того, об'єкт управління пропонується розглядати у вигляді кортежу, який наповнюють сукупність
активів: матеріально-фінансові (МФ), технологічні (ТА),
стратегічні (СА), репутаційні (РА), людські (ЛА), організаційні (ОА), а також бізнес-процеси (ВР) підприємства. Для поліпшення процесу управління розвитком виділено чотири основні напрями управлінського впливу,
розподіл на які обумовлений їх залежністю від спрямування дії, обсягу ресурсів (зокрема фінансових), часу,
необхідного для втілення та впровадження змін:
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1) внутрішні перетворення (ВП) за певних умов стають досить ефективним засобом досягнення поставленої мети, водночас створюється певний часовий лаг для
можливості впровадження кардинальних, інноваційних
змін зі значними витратами ресурсів, які дозволять створити тривалі переваги та забезпечити умови розвитку.
Пропонується впроваджувати інновації через здійснення організаційних перетворень — дисципліну, мотиваційне стимулювання, реформування організаційної та
управлінської структури підприємства, формування
іміджу, зміну інформаційної, асортиментної та маркетингової політики, що виводить підприємство на новий
рівень;
2) продуктові інновації (ПІ), до яких віднесено розробку та виготовлення принципово нового продукту,
вдосконалення існуючого, придбання патенту, одержання ексклюзивного права на виробництво. Тобто увесь
спектр дій спрямований на досягнення переваг завдяки
особливостям продукції;
3) технічні перетворення (ТП) передбачають інвестиційні вкладення на реконструкцію, заміну, оновлення обладнання, збільшення виробничих площ, нарощування виробничих потужностей, переобладнання та
інше;
4) технологічні інновації (ТІ) є найбільш дорогими, значними за тривалістю витраченого часу з
огляду на повний цикл їх створення, але і такими,
що надають найбільших переваг. Нова технологія
може бути впроваджена, спираючись на власні науково-технічні розробки, у разі, якщо підприємство
має можливість утримувати науковий інститут, науковий центр; підприємство може придбати в науко-
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ФУНКЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Формування системи
стратегічних цілей інноваційної
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ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДСИСТЕМА
ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Формування превентивних інноваційної програм (планів),
інвестиційного портфеля та їх оптимізація

ТЕХНОЛОГІЯ
(ПРОЦЕДУРИ)

Методичний інструментарій
обґрунтування і прийняття
рішень
Методичний інструментарій
інноваційних розрахунків

Регулювання
Розробка та реалізація оперативних
управлінських рішень щодо усунення
виявлених відхилень від заданих параметрів й
нормалізації інвестиційної діяльності, а якщо
це неможливо –
рішень про припинення впровадження
неефективних проектів (продаж фінансових
інструментів) та реінвестування капіталу

Коригування
(за необхідності)
окремих цілей
та планових
показників
інноваційної
діяльності

ПІДСИСТЕМА МЕТОДИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Методи управління
(способи, прийоми,
інструменти, важелі)

ПІДСИСТЕМА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (система принципів, ідей, уявлень)

Рис. 2. Схема організаційно-економічного механізму функціонування системи інноваційного
менеджменту підприємства

во-дослідному інституті, центрі патент на розробЗміст управлінського аспекту інноваційної діяльлену технологію або придбати технологічну інно- ності підприємства машинобудування слід розглядати
з позиції основних функцій управління, завдяки яким
вацію.
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здійснюється взаємодія між суб'єктом і об'єктом, —
планування, організації, мотивації і контролю, узгодження яких досягається координацією, а їх виконання
— орієнтовано на реалізацію головної мети та системи
основних задач інноваційної діяльності.
Реалізація функцій інноваційного менеджменту, яка
втілюється у сукупність взаємопов'язаних етапів процесу управління інноваційною діяльністю, грунтується на
відповідному методологічному, методичному, організаційному й інформаційно-аналітичному забезпеченні та,
перебуваючи з ними, а також із технологією управління
у системній єдності, утворює організаційно-економічний механізм функціонування системи інноваційного менеджменту підприємства, принципова схема якого представлена на рисунку 2.
Підсистема методичного забезпечення в рамках
досліджуваного механізму охоплює методи управління
— сукупність способів дії, прийомів, інструментів, важелів, засобів впливу тощо, доцільно організованих і
підпорядкованих розв'язанню конкретних задач, визначаючи, яким чином мають практично виконуватись
функції управління, тобто є формою їх реалізації.
Леонов Я.В. розглядає організаційно-економічний
механізм окремо від господарського, ринкового та регулюючого. Проте, як і за інших підходів, визначає його як
сукупність певних важелів, розбиваючи їх за характером
впливу на організаційні, управлінські та економічні [14].
На думку дослідника Шевченка Г.М., організаційноекономічний механізм в умовах ринку являє собою діалектичну єдність державного регулювання та ринкової
саморегуляції. Відповідно до елементів даного механізму належать: методи, форми, інструменти, важелі державного регулювання та ринкової саморегуляції [15].
У цілому ж можливо відзначити, що під організаційно-економічним механізмом управління інноваційною
діяльністю ми розуміємо систему взаємопов'язаних
організаційних, правових та економічних важелів і регуляторів, які визначають та коригують послідовність розробки, впровадження та реалізації інноваційних продуктів, за умови збалансованості функціонування виробничо-економічної, фінансової та управлінської підсистем
з метою забезпечення ефективності функціонування
підприємства та досягнення поставлених цілей.
Усі зазначені елементи механізму мають безпосередній зв'язок між собою та із зовнішнім середовищем
через постійний обмін інформацією (у наведеній схемі
ці комунікації позначені жирними двосторонніми
стрілками).
Дійовим інструментом прийняття ефективних рішень
щодо розробки адекватної наявним умовам та вимогам
моделі інноваційної діяльності з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів різноспрямованого
впливу є інформаційний продукт стратегічного управління — інноваційна стратегія, яка певною мірою дає можливість формалізації процесу управління інноваційною
діяльністю, за рахунок чого досліджуваний процес може
бути не лише адекватно описаний, але й змодельований в умовах конкретного суб'єкта інвестування.
Під інноваційною стратегією в узагальненому вигляді зазвичай розуміють систему довгострокових цілей
інноваційної діяльності підприємства, а також найефективніших шляхів і засобів їх досягнення [16].
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Головна мета інноваційного менеджменту машинобудівного підприємства — підвищення ефективності
інвестиційної діяльності — спрямовує його механізм на
вирішення наступного комплексу пріоритетних задач:
максимізація різного роду позитивних екстерналій від
інвестування та забезпечення на цій основі високих
темпів соціально-економічного розвитку суб'єкта інвестиційної діяльності, його конкурентоспроможності та
максимізації ринкової вартості; забезпечення фінансової рівноваги підприємства (фінансової стійкості та платоспроможності); нейтралізація або мінімізація різного роду ризиків, пов'язаних з інвестуванням тощо [17].
Розуміння надзвичайної важливості розробки
цілісної логічно виваженої стратегії інвестиційного розвитку суб'єкта господарювання свідчить про актуалізацію потреби в докладних теоретико-методологічних і
практичних дослідженнях теоретико-організаційного
аспекту інвестування.
Спираючись на дослідження вітчизняних і закордонних науковців, а також загальні засади теорії стратегічного управління, вироблені в економічній науці та господарській практиці, з метою уточнення передування та
змісту основних етапів процесу розробки і реалізації
інвестиційної стратегії підприємства в рамках розвитку
теоретико-організаційних засад інноваційного менеджменту для забезпечення більш ефективного практичного застосування суб'єктами господарювання відповідного інструментарію управління в стратегічній діяльності
пропонуємо наступну послідовність його здійснення.
Дослідження існуючих положень з формування інноваційної стратегії підприємства виявляє певну суперечливість поглядів щодо змісту, послідовності та взаємоузгодженості окремих етапів цього процесу. Зокрема
дискусійним є передування етапів цілепокладання та стратегічного інвестиційного аналізу: одні науковці вважають,
що цілі інвестиційної діяльності мають встановлюватись,
зокрема з огляду на результати аналізу можливостей, що
є доступними підприємству для її здійснення, тоді як інші,
навпаки, вказують на доцільність проведення такого аналізу вже з урахуванням встановлених цілей. Як вирішення означеної проблеми пропонується паралельне подання цих етапів із сполучною ланкою між ними, представленою блоком "узгодження".

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, можна стверджувати, що інноваційні
перетворення справляють значний вплив на характер
циклічних процесів, які відбуваються на підприємстві, а
отже і на життєвий цикл підприємства. Успіх інновацій
визначається великою кількістю факторів, серед яких
значне місце посідають фінанси, маркетинг, логістика,
організація виробництва, структура та стиль управління,
кадрова складова ресурсів, організаційна культура, яка
забезпечує узгоджене функціонування всіх підрозділів
підприємства з орієнтацією на досягнення цілей.
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FORMATION OF MOTIVATION PROFILE IN BUSINESS MANAGEMENT
У статті розглянуто питання формування мотиваційного профілю в управлінні підприємством.
Показано, що мотивування має складну і суперечливу природу. Основні суперечності закладені в тому, що зазначене складне соціально-економічне явища є відображенням двох різних
процесів. Перший — мотивування, зокрема матеріальні стимули — є витратами працедавця.
Але одночасно матеріальні стимули є основним доходом найманих працівників, які вони прагнуть максимально збільшити. В статті доведено, що реально функціонуюче мотивування повинно передбачати певний баланс інтересів працедавця та найманих працівників, який однак
залежить від зовнішніх умов. Зазначено, що мотивування найбільш коректно розглядати як
цілісне явище, яке має дві компоненти: структурну, яка включає в себе мотиваційний профіль
персоналу, певну структуру переважаючих внутрішніх мотивів персоналу підприємства, та процесну — формування та застосування, виходячи з можливостей підприємства та поставлених
цілей системи стимулів.
The article deals with the question of forming a motivation profile in business management. It is
shown that motivation is a complex and contradictory nature. Contradictions inherent in the fact that
the said complex socio-economic phenomena are a reflection of two different processes. First —
motivating, particularly financial incentives — are expenses employer. But while financial incentives
are the main income of employees they seek to maximize. This paper proved that the real motivation
of functioning should include a balance of interests of employers and employees, which however
depends on external conditions. It is indicated that the most motivating correctly viewed as a holistic
phenomenon, which has two components: structural — which includes motivational profile of staff —
a structure prevailing domestic motives personnel and process — development and application based
on business opportunities and goals incentives.
Ключові слова: мотивація, мотиваційний профіль, матеріальні стимули, внутрішні мотиви.
Key words: motivation, motivational profile, financial incentives, internal motives.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Мотивування в управлінні підприємством привертало увагу науковців та набуло особливої актуальності.
Вважається [18], що термін "мотивація" вперше використав А. Шопенгауер, який його визначав як "причинність, яка бачиться зсередини (людини — прим.
наша" [20, c.15]. Однак дійсно наукове вивчення мотивування працівників почалося з початку ХХІ століття,
коли стало зрозумілим, що методи економічного примусу не завжди забезпечують найбільшу результативність найманої праці. Стало зрозумілим, що в умо-
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вах конкуренції неможливо домогтися високих результатів діяльності підприємства на ринку без належного
управління персоналом, зокрема в частині його трудового мотивування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У цілому всі позиції фахівців до сутності мотивації,
незалежно від того, який аспект її розглядається, можна згрупувати у два підходи: структурний та динамічний.

Інвестиції: практика та досвід № 1/2014
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За структурного підходу моТрудове мотивування
тивування розглядається як сукупність факторів та мотивів, що
визначають тип та інтенсивність
трудової діяльності. Як типові для
Психологічний
Економічний
Управлінський
Соціальний аспект
аспект
аспект
аспект
даної групи підходів можна навести визначення мотивування як
Засіб задоволення
Засіб підвищення
Специфічний вид
Дія механізмів
сукупності внутрішніх та зовочікувань та потреб
ефективності
психічної
регуляції
поведінки
нішніх рушійних сил (А.М. Колот
працівників і
регуляції, визначає
різних соціальних груп діяльності персоналу,
[10], Р.Л. Дафт [5]), чинників поведінку людини
підвищення в такий
оптимізації
в певних соціальних
(Р. Гріфін, В. Яцура [4]) які спорезультатів праці та спосіб ефективності
відносинах та
в процесі праці
їх праці
виробничих витрат
нукають людину до діяльності
ситуаціях
(Р. Гріфін, В. Яцура [4]), або,
окрім цього, задають її межі та
Рис. 1. Основні аспекти трудового мотивування
форми, надають їй спрямованості
Джерело: складено автором на основі [18].
та орієнтованості на досягнення
певних цілей (А.М. Колот, О. Віханський, А. Наумов).
Основні теорії, подані в таблиці 1, достатньо повно
Тому на сьогодні мотивація (поряд з підбором, описані у фаховій літературі та підручниках з менеджрозстановкою працівників, розподілом серед них менту, тому лише коротко відзначимо, що вони відрізняобов'язків, вдосконаленням процесу організації ються кількістю груп потреб: від двох (Ф. Херцберг) до
праці) розглядається як один з ключових елементів п'яти (А. Маслоу), а також наявністю та напрямом ієраруправління персоналом. Як правильно відзначає в хічності. Так, теорія А. Маслову встановлює одновексвоєму дисертаційному дослідженні С. Талтинов, з торну ієрархію (спочатку задовольняються потреби
економічної точки зору мотивацією цікавляться най- нижчого рівня, а потім вищих). Теорія К. Альдерфера
перше з позиції використання її з метою підвищення припускає різновекторну ієрархію: потреби певного
економічної ефективності, як засіб підвищення ефек- рівня можуть актуалізуватися як у випадку задоволентивності праці для отримання оптимального співвідно- ня потреб нижчого рівня, так і у випадку неможливості
шення результатів праці персоналу та виробничих задоволення потреб більш високого рівня. В теоріях Ф.
витрат [18, c.12].
Херцберга ієрархія факторів відсутня, завжди існує їх
Незважаючи на велику кількість праць з досліджу- певна композиція, яка й визначає внутрішні чинники до
ваної тематики недостатньо дослідженими залишають- діяльності конкретної людини [19]. Ще більш складно
ся питання формування мотиваційного профілю в уп- побудована теорія Д. МакКлеланда, в якій система
равлінні підприємством.
внутрішніх спонук визначається диспозицією (по
ієрархії) трьох груп потреб, ступінь важливості (і відпоМЕТА СТАТТІ
відно місце в ієрархії) для кожної людини різні. Спільним
Метою статті є аналіз формування мотиваційного для теорій в рамках структурного підходу є визначення
профілю в управлінні підприємством.
певної внутрішньої "мотиваційної топології" людини, яка
визначає спрямованість та інтенсивність її трудової
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
діяльності.
Проаналізуємо в чому полягає сутність мотивуванЗа О.П. Єгоршин визначає мотив як внутрішню споня працівників підприємства. Трудове мотивування є нукальну причину поведінки та діяльності людини, яка
складним явищем, в якому виокремлюються психоло- виникає під впливом потреб та інтересів людини, що
гічний, соціальний, економічний та управлінський аспек- представляють собою образ бажаного блага, яке задоти (рис. 1).
вольняє потребу за умови виконання певної трудової
У контексті предмета дослідження основним аспек- діяльності [6, с. 5]. Важливо також відзначити, що до
том мотивування працівників є управлінський. Однак по- праці спонукає людину не один якийсь мотив, спрямотрібно зазначити, що управлінців не може не цікавити і ваний на задоволення певної потреби, а їх складна суекономічний аспект мотивації, а
Таблиця 1. Основні структурні теорії мотивування
підвищити економічну ефективність
Автор
Суть теорії
трудової діяльності мотивації не- № Назва теорії
А. Маслоу
Існує 5-ть груп потреб, задоволення яких є «рушіями»
можливо без розуміння і викорис- 1 Теорія
ієрархії
діяльності людини: фізіологічні; потреби в безпеці;
тання психологічного та соціальнопотреб
приналежності до певної соціальної групи; визнання
го аспектів трудової мотивації. Тобта поваги; самовираження
Існує три групи потреб, задоволення яких є «рушіями»
то у даному підході основні акценти 2 Теорія EGR К. Альдерфер
діяльності людини: потреби існування, потреби
здійснюються на структуру мотивузв’язку, потреби росту
вання, при цьому де-факто посту- 3 Теорія двох Ф. Херцберг
Існує дві групи факторів, які спонукають людину до
люється внутрішня притаманність
факторів
подальшої діяльності: фактори, які утримують на
роботі (фактори умов праці) і фактори, які спонукають
певного набору рушійних сил (факдо роботи (фактори мотивації).
торів, мотивів) у кожного індивіда.
4
Теорія
Д. МакКлеланд
Чинники трудової діяльності визначаються трьома
Найбільш відомі структурні тедиспозиції
групами потреб: потреби досягнення; співучасті та
потреб
влади
орії мотивації узагальнено в таблиці1.
Джерело: розроблено автором.
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вої мотивації і не надає шляхів головної
проблеми управління трудовою діяльністю — як зробити так, щоб персонал працював краще.
Більш продуктивним в цьому аспекті
є динамічний підхід до сутності мотивації.
За даного підходу мотивування розглядається як процес, змінний у часі, тому
такі теорії мотивації ще називаються процесійні (процесні). Типовим визначенням
мотивації за даного підходу: мотивування — процес спонукання себе та інших до
діяльності для досягнення особистих
цілей та цілей організації (М. Мескон,
М. Альберт і Ф. Хедоурі) [12, c. 326].
Найбільш відомі процесійні теорії
мотивації наведено в таблиці 2.
За динамічного підходу психологічний аспект мотивування полягає в тому, що останнє розглядається як
процес формування мотиву до діяльності, в тому числі
й трудової (Є. Ільїн) [9].
Згідно з теорією очікування модель трудової мотивації може бути подана наступним чином: сила мотивації
формується як мультиплікація трьох блоків 1) очікування, що певні зусилля дадуть бажані результати; 2) очікування що результати дадуть сподівану винагороду; 3)
очікування, що отримана винагорода матиме певну
цінність для індивіда. Однак зазначена теорія не дає
відповідь на питання, чи існує певна гранична цінність
винагороди, нижче якої мотивація до трудової діяльності зникає зовсім. Також без відповіді лишається питання, чому в реальності більша кількість людей працює у умовах, коли вони не отримують винагороди, яка
б мала для них бажану цінність.
Теорія справедливості базується на тому, що сила
мотивації залежить від порівняння двох співвідношень:
1) відношення власної винагороди до власних затрачених зусиль і 2) відношення винагороди інших до затрачених ними зусиль [11, c. 86]. Дана теорія пояснює, на
відміну від попередньої, чому значна кількість працівників мають достатню мотивацію до праці, хоча отримують винагороду, меншу очікуваної. Однак питання, як
зробити так, щоб працівники працювали краще залишається невирішеним.
Комплексна процесійна теорія мотивації Лаймана
Портера і Едварда Лоулера поєднує окремі елементи
теорії очікувань і теорії справедливості. На нашу думку, з позиції управління найбільш важливим її положенням є залежність результативності праці від зовнішніх і
внутрішніх винагород. Таким чином, зазначена теорія
певним чином враховує і наявність певної внутрішньої
"мотиваційної топології" людини і залежність результатів праці не лише від внутрішніх мотивів, але й від
зовнішніх стимулів.
Теорія уникнення ризику Д. Аткінсона має менше
практичне застосування, ніж вищеописані теорії. Згідно
з даною теорією в кожній людині відбувається діалектичне поєднання двох протилежних мотивів: досягнення успіху та уникнення невдачі. Формула актуальної мотиваційної тенденції поведінки особистості (Tr) має
вигляд [17, c. 41]:

Таблиця 2. Основні процесійні теорії мотивації

Джерело: розроблено автором.

купність. Тому, на нашу думку, найбільш коректно
внутрішній "ландшафт" або топологія мотивації описується в рамках теорії МакКлеланда, яка припускає не
лише одночасну дію з різною силою потреб, які формують мотив до трудової діяльності, а й можливу їх перестановку в часі.
Мотиви можуть доповнювати один одного, а можуть
і суперечити. Тому результуюча мотивація не є простою
алгебраїчною сумою окремих мотивів. До того ж потрібно враховувати і досить слушне зауваження, яке
робить А. Колот, зазначаючи, що однакові потреби викликають неоднакові мотиви [10, c. 11]. Доповнюючи зазначеного автора потрібно додати, що однакові потреби формують не лише різної сили мотиви, але й формують різне спрямування їх реалізації.
Якщо вводити поняття внутрішньої мотиваційної
топології як диспозиції певних внутрішніх спонук людини до трудової діяльності, то вона залежить не лише від
ієрархії чи складу потреб.
Хоча не можна цілком погодитися з висновком
М. Воронською, що мотив для кожної особистості є
індивідуальним в силу того, що його складові закладені
генетично відповідно до культурних та органічних потреб [2, c. 25], однак без сумніву навіть однакові зовні
мотиви в різних людей мають внутрішні індивідуальні
особливості. Нема ніяких доказів, що ці особливості
закладені генетично, але в кожної людини є певні ідеали — свого роду внутрішні образи, які людина хоче наслідувати. До того ж будь-яка діяльність, в тому числі й
трудова, залежить від ціннісних орієнтацій особистості,
які "визначають життєві цілі людини, виражають відповідно те, що є для неї найбільш значущим і має особистий сенс [11, c. 326]. Тому зводити мотивування за структурного підходу лише до набору потреб, які прагне задовольнити індивід, на нашу думку є надто спрощеним.
Адже те, як саме і чи будуть задовольнятися потреби в
процесі трудової діяльності залежить принаймні від
двох укрупнених внутрішніх факторів:
1) психологічно-індивідуальних особливостей людини — здібностей, темпераменту, волі;
2) соціально-демографічних характеристик — стать,
вік, сімейний стан, освіта, виховання.
Отже, в цілому структурний підхід важливий для
розуміння сутності мотивації, однак він надмірно концентрується на внутрішній психологічній основі трудо-
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Tr = (Ms - Mf) .Ps . Is
(1),
де Ms — прагнення до успіху;
Mf — прагнення уникнути невдачі;
Ps — імовірність досягнення успіху;
Is — суб'єктивна цінність успіху.
Дана теорія дозволяє визначити мотиваційну поведінку людини: якщо домінуючим мотивом є прагнення
до успіху, то вона буде обирати середні по складності
завдання, якщо домінуючим мотивом є уникнення невдачі, то людина буде обирати або легкі або дуже
складні завдання (адже в останньому випадку неуспіх
не надто компрометую людину за її суб'єктивними уявленнями).
Однак потрібно відзначити, що концепція партисипативного управління не обмежується тільки наданням
можливості працівників брати участь в управлінні. Це
— лише одна з форм реалізації зазначеної концепції.
Всього в укрупненому вигляді виокремлюють три форми реалізації зазначеної концепції:
1) участь працівників у прибутках та власності;
2) участь працівників у доходах;
3) участь працівників в управлінні.
Мотивування працівників через участь їх у прибутках припускає наявність перерозподілу певної частини
прибутків підприємства між ними або за підсумками
роботи у формі обумовлених виплат (премій), або по
закінченню певного строку у відповідності з договорами довірчого управління акціями, які належать працівникам. Вважається, що мотивування через участь у прибутках є ефективним у фірмах, які отримують високі
прибутки, що дозволяє встановлювати суттєві матеріальні заохочення для працівників. Однак вкажемо і на
основний недолік такого мотивування — його залежність не лише від результатів роботи, а й від ринкової кон'юнктури. Працівник, який витрачає однакову
кількість "ресурсів" (під ними будемо розуміти витрати
часу, розумові, емоційні, фізичні зусилля працівників)
в умовах сприятливої ринкової кон'юнктури буде отримувати більшу винагороду, ніж в умовах, коли ринкова
кон'юнктура є несприятливою. Адже в першому випадку підприємство отримуватиме більші прибутки, і відповідно може їх більшу частку спрямовувати на мотивування працівників в рамках програми участі у прибутках. Якщо ж працівник буде отримувати меншу суму
винагороди при тих же затрачених обставинах, то, на
нашу думку, система участі в прибутках буде де мотивуючою.
Потрібно враховувати і зауваження, яке роблять
Т. Рос та Р. Рос, відносно того, що участь у доходах передбачає перерозподіл не просто доходів підприємства,
а додаткових доходів, зумовлених позитивним впливом
підвищення продуктивності праці чи підвищення якості
продукції. А тому важливо, щоб на підприємстві була
встановлена коректна система відокремлення зазначених ефектів у зростанні доходів від інших, а також щоб
працівники вважали, що визначення таких додаткових
доходів є достовірним. Третя з вищенаведених форм
партисипативного управління — участь працівників в
управлінні все більше розглядається фахівцями як інноваційний спосіб трудового мотивування на підприємствах. Дійсно, участь працівників в управлінні може позитивно впливати на їх трудову мотивацію за рахунок:

— зменшення відчуженості працівників від результатів праці та посилюється інтегрованість персоналу
підприємства;
— підвищення поінформованості працівників щодо
діяльності підприємства, що сприяє підвищенню ефективності його функціонування, а також зменшенню
кількості конфліктних ситуацій;
— підвищується соціальна та економічна стабільність підприємства.
У той же час, участь персоналу в управлінні має і
низку недоліків при практичному застосуванні:
— передача найманим працівникам прав приймати
рішення в політиці підприємства сприяє руйнуванню
основ підприємницької діяльності;
— працівники схильні до рішень з меншою ризиковістю, а при перерозподілі прибутку орієнтуються на
підвищенні заробітної плати, а не на збільшення інвестицій у розвиток підприємства;
— наймані працівники уникають приймати інноваційні рішення;
— працівникам складно пов'язати результати
власної діяльності з результатами діяльності підприємства.
Тому концепція партисипативного управління, звичайно вказує на певні шляхи до підвищення трудової
мотивації персоналу, однак в силу вищенаведених зауважень, вона не може бути основою мотивування персоналу до трудової діяльності. Окремі елементи всіх
трьох вищенаведених її форм доцільно застосовувати
в як доповнюючий компонент мотивування на підприємстві.
Підсумовуючи відзначимо, що структурні теорії базуються на розумінні мотивування як сукупності
внутрішніх мотивів, які базуються на задоволенні певних потреб або ж зумовлені іншими внутрішніми факторами. Вони виходять з того, що кожній людині притаманне певне внутрішнє мотивування до праці, яке й реалізується у відповідних видах та інтенсивності трудової
діяльності.
Процесні теорії розглядають мотивації або мотивування, як такий вид управлінської діяльності, суть
якого у формуванні, посиленні, актуалізації мотивів
конкретних працівників до трудової діяльності. Такі
теорії мотивації виходять з того, що в кожній людині
можна актуалізувати або навіть сформувати відповідної сили мотивування до трудової діяльності.
Відмінності між ними лише в тому, яким чином відбувається формування/посилення мотивування до трудової діяльності. Сутність мотивування в них зводиться до певних управлінських дій, які зумовлюють посилення прагнення персоналу працювати краще та результативніше.
У даному аспекті варто відзначити чотири елементи, які виділив В.Г. Подмарков, як основні, що впливають на трудову поведінку[14].
1) зовнішні фактори, або об'єктивне середовище,
яке формує джерела і способи стимулювання;
2) усвідомлення та внутрішнє засвоєння працівником спонуки до праці, внутрішній розвиток цінності
праці;
3) суспільні результати трудової діяльності (продуктивність, собівартість, якість продукції та ін.);
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4) індивідуальні результати праці (винагорода, заохочення, задоволеність та ін.).
Другий з вищезазначених елементів відображає
внутрішню мотиваційну типологію працівника (структурний підхід до мотивації). Перший і третій елементи —
фактори, які впливають на можливості застосування
стимулів для підвищення ефективності праці, а четвертий — безпосередньо стосується самого процесу стимулювання більш ефективної для підприємства трудової поведінки працівників (процес ний підхід до мотивації). Як бачимо, наведені вище чотири елементи, які
визначають трудову поведінку включають і структурні і
процес ний підхід до мотивування.
За даними, які наводить А. Яновський, частка працівників, які працюють на повну віддачу незалежно від
того, які стимули застосовуються на підприємствах перебуває в межах 10—15%, тоді як для того, щоб отримати високу продуктивність праці решті працівників необхідно постійно застосовувати різного роду стимули
[22, с. 121].
Отже, відношенням до праці можна і потрібно управляти. Як зазначають автори відомого підручника з менеджменту М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі, "Керівники завжди усвідомлювали, що необхідно спонукати
людей працювати на організацію" [12, с. 54]. Вважається, що таке спонукання може бути двох типів: примус та
мотивування.
І. Замула та К. Шиманська зазначаючи, що терміни
"примус" та "мотивування"" майже не висвітлені в літературі, пропонують трактувати перший як " зусилля над
собою; зумовлена кимось або чимось необхідність діяти певним способом, незалежно від бажання" [8, с. 205],
а термін "мотивування" як "приведення мотивів, аргументів на користь чого-небудь" [8, с. 205]. Однак з такою позицією не можна погодитися. В сучасних умовах
трудової діяльності фізичний примус до фізичної праці
у більшості випадків є неможливий (у всякому випадку,
ситуації, коли він існує, виходять за рамки предмета
дослідження, бо вони не реалізуються на "звичайних",
ринкових підприємствах. Якщо відштовхуватися від
внутрішніх потреб, то нескладно вибудувати ланцюжок
процесу мотивування: потреби — праця — блага, що
задовольняють потреби (стимули до праці). Стимулами
до праці можуть бути будь-які блага, що задовольняють потреби людини, якщо їхнє одержання припускає
трудову діяльність [7, c.186]. Тоді задача менеджменту
створити такі стимули до праці, які були адекватні потребам працівника. Проте така постановки задачі є певною ідеалізованою моделлю.

ВИСНОВКИ

Під мотивуванням будемо розуміти два аспекти
підвищення ефективності праці:
1) процес формування (посилення, актуалізація)
мотиваційного профілю організації формування персоналу з певним набором мотивів до трудової діяльності
(структурна компонента системи);
2) застосування системи стимулів, які спонукають
персонал до трудової діяльності, задають її обсяги,
інтенсивність та форми, а також надають й спрямованості на досягнення певних цілей і які відповідають мотиваційному профілю (процесна компонента системи).
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Поєднання обох підходів до мотивації зумовлено
тим, що в реальності на підприємстві є персонал з певною структурою внутрішніх мотивів до трудової діяльності, які або актуалізовані або ж знаходяться в прихованому (латентному стані). Менеджмент підприємства
застосовує певні стимули до підвищення мотивування
працівників підвищувати результативність своєї праці,
які можуть знаходити більший або менший відгук у працівників, залежно від того наскільки вони відповідають
внутрішній мотиваційній топології, індивідуально-психологічним особливостям, а також соціально-демографічним характеристикам конкретної людини.
Мотивування має складну і суперечливу природу. Основні суперечності закладені в тому, що зазначене складне соціально-економічне явище є відображенням двох
різних процесів. Перший — мотивування, зокрема матеріальні стимули — є витратами працедавця, які він природно прагне мінімізувати. Але одночасно матеріальні стимули є основним доходом найманих працівників, які вони
прагнуть максимально збільшити [8, c. 50]. Тому розглядати мотивування, наприклад, лише з позиції підвищення
результативності праці чи її якості, без врахування його
витратного аспекту немає сенсу. Адже навіть дуже ефективно побудоване мотивування (в тому плані, що забезпечує високі результати та якість праці) не матиме шансів
реального впровадження, якщо передбачатиме надто високі витрати на стимулювання з боку працедавця. Реально функціонуюче мотивування повинно передбачати певний баланс інтересів працедавця та найманих працівників,
який однак залежить від зовнішніх умов. Отже, зазначимо, що мотивування найбільш коректно розглядати як
цілісне явище, яке має дві компоненти: структурну, яка
включає в себе мотиваційний профіль персоналу — певну
структуру переважаючих внутрішніх мотивів персоналу
підприємства та процесну — формування та застосування, виходячи з можливостей підприємства та поставлених
цілей системи стимулів. Система стимулів, "накладаючись"
на внутрішні мотиви персоналу, зумовлює певні напрями
та інтенсивність його трудової діяльності, що й втілюється
в конкретних результатах.
Такий підхід до сутності мотивування дозволяє не
лише теоретично розглядати внутрішні мотиви та стимули, але й аналізувати їх взаємодію в умовах реальнофункціонуючих підприємств.
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METHODOLOGICAL BASES OF MODERN ENTERPRISE INNOVATION MANAGEMENT
У статті досліджено види та джерела інноваційних процесів, що мають місце на підприємствах, основні стадії впровадження інновацій у господарську діяльність підприємства. Визначено взаємозв'язок місії та цілей підприємства. Досліджено вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційні процеси. Обгрунтовано доцільність створення організаційно-економічного механізму, що забезпечує швидку адаптацію підприємства до умов зовнішнього середовища, що дає можливість зменшити невизначеність і ризик у господарській діяльності та забезпечити концентрацію ресурсів на обраних головних напрямах розвитку. Запропоновано
модель оцінки зовнішнього середовища підприємства. Визначено основні етапи розробки та
впровадження інноваційної стратегії підприємства, що у послідовній оптимізації процесів відбору інноваційних цілей, формування структури інноваційної стратегії, структурування запланованих інновацій за їх пріоритетністю забезпечує розподіл ресурсів в умовах ризику та невизначеності. Виділено функції управління інноваційним розвитком підприємства, що визначаються
в залежності від реалізації обраної стратегії.
This article explores the types and sources of innovation processes taking place at enterprises
and the main stages of business enterprises innovation. The correlation of company's mission and
goals is determined. The influence of environmental factors on innovation processes is studied. The
expediency of creating organizational and economic mechanism that ensures rapid adaptation of
enterprises to environmental conditions, making it possible to reduce uncertainty and risk in economic
activity and provide resources concentration on selected major areas of development are
substantiated. The estimation model of company's external environment is propounded. The main
stages of innovative business strategy development and implementation are defined. In conditions
of risk and uncertainty it ensures the allocation of resources thanks to successive optimization of
innovation goals process selection, innovative strategy structure formation and innovation planned
structuring by priority. The functions of company's innovative development determining according
to the implementation of the chosen strategy are distinguished.
Ключові слова: інновації, управління, інноваційний процес, оцінка, інноваційна стратегія.
Key words: innovation, management, innovation process, rating, innovation strategy.
ВСТУП
На рубежі XX і XXI ст. у світовій економіці прискорилися зміни в промисловості — технології, структурі,
масштабі, територіальному розміщенні й організації виробництва, а також у взаємозв'язку цих факторів, і вони,
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хоча й у різних формах і ступені, мають місце у глобальному, континентальному, національному і регіональному
рівнях.
Рушійною силою таких перетворень стають інновації,
що сприймаються компаніями як засіб збільшення при-
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підприємств, а інноваційні — розвиток останніх на якісно новому рівні
[7, с. 292—293].
Економічні
Протягом тривалого періоду,
Організаційні
Соціальні
коли економіка функціонувала й
розвивалася переважно за рахунок
екстенсивних факторів (застосуванТехнічні
Юридичні
ня постійно зростаючого обсягу сусІнноваційні процеси
пільних ресурсів — персоналу, виГлобальні
Локальні
(новини, нововведення)
робничих фондів), у виробництві до(великомасштабні)
(поодинокі)
мінували традиційні еволюційні процеси. Оскільки екстенсивні фактоДосягнення вітчизняних і
Сучасні потреби виробництва
ри практично себе вичерпали або
ДЖЕРЕЛА
зарубіжних фундаментальних
і людини
стали економічно невигідними, роздосліджень
виток та інтенсифікація сучасного
виробництва мають базуватися пеРис. 1. Джерела, класифікація і взаємозв'язок інноваційних
реважно на нових рішеннях у галупроцесів (новин, нововведень)
зях технології, техніки, організаційДжерело: [6].
них форм і методів господарюванбутку і захоплення більш широкого сегмента ринку. Уря- ня. Опрацювання, прийняття та реалізація таких рішень
ди розглядають інноваційні процеси як панацею з погля- і становлять зміст інноваційних процесів [7, с. 39].
ду прискорення економічного росту за допомогою підвиПогодимося із Є.С. Ставровським в тому, що іннощення конкурентноздатності країни у світі.
ваційні процеси, які мають місце в будь-якій складній виробничо-господарській системі, є сукупністю прогресивАНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
них, якісно нових змін, що безперервно виникають у часі
І ПУБЛІКАЦІЙ
та просторі [5, с. 71].
Вивчення питання інноваційного управління на
На думку А.М. Тімоніна, результатом інноваційних
підприємствах знайшло відображення в працях таких процесів є новини, а запровадження їх у господарську
учених: К. Рэдхэда, Г Савицької, В. Федоренка, П. Бідю- практику визнається за нововведення. Інноваційні прока. Вчені доводять, що інноваційна діяльність підприєм- цеси започатковуються певними галузями науки, а заверства покликана забезпечити його конкурентоспро- шуються у сфері виробництва, сприяючи прогресивним
можність на ринку. Разом з тим, методологія управлін- змінам останнього. Первинними імпульсами запровадня інноваційною діяльності підприємств на сучасному ження новин (нововведень) на підприємствах є не тільки
етапі у вітчизняній літературі представлена недостатньо. суспільні потреби й результати фундаментальних наукових досліджень, а й використання зарубіжного прогреПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
сивного досвіду в галузі технології та організації виробДослідити процеси підготовки, обгрунтування, ос- ництва, сучасних форм господарювання. За своїм хараквоєння і контролю за впровадженням нововведення.
тером інноваційні процеси, новини й нововведення поділяються на взаємопов'язані види (рис. 1) [6].
РЕЗУЛЬТАТИ
Технічні новини і нововведення проявляються у виІнновації створюють вартість і матеріальні багатства, гляді нових продуктів (виробів), технологій їхнього виспираючись на якусь форму змін (у будь-якій області — готовлення, засобів виробництва (машин, устаткування,
технології, матеріалів, цін, послуг, демографії або навіть енергії, конструкційних матеріалів).
геополітики), формуючи новий попит або звертаючись
Організаційні нововведення охоплюють нові методо нових способів заміщення основного капіталу і вико- ди й форми організації всіх видів діяльності підприємств
ристанню "зрілих ринків". Інновації сприяють переміщен- та інших ланок суспільного виробництва (організаційні
ню ресурсів у сферу більш високої продуктивності і при- структури управління сферами науки та виробництва,
бутку.
форми організації різних типів виробництва й колективСаме інновації пояснюють причину, по якій рівень ної праці тощо):
віддачі від інновацій у США, країнах Західної Європи і
— економічні — методи господарського управлінЯпонії був значно вищий у другій, а не першій половині ня наукою та виробництвом через реалізацію функцій
XX ст. Тенденція до зростання прибутку тісно пов'язана прогнозування та планування, фінансування, ціноутвоз розвитком інтелектуалоємних виробництв, у яких важ- рення, мотивації та оплати праці, оцінки результатів
ливі ресурси людського капіталу, навички, дорогі інфор- діяльності;
— юридичні — нові та змінені закони, різноманітні
маційні секрети і ноу-хау. Іншими словами, ріст прибутковості зв'язаний з тим, що Шумпетер сприймав як еко- нормативно-правові документи, що визначають і регуномічну нерівновагу, породжену "творчим руйнуванням", люють усі види діяльності підприємств та організацій.
За масштабністю і силою впливу на ефективність
яке викликане новими технологіями або інноваціями.
Вони пов'язані головним чином з довгими хвилями Кон- діяльності певних ланок суспільного виробництва всі новини та нововведення П.І. Бідюк об'єднує у дві групи —
дратьєва, особливо з четвертою і п'ятою.
Так, В.Г. Федоренко стверджує, що усю сукупність локальні (поодинокі, окремі) та глобальні (великомасшпроцесів (явищ), що відбуваються на підприємствах табні). Якщо локальні новини (нововведення) ведуть перізних галузей народного господарства, можна умовно реважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності
поділити на дві групи — традиційні та інноваційні. Тра- підприємств і через це не справляють якогось істотного
диційні процеси (явища) характеризують звичайне фун- впливу на ефективність функціонування та розвитку цих
кціонування народного господарства, його галузей і підприємств, то глобальні, що здебільшого є революВИДИ
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практичної реалізації, що визначають і регулюють діяльність
підприємств та організацій усіх
Дослідження
Формування мети і
Стратегія розвитку
галузей народного господарства.
макроекономічних умов
завдань
підприємства
На переконання А.М. Бондаренко, будь-які локальні і глобальні нововведення різного
Формування інвестиційного портфелю
спрямування можуть забезпечувати максимально можливий проРозробка та
Забезпечення потрібних
Оцінювання та
гресивний вплив на виробництво
оцінювання
обсягів інвестиційних
прогнозування
за умови, якщо підприємства виінвестиційних
ефективності
ресурсів
користовують їх постійно, комппроектів
інвестиційної програми
лексно й гармонічно. Найбільший
за наслідками безпосередній
вплив на результативність (ефективність) діяльності підприємства
Реалізація інвестиційної програми
справляють технічні та органіОперативне
Моніторинг реалізації
Коригування
заційні нововведення. Інші новоуправління
інвестиційної
інвестиційної програми
введення впливають на виробницінвестиційними
діяльності
тво опосередковано (через ефекпроектами
тивність нових організаційно-технічних рішень) [3, с. 39].
Рис. 2. Функції управління інноваційною діяльністю
Помітно посилюється вплив
промислового підприємства
нових технічних (технологічних)
Джерело: [7, с. 21].
систем не лише на економічні
явища, а й на соціальні процеси.
ційними (принципово новими), кардинально підвищують Це потребує пильної уваги конструкторів нової техніки
організаційно-технічний рівень виробництва та завдяки до показників її надійності, ергономічності та екологіцьому забезпечують суттєві позитивні зрушення в еко- чності.
номічних і соціальних процесах [1, с.74].
Управління інноваційною діяльністю підприємства
Між окремими видами інноваційних процесів (новин, має кілька типових функцій, які визначаються метою ренововведень) існує відносно тісний взаємозв'язок. алізації обраної стратегії. На рисунку 2 показано приТехнічні новини зумовлюють передовсім відповідні близну послідовність функцій управління інноваційною
організаційні нововведення, а останні потребують, як діяльністю.
правило, певних змін в економічному механізмі діяльІнвестиційна стратегія завжди пов'язана з поточним
ності підприємств. Зокрема створення й розвиток гнуч- станом підприємства, його діючою технічною, технолоких автоматизованих виробництв на підприємствах гічною та фінансовою базою, фінансово-господарською
різних галузей спричиняють докорінні зміни в організації діяльністю.
технічної підготовки виробництва, методах його поточСтратегія дає відповіді на основні питання, що завжного планування та оперативного регулювання, а також ди стоять перед дирекцією підприємства:
забезпечують перехід до безперервного (тризмінного)
1. Продовжувати чи коригувати здійснювану дірежиму роботи цехів з гнучкими виробничими система- яльність?
2. Якщо коригувати, то за якими напрямами?
ми.
3. В яких обсягах продовжувати чи коригувати
Широкомасштабна комп'ютеризація виробництва та
інших сфер діяльності людини, на переконання К. Ред- діяльність?
4. Які це дасть результати через рік, два, три?
хеда зумовлює появу нового виду господарювання —
5. Які кошти для такого розвитку потрібні та де їх
промислового сервісу й відповідних організаційно-екоджерела? [6].
номічних форм його здійснення [3, с. 94].
Навіть якщо приймається рішення нічого не змінюГ.В. Савицька зазначає, що ефективні технічні,
організаційні та економічні нововведення неодмінно ве- вати на підприємстві, то це теж є стратегія, яка має бути
дуть до помітних позитивних змін у соціальних проце- обгрунтована, досліджена та сформована.
Інноваційною стратегією вважатимемо систему вибсах на підприємствах, а постійна актуалізація нагальних
завдань соціального характеру ініціює розв'язання та- раних довгострокових цілей і засобів їх досягнення, що
ких за допомогою нових економічних рішень. Зрештою, реалізуються в інвестиційній діяльності підприємства буусі нововведення на підприємствах, які зорієнтовано на дівельної галузі.
Доцільність інноваційної стратегії визначається тадинамічний розвиток і невпинне підвищення ефективності виробництва, мають спиратися на власні юридичні кими критеріями:
— узгодженість з фінансовими ресурсами, які мопідвалини, відповідні нормативно-законодавчі акти —
інакше вони не справлятимуть належного впливу на мас- жуть бути спрямовані на інвестиції;
штаби та строки досягнення соціально-економічних
— ефективність, тобто узгодженість результатів і рецілей діяльності підприємств та організацій [4, с. 405]. альних витрат на їх досягнення;
На нашу думку, необхідно позитивно оцінювати ак— визначеність за термінами досягнення встановлетивізацію законотворчих процесів в Україні, які сприя- ної мети;
ють якнайшвидшому переходу до соціально-орієнтова— оптимальність поєднання очікуваного досягненних ринкових відносин між суб'єктами господарювання; ня потрібної прибутковості та можливих ризиків і невизрозробку і схвалення пакета законів і механізмів їхньої наченості майбутнього періоду.
Прогнозування та планування
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Найважливіші дії

Розробка (або
оптимізація)
оргструктури
1. Розробка принципів та методів мотивації.
2. Приведення організаційної структури у
відповідність.

Реалізація
стратегії

Аналіз
альтернатив та
вибір стратегії

1. Стратегічна сегментація та формування портфелю
стратегії.
2. Вибір базової стратегії розвитку.

1. Підбір людей на ключові позиції.
2. Визначення стратегічно важливих переваг.
3. Мотивація.
4. Створення культури організації.

Аналіз
зовнішнього
середовища

1. Аналіз ринку, покупців, конкурентів.
2. Аналіз та оптика впливу макросередовища.
3. Вибір цільового ринку та ринкового сегменту.

Аналіз
внутрішніх
можливостей

1. Аналіз продукції, виробничого потенціалу,
маркетингу, собівартості.
2. Визначення сильних та слабких позицій
підприємства.
3. Формування конкурентних переваг підприємства.

Визначення
цілей

Трансформація маси в сукупність цілей
Побудова «дерева цілей»

Визначення
мети

Отже, завдання керівництва
підприємства — створити організаційно-економічний механізм, який
забезпечував би найшвидшу адаптацію фірми до змінюваних
зовнішніх умов. Це надасть можливість зменшити невизначеність і
ризик у господарській діяльності і
забезпечити концентрацію ресурсів
на обраних головних напрямах розвитку. Без стратегічного планування підприємство втрачає перспективу розвитку. Стратегія визначає
шляхи досягнення головних цілей
у такий спосіб, щоб забезпечити
єдину спрямованість дій усього колективу (підрозділів) підприємства.
Сенс стратегічного планування полягає у створенні умов для стримування прагнення керівників до максимального поточного прибутку на
шкоду досягненню довгострокових
цілей, в орієнтації їх більшою мірою Рис. 3. Алгоритм розробки та реалізації інноваційного бізнесплану підприємства
на передбачення майбутніх змін
Джерело: [7, с. 96].
зовнішнього середовища, а не на
реагування на зміни, що вже відбуЗокрема провести аналіз внутрішніх можливостей
лися. Стратегічне планування допомагає установити обгрунтовані пріоритети розподілу завжди обмежених ре- підприємства (продукції, виробничого потенціалу та ін.)
сурсів з метою їх мобілізації для досягнення поставле- та оцінити зовнішнє середовище (конкурентів, покупців,
них конкретних цілей. Важливим чинником загального постачальників, товари-замінники тощо). Таким чином,
успіху стратегічного планування є те, що стратегія, роз- робота над місією підприємства починається після того,
роблена вищою ланкою управління, має бути підтрима- як вже виконано більшість робіт над складанням страна керівниками середньої ланки та всіма працівниками тегії підприємства. Іншими словами, місію підприємства
розробляють тільки тоді, коли процес планування вже
підприємства.
На рівні господарюючого суб'єкта здійснюється як завершено і схвалено керівництвом підприємства.
Отже, по-перше, місія підприємства є статичним обперспективне (довгострокове) планування, так і поточне техніко-економічне планування, а також оператив- 'єктом на найближчі 5 років, а тому процес створення
но-виробниче планування як деталізація розробок по- місії підприємства має бути добре організованим і сплаточних планів підприємства в цілому, його великих нованим; по-друге, місія підприємства 2 — це продовцехів і малих виробничих підрозділів аж до робочого ження стратегічної роботи на підприємстві, і може коригуватися в процесі стратегічного аналізу.
місця.
До того, як керівництво підприємством розпочне
У поточних техніко-економічних планах (річних,
квартальних, місячних) детально конкретизуються цілі і розглядати ресурси, необхідні для формулювання місії,
задачі, поставлені перспективним планом. Поточні техн- необхідно з'ясувати, як місія підприємства має бути приіко-економічні плани (виробничі бізнес-плани) включа- в'язана до цілей підприємства. Після проведення початють відомості про замовлення, забезпеченість їх матер- кового стратегічного аналізу напряму діяльності підприєіальними ресурсами, ступінь завантаження виробничих мства вибудовується піраміда цілей, на основі яких розпотужностей, забезпеченості промислово-виробничим робляється місія підприємства.
Цілі підприємства можна розподілити на операційні
персоналом. У них також містяться розрахунки витрат
на виробництво, розрахунки прибутку, рентабельності, завдання та цілі. З них випливають завдання і робочі плавитрати на реконструкцію виробничо-технічної бази ни. Наведена піраміда цілей при більш детальному дослідженні легко трансформується в "дерево цілей", про
підприємства.
Процес планування інноваційної діяльності як різно- що мова йтиме далі.
II етап: встановлення цілей. Відправна точка довгосвид процесу розробки та прийняття управлінських
рішень складається з наступних етапів (рис. 3). Зобра- трокового планування — встановлення цільових показжена схема поєднує в собі як основні функції щодо роз- ників. В умовах стабільної економіки вихідними даними
робки й реалізації плану підприємства, так і найважливіші для цього слугують багаторічний досвід, середні темпи
дії для їх практичного втілення. Розглянемо послідовно економічного розвитку, умови кредитування, вимоги аккожен з наведених етапів та з'ясуємо їх загальні харак- ціонерів до прибутковості акцій, національні особливості, конкурентні амбіції. В перехідній економіці для
теристики.
І етап: визначення місії. Коли на підприємстві почи- збору інформації необхідно організувати спеціальні доснається процес планування, відправною точкою, як пра- лідження.
Встановлення цілей в узагальненому вигляді передвило, є перегляд місії підприємства. Цікаво, що все починається з місії підприємства, але для того, щоб її роз- бачає проходження чотирьох обов'язкових етапів:
а) виявлення та аналіз тенденцій, що можна спостеробити, нам потрібно розуміти інші елементи стратегії
рігати в оточенні;
підприємства.
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б) встановлення загальної мети організації;
в) побудова ієрархії цілей ("дерева цілей");
г) встановлення індивідуальних цілей та завдань як
інструменту забезпечення їхнього виконання [3, с.101].
Цілі повинні бути чітко сформульовані та кількісно
вимірювані. Наприклад, мають бути фінансові цілі, які
можна встановити, визначити, оцінити, задокументувати. Це — частка ринку, обсяг продажу за продуктами і
послугами, рівень рентабельності, прибуток і т. ін. Цільові
показники організації встановлюються виходячи з її становища на ринку і фінансових результатів.
Як приклад, можна навести комплекс цілей підприємства: знизити витрати на виробництво продукції; стабілізувати виробництво і знизити простої; активізувати
персонал; поліпшити сервіс, зменшити помилки при поставках [3, с.101].
Якщо говорити більш конкретно, виробниче підприємство може встановити таку виробничу ціль: "В межах
поточного фінансового року збільшити обсяги випуску
продукції на 1259 од. при збереженні існуючого рівня
рентабельності 25 % за рахунок більш повного використання недозавантажених потужностей". У такий спосіб
визначаються основні рамки для наступного планування бізнесу організації.
III етап: аналіз внутрішніх можливостей підприємства.
Для розробки та реалізації власної стратегії суб'єкта економіки необхідно володіти достатньою економічною масою і (або) високою економічною мобільністю. Економічна маса повинна дозволити йому протистояти ударам
динамічного і невизначеного зовнішнього середовища,
неухильно дотримуватись стратегічного курсу. Економічна мобільність створює умови для ефективного маневрування в умовах змін, вміло ухиляючись від "дев'ятої
хвилі" ринкової стихії, використовуючи приховані можливості зовнішнього середовища та швидкість пересування.
IV етап: аналіз зовнішнього середовища. Обгрунтований прогноз зовнішніх перетворень та наслідків їх
впливу на внутрішнє середовище підприємства дозволяє його керівництву підготуватися до змін умов господарювання, розробити необхідні напрями адаптації.
Найбільша ефективність використання розроблених
способів адаптації досягається при своєчасному вияві
зовнішніх змін, що потребує створення на підприємстві
системи моніторингу зовнішнього середовища. Система моніторингу зовнішнього середовища — це комплекс взаємопов'язаних централізованих заходів, спрямованих на постійний контроль стану факторів оточення підприємства та розробку способів адаптації до їх
змін [2, с. 40].
Вивчення та узагальнення літератури з питань дослідження зов-нішнього середовища дозволяє запропонувати наступну модель оцінки зовнішнього середовища.
І етап — структурування зовнішнього середовища
підприємства, визначення найбільш вагомих елементів
(факторів), що потребують дослідження. При цьому
можна сформувати такі групи факторів: фактори, які перебувають у прямому взаємозв'язку з діяльністю
підприємства та є найбільш динамічними (попит, діяльність конкурентів); фактори, характер впливу яких на
діяльність підприємств з часом суттєво не змінюється;
спеціальні фактори, дослідження яких дозволяє оцінити потенційні можливості розвитку підприємства, напрями диверсифікації діяльності в інших галузях та інших
ринках.
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II етап — визначення "критичних точок" та меж аналізу зовнішнього середовища. Число та характер "критичних точок" — найбільш важливих елементів середовища — є індивідуальними. Індивідуальність визначення зумовлюється розмірами підприємства, характером
його діяльності (спеціалізацією), цілями та умовами розробки стратегічного плану, часовими обмеженнями дослідження, іншими особливостями [3, с. 155].
III етап — збір інформації, необхідної для проведення дослідження. Інформаційною базою проведення дослідження є зведена статистична та фінансова звітність
підприємства, макроекономічні дослідження, огляди кон'юнктури окремих ринків, аналітичні огляди спеціальних
видань, результати вибіркових досліджень і таке інше.
IV етап — визначення методичного інструментарію
дослідження. В економічній літературі розроблені методи можуть бути агреговані у такі групи: методи прогнозування; методи моделювання; методи оцінки
наслідків; експертні методи.
V етап — проведення дослідження та узагальнення
отриманих висновків [3, с.156].
V етап: аналіз альтернатив та вибір інноваційної стратегії. Після двох попередніх стадій сформована інформація про внутрішні можливості та ресурси підприємства,
а також про дію факторів зовнішнього середовища, їх
силу, масштабність і значущість. Ці дані є передумовою
проведення оцінки та вибору стратегічних зон господарювання. Найбільш зручним інструментом для цієї роботи є SWOT-аналіз. Його назва походить від початкових букв англійських слів strengths; weaknesses;
opportunities; threats. Такий аналіз необхідно проводити для того, щоб, виявляючи та ліквідуючи наявні слабкі
місця, нарощувати потужність та уникати можливих загроз.
VI етап: проектування організаційної структури.
Організаційна структура може сприяти стратегічному
розвитку підприємства або гальмувати його.
VII етап: реалізація плану. З історії бізнесу відомо,
що успішні підприємства починають стратегічний наступ
для забезпечення стійкої конкурентної переваги, а потім
використовують свою частку ринку, щоб досягти найкращих фінансових результатів. Енергійне виконання
творчої, незвичної стратегії може вивести фірму на лідируючі позиції, забезпечуючи просування її товарів та послуг до того часу, поки вони не стануть стандартом у цій
галузі. У працях науковців вже неодноразово вказувалося на необхідність врахування взаємозв'язку та взаємовпливу зовнішнього та внутрішнього середовищ при
визначенні цілей підприємства. В цьому випадку стратегії
виступають як інструменти досягнення цілей, а для реалізації стратегій необхідно, щоб усе підприємство функціонувало в стратегічному режимі [3, с.58].
Інноваційна стратегія підприємства має відображати зміст та основні напрями процесу інноваційного розвитку підприємства.
Інноваційний процес — це послідовність подій, під
час яких інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або послуги та розповсюджується у господарській практиці і суспільній діяльності.
На відміну від НТП інноваційний процес не завершується впровадженням нової технології та появою нового
продукту на ринку.
Відсталі фірми стикаються з ситуацією, коли запізнення з нововведенням призводить до випуску нових виробів, що вже починають морально застарівати. Основа
інноваційного процесу — створення та освоєння нових
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технологій, що потребують фундаментальних досліджень, націлених на одержання нових знань про розвиток природи та суспільства безвідносно до їх конкретного використання.
Світова практика свідчить, що тільки окремі фундаментальні дослідження перетворюються у розробку,
проектування та промислове виробництво. До 90% фундаментальних досліджень мають негативний результат,
з 10%, що залишилися, не мають практичний вихід. Прикладні дослідження мають іншу спрямованість — це матеріалізовані знання, що використовуються у різних технологіях, у результаті яких створюються нові машини,
обладнання та системи. Прикладні дослідження поступово переходять у розробку та проектування, далі — в
освоєння та промислове виробництво, нарешті маркетинг і збут як кінцевий результат інновації. Інноваційний
процес у різних сферах діяльності внаслідок розвитку
науково-технічного прогресу може проходити різні щодо
тривалості та розміру витрат етапи. У виробничому (інвестиційному) середовищі цей процес проходить такі стадії:
— сертифікація (патентування) ідеї;
— наукове та техніко-економічне обгрунтування нового продукту або технології;
— експериментальне освоєння зразків;
— доведення до промислового виробництва;
— одержання нового продукту у необхідному обсязі
для його комерціалізації.
Інноваційний процес здійснюється в чотири стадії:
І. Фундаментальні дослідження в академічних інститутах, вищих навчальних закладах, спеціалізованих лабораторіях. Бюджетне фінансування на безповоротній
основі.
II. Дослідження наказового характеру. Проводяться
в усіх наукових організаціях і фінансуються як з бюджету, так і за рахунок замовників. Дослідження не завжди є
передбачуваними,тому носять ризиковий характер.
III. Проводяться дослідно-конструкторські та експериментальні розробки в підрозділах науково-дослідних
інститутів, спеціалізованих лабораторіях, підрозділах великих промислових підприємств тощо.
IV. Проводиться процес комерціалізації, починаючи
із впровадження в виробництво, виходу на ринок та продажу продукту.
У країнах із ринковою економікою саме приватні
компанії забезпечують матеріальний добробут і створюють нові робочі місця, отже, можливості для формування бази оподатковування. І одне з останніх за часом зрушень — ідея партнерства бізнесу й органів управління.
ВИСНОВКИ
Інноваційна діяльність — це послідовність подій, під
час яких інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або послуги і розповсюджується у господарській практиці і суспільній діяльності.
Простий внутрішньо-організаційний інноваційний процес
— це процес створення і використання нововведення у
межах однієї організації (нововведення не має товарної
форми). Простий міжорганізаційний інноваційний процес передбачає відокремлення функцій створення і виробництва нововведення від функції його споживання.
Це означає, що воно стає предметом купівлі-продажу.
Розширений інноваційний процес знаходить свій вираз
у появі нових виробників нововведення, у порушенні
монополії виробника-піонера, що сприяє за допомогою
взаємної конкуренції удосконаленню споживчих якостей товару.

Інновації створюють вартість і матеріальне багатство,
спираючи на певну форму змін (у будь-якій області —
технології, матеріалів, цін, послуг, демографії або навіть
геополітики), формуючи новий попит або звертаючись
до нових способів заміщення основного капіталу і використанню "зрілих ринків". Інновації сприяють переміщенню ресурсів у сферу більш високої продуктивності та
прибутку.
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CLUSTERIZATION AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF REGIONAL DEVELOPMENT

В статье рассматриваются вопросы кластеризации разветвленных сетевых хозяйственных
структур, которые включают в себя множество разнообразных организаций, взаимозависящих, но одновременно функционирующих в различных сферах деятельности.
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a wide variety of organizations, interdependent, but at the same time functioning in various areas.
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ВВЕДЕНИЕ

Предпосылки формирования кластеров в экономических регионах Азербайджана.
Многие кластеры в развивающихся странах часто играют роль передачи технологий, соответственно к ним и сервиса по обслуживанию из развитых
стран, тогда как уже многие кластеры в развитых
станах свою деятельность строят на инновациях и
постоянно модернизируются. Именно при формировании у нас кластеров для устойчивого развития
страны должны больше уделять внимание на применение новых оборудований и технологий, учитывать
пространственный аспект (природно-климатические,
географические особенности), специфику регионов
на счет ресурсов и рассчитать эффективность от их
функционирования на долгосрочную перспективу. В
первую очередь необходимо формировать нормативно-правовую базу, определить оптимальное ме-

104

стонахождение кластеров с точки зрения национальных интересов и безопасности, а также учитывая интересы самих регионов, их социально-экономическую направленность, специализацию. Именно,
по словам М. Портера "конкурентоспособные национальные отрасли не распределены равномерно по
всей экономике, а связаны в то, что можно назвать
"кластерами" (пучками), состоящими из отраслей,
зависящих друг от друга" [6]. В связи с тем, что оптимальное размещение кластеров обеспечивает одновременно и долгосрочное развитие регионов, и
решение национальных социально-экономических
проблем, то традиционные отрасли экономики, как
машиностроение и сборка, химическая промышленность и др. характерные для Апшеронского, Гянджа-Газахского регионов могут обеспечить формирование кластеров на их территориях. В городах Баку,
Сумгаит и Гянджа, отличающихся высоким развити-

Інвестиції: практика та досвід № 1/2014

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ем машиностроения, энергетической и химической
промышленности, инфраструктурой, развитым рынком сбыта, научно-образовательной системой, высоким кадровым потенциалом, формирование кластеров будет намного легче, чем в других регионах.
Но интересами страны являются обеспечение равностороннего развития регионов и потому формирование кластеров не только в данных городах, но во
всех регионах страны может обеспечить реализацию
данной задачи. Мощные компании, составляя ядро
кластера, собирают вокруг себя множество себе
подобных малых и средних компаний, тем самым
сохраняют конкуренцию на определенной территории. Еще Д. Белла в своей книге изданной в 1976
году "The Coming of Post-Industrial Society" утверждал, что основными экономическими секторами постиндустриального общества являются третичный
(транспорт, коммуникации), четвертичный (торговля, финансы, страхование, недвижимость) и пятеричный (здравоохранение, образование, наука, управление, отдых) сектора, а их несущими конструкциями транснациональные сетевые структуры. Проанализировав многие научные подходы и предложения
отечественных и зарубежных ученых-экономистов
мы пришли к выводу, что учитывая опыт многих стран
на территории Азербайджана необходимо формирование "мегакластеров", в состав которых будут
входить основные фирмы: по машиностроению и
(или) сборки оборудований и техник, в химической
и энергетической промышленности, по агропромышленному комплексу, сельскому хозяйству, строительно-конструкторскому сектору, транспортной отрасли, по туризму и здравоохранению, по коммерческим и банковским услугам, по инновациям и массовым информационным средствам. То есть каждый
регион отличается от другого по потенциалу, традиционным отраслям и уровню развития. Учитывая эти
особенности, кластеры на территории регионов будут иметь и разные формы, начиная от компаний,
производящих продукцию конечного потребления,
оказывающих услуг, поставщиков факторов производства, деталей, сервисных услуг, до финансовых
институтов, правительственных и частных организаций, обеспечивающих специальное обучение, сбор
информации, проведение исследований и т.д.
Мир меняется, и вместе с ним меняются и формы хозяйственной деятельности, взаимоотношения,
условия конкуренции. Как отмечает Р.И. Маликов,
"конфигурация каждой из сетей определяется такими параметрами, как плотность сети, степень ее централизации, сила деловых связей, теснота связей,
устойчивость сети, степень формализации связей"
[4]. Необходимо учитывать тот факт, "что в кластерах формируется сложная комбинация конкуренции
и кооперации" [5]. Именно для увеличения конкурентоспособности регионов создание кластеров могут
быть выходом. "На мировом рынке кластеры присутствуют как единые агенты сети и конкуренции, что
позволяет им выступать на равных и противостоять
губительным тенденциям глобальной конкуренции
особенности региона" [2]. Подстраиваясь под требования меняющегося мира, кластеры, тем самым

смогут поменять и облик региона. "Важно иметь в
виду, что формирование и функционирование кластера всегда связано с появлением и проявлением
увеличивающего эффекта. Кластер — это не просто
сумма взаимосвязанных предприятий, сетевое взаимодействие всех его элементов и процессов, создание кластера приводит к синергетическому эффекту, который обеспечивает количественный и качественный рост многих составляющих социально-экономического развития региона. А это в свою очередь
способствует повышению конкурентоспособности
региона" [5]. Поэтому учитывая своеобразный потенциал кластеризации региона, создаются специфические формы кластеров, присущие только к данному региону. Но как определить форму кластера
необходимо и для конкретного региона. Один из основных механизмов это региональный маркетинг.
"Региональный маркетинг — это элемент системы
рыночных отношений, спроецированный не на микроуровень (уровень предприятий и фирм), а на мезоуровень (уровень области, края, республики)" [3].
Только изучая состояние региона с разных сторон
можно оценить возможную степень реализации экономического потенциала региона. Поэтому "региональный маркетинг выступает... в качестве достаточно эффективного метода согласования разноуровневых интересов и целей. Роль регионального маркетинга в этом аспекте просто трудно переоценить,
ибо невозможно никакое движение вперед, а тем
более к рынку без согласования интересов, без их
учета" [3].
В результате полученных итогов регионального
маркетинга и только при благоприятном взаимодействие основных элементов (то есть информационные, кадровые, в том числе уровень их образования,
интеллектуальные, научные, финансовые, материально-технические, природные ресурсы и функционирующие успешные компании) и предпосылок создания кластера в регионе можно добиться синергетического эффекта. Для создания благоприятных
предпосылок создания кластера проводится региональная кластерная политика, которая в свою очередь в зависимости от обстоятельств может быть
нескольких типов: каталитической, поддерживающей, директивной, интервенционалистской [1]. Роль
государства меняется в зависимости от типа и требований интереса государства. Но, несмотря на различия в региональных кластерных политиках основной задачей государства остается стимулировать
инициативу бизнеса на региональном уровне. При
этом можно говорить о синтезе составляющих всех
четырех типов региональной политики на территории одного конкретного региона. Соответственно,
при применение кластеризации и смешанной, комбинированной региональной кластерной политики,
будет способствовать формированию различных
типов кластеров, то есть промышленных, технологических, научных, комбинированных и т.д. В таком
случае сама кластерная политика станет инструментом регионального развития. В Азербайджане основной задачей региональных реформ является
формирование и развитие не нефтяного сектора
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Таблица 1. Распределение проектов финансированных НФПП по отраслям

№

Производство
сельскохозяйственной
продукции

Производство промышленной
продукции

Название
района

Услуги
(инфраструктура)

Проект

Сумма,
тыс. манат

Рабочие
места

Проект

Сумма,
тыс. манат

Рабочие
места

Проект

Сумма,
тыс.
манат

Всего

Рабочие
места

Проект

Сумма,
тыс. манат

Рабочие
места

1

Балакан

2

30

4

13

154,5

17

0

0

0

15

184,5

21

2

Гах

3

40

9

20

298

29

0

0

0

23

338

38

3

Габала

1

12

1

40

18055,5

219

0

0

0

41

18067,5

220

4

Огуз

0

0

0

14

197

24

1

4150

53

15

4347

77

5

Шеки

1

15

1

28

342

36

0

0

0

29

357

37

6

Закатала

Итого:

1

15

1

20

539

44

0

0

0

21

554

45

8

112

16

135

19586

369

1

4150

53

144

23848

438

экономики. Поэтому сочетая в себе предприятия первичных отраслей в лице сельского хозяйства и добывающей промышленности, вторичных, в виде обрабатывающих отраслей и третичных отраслей, как
инфраструктуры, кластеры обеспечивают сначала
региональные, потом межрегиональные и наконец,
национальные воспроизводственные связи. Для
обеспечения системного развития регионов применение региональной кластерной политики в нашей
республике с каждым годом становится необходимым и весьма актуальным. "Для этого предусматриваются формирование режима наибольшего благоприятствования и внедрение фискальных преференций в промышленных городках и специальных экономических зонах. Перетянуть зарубежные инвестиционные потоки предполагается и в сферу туризма,
сельского хозяйство, строительство, альтернативную энергетику, инфраструктурные проекты" (газета Азербайджанские Известия).
Сегодня стоящие перед многими странами мира
проблемы с продовольственной и энергетической безопасностью толкают правительство Азербайджана
к решению этих вопросов уже на региональном уровне. Реализация аграрных реформ в регионах в области растениеводства и животноводства на основе интенсивного типа развития, создание крупных фермерских хозяйств, осуществление мелиоративных мероприятий, инфраструктурное обеспечение сельского
хозяйства, использование новых земель, на основе
роста производства и фермерских хозяйств открытие
новых рабочих мест, подготовка кадров-аграрников
на основе создания средних профессиональных учебных заведений аграрной направленности и многое
другое помогут достичь желаемых результатов по
продовольственной безопасности. Другим важным
моментом считается сохранение природных условий
и рациональное использование водных, земельных и
других ресурсов страны. Поэтому процесс создания
систем мелиорации и ирригации считается актуальным и в региональных программах чувствуется акцент
по данным направлениям. Развивая аграрный сектор,
непосредственно приходится развивать и обрабатывающую промышленность. Отсюда вытекает связь
между согласованиями интересов и нахождения общих точек соприкосновения.
Практические предложения. Возможности создания кластеров на территории Шеки-Закаталского региона.
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Если рассматривать регионы Азербайджана в отдельности, то учитывая особенности природно-климатического, ментального и социально-экономического характера в каждом регионе можно создать уникальные кластера. Так за период реализации первой
и второй программы (2004—2013 года) по социально-экономическому развитию регионов многие предпосылки для формирования в них кластеров были созданы. На примере Шеки-Закаталского региона по
кластеризации можно предложить нижеследующее.
Регион Шеки-Закатала, в состав которого входит 6
районов, отличается своим богатым ресурсом и уникальными историческими ценностями. На его территории находятся все запасы меди, 90% серы-оксиданта, 97% олова, 99 % цинка Азербайджана, уникальные запасы полиметаллов Филизчай. Кроме этих запасов также имеются природные ресурсы строительного назначения. 27% его территории составляют
леса, где имеются уникальные экземпляры редких
растений. К промышленным ресурсам можно прибавить и минеральные воды данного региона, которые
до нынешних времен не были полностью использованы по назначению.
В рамках программ по социально-экономическому
развитию регионов были предприняты шаги по развитию не нефтяного сектора, использованию трудового и
природно-экономического потенциала Шеки-Закатальского региона. Учитывая потенциал региона, инвестиционные проекты были направлены на развитие виноградства, фруктоводства, птицеводство, туризма и т.д.
На основе этих инвестиционных проектов созданы промышленные комплексы по выпуску фрукто-овощных
консервов, минеральных вод, пива и вина, муки и мучных продуктов, молока и молочных продуктов, чая, птицепродуктов, переработке орехов, табака, масла цветов, производству строительных материалов, электрической энергии. Для увеличения традиционно-культурных ценностей и конкурентоспообных товаров, то производство ковров, в том числе ручных, имеет особую
актуальность. Считаем, что промышленность будучи локомотивом может обеспечит за собой развитие всех
остальных отраслей. Как отмечает Г. Рустамбеков, "сегодня уже можно обозначить некоторые контуры промышленных кластеров в разных регионах Азербайджана...примеров очень много и они свидетельствуют о
новой, порой неожиданной, специализации регионов,
появления в них промышленного потенциала с мультипликативным эффектом в широком ареале" [7, с. 222—
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223]. Нельзя не согласится с тем, что "промышленность вать инновационному развитию регионов и струкдолжна быть представлена не просто ориентированным турной модернизации национальной экономики в
на экспорт сектором и предприятиями, работающими целом.
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METHODOLOGICAL BASES FOR THE MANAGEMENT OF BANK RISKS

В статье проанализированы основные задачи банков с отражением организации процессов
управления рисками коммерческих банков. Кроме того, верно отмечено, что рентабельность
банков в условиях рыночной экономики зависит от правильного определения рисков. В этом
отношении автор привел в статье правильную и широкую интерпретацию роли рисков в банковской деятельности.
В статье при анализе процентного риска приведено широкое толкование его форм и определены методы измерения процентного риска. В то же время автор статьи провел исследование других видов риска: фондового риска, валютного риска, кредитного риска, рыночного риска, с широкой интерпретацией риска банковской ликвидности изучены интересы получения
максимального дохода с обеспечением оптимального управления деятельностью коммерческих банков.
The article has analysed primary duties of banks, by reflecting organization risks faced by
commercial banks. In addition, it has been correctly noted that profitability of banks in the conditions
of markets economy is dependent on correct identification of banks' profitability risks. From this
standpoint, the author has correctly and comprehensively commented, in the article, on the role of
risks in the activity of banks.
While analysing the risks related to interests in the article, its forms have been widely commented
on, and the method of measuring the interest risk was defined. In the article, the author has, in
addition, studied the interests of deriving maximum profit by ensuring optimality of managing the
activity of commercial banks, by widely commenting on other types of management risks such as
funds risks, currency risks, credit risks, market risks and bank liquidity risks.
Ключевые слова: управления рисками, методологические основы рисков, виды и методы управления
рисками, рентабельность банков, ценные бумаги.
Key words: risk management, risk-based methodology, types and methods of risk management, the profitability
of banks, banknots.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Цель исследования — правильное определение рисков в управлении деятельностью коммерческих банков и
анализ влияния на рентабельность банков.
Методология исследования — ситуационный подход,
систематизация, сравнительный анализ.
Ограничения исследования — ограниченность теоретических разработок, отражающих последние практические достижения.
Практическое значение исследования — эффективность применения в национальной экономической сфере.
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Оригинальность и научное новаторство исследования
— научно-аналитическая презентация влияния рисков на
деятельность по управлению коммерческими банками
В настоящее время проблема банковских рисков стала особенно острой, поскольку возникает необходимость
управлять ими. Международная практика свидетельствует, что отсутствие надлежащего корпоративного управления в банках, проблемы внутреннего контроля и управления рисками, зачастую, приводят к возникновению кризисов, как отдельных банков, так и к угрозе финансовой
стабильности банковского сектора. В современных условиях интенсивного развития банковского бизнеса и про-
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блемы управления рисками оказываются одними из наиболее серьезных факторов, способных оказать негативное влияние и на состояние Азербайджанской банковской системы.
Можно отметить, что современный банковский рынок
немыслим без риска. Риск присутствует в любой операции. Ни один из видов банковских рисков не может быть
устранен полностью. Чем выше степень риска, которую
принимает на себя коммерческий банк, тем выше должна быть его потенциальная прибыль.
В практической банковской работе главным является не исключение риска вообще, а его предвидение, оценка и снижение его уровня. Во всех случаях риск должен
быть определен и измерен. В результате неверных оценок рисков или отсутствии возможности противопоставить им какие-либо действенные меры для банка могут
наступить, негативные последствия [9].
Управление рисками в банковской деятельности называется риск-менеджментом.
Среди различных видов рисков, с которыми сталкиваются банки, наибольшее значение имеют процентный
риск, фондовый риск, валютный риск, кредит, рыночный,
риск ликвидности, риск изменения текущих расходов [4].
Поэтому основные задачи банков сводятся к следующим:
— распознать возможные случаи возникновения риска;
— оценить масштабы предполагаемого ущерба;
— найти способы предупреждения или источники возмещения потерь.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ рисков начинается с выявления его источников и причин. При этом важно определить, какие источники являются преобладающими. Риск, не подкрепленный расчетом, всегда чреват поражением и издержками,
которых при разумном отношении можно избежать. Вместе с тем при оценке риска не обойтись и без интуиции.
Она особенно необходима в случае недостатка информации для расчета риска. При этом интуиция и расчеты
взаимодополняют друг друга.
В процессе своей деятельности банки сталкиваются
с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих
на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и
методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банков.
Необходимо отметить, что существует несколько постулатов, которые относятся к проблемам анализа и управления всех видов финансовых и банковских рисков.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Банковские риски и управление ими. Управление
уровня рисков необязательно означает покрывать их.
Одно из основных положений теории рисков гласит, что
руководство финансовой организации не должно стремиться к минимальному риску, а к его оптимальному уровню.
— Покрытие риска всегда связано с определенными
затратами.
— Размер уставного капитала негосударственной финансовой организации, ее рейтинг и уровень ее ликвидности связаны с уровнем предельно допустимого риска
— Величина плановой и (или) необходимой для выживания финансовой организации прибыли не должна
быть связана напрямую с проведением рисковой стратегии и политики [1]. Классификация рисков, возникающих

в процессе деятельности субъектов финансового сектора, дает аналитикам возможность распределить их по определенным признакам в зависимости от целей анализа
и образовать однородные кластеры (группы), что дает
возможность эффективного применения конкретных методов анализа и способов оптимизации и уровня.
Виды и методы управления рисками. Процентный
риск — это риск потенциальной подверженности финансового положения банка воздействию неблагоприятного
изменения ставок. Банки могут понести потери в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых банком по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным ссудам. Этим риск влияет на доходы банка,
стоимость активов, обязательств и забалансовых инструментов [4]. Основными формами процентного риска является:
— риск установления новой цены, возникающий в
связи с разницей сроков (для фиксированных процентных ставок) и установлением новой цены (для плавающих
процентных ставок) банковских активов, пассивов и забалансовых операций;
— риск кривой доходности, возникающий в связи с
изменениями наклона и формы кривой доходности;
— базисный риск, возникающий в связи с неправильным начислением и уплатой заработанных и уплаченных
по различным инструментам процентов.
Управление процентным риском включает управление как активами, так и обязательствами банка. Особенность этого управления состоит в том, что оно ограничено, во-первых, требованиями ликвидности и кредитным
риском портфеля банка; во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков. Управление обязательствами затруднено, так как существует ограниченный
выбор и размер долговых инструментов, которые банк
может успешно разместить среди своих клиентов и других кредиторов в любой момент времени.
По времени риска распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные, поэтому необходимо анализировать уровень рисков не только в статике, но и в
динамике.
Наиболее простой способ измерения процентного
риска состоит в определении разрыва между активами и
обязательствами по срокам (гэп). Суть метода заключается в том, что активы и пассивы банка, чувствительные к
измерению процентных ставок (ЧПА и ЧПП), группируются по временным промежуткам, по срокам погашения
или переоценки. Для каждого промежутка времени гэп
определяется как разница между такими активами и пассивами:
гэп=ЧПА-ЧПП,
где ЧПА — чистые процентные активы;
ЧПП — чистые процентные пассивы.
При оценке изменения чистого процентного дохода
(ЧПД) за рассматриваемый промежуток времени пользуются формулой
ЧПД= гэп*∆1,
где ЧПД — ожидаемое изменение чистого процентного дохода;
∆1 — ожидаемое изменение процентных ставок.
Ожидаемое изменение дохода будет реализовано,
если в рассматриваемый период времени ставки достигнут ожидаемого уровня; ставки должны продержаться на
достигнутом уровне в течение последующего года; банк
в течение всего года рефинансировал и переоценивал по
этим ставкам все позиции.
Надо отметить, что по сфере возникновения риски бывают внешними, т.е возникающими за пределами субъек-
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та финансового сектора, и внутренними, размер которых
зависит от стратегии, политики и тактики деятельности инструментальной единицы. К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью финансового учреждения или его контактной аудиторией.
К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого субъекта финансового сектора, его
клиентов (заемщиков) или его конкретных контрагентов.
Фондовый риск. Фондовый риск возникает у банков
в связи с непредвиденными изменениями спроса и предложения на ценные бумаги и потерями банка из-за переоценки их стоимости. Данные риски имеют место из-за
снижения доходности, прямых финансовых потерь или
упущенной выгоды, возникающие в операциях с ценными бумагами [3].
Риски по ценным бумагам могут быть постоянными и
непостоянными. Надо отметить, что постоянные риски
возникают в результате падения курсов ценных бумаг
вследствие того, что инвестор не сможет реализовать все
вложения в ценные бумаги, не понеся потерь. Непосредственные риски в сфере обращения ценных бумаг включают: риск торговой площадки; риск поставки; риск неурегулирования расчетов; риск депозитариев и регистраторов и др.
Управление рисками ликвидности. Управление рисками ликвидности лежит в основе доверия к банковской
системе.
Проблема ликвидности выходит за рамки одного отдельного учреждения. Нехватка ликвидности в одном учреждении может отразиться на всей системе в целом. Вполне естественно, что банки формируют свои пассивы таким
образом, чтобы иметь различные сроки погашения соответствующих активов в балансе. В то же время банки должны погашать свои обязательства (например, депозиты) в
установленные сроки. Поступление и отток ресурсов в соответствии с заключенными контрактами могут не отражаться в фактических планах и меняться с течением времени. Банк, ликвидные несоответствия, что ставит вопрос
о ликвидной политике и об управлении рисками ликвидности на первое место в его деловой стратегии.
В результате усложнения банковского дела произошел принципиальный сдвиг в управлении ликвидностью.
Управление рисками ликвидности, таким образом, больше связано с рыночной ликвидностью, чем с установленными требованиями по ликвидности. Риск ликвидности
означает, что в определенный момент у банка может оказаться недостаточно средств для выполнения своих обязательств.
Можно отметить, что уровень ликвидности, считается адекватным для другого банка. Ликвидная позиция одного и того же банка может также меняться и быть достаточной или недостаточной в зависимости от планируемых
потребностей в ресурсах. Для того чтобы проанализировать адекватность ликвидной позиции банка, необходимо рассмотреть исторически сложившиеся потребности
банка в ресурсах, его текущую ликвидную позицию, предполагаемую потребность в ресурсах в будущем, варианты снижения потребности в ресурсах или привлечения дополнительных средств.
Валютный риск. Валютный риск с опасностью понесения банком потерь в результате изменения валютного
курса. Ключевым понятием управления и регулирования
валютного риска является валютная позиция [6].
Валютная позиция — соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте. Различают закрытую валютную позицию (при равенстве) и открытую
(при несовпадении сумм проданной и купленной иност-
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ранной валюты). Валютный риск связан с имеющимися в
банке открытой валютной позицией. Если обязательства
превышают требования, валютной позиция считается короткой; если требования по купленной валюте превышают обязательства по ее продаже, возникает длинная валютная позиция.
Поскольку в течение дня валютная позиция непрерывно меняется, банк оценивает содержащийся в ней валютный риск и возможные результаты в случае ее закрытия
по курсу дня. Расчет валютной позиции осложняется тем,
что он производится по различным видам активов и пассивов и видам сделок.
Ключевыми факторами управления валютным риском
являются методы, лимитирующие потенциальные риски.
Эти методы должны подвергаться регулярной проверке
на соответствие потенциальным изменениям неустойчивости валютных курсов и общей политике и профилю
риска банка. Лимиты должны устанавливаться с учетом
общего профиля риска и отражать такие аспекты, как
достаточность капитала, ликвидность, надежность кредита, рыночный риск и процентный риск [4].
Рекомендации Базельского Комитета, предназначенные для органов надзора и менеджмента банков, направлены на то, чтобы банки установили необходимые лимиты и предпринимали меры по внутреннему контролю над
валютными операциями.
По нашему мнению, управление валютным риском может базироваться на анализе резервов (несоответствий)
по срокам в соответствии с принципами, аналогичными
принципами управления риском ликвидности и процентным риском. Задачей анализа является определение допустимого несоответствия по срокам между иностранными активами и обязательствами. Это несоответствие может быть оценено (рассчитано) по основным показателям,
таким как текущие и ожидаемые валютные курсы, процентные ставки, соотношение риск-выгода, приемлемое
для руководства банка.
Кредитный риск. Кредитный риск связан с риском понесения банком финансовых потерь вследствие неисполнения контрагентом обязательств перед банком, в том
числе в результате возможного неполучения средств в
части основного долга и платы за пользование средствами банка (кредитного риска).
Для защиты международных финансовых рынков
ключевые стандарты прописаны также в международных
соглашениях, которые направлены на унификацию национальных подходов к управлению кредитными рынками.
В основе надежного управления рисками лежит определение существующих и потенциальных кредитных рисков,
присущих кредитным операциям. Среди мер по противодействию данным рискам — четко сформулированная политика организации в отношении кредитных рисков и установление параметров, по которым кредитные риски будут контролироваться. Такой контроль включает в себя
ограничение кредитных рисков при помощи политики, которая обеспечивает достаточную диверсификацию кредитного портфеля.
Надо отметить, что конкретные меры по управлению
кредитными рисками обычно включают три вида директив. Первый вид — это директивы, направленные на ограничение или уменьшение кредитных рисков. Второй вид
включает директивы по классификации активов. Третий
вид включает директивы по кредитному резервированию,
но также по всем другим активам, которые могут привести к убыткам.
Анализируя функцию управления кредитными рисками, нужно рассматривать кредиты и все другие виды кре-
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дитных инструментов, чтобы определить следующие факторы, как уровень, распределение и важность классифицированных активов; уровень и состав ненакапливаемых,
неработающих, пересмотренных, пролонгированных активов и активов с пониженной ставкой; достаточность резервов по переоценке активов; способность руководства
управлять проблемными активами и собирать их; чрезмерная концентрация кредитов; адекватность и эффективность процедур банка по определению и отслеживанию первоначальных и изменяющихся рисков или рисков, связанных с уже одобренными кредитами.
Рыночный риск. Рыночный риск — риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь вследствие неблагоприятных изменений рыночной стоимости
финансовых инструментов или курсов иностранных валют
проводится с использованием следующих факторов, как
общая структура рыночного риска; структура вложений в
ценные бумаги по видам вложений; структура вложений в
ценные бумаги по целям их приобретения; структура вложений в ценные бумаги по видам валют; структура вложений в акции по портфелям, структура инвестиционного портфеля по видам вложений; структура торгового портфеля
по видам вложений; анализ позиций банка на срочном рынке; анализ валютных позиций; нарушения совокупной балансовой позиции; нарушения совокупной внебалансовой
позиции и нарушения открытой валютной позиции. Отмеченные факторы содержат показатели состав рыночного
риска, определенного нормативными документами. Центрального Банка Азербайджана, структурные показатели
торгового и инвестиционного портфеля банка, позиций
банка на срочном рынке, показатели риска обесценения
ценных бумаг. Эти показатели позволяют выявить тенденции изменения рыночного риска; оценить влияние на оценку его достаточности величины рыночного риска; определить тенденции изменения портфеля ценных бумаг банка
и сравнить динамику составляющих портфеля ценных бумаг и доходность по операциям с ценными бумагами; определить тенденции операций банка на срочном рынке;
оценить влияние на капитал и ликвидность банка изменения ценовых тенденций фондового рынка и определить
соответствие валютной структуры требований и обязательств банка по балансовым и внебалансовым операциям состоянию рынка и его тенденциям. Оценить их влияние на капитал банка.
ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ данных видов риска позволяет обеспечить оптимальное управление деятельностью
банка в интересах получения максимальной прибыли.
С другой стороны, все эти направления представляются чрезвычайно важными в контексте построения системы риск — менеджмента. Основная суть нововведения
в том, что меняются правила расчета активов с учетом
рисков. В Базельском соглашении понятие "активы, взвешенные по степени риска" охватывало только кредитный
и рыночный риски, в новом учитывается и операционный
риск [2]. Как по кредитному так и по операционному риску предлагаются три метода повышения чувствительности к рискам, позволяющие банкам и регулятору выбрать
методы, которые по их мнению, наиболее подходят для
данного этапа развития деятельности банка и инфраструктура рынка.
В экономической литературе риск определяется как
стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям. Между размером риска и прибылью существует прямая зависимость: риск потерь будет тем
больше, чем больше возможность получить прибыль. Воз-

никновение рисков происходит из-за отклонения реальных данных от оценки состояния на конкретные моменты времени. Если подобные отклонения носят позитивный характер, то у банка появляется шанс получить прибыль. Негативные отклонения приводят к потерям, таким
образом, риски в банковской практике представляют собой возможность потерь банка при наступлении определенных событий. В связи с этим особую важность для
достижения конечной цели деятельности коммерческих
банков представляет собой управление банковскими рисками. Выбор тех или иных методов и способов управления банковскими рисками зависит от видов этих рисков.
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CONCEPTUAL BASES OF DEVELOPMENT OF A NATIONAL STRATEGY FOR COMBATING
HUMAN TRAFFICKING IN UKRAINE
У статті розглянуто актуальні питання щодо створення Національної стратегії з питань протидії торгівлі людьми в Україні. Наголошено про загрози та ризики, пов'язані з торгівлею людьми в Україні.
Розкрито механізми реалізації Національної стратегія протидії торгівлі людьми в Україні щодо
попередження торгівлі людьми; боротьби зі злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми; надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми. Визначено основні
напрями реалізації Національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні.
The article describes the current issues on creation of the National strategy on combating
trafficking in persons in Ukraine. Noted the threats and risks associated with human trafficking in
Ukraine. The mechanisms of implementation of the National strategy for combating human trafficking
in Ukraine on prevention of trafficking in human beings; combating crimes related to trafficking in
persons, provision of assistance and protection to victims of trafficking. Defines the main directions
of realization of the National strategy to combat human trafficking in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Потреба розробки Національної стратегії протидії
торгівлі людьми зумовлена поширенням протиправного явища до транснаціональних масштабів, появою нових тенденцій та загроз: злочинці стали використовувати новітні репродуктивні технології, збільшилась
кількість випадків "сексуального туризму", в тому числі
дитячого, комерційної сексуальної експлуатації дітей,
зокрема з використанням новітніх інформаційних технологій. До групи ризику, крім жінок і дітей, останнім
часом стали потрапляти чоловіки працездатного віку.
Невтішною є і статистика правоохоронних органів.
Так, у 2012 році по допомогу до Міжнародної організації з міграції звернулись 945 жертв торгівлі людьми з
України. Органами внутрішніх справ України упродовж
2012 року виявлено 155 фактів торгівлі людьми, установлено 187 потерпілих від торгівлі людьми, у тому числі 124
жінки, 14 неповнолітніх та 2 малолітніх. Підрозділами
Державної прикордонної служби України припинено
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діяльність 34 злочинних груп загальною чисельністю 82
особи. За матеріалами Державної прикордонної служби
України іншими правоохоронними органами порушено
73 кримінальні справи, затримано 49 організаторів та
пособників. До кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого ст. 149 КК України притягнуто 64 особи. Протягом 2012 року підрозділами Служби безпеки України як органами дізнання, а також за
матеріалами інших правоохоронних органів порушено 26
кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст. 149 Кримінального кодексу України ("Торгівля
людьми або інша незаконна угода щодо людини"), з них
4 — за частиною 3 вказаної статті [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
на сьогодні існує нагальна потреба консолідації зусиль
науковців в галузі наук з державного управління з метою розробки та запровадження ефективних механізмів
державного управління, що спрямовані на протидію
торгівлі людьми.

Інвестиції: практика та досвід № 1/2014

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
МЕТА СТАТТІ

— визначити концептуальні рівні реалізації НаціональМета статті розглянути шляхи щодо створення На- ної стратегії.
ціональної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні
Наявність єдиної Національної стратегії протидії
торгівлі людьми в Україні дозволить подолати низку неВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
гативних чинників у сфері протидії торгівлі людьми, наЗаконом України "Про протидію торгівлі людьми" заз- самперед:
начено, що основними напрямами державної політики у
— ризик потрапляння у ситуацію торгівлі людьми та
сфері протидії торгівлі людьми є:
небезпека нелегальної трудової міграції;
— попередження торгівлі людьми шляхом підвищення
— відсутність системи моніторингу діяльності суб'єктів,
рівня обізнаності населення, превентивної роботи, знижен- що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
ня рівня вразливості населення, подолання попиту;
— недосконалість нормативно-правового регулюван— боротьба із злочинністю, пов'язаною з торгівлею ня протидії торгівлі людьми в Україні;
людьми, шляхом виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб,
— відсутність стандартів надання соціальних послуг
причетних до скоєння злочину, притягнення їх до відпові- особам, які постраждали від торгівлі людьми;
дальності;
— низький рівень співпраці та координації діяльності
— надання допомоги та захисту особам, які постраж- центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань
дали від торгівлі людьми, шляхом удосконалення системи реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі
відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг, впровад- людьми;
ження механізму взаємодії суб'єктів у сфері протидії торгівлі
— малоефективну просвітницьку кампанію серед налюдьми [1].
селення щодо ризиків потрапляння у ситуацію торгівлі
На нашу думку, правовим механізмом реалізації завдань людьми;
у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема щодо: поперед— недостатню кількість профілактичних заходів та
ження торгівлі людьми; боротьби із злочинністю, пов'язаною інформування населення щодо торгівлі людьми в Україні
з торгівлею людьми; надання допомоги та захисту особам, та за її межами;
які постраждали від торгівлі людьми має стати створення
— неефективність програм навчання спеціалістів, які
Національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні.
працюють у сфері протидії торгівлі людьми;
Під запропонованою авторами Національною страте— відсутність державної підтримки питань протидії
гією протидії торгівлі людьми в Україні слід розуміти ско- торгівлі людьми;
ординовану діяльність компетентних у сфері протидії
— неналежна співпраця з міжнародними та громадсьторгівлі людьми органів державної влади України для кими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми.
здійснення комплексних заходів щодо профілактики
На нашу думку, Національна стратегія протидії торгівлі
торгівлі людьми, виявлення, захисту і підтримки жертв людьми в Україні має бути адаптована до єдиної політики
торгівлі людьми, посилення превентивних заходів, кримі- Європейського Союзу (ЄС) у сфері протидії торгівлі людьнального переслідування торговців людьми, спрямовану на ми та базуватися на наступних принципах:
попередження торгівлі людьми, боротьби із злочинністю,
— забезпечення прав і свобод людини і громадянина,
пов'язаною з торгівлею людьми, надання допомоги та за- зокрема права на повагу до гідності, особисте життя;
хисту особам, які постраждали від торгівлі людьми.
— поваги і неупередженогоставлення до осіб, які постМетою Національної стратегії є досягнення оптималь- раждали від торгівлі людьми;
ного рівня формування і реалізації напрямів державної пол— послідовності дій щодо формування та реалізації
ітики у сфері протидії торгівлі людьми та координації діяль- державної політики у сфері протидії торгівлі людьми;
ності центральних та місцевих органів виконавчої влади
— системності державно-управлінських рішень з мекомпетентних у цій сфері, який зміг би забезпечити такий тою здійснення комплексних заходівщодо профілактики
рівень національної безпеки, що здатний гарантувати змен- торгівлі людьми, виявлення, захисту і підтримки жертв
шення кількості жертв торгівлі людьми, збереження життя торгівлі людьми, посилення превентивних заходів, криміі здоров'я людини і громадянина та подальше зміцнення нального переслідування торговців людьми;
міжнародних позицій та авторитету Української держави у
— конфіденційності інформації про осіб, які постражсучасному світі. Реалізація зазначеної мети передбачає дали від торгівлі людьми;
створення ефективних механізмів державного управління,
— добровільності отримання допомоги особами, які
спрямованих на удосконалення системи державного управ- постраждали від торгівлі людьми;
ління у сфері протидії торгівлі людьми.
— ефективного управлінського менеджменту, відповіВизначено, що Національна стратегія протидії торгівлі дальності і координації дій центральних та місцевих органів
людьми в Україні передбачає реалізацію наступних кроків: виконавчої влади, спрямованих на реалізацію завдань На— ідентифікувати основні ризики та загрози у сфері ціональної стратегії;
протидії торгівлі людьми в Україні;
— науково-експертної обгрунтованості дій, спрямова— визначити стратегічну мету і механізми реалізації них на підвищення рівня безпеки у сфері протидії торгівлі
Національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні; людьми;
— проаналізувати поточну ситуацію, що склалась у
— взаємодії з міжнародними та громадськими органісфері протидії торгівлі людьми в Україні та визначити її заціями, що мають повноваження у сфері протидії торгівлі
слабкі сторони;
людьми.
Механізми реалізації Національної стратегія протидії
— визначити сферу повноважень органів державної
влади України та органів місцевого самоврядування в про- торгівлі людьми в Україні щодо попередження торгівлі
людьми; боротьби зі злочинністю, пов'язаною з торгівлею
цесі реалізації Національної стратегії;
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людьми; надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми передбачатимуть:
— нормативно-правове врегулювання компетенції
органів державної влади у сфері протидії торгівлі людьми;
— забезпечення державної підтримки у сфері протидії
торгівлі людьми та послідовність її реалізації;
— створення єдиного реєстру загроз у сфері протидії
торгівлі людьми та опрацювання комплексних заходів щодо
їх мінімізації;
— забезпечення комплексного оцінювання стану боротьби з торгівлею людьми;
— розробку типових вимог із забезпечення протидії
торгівлі людьми та положення про заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
Суб'єктами реалізації Національної стратегії протидії
торгівлі людьми в Україні є:
1. Президент України як гарант Конституції України,
який визначає стратегічні підвалини державної політики у
сфері протидії торгівлі людьми та визначає центральний
орган виконавчої влади, який є національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми.
2. Верховна Рада України як законодавчий орган державної влади, що здійснює законодавче регулювання державної політики у сфері протидії торгівлі людьми.
3. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади, який:
— спрямовує і координує роботу суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
— визначає процедуру встановлення статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми, порядок утворення та
функціонування Єдиного державного реєстру злочинів
торгівлі людьми;
— затверджує: Державну цільову програму у сфері
протидії торгівлі людьми та здійснює контроль за її реалізацією; Національний механізм взаємодії суб'єктів, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та
контролює його реалізацію; форму опитувальника щодо
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі
людьми, та довідки про встановлення їй статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми; форму довідки, що
підтверджує факт звернення іноземця чи особи без громадянства за встановленням статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми на території України; положення про
заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми;
— встановлює порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;
— вживає заходи щодо забезпечення реалізаціїдержавної політики у сфері протидії торгівлі людьми.
4. Рада національної безпеки і оборони України як
орган стратегічного управління національною безпекою,
який координує і контролює діяльність органів виконавчої
влади у сфері протидії торгівлі людьми.
5. Конституційний суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні, який вирішує питання про
відповідність законів та інших правових актів у сфері протидії торгівлі людьми.
6. Прокуратура України здійснює нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство у сфері протидії
торгівлі людьми.
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7. Міністерство соціальної політики України як ключовий орган державного управліннята Національний координатор у сфері протидії торгівлі людьми.
8. Міністерство освіти і науки України здійснює формування та забезпечення реалізації державної політики у
сфері освіти і науки, інновацій та інформатизацій які за компетенцією беруть участь у розробці програм і заходів, спрямованих на поліпшення протидії торгівлі людьми та здійснюють їх реалізацію в межах повноважень.
9. Державна прикордонна служба України у сфері боротьби з торгівлею людьми, відповідає за:
— проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб, причетних до скоєння злочину;
— здійснення прикордонного контролю, спрямованого на попередження і виявлення фактів торгівлі людьми, у
тому числі з використанням транспортних засобів, що експлуатуються комерційними перевізниками;
— використання міжнародного досвіду із запобігання
торгівлі людьми та боротьби з нею, захисту прав осіб, які
постраждали від зазначеного злочину, розшуку зниклих
осіб за кордоном, їх повернення та реабілітацію;
— удосконалення механізму спільного з правоохоронними органами України та суміжних країн моніторингу обстановки, прогнозування тенденцій розвитку криміногенної
ситуації, аналізу та оцінки ризиків у сфері протидії торгівлі
людьми; забезпечення ефективної взаємодії правоохоронних органів України та інших держав у протидії торгівлі
людьми, а також у боротьбі з нею.
10. Інші центральні органи виконавчої влади відповідно до визначених у встановленому порядку повноважень у
сфері протидії торгівлі людьми здійснюють:
— формування та реалізацію державної політики у
сфері протидії торгівлі людьми;
— розробку проекту Державної цільової програми протидії торгівлі людьми та забезпечують її реалізацію;
— розробку проекту Національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми, та забезпечують його реалізацію;
— моніторинг діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
— підготовку та оприлюднення у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку щорічної доповіді про
стан реалізації заходів у сфері протидії торгівлі людьми;
— заходи щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури;
— заходи, спрямовані на: викорінення передумов
торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства
в сім'ї та дискримінації за ознакою статі; підвищення рівня
обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та
осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з
дітьми у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій
та правоохоронній сферах; координацію та контроль за
діяльністю закладів допомоги особам, які постраждали від
торгівлі людьми;
— заходи щодо: комплексного аналізу стану попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми;
попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі
людьми, у тому числі тих, що мають характер транснаціональної організованої злочинності; розшуку осіб, які пере-
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ховуються від органів досудового розслідування і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання за вчинення злочинів торгівлі людьми.
Об'єктами Національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні є безпека людини та громадянина, суспільства
і держави.
Отже, реалізація Національної стратегії протидії торгівлі
людьми в Україні включає в себе чотири концептуальних
рівні.
На першому рівні мають бути реалізовані завдання,
спрямовані на формування єдиної державної політики у
сфері протидії торгівлі людьмита її законодавчого забезпечення. Державну політику у сфері протидії торгівлі людьми необхідно спрямувати на комплексне врегулювання проблемних питань забезпечення протидії торгівлі людьми. В
її основі мають бути науково-обгрунтовані заходи, спрямовані на попередження торгівлі людьми; боротьбу зі злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми; надання допомоги
та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми.Важливою складовою цього процесу є удосконалення системи нормативно-правового регулювання у сфері протидії
торгівлі людьмита адаптації національного законодавства
до законодавства Європейського Союзу, зокрема:
— розробка формалізованого механізму, який забезпечуватиме систематичний аналіз законодавства Європейського Союзу у сфері протидії торгівлі людьми;
— формулювання в нормативно-правових актах України чітких завдань компетентним органам державної влади
за стандартами європейської системи забезпечення протидії
торгівлі людьми;
— внесення змін та доповнень у законодавство України у сфері протидії торгівлі людьми, адаптація до європейської моделі нормативно-правових актів України, що визначають організаційну структуру та обсяг завдань органам
державної влади у сфері протидії торгівлі людьми;
— запровадження в практику державного управління
у сфері протидії торгівлі людьми в Українієвропейської
моделі інтегрованої системи аналізу ризиків;
— створення реєстру злочинів у сфері торгівлі людьми
з метою аналізування та управлінського реагування; коригування, удосконалення вимог, стандартів, програм;
— створення Єдиної системи інтегрованого управління у сфері протидії торгівлі людьми;
— удосконалення механізму координації діяльностіцентральних та місцевих органів виконавчої влади, спрямованих
на реалізацію завдань у сфері протидії торгівлі людьми;
— розроблення процедури про встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
— створення єдиної системи надання допомоги особам які постраждали від торгівлі людьми;
— впровадження науково-технічних досліджень у сфері
протидії торгівлі людьми.
На другому рівні реалізації завдань Національної стратегії протидії торгівлі людьми необхідно організувати функціонування Координаційного центру у сфері протидії
торгівлі людьми (Координаційний центр), визначення його
владних повноважень, підпорядкування та важелів впливу.
Координаційний центр має стати головним органом управління при Міністерстві соціальної політики України як Національному координаторі у сфері протидії торгівлі людьми.
Координаційному центру має бути надано необхідні адміністративні та фінансові важелі впливу на процес організації

заходів у сфері протидії торгівлі людьми, а також повноваження щодо залучення до цієї діяльності компетентних у
цій сфері органів державної влади України.
Головним завданням Координаційного центру має стати координація діяльності органів державної влади України з питань запровадження Національної стратегії протидії
торгівлі людьми.
Пріоритетними напрямами роботи Координаційного
центру є:
— ідентифікація загроз у сфері протидії торгівлі людьми;
— моніторинг ситуації, що пов'язана з протидією
торгівлі людьмита внесення пропозицій щодо її корегування;
— надання сприяння та організація контролю за закладами допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми;
— синхронізація діяльності центральних та місцевих
органів виконавчої влади України, що мають компетенцію
у сфері протидії торгівлі людьми;
— підготовка фінансово-економічних розрахунків з
питань запровадження Національної стратегії протидії
торгівлі людьми;
— імплементація міжнародних проектів і програм у
сфері протидії торгівлі людьми;
— міжнародна співпраця та співпраця з питань протидії
торгівлі людьми;
— підвищення рівня інформаційно-просвітницького
забезпечення,спрямованого на виявлення та усунення причин і умов, що призводять до торгівлі людьми;
— співпраця з громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми.
Також, Координаційних центр реалізує свої повноваження у відповідності до національного законодавства та
має право:
— вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми;
— вносити пропозиції щодо формування та реалізації
державної політики у сфері протидії торгівлі людьми;
— брати участь у розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на попередження торгівлі людьми; боротьби із злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми; надання допомоги та захисту особам, які постраждали
від торгівлі людьми;
— здійснювати контроль за реалізацією регіональних
програм та планів заходів, які включають заходи із протидії
торгівлі людьми;
— здійснювати координацію діяльності центральних та
місцевих органів виконавчої влади, спрямованих на реалізацію завдань у сфері протидії торгівлі людьми;
— аналізувати стан реалізації державної політики у
сфері протидії торгівлі людьми;
— здійснювати наукове обгрунтування процесів планування та реалізації заходів, спрямованих на протидію
торгівлі людьми;
— брати участь у розробленні державних і галузевих
програм у сфері протидії торгівлі людьмита здійснювати
контроль за їх виконанням;
— ініціювати розробку та імплементацію міжнародних
проектів і програм, спрямованих на боротьбу з торгівлею
людьми та суміжними злочинами.
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На третьому рівні реалізації завдань Національної стратегії протидії торгівлі людьми передбачається виконання
заходів щодо протидії торгівлі людьми у сфері зайнятості
та у системі освіти шляхом:
— сприяння у працевлаштуванні незайнятим та безробітним громадянам;
— добору варіантів працевлаштування на вакантні робочі місця, у т.ч. шляхом надання дотації роботодавцю за
рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України;
— підвищення конкурентоспроможності на ринку праці
шляхом професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації;
— залучення до участі в оплачуваних громадських роботах тощо;
— організації просвітницько-виховної роботи щодо
запобігання торгівлі людьми;
— викладання дисциплін правознавчого і гуманітарного циклу щодо запобігання торгівлі людьми;
— організації проведення Центрами практичної психології та соціальної роботи інститутів післядипломної
педагогічної освіти спецкурсів щодо протидії торгівлі
людьми.
Четвертий рівень реалізації завдань Національної стратегії протидії торгівлі людьми передбачає заходи щодо
міжнародної співпраці та співпраці з міжнародними та громадськими організаціями з питань протидії торгівлі людьми шляхом приєднання України до:
— Конвенції Ради Європи (РЄ) про заходи щодо
протидії торгівлі людьми за такими напрямами: формування складу Групи експертів із заходів стосовно протидії торгівлі людьми (ГРЕТА), яка є основним інструментом моніторингу за виконанням сторонами положень Конвенції; проведення оціночної процедури (моніторингу) щодо виконання учасниками Конвенції її положень;
— міжнародних договорів Ради Європи у сфері протидії торгівлі людьми, зокрема у галузі боротьби з сексуальною експлуатацією і торгівлею неповнолітніми;
— співпраці щодо протидії торгівлі людьми з Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Представництвом
Міжнародної організації з міграції в Україні;
— реалізації проектів громадських організацій в рамках адвокаційної ініціативи Всеукраїнської Коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми щодо підвищення якості політики з протидії торгівлі людьми на місцевому рівні;
— участі представників МВС України, Державної прикордонної служби України у засіданнях Робочих підгруп
ГУАМ з боротьби з торгівлею людьми та нелегальною міграцією з метою аналізів результатів протидії торгівлі людьми
та нелегальній міграції в державах-членах ГУАМ;
— співпраці з Міжнародним жіночим правозахисним
центром "ЛаСтрада — Україна".
На нашу думку, реалізація Національної стратегії протидії торгівлі людьми дасть змогу:
— мінімізувати кількість постраждалих від торгівлі
людьми;
— зменшити збитки від торгівлі людьми та їх соціальних
наслідків;
— забезпечити реалізацію стратегічного курсу України на інтеграцію з Європейським Союзом;
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— удосконалити національну систему державного управління у сфері протидії торгівлі людьми за європейськими стандартами;
— організувати ефективну міжнародну співпрацю у
двосторонньому та багатосторонньому форматах;
— залучити до співпраці громадські організації з протидії торгівлі людьми,що забезпечить дотримання принципів
відкритості та публічності;
— покращити довіру міжнародної спільноти до нашої
держави.

ВИСНОВКИ

Аргументовано, що успіх у досягненні цілей, визначених Національною стратегією, залежить передусім від
чіткого розуміння співвідношення ресурсів і здатності їх
мобілізувати. Національна стратегія передбачає як короткострокові, так і довгострокові перспективи реалізації,
вона має суто практичний, а не декларативний характер.
У короткостроковій перспективі механізми у сфері
протидії торгівлі людьми доцільно спрямувати на створення Координаційного центру у сфері протидії торгівлі
людьми при Міністерстві соціальної політики України,
визначення його владних повноважень, підпорядкування та важелів впливу, орієнтованих на пріоритети та завдання держави щодо реалізації державної політики у
сфері протидії торгівлі людьми. Процес передбачатиме
забезпечення координації та взаємодії всіх державних
інституцій, що мають компетенцію в попередженні
торгівлі людьми, боротьби із злочинністю, пов'язаною
з торгівлею людьми, надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми.
Довгострокова перспектива реалізації передбачає
запровадження ефективного циклу стратегічних змін у
напрямі врегулювання проблем у сфері протидії торгівлі
людьми, що гарантовано забезпечить подолання
торгівлі людьми, зменшення кількості жертв торгівлі
людьми, збереження життя і здоров'я людини і громадянина та досягнення громадського порядку.
Перспективою подальших розвідок даної проблематики є, на наш погляд, удосконалення співпраці з
міжнародними та громадськими організаціями з питань
протидії торгівлі людьми.
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Досліджено особливості формування відповідної соціальної інфраструктури як умови забезпечення ефективного державного регулювання соціального захисту військовослужбовців. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення оцінки ефективності механізмів державного регулювання соціального захисту військовослужбовців.
The paper studies the features of the appropriate social infrastructure formation as a condition
for effective government regulation of social protection of military personnel. The proposals to
improve the evaluation of the effectiveness of the government regulation mechanisms for social
protection of military personnel is developed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Формування соціальних стандартів є одним з базисних елементів державного регулювання соціального захисту населення в Україні взагалі й, зокрема,
військовослужбовців, та ефективним чинником успіху держави у сфері соціального забезпечення. На
основі соціальних стандартів визначаються розміри
основних соціальних гарантій: мінімального розміру
заробітної плати, мінімального розміру пенсії за
віком, неоподаткованого мінімуму доходів громадян,
розмірів державної соціальної допомоги та інших
соціальних виплат.
Застосування соціальних стандартів дозволяє
здійснити перехід від постатейного до подушного фінансування витрат на соціальні потреби, що має значно
підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на соціальний розвиток. Державні соціальні

стандарти дають можливість обгрунтовано визначити
розміри витрат бюджетів усіх рівнів та соціальних
фондів на соціальний захист і соціальне забезпечення
населення, а також утримання соціальної сфери. Соціальні стандарти передбачають встановлення головних
критеріїв якості послуг.
Формування чітких стандартів надання послуг дозволяє коректніше оцінити фінансування багатьох сфер
економічної діяльності та прискорити їх реформування. Визначення можливості впровадження соціальних
стандартів окреслює раціональні потреби й умови проведення реформи адміністративно-територіального устрою країни, критерії утворення адміністративно-територіальної одиниці, існування повного набору бюджетних установ, які надають соціальні послуги, їх завантаженість на рівні, що передбачено соціальними стандартами тощо.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Переосмислення питань щодо масштабів, форм і
меж державного втручання в економіку свідчить про
необхідність удосконалення державного регулювання
соціального захисту населення в Україні через створення сучасних соціально орієнтованих програм окремих
галузей та сфер суспільного життя та формування механізмів їх реалізації в контексті забезпечення національної безпеки. За цих умов одним з важливих питань
залишається з'ясування ресурсної складової сутнісного змісту системи соціального захисту військовослужбовців в Україні, що становить основу даного явища і
визначає закономірності її функціонування.
Аналіз літературних джерел дозволяє дійти висновку, що теоретичні та методологічні основи питань державного регулювання соціального захисту населення
закладено у працях зарубіжних і вітчизняних учених.
Завдяки науковим розробкам учених можна стверджувати, що сьогодні наука державного управління має
чимало здобутків, зокрема щодо виявлення особливостей функціонування сфери послуг в умовах переходу
до постіндустріального інформаційного суспільства,
формування соціально орієнтованої ринкової економіки та розбудови соціальної держави та ефективної системи соціального захисту населення як основи забезпечення національної безпеки.
Актуальними питаннями залишаються формування
відповідної соціальної інфраструктури як умови забезпечення ефективного державного регулювання соціального захисту військовослужбовців, а також визначення
методичних підходів до розрахунку інтегральної оцінки розвитку системи їх соціального захисту.

МЕТА СТАТТІ

У зв'язку з цим метою даного дослідження є розробка пропозицій щодо вдосконалення оцінки ефективності механізмів державного регулювання соціального
захисту військовослужбовців при впровадженні інноваційних форм та методів державного регулювання в системі відомчої медицини та соціальному страхуванні
військовослужбовців, їх грошовому забезпеченні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціальна інфраструктура — система галузей економіки, діяльність яких спрямовано на задоволення соціально-культурних, духовних та інтелектуальних потреб
людини. До факторів розвитку соціальної інфраструктури відносять: міжнародні стандарти; спрямованість розвитку економіки; стан державних фінансів; рівень життя
населення; розмір матеріального та духовного багатства
нації; співвідношення сільського та міського населення;
національні традиції; структуру господарства; кліматичні
особливості; щільність населення та інші [1, с. 174].
Розвиток соціальної інфраструктури соціального
захисту населення в Україні постає важливим завданням державної політики. Аналіз розвитку системи соціального захисту населення за трьома блоками показників, які характеризують забезпеченість регіонів України об'єктами інфраструктури соціального призначення (або інфраструктурою соціальної сфери — ІСС), за-
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безпеченість об'єктами інфраструктури соціального
захисту (ІСЗ) та фінансування соціального забезпечення (ФСЗ), дозволив встановити таке.
За показниками забезпеченості регіонів об'єктами
інфраструктури соціальної сфери існує істотний розрив
між характеристиками міста Києва (вельми високий
рівень забезпеченості) і рештою областей України,
рівень забезпеченості яких є низьким і вельми низьким,
за виключенням Харківської області (середній рівень забезпеченості).
Для того, щоб докладно дослідити стан справ у
даній сфері у розрізі областей додатково, проаналізуємо показники забезпеченості регіонів об'єктами інфраструктури соціального захисту без урахування міст Київ
і Севастополь. Аналіз свідчить, що перше місце в рейтингу займає Харківська область (вельми високий рівень
забезпеченості), далі — Львівська, Одеська області (високий рівень), Автономна Республіка Крим, Київська,
Дніпропетровська області (середній). Забезпеченість
об'єктами інфраструктури соціальної сфери решти областей є низькою і вельми низькою, при цьому найгірший стан справ (у порядку убування рейтингу) у Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Тернопільській,
Закарпатській, Хмельницькій областях.
Соціальна та економічна ефективність соціальної
інфраструктури визначається відносинами між тими, хто
задовольняє потреби певної категорії громадян через
надання соціальних послуг, і тими, хто споживає зазначені послуги, а також використовує їх [2]. Розподіл,
обмін і споживання соціальних послуг проводиться з
метою максимального задоволення потреб військовослужбовців та членів їх сімей. Разом з тим, попит населення взагалі (та військовослужбовців, зокрема) фактично є необмеженим, а пропозиція економічних ресурсів, необхідних для виробництва соціальних послуг
в умовах кризових явищ в економіці, навпаки, обмежується.
Взагалі спостерігається нерівномірний розвиток
соціальної інфраструктури соціального захисту населення в Україні, що пов'язано з недостатнім фінансуванням та відсутністю концептуальних підходів до розробки механізмів державного регулювання соціального захисту населення в умовах переходу від патерналістської до соціально орієнтованої ринкової моделі соціального захисту. Відповідна розробка потребує вдосконалення фінансово-економічного механізму соціального захисту населення.
Згідно з розрахунками за кількістю об'єктів соціального захисту лідерами в Україні є Донецька, Дніпропетровська, Харківська області (вельми високий рівень забезпеченості), а також Одеська область (високий рівень). На п'ятому місці в рейтингу — м. Київ, який характеризується середнім рівнем забезпеченості об'єктами соціального захисту. Замикає рейтинг Чернівецька
область та м. Севастополь (вельми низький рівень).
Розрахунки показників фінансування соціального
забезпечення показують, що найвищий розмір виплат
на соціальне забезпечення в Одеській області (вельми
високий рівень), другою, третьою в рейтингу — Миколаївська, Донецька області (середній рівень). Область,
яка посідає четверте місце — Хмельницька — характеризується низьким рівнем фінансування, тобто решта
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Таблиця 1. Оцінка можливостей військовослужбовців отримати за місцем проживання
відповідне медичне обслуговування та освіту, %
Чи маєте Ви можливість отримати
відповідне медичне обслуговування
за місцем проживання?
Так
Ні
Міські поселення
2007 42,8
57,2
2009 51,3
48,7
2011 50,4
49,6
Сільська місцевість
2007 19,5
80,5
2009 21,4
78,6
2011 24,4
75,6

Чи маєте Ви можливість
отримати відповідну освіту за
місцем проживання?
Так
Ні
43,9
46,8
48,9

56,1
53,2
51,1

11,6
7,4
8,2

88,4
92,6
91,8

Джерело: [6].

регіонів України має низький і вельми низький рівень
фінансування соціального забезпечення.
Можна зробити висновок, що аналіз розвитку системи соціального захисту населення за трьома блоками показників, які характеризують забезпеченість регіонів України об'єктами інфраструктури соціального
призначення (або інфраструктурою соціальної сфери —
ІСС), забезпеченість об'єктами інфраструктури соціального захисту (ІСЗ) та фінансування соціального забезпечення (ФСЗ) дозволив встановити:
1. Забезпеченість об'єктами інфраструктури соціальної сфери більшості областей України (крім 6 областей та міст Києва та Севастополя) є низькою та вельми низькою.
2. За кількістю об'єктів соціального захисту лідерами є 5 регіонів України, які характеризуються високим ступенем промислового розвитку, тому успадкованим є достатньо високий рівень забезпеченості об'єктами соціальної інфраструктури.
3. Фінансування соціального забезпечення характеризується низьким рівнем, більшість регіонів України має низький і вельми низький рівень фінансування
соціального забезпечення.
Рівень фінансування Збройних Сил України не
відповідав показникам, визначеним Державною програмою розвитку Збройних Сил України на 2006—2011
роки, і здійснювався, виходячи з можливостей Державного бюджету України на відповідний рік. Зменшення
частки видатків на Збройні Сили України у відсотках
валового внутрішнього продукту, дисбаланс між потребами Збройних Сил України та ресурсними можливостями держави щодо їх задоволення дозволяє підтримувати мінімально допустимі спроможності Збройних
Сил України. Все вищезазначене призводить до високого ступеня ризику невиконання завдань за призначенням, зменшення можливості формування ємного
державного оборонного замовлення, гальмування розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу [3].
Водночас, поширеним був "залишковий" принцип
фінансування галузей соціального призначення, що
спричиняло негативні соціальні явища. Пострадянський
підхід характеризувався дослідженням ролі різних видів
економічної діяльності з позицій функціонального
підходу у класифікації суспільних потреб, відповідно до
якого економіка країни поділялася на матеріальне виробництво і соціальну сферу [4].

Системі соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців притаманні загальні для
будь-яких систем елементи: вхід, процес, вихід, мета,
зворотній зв'язок; функціонування, зростання, розвиток, взаємодія тощо. При цьому кожний елемент системи розглядається як система взаємопов'язаних, взаємодіючих і взаємозалежних елементів, потребуючих
узгодження з місією та цілями соціального захисту
військовослужбовців та врахування особливостей соціально-економічної ситуації в країні.
Міністерством оборони України утримується 1 845
військових містечок, 413 з яких вивільнено та не планується до дальшого використання. Протягом останніх
років військова інфраструктура не розвивалася на належному рівні, приблизно половина її об'єктів не відповідає сучасним оперативним вимогам і потребує відновлення. Зростає необхідність у вивільненні надлишкової
інфраструктури та будівництві нових об'єктів [5].
Важливими та необхідними умовами відтворення
людського капіталу є якісне медичне обслуговування,
що забезпечує збереження та поліпшення здоров'я
людини, якісна освіта, яка формує її інтелектуальний і
творчий потенціал. За результатами проведеного вибіркового обстеження, на можливість військовослужбовців отримувати медичне обслуговування та освіту
вказало відповідно 56 та 58,8% респондентів. Простежується залежність незадовільних відповідей респондентів від місця проживання (табл. 1) [6].
Можливість військовослужбовців отримувати за
місцем проживання відповідне медичне обслуговування та освіту є важливою складовою соціальної інфраструктури. Відповіді респондентів свідчать, що, незважаючи на те, що більшість медичних послуг офіційно залишається безкоштовною, основною проблемою доступу до системи охорони здоров'я слід визнати недостатність коштів у військовослужбовців щодо одержання платних послуг поза системою відомчої медицини.
Тарифи на платні послуги, що надаються контингентам військових формувань у 2012—2013 рр., свідчать
про таке. Консультації лікарів складають 4,22 грн. (тут і
далі вказана вартість у грн. без ПДВ); вартість діагностики інструментальної (ендоскопічні дослідження, ендоскопічні втручання, ендоскопічні операції під рентгенологічним контролем) коливається від 6 до 124 грн.;
вартість додаткових лабораторних досліджень — від
2 до 144 грн.; вартість рентгенологічних досліджень —
від 18 до 230 грн; вартість ультразвукових досліджень
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Система соціальної інфраструктури військовослужбовців
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Рис. 1. Система соціальної інфраструктури військовослужбовців

у середньому складає 30 грн.; вартість фізіотерапевтичних процедур — від 0,8 до 25 грн. Вартість медичного
лікування із застосуванням анестезіології та інтенсивної терапії, гінекологічні маніпуляції та операції, загальнохірургічні операції, лапароскопічні операції, малоінвазивні операції, отоларингологічні маніпуляції та операції
досягає 400 грн. та вище. У результаті загального низького рівня доходів медичні послуги залишаються недоступними для значної кількості військовослужбовців.
Зокрема в основу аналізу покладено такі показники (на прикладі населення взагалі): питома вага потерпілих на виробництві в складі працюючих (%); середня
тривалість перебування хворого у стаціонарі (днів); питома вага дітей до 2 років, охоплених щепленням проти: дифтериту, коклюшу, поліомієліту, кору, туберкульозу (за кожним захворюванням у %); індекс умовного
здоров'я населення регіону; забезпеченість населення
лікарями, чисельність лікарів усіх спеціальностей у розрахунку на 10 тис. осіб; забезпеченість населення послугами швидкої медичної допомоги, кількість станцій
швидкої медичної допомоги в розрахунку на 100 тис.
осіб [6].
Стан здоров'я військовослужбовців та рівень профілактики захворюваності в регіональному розрізі
оцінюється на основі результатів аналізу індикаторів,
що характеризують не тільки захворюваність, але й
зусилля відповідних структур щодо попередження
захворювань та запровадження сучасних методик
лікування.
Поліпшення здоров'я, сприяння членам сімей доступу до якісної освіти та знань — неодмінні складові
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підвищення якості життя військовослужбовців. Крім
того, недостатній рівень доходів військовослужбовців
обтяжується недосконалістю системи охорони здоров'я, що обмежує доступ до медичних послуг, особливо
тих, хто мешкає на значній відстані від великих міст.
Дослідження свідчать, що добробут військовослужбовців при проведенні економічних реформ має оцінюватися за їх доходами, які зростатимуть у товарному забезпеченні. За цими критеріями можна певною
мірою визначити, наскільки досягнуто соціальні результати реформування соціальної інфраструктури в
Україні. Місію системи соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців є підвищення
дієвості та економічної ефективності соціального обслуговування представників Збройних Cил та правоохоронних органів за рахунок розвитку системи медичного обслуговування, підтримки сімей військовослужбовців, реабілітації, адаптації та надання їм всебічної
підтримки. Визначення місії конкретно вказує на: споживачів соціальних послуг; мету функціонування; зростання і розвиток об'єктів інфраструктури; очікувану
соціально-економічну результативність їх діяльності
(рис. 1).
Метою розвитку системи соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців в умовах
реформування стає розробка та апробація інноваційних моделей надання соціальних послуг. Вхідними елементами інфраструктури соціального захисту є її економічні ресурси, у яких ключову позицію займають
фінансові ресурси.
Економічні ресурси — це фінансові ресурси:
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— ресурси споживачів (визначають кількісний показник військовослужбовців та членів їх сімей, що потребують соціальних послуг у системі соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців);
— кадрові ресурси (визначають кількісний показник працівників об'єктів соціальної інфраструктури, їх
кваліфікацію);
— ресурси капіталу (визначають кількісний показник капітальних витрат — довгострокові внески, тобто
капітальні вкладення до основних фондів (будівлі, споруди, устаткування), що належать до об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців, а також створення державних запасів і резервів
та придбання землі тощо);
— матеріальні ресурси (визначають кількісний показник поточних витрат відповідно до статей бюджетної класифікації України);
— інформаційні ресурси (визначають попит і пропозицію на ринку соціальних послуг);
— ресурси управління (сприяють ухваленню соціально-результативних управлінських рішень щодо надання соціальної, медичної та професійної реабілітації,
корегуванню діяльності установ об'єктів соціальної
інфраструктури, підвищенню якості індивідуальних послуг).
Медичне обслуговування військовослужбовців
представлене закладами відомчої медицини, закладами санаторно-курортного забезпечення, медичним страхуванням й додатковим платними медичними послугами. Підтримка сімей військовослужбовців представлена розвитком інфраструктури закладів освіти, відповідним страхуванням та медичним обслуговуванням тощо.
Реабілітація військовослужбовців являє собою розгалужену систему центрів реабілітації (медичної, військово-професійної, соціальної, психологічної), служб психологічної допомоги та консультування тощо.
Інфраструктура системи адаптації військовослужбовців також є розгалуженою та різноманітною. Зокрема існуюча система спрямована на профорієнтацію
військовослужбовців щодо отримання цивільних професій з урахуванням отриманого професійного досвіду під час військової служби. Складовою цієї системи є
система державного особистого страхування військовослужбовців, яка здійснюється у вигляді державного
особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів
внутрішніх справ [7, 8, 9].
Джерелами фінансування розвитку об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців за вертикальним принципом фінансування виступають грошові кошти бюджетів трьох рівнів: державного, регіонального та місцевого самоврядування. Правові засади бюджетної системи закріплює Конституція
України, виданий на її основі Бюджетний Кодекс України та інші законодавчі акти. Бюджетна система України
становить врегульовану нормами права сукупність державного та місцевих бюджетів, що побудовано з урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно-територіального устрою [8]. Організація бюджетної системи України грунтується на принципах
єдності, збалансованості, незалежності і самостійності
місцевих бюджетів, повноти, обгрунтованості, ефектив-

ності, субсидіарності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості й неупередженості, відповідальності, публічності та прозорості.
Аналіз свідчить, що разом з фінансуванням об'єктів
соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців з бюджетів різного рівня можуть бути
реалізовані заходи фінансування прямої та непрямої дії
за горизонтальним принципом.
Джерелами прямого фінансування об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців за горизонтальним принципом (особливо в умовах скорочення фінансування соціальних програм) стають додаткові позабюджетні джерела фінансового забезпечення, а саме: кошти, що поступають від цільових
соціальних фондів (соціальне забезпечення); кредити
банків і кошти інших кредиторів; кошти, що поступають
як плата за соціальні послуги; добродійні внески і пожертвування; інші джерела, що не заборонені законом.
Разом з тим, існує необхідність та можливість розширити перелік додаткових джерел фінансового забезпечення об'єктів соціальної інфраструктури соціального
захисту військовослужбовців у напряму: регіонального
пільгового оподаткування на прибуток організацій, що
є спонсорами; стратегічних засобів цільових програм
різних рівнів; акумуляції додаткових фінансових ресурсів у регіональних відділеннях банків [4]. Джерелами непрямого фінансування розвитку об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців за горизонтальним принципом є надання законодавчо встановлених пільг (податкових, комунальних,
транспортних тощо) у напрямах:
— надання податкових пільг інвесторам, що вкладають кошти в розвиток об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців; власникам, що здають своє майно в оренду; підприємствам,
що реалізовують продукцію; надання фінансових пільг
окремим категоріям населення: інвалідам — тарифні
пільги на житло, культурні послуги, на проживання в гуртожитку, надання пільг з оплати послуг житлово-комунального господарства, медичних послуг, пільги на
проїзд у транспорті тощо;
— надання непрямої підтримки (приміщення та устаткування);
— сприяння розвитку об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців, що
знаходяться в приватній власності.
Традиційними стратегічними ресурсами розвитку
об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців є трудові, капітальні та матеріальні ресурси. В умовах ринку все більшого значення
набувають інформаційні та демографічні ресурси.
Інформаційні ресурси — це організаційно впорядкована сукупність нормативно-правових документів і
інформаційних технологій, баз даних, які визначають
попит і пропозицію видів соціальних послуг, що надаються. Інформаційні ресурси є різноманітними та містять
статистичну, виробничо-економічну, комерційну, ділову, кон'юнктурну (попит-пропозиція), банківську, біржову, довідкову (про податки, ціни і тарифи), науково-економічну, нормативну (регулюючу правові відносини в
економічній сфері) інформацію [10]. Необхідно також
приділяти більше уваги демографічним ресурсам як
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складовій частині розвитку об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців. За
умов ефективної реалізації реформ Збройних Сил та
правоохоронних органів України зменшується контингент осіб, які потребують послуг об'єктів соціальної
інфраструктури соціального захисту військовослужбовців, що приводить до скорочення їх кількості, перегляду їх функцій, а в результаті сприяє економії фінансових ресурсів, які спрямовуються на їх розвиток.
Ефективний взаємозв'язок між ресурсами забезпечується за допомогою механізмів державного регулювання.
Оскільки основними джерелами фінансових ресурсів залишаються бюджети всіх рівнів, то процес розвитку об'єктів соціальної інфраструктури соціального
захисту військовослужбовців як системи регламентується нормами діяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та учасників бюджетного
процесу із складання та розгляду проектів бюджетів
державних позабюджетних фондів. Подальшими стадіями бюджетного процесу розвитку та функціонування об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців як системи стають стадії затвердження й виконання бюджетів усіх рівнів, а також
бюджетів державних позабюджетних фондів, завершуючись стадією щодо здійснення контролю за їх виконанням.
Загострення соціально-економічної ситуації в Україні
неминуче приводить до руйнування принципів соціальної
захищеності населення, порушення балансу між ринковою економікою і соціальними гарантіями. Роль державного регулювання в період загострення кризових явищ в
економіці країни полягає у визначенні ефективних пропорцій централізованого планування і ринку, державної
і приватної власності. Досвід країн світу свідчить про існування різноманітних систем щодо надання фінансовоекономічної підтримки установам, що забезпечують соціальний захист військовослужбовців.
Одним з варіантів додаткових джерел розвитку
об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців може стати утворення соціального фонду розвитку установ соціального захисту
військовослужбовців за рахунок визначення частки
різних установ соціального захисту населення в прибутковому податку, що стягується з працюючого населення, щоб той, хто працює знав, яка частина його доходу
витрачається на об'єкти соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців. Соціальний
фонд розвитку об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців складатиме
фіксоване джерело коштів і може використовуватися
для непрямого фінансування об'єктів у вигляді надання
пільги або виплати компенсації за нереалізовану пільгу,
передбачену законодавством.
Роль держави полягає в тому, що замість прямого
фінансування розвитку об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців, держава надає кошти, необхідні для покриття витрат конкретним споживачам соціальних послуг через спеціальні державні позики. При цьому споживачі соціальних послуг за
рахунок цих позик фінансують ті об'єкти, у яких є більша
потреба або у яких якість послугє більш високою.
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Планування розподілу коштів на створення і розвиток об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців потребує реалізувати такі
заходи:
1. Забезпечити високу якість обслуговування військовослужбовців, ліквідувати невиправдану нерівність
у наданні послуг з боку установ соціального захисту
незалежно від місця розміщення.
2. Удосконалити локалізацію об'єктів соціальної
інфраструктури соціального захисту військовослужбовців з урахуванням економічної доцільності (кількості
послуг, що надаються).
3. Поліпшити систему об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців у великих містах.
4. Розробити напрями:
— подолання депресивного стану об'єктів соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців у районах з несприятливими природними та екологічними умовами;
— відродження системи надання соціальних послуг
з боку установ, що надають соціальний захист військовослужбовцям у малих містах;
— інтенсифікація створення системи обслуговування установами, що надають соціальний захист військовослужбовцям у сільській місцевості відповідно до європейських стандартів.
5. Розвивати інфраструктуру, яку спрямовано на
вирішення соціально- економічних завдань (комунікації,
зв'язок, дороги тощо).
Таким чином, впровадження ефективних ринкових
механізмів функціонування національної економіки в
поєднанні із забезпеченням, передбаченої Конституцією
України, соціальної орієнтації економіки вимагає застосування якісно нових підходів до встановлення соціальних стандартів та нормативів у розвитку соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців.
Аналізуючи становлення ринкових відносин у системі соціального захисту військовослужбовців в Україні, зміни статусу попередніх соціальних інститутів,
розвиток системи державних і недержавних соціальних служб, виникнення системи приватних державних і недержавних соціальних служб, і, узагальнюючи зарубіжний досвід, можна зробити висновок, що
підхід до реформування системи соціальної інфраструктури має виходити з розробки практичних рекомендацій щодо застосування маркетингових
підходів до вдосконалення механізмів державного
регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні.

ВИСНОВКИ

Дослідження механізмів державного регулювання
соціального захисту військовослужбовців у контексті
модернізації соціально-економічного розвитку України
дозволило встановити, що створення ефективної системи медичного забезпечення військовослужбовців,
інтегрованої в загальнодержавну систему охорони здоров'я, з метою досягнення гарантованого медичного
забезпечення військовослужбовців і ветеранів військової служби, членів їх сімей є одним з пріоритетів дер-
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жави в умовах реформування Збройних Сил та правоохоронних органів України.
Реалізація реформи медичного обслуговування
військовослужбовців стає можливою тільки за рахунок
пошуку та впровадження інноваційних форм та методів
державного регулювання у напрямі підвищення якості
медичних послуг, забезпечення їх доступності, поліпшення ефективності державного фінансування, забезпечення профілактичної спрямованості медичного
забезпечення та відповідних умов праці.
Визначено, що в сучасних умовах цілями реформування Збройних Сил та правоохоронних органів стає
запровадження якісно нової системи управління зазначеною системою через підвищення професійного
рівня військовослужбовців; змінення багатьох функцій
і завдань підрозділів Збройних Сил та правоохоронних органів; реформування фінансування правоохоронних органів.
Виконана оцінка ефективності механізмів державного регулювання соціального захисту військовослужбовців показала, що, незважаючи на збільшення видатків за схемами соціального захисту, систему побудовано в напрямі збільшення різноманітних виплат, пільг
та видів соціальної допомоги. Реформування Збройних
Сил та правоохоронних органів України проходить без
урахування економічних можливостей системи соціального захисту.
Забезпечення реформ потребує застосування маркетингових підходів та розвитку сучасної соціальної
інфраструктури, адекватного розподілу бюджетних
коштів, фінансування військовослужбовців з урахуванням регіональних особливостей.
Таким чином, наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в розробці пропозицій щодо
вдосконалення оцінки ефективності механізмів державного регулювання соціального захисту військовослужбовців при впровадженні інноваційних форм та методів
державного регулювання в системі відомчої медицини
(підвищення якості медичних послуг, забезпечення їх
доступності, поліпшення ефективності державного
фінансування) та соціальному страхуванні військовослужбовців, їх грошовому забезпеченні (використання
маркетингових підходів, розвиток сучасної соціальної
інфраструктури, адекватний розподіл бюджетних
коштів, фінансування військовослужбовців з урахуванням регіональних особливостей).
Практична значущість одержаних результатів — у
використанні запропонованих пропозицій при розробці
методики розрахунку інтегральної оцінки розвитку соціального захисту військовослужбовців з використанням
методу багатовимірної класифікації на основі кластерного аналізу.
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ESSENCE PARLAMETSKOHO CONTROL FEATURES AND ITS IMPLEMENTATION
FOR THE SECURITY AND DEFENCE OF UKRAINE
У статті розглянуто питання сутності парламентського контролю та особливості його здійснення за сектором безпеки і оборони України. Автором встановлено, що при визначенні поняття
"парламентський контроль" слід виходити з того, що він є сукупністю складових державного і
громадського контролю, які реалізуються через спільні інституції і по відношенню до яких застосовуються певні регулятивні дії з боку держави.
The article describes the essence of parliamentary control and specifics of its implementation in
the security sector and defense of Ukraine. The author found that the definition of "parliamentary
control" should be understood that it is a combination of the components of the state and public
control, implemented through common institutions and in relation to which the specific regulations
of the state.
Ключові слова: парламентський контроль, демократичний цивільний контроль, сектор безпеки і оборони.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність наукової публікації щодо розвитку та
підвищення ефективності демократичного цивільного
контролю над сектором безпеки і оборони, зумовлена
введенням в дію рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 29 грудня 2012 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України", що схвалено Указом
Президента України від 29 грудня 2012 року №771/2012,
де пріоритетним напрямом розвитку демократичного цивільного контролю є удосконалення механізму парламентського контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України [13].
Сьогодні парламентський контроль є невід'ємною
цінністю демократичної форми організації суспільства,
оскільки він являє собою "…передбачену Конституцією і
законами України діяльність Верховної Ради України, утворених нею органів, обраних нею посадових осіб та народних депутатів України щодо отримання, вивчення, оприлюднення інформації про діяльність, рішення, правові
акти інших органів і посадових осіб публічної влади,
підприємств, установ та організацій і вжиття на основі цієї
інформації передбачених Конституцією і законами України заходів реагування" [4, с. 247].
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Зазначимо, що ключова роль у системі демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони повинна належати Верховній Раді України,
що забезпечує законодавче врегулювання діяльності всіх
складових сектору безпеки і оборони, особливо з огляду
на реформи у сфері державного управління, у тому числі
оптимізація системи органів виконавчої влади, реформування державної служби та її складових (військової, правоохоронної та інших), зокрема розмежування політичних і адміністративних посад, стабілізація кадрового складу державних органів, уніфікація системи рангів державних службовців, військових і спеціальних звань, класних
чинів.
Разом з тим, сьогодні у парламенті немає позитивних
зрушень у ключових компонентах, які обумовлюють ефективність законодавчої діяльності Верховної Ради України з питань безпекової та оборонної політики таких, як:
підвищення рівня її компетентності за рахунок відповідної системи інформаційно-аналітичного забезпечення її
діяльності та підвищення професійного рівня народних
депутатів та їх помічників; організація суспільного діалогу по стратегічних питаннях безпекової та оборонної політики з метою підвищення прозорості і з'ясування на-
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прямів щодо суспільної думки стосовно концептуальних ментський контроль в існуючих умовах поділу влади, бупитань у сфері забезпечення національної безпеки і обо- дучи одним із механізмів "стримувань і противаг" між
гілками влади не передбачає прямого втручання парларони.
менту в безпосередню діяльність глави держави, державних органів. У демократичних державах парламентський
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
контроль є механізмом реальної політики, у той час як в
І ПУБЛІКАЦІЙ
Разом з тим у науковій літературі констатується не- умовах авторитарних і тоталітарних режимів контрольні
високий рівень обізнаності науковців у питаннях демок- повноваження парламентів, по суті, виявляються фіктивратичного цивільного контролю над сектором безпеки і ними" [10, с. 463—464].
Також, заслуговують на увагу дослідження парламеноборони. Особливо це стосується питань парламентського контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони тського контролю як одного з напрямів діяльності парУкраїни. На даний час можна констатувати лише пооди- ламенту російських науковців В.П.Беляєва Е.В.Ковряконокі спроби деяких дослідників та авторів, які розглядали ва, Є.В. Охотського.
На основі аналізу зарубіжної практики парламентаок ремі її ас пек ти. Зок рема у ць ому нап рямі заслуговують на увагу наукові розробки В.Т. Білоуса, В.П. ризму, у праці Е.В. Коврякової "Парламентский контроль:
Горбуліна, В.А. Волощука, Г.П. Ситника, А.І. Семенчен- зарубежный опыт и российская практика" зазначено, що
ка, А.Б. Качинського, В.М. Рижих, В.А. Ліпкана, В.О. парламентський контроль може бути визначений як система норм, яка регулює встановлений порядок здійсненШамрая та інших вчених.
Деякі приклади міжнародних документів, законів, по- ня нагляду й перевірки, в основному, діяльності органів
станов, розкриті у посібнику "Демократичний цивільний виконавчої влади, що здійснюється як парламентською
контроль над сектором безпеки: актуальні джерела", який більшістю й опозицією, так і допоміжними структурами
розроблений Центром досліджень армії, конверсії та роз- вищого законодавчого органу і спрямований на оцінку цієї
броєння у співпраці з Женевським центром демократич- діяльності із можливим застосуванням різних санкцій.
Об'єкт парламентського контролю автор визначає як
ного контролю над збройними силами.
Таким чином, це свідчить про те, що проблеми удос- діяльність органів виконавчої влади і її посадових осіб з
коналення механізмів парламентського контролю за метою виявлення її неправомірності або неефективності
діяльністю сектору безпеки і оборони на сьогодні грун- [7, с. 12—13]. Цей підхід викриває парламентський конттовно не досліджено та потребують системних наукових роль як правовий інститут, який є іноваційним і перспективним щодо розвитку та підвищення ефективності дерозробок.
мократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони.
МЕТА СТАТТІ
Російський вчений В.П. Бєляєв у праці "Контроль и
Мета статті — проаналізувати сутність парламентського контролю та особливості його здійснення за секто- надзор в Российском государстве" наголошує на тому, що
функція контролю притаманна всім парламентам світу та
ром безпеки і оборони України.
зазначає, що парламентський контроль є одна із форм
державного контролю і його основне призначення у парВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Парламентський контроль визначається як "…важли- ламентських країнах та напівпрезидентських республіках
ва функція Верховної Ради України, що здійснюється без- виражається в контролі за діяльністю уряду [2, с. 72—
посередньо парламентом, а також його органами, поса- 73].
Ураховуючи різну думку серед науковців та експердовими особами, народними депутатами України та спеціалізованими допоміжними інституціями — Уповноваже- тів щодо ключових питань, які стосуються розуміння сутним Верховної Ради України з прав людини й Рахунко- ності парламентського контролю, не можна залишити без
вою палатою і спрямована на перевірку законності, ефек- уваги необхідність розширеного тлумачення терміну "партивності й доцільності дій і рішень органів і посадових осіб ламентський контроль" зокрема питань контролю за
державної влади, місцевого самоврядування, підпри- діяльністю сектору безпеки і оборони України.
Так, у збірнику статей "Контроль та управління: актуємств, установ і організацій, з метою виправлення виявлених недоліків та недопущення їх у подальшому" [1, с. альність парламентського контролю над сектором безпеки та його реформуванням" політика у сфері безпеки і
163—164].
Дослідженню парламентського контролю як одній із оборони традиційно розглядається як звичайна справа
провідних функцій українського парламенту присвячена органів виконавчої влади, а парламент необхідно відокнаукова праця Н.Г. Плахотнюк. Автор зазначає, що ремити від прийняття державно-управлінських рішень у
"…важливим моментом становлення парламентаризму є цій сфері. Також автори проводять детальний аналіз вплиреалізація Верховною Радою України контрольної ву парламентів світу на процеси, які відбуваються у сфері
функції. Це пов'язано з тим, що ця функція значною мірою безпеки і оборони їх країн, розглядаючи як їх спільні риси,
опосередковує відносини між законодавчою і виконав- так і відмінності.
чою владою. Український парламент має навчитися
Так, американський конгрес відіграє впливову роль у
здійснювати контрольну функцію щодо органів виконав- розвитку американського оборонного бюджету й утричої влади прозоро, ефективно та комплексно" [8, с. 441]. мує департамент оборони підзвітним до найдрібніших
Питання реалізації функції парламентського контро- питань. З іншого боку, у Великобританії, де контроль парлю розглядаються у науковій статті М.О. Теплюк. Авто- ламенту полягає лише в щорічному голосуванні за обором зазначено, що парламентський контроль може мати ронний бюджет, його головним завданням є формування
різний обсяг залежно від форми правління в державі, а громадської думки, що робить сферу безпеки і оборони
також державотворчих традицій. Наголошено, що більш прозорою завдяки проведенню слухань та обговонайбільш сильний парламентський контроль притаманний ренню доповідей. При цьому автори висловлюють своє
державам з парламентською формою правління та окрес- бачення розв'язання зазначеної проблеми в Україні (де
лює основні проблеми на шляху до посилення системи парламентський контроль у цій сфері є обмеженим, оскпарламентського контролю в Україні, зокрема: "…парла- ільки основні конституційні повноваження надані Прези-
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дентові України та його адміністрації) шляхом посилення впливу профільного парламентського комітету, залучення до роботи незалежних дослідницьких установ та
громадських організацій, а також підвищення політичної
готовності парламентарів до контролю за діями Уряду.
Окрім цього, досвід створення ефективної системи
парламентського контролю в демократичних державах
розглянуто у статті "Армія і парламент: проблеми взаємодії та контролю" [11]. Автор аналізує положення чинного у США закону "Про військові повноваження", який
став першим серед серйозних законодавчих заходів конгресу щодо обмеження влади Президента США. Незважаючи на те, що взаємовідносини між виконавчою владою і вищим законодавчим органом у військовій сфері
найчастіше регулюються політично, а не юридично, автор робить обгрунтований висновок, що саме парламентський контроль, який здійснюється за активної участі
представників політичних партій і громадських організацій, є одним із різновидів контролю за військом і
військовою промисловістю. Завдяки цьому загальносвітовою тенденцією є демократизація військової служби.
Також, ураховуючи досвід роботи такого парламентського інституту контролю над збройними силами у Федеративній Республіці Німеччина, як уповноважений парламенту з питань оборони, автор вважає за доцільне розглянути можливість запровадження такої посади і в Україні.
В українських реаліях, незважаючи на щорічні Послання Президента України Верховній Раді України та періодичну звітність перед нею керівників силових структур, професор Г.П. Ситник у підручнику "Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та
організаційно-правові засади)" [9, с. 363—364], зазначив,
що за європейськими стандартами парламентський контроль над сферою безпеки та оборони є повноцінним, коли
під час його законодавчих ініціатив постійно перебувають
п'ять основних напрямів управлінської діяльності безпекових та оборонних структур: політика, особовий склад
(персонал), фінанси, діяльність, матеріально-технічне
оснащення.
У межах першого напряму є право парламенту розглядати і затверджувати базові нормативно-правові акти:
концепції, стратегії, державні програми. В законі України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною
організацією і правоохоронними органами держави" така
норма звужена до державних програм реформування і
розвитку Збройних Сил України.
Щодо другого напряму, то це є повноваження парламенту затверджувати план:
— управління людськими ресурсами (в тому числі й
спосіб комплектування сил безпеки та оборони);
— чисельність особового складу всіх складових безпекового сектору держави;
— схвалювати призначення вищих військових керівників.
Зазначимо, що в Україні ці повноваження обмежуються тільки законодавчим затвердженням чисельності особового складу сектору безпеки і оборони України, як правило, без участі в обговоренні з громадськістю та незалежними експертами і науково не обгрунтовані.
Третій напрям — це контроль над державним бюджетом.
Важливою також залишається проблема вдосконалення бюджетного контролю над сектором безпеки і
оборони з боку Верховної Ради України, де на окрему
увагу заслуговує формування видатків для фінансування програм закупівлі основних видів озброєння і техн-

126

іки та, що найголовніше, їх обов'язкове виділення протягом відповідного бюджетного періоду. Йдеться про
так звані захищенні статті у державному бюджеті країни.
Відносно четвертого напряму є право парламенту
на розслідування у випадку помилкової або невдалої
діяльності виконавчої влади. В діяльності українського парламенту практики такого контролю, на жаль, не
існує.
П'ятий напрям передбачає причетність парламенту до
питань матеріально-технічного переоснащення силового
сегменту держави на рівні уточнення потреб у новому оснащенні та урядових рішень відносно контрактів щодо закупівлі і продажу.
Також в багатьох європейських країнах важливим
інструментом впливу на виконавчу владу в питаннях безпеки і оборони є процедура парламентської санкції. Зокрема вона діє при вирішенні питань переозброєння безпекового сектору і практично розглядається як участь у
прийнятті управлінських рішень щодо цих важливих питань.
Відповідно в європейській практиці особлива увага
приділяється питанню компетентності парламенту, оскільки без компетентності членів парламенту та без тісної
співпраці сторін (парламенту та силовиків) не може бути
належного застосування влади парламенту та ефективного планування в силових відомствах.
Зазначена проблема вирішується наявністю в складі
парламенту досвідченого професійного штату державних
службовців, експертів та науковців, які володіють знаннями, навичками та іншими інформаційними засобами для
підтримки членів парламенту на професійному (спеціальному) рівні, необхідному для забезпечення належної
підзвітності представників сектору безпеки і оборони, а
також інформують парламентаріїв щодо ключових проблем у сфері безпеки і оборони відповідно до їх компетенції.
Зауважимо, що при цьому особливий наголос робиться на важливості розуміння парламентаріями потреб безпекового сектору держави.
Внаслідок конституційних змін і за результатами першого етапу адміністративної реформи головні повноваження з керівництва всіма структурами безпекового сектору держави виявилися зосередженими в руках Президента. Парламент, Уряд, міністерства та відомства усуненні від процесу формування стратегічних рішень та опікуються переважно тактичними питаннями реалізації політики національної безпеки і оборони визначеної Президентом.
Зокрема автори А.Н. Домрин, Н.М. Касаткина, Д.А. Ковачев в російському виданні "Институты конституционного
права иностранных государств" вважають, що саме від
організації парламентського контролю в державі залежить реальність або фіктивність багатьох прав, які належать до компетенції парламенту, тобто саме від контрольних повноважень парламенту залежить його справжнє місце в системі державних органів.
Так, санкцією, яка забезпечує реалізацію контрольних повноважень парламенту, автори вважають право парламенту відправити у відставку підконтрольний
йому державний орган або посадову особу. Із цього вони
роблять висновок, що здійснення всіх інших прав парламенту, як, наприклад, права на організацію парламентських слухань, призначення слідчих комісій, розгляд запитань і запитів депутатів, може лише привернути увагу громадськості до недоліків у їхній роботі, але не забезпечує
юридичної можливості парламенту примусити ці державні
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органи й посадових осіб бути законослухняними й проводити ту політику, яку парламент вважає доцільною [5,
с. 258]. На нашу думку, такий підхід є справедливим та
прозорим для парламентської або президентської форм
правління.
Що стосується можливостей впливу парламенту на
державні органи, то така окрема специфічна форма парламентського контролю, як бюджетно-фінансовий контроль, що передбачає право на розподіл бюджетних
коштів, є фактично основним інструментом реального
впливу на державну політику у сфері національної безпеки в більшості парламентів світу. Важливою для України
залишається проблема вдосконалення бюджетного контролю над сектором безпеки та оборони з боку парламенту.
Російська дослідниця С.В. Бендюріна розглядає парламентський контроль як функцію соціального управління, яка здійснюється органом законодавчої гілки влади
[3, с. 10]. Парламентський контроль спрямовується на унеможливлення узурпації адміністрацією влади, нівелювання діяльності демократичних інститутів. Проте, це можливо лише за умови його дієвості.
Автори М.М. Утяшев і О.О. Корнілаєва дають визначення парламентському контролю як "комплексу різних
заходів, що здійснюються вищим законодавчим (представницьким) органом державної влади щодо постійного
нагляду й перевірки діяльності системи, а також щодо усунення виявлених в результаті такої перевірки порушень і
попередження можливих невідповідностей" [12, с. 30]. На
наш погляд, воно не враховує наявність інших суб'єктів
його здійснення.
Іншу думку має російський вчений Р.Ш. Караєв, який
вважає, що парламентський контроль — це "вид державної діяльності законодавчого органу державної влади,
його уповноважених на те внутрішніх структур, парламентарів та спеціально сформованих ним із цією метою державних органів, що включає комплекс різних легальних
заходів із постійного або ситуативного спостереження,
виявлення, планової або ініціативної перевірки органів
виконавчої влади у зв'язку з виконанням ними своїх завдань і функцій, а також із корегування діяльності цих
органів з метою попередження зловживань і соціальних
конфліктів" [6, с. 8].
Більшість визначень парламентського контролю,
його сутності, змісту й ролі є грунтовними, але мають
один суттєвий недолік. На нашу думку, помилковим є
розгляд парламентського контролю як форми контролю вищого законодавчого органу лише за діяльністю
органів виконавчої влади відкритих для суспільства. На
нашу думку, сфера парламентського контролю є набагато ширшою, та стосується і спеціальних служб, закритий характер функціонування яких потребує запровадження відповідних механізмів спостереження та прийняття рішень.
З огляду на прагнення України створити правову, соціальну, демократичну державу ми обрали предметом дослідження тільки економічно розвинені демократичні країни. Узагальнюючи результати проведеного дослідження
щодо контролю в суспільстві, можна стверджувати, що
парламентський контроль являє собою синтез державного і громадського контролю.
Ґрунтуючись на загальному розумінні контролю як
певної цілеспрямованої діяльності, на підставі аналізу
Конституції України й чинного законодавства, розглядаючи Верховну Раду України як колегіальний орган, що
включає в себе відповідні структури, відносно яких вона
є вищим органом управління, можемо визначити парла-

ментський контроль в Україні як вищу форму контрольної
діяльності в державі, що поєднує державний і громадський контроль.
Головною метою парламентського контролю є не
тільки перевірка законності, ефективності й доцільності
діяльності органів державної влади й місцевого самоврядування, підприємств, установ й організацій, посадових і
фізичних осіб, але й виявлення відхилень від конституційних засад, державних програм, причин незаконної або
недоцільної діяльності й засобів, спрямованих на вдосконалення й розвиток об'єкта контролю. Парламентський контроль сприяє виявленню й подоланню в державі
суперечностей і неузгодженостей між органами законодавчої і виконавчої влади, захисту особи від зловживання владними повноваженнями, забезпеченню верховенства права.
Суб'єктами парламентського контролю є Верховна
Рада України та уповноважені нею органи й посадові особи на проведення контролю або його окремих функцій.
Коло активних учасників парламентського контролю
різко розширюється, й до нього треба відносити будь-які
об'єднання громадян, політичні партії, засоби масової
інформації й конкретних громадян України, які зацікавлені в процесі й наслідках контролю.
Об'єкт парламентського контролю — це діяльність
підконтрольного об'єкта (органу, посадової особи), на
який спрямовані контрольні дії суб'єктів й активних учасників контролю.
Підконтрольними об'єктами виступають органи державного управління, органи місцевого самоврядування та
їх посадові особи, а також органи, підприємства, організації, установи, які створені в Україні або діють в межах її
інтересів за кордоном. Громадяни України, а точніше їх
права і обов'язки, також є об'єктами парламентського
контролю.
Таким чином, місце парламентського контролю в системі державного управління зумовлено статусом суб'єкта
контролю — представницького органу держави. Це дає
підстави для визначення парламентського контролю як
вищої форми контрольної діяльності в державі, яка виходить за межі державного контролю як функції державного управління.
Сьогодні межі парламентського контролю в системі
державного управління закінчуються там, де починаються повноваження оперативної й виконавчо-розпорядчої
діяльності, а також повноваження судової влади щодо
здійснення правосуддя, втручатися у які відповідно до
принципу поділу влади законодавча влада не має права.
Відповідно, сутність парламентського контролю полягає у здійсненні комплексу заходів щодо забезпечення
законності в діяльності органів виконавчої влади, аналізі
практики реалізації законодавства, а також досягненні
злагодженої роботи державного механізму й запобіганні
порушенням прав і свобод людини і громадянина.
Отже, визначення поняття парламентського контролю складає одну з ключових проблем в сучасних наукових дослідженнях з державного управління, оскільки розглядається вченими на основі різних концептуальних методологічних підходів, а також з урахуванням особливостей, притаманних діяльності парламентів різних країн.
ВИСНОВОК
З огляду на викладене вище можна вважати, що парламентський контроль за діяльністю сектору безпеки і
оборони України — це неодмінна умова демократії, що
включає систему наглядово-спостережних заходів і засобів, здійснюваних з боку Верховної Ради України, за-
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безпечує законодавче врегулювання діяльності всіх складових сектору безпеки і оборони України та включає право: ініціювати закони або приймати поправки до них, виносити питання; викликати посадових осіб виконавчої
влади і співробітників цих апаратів для надання свідчень;
збирати представників громадянського суспільства; право на доступ до секретної інформації; робити парламентські запити і право проводити слухання; розподіляти й перерозподіляти оборонні бюджетні фонди; санкціонувати або не санкціонувати відправку Збройних Сил
України, інших складових сектору безпеки і оборони за
кордон; затверджувати або не затверджувати концепцію
політики національної безпеки, з метою попередження й
недопущення порушень конституційних прав і свобод
людини та громадянина їхніх законних інтересів і інформування суспільства про безпекову та оборонну політику
держави.
Перспектива подальших розвідок даної проблеми є
організація парламентського контролю за діяльністю
спеціальних служб, закритий характер функціонування
яких потребує запровадження відповідних механізмів спостереження та прийняття державно-управлінських рішень.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF CIVIL SERVANT
Досліджено шляхи удосконалення комунікативної компетентності державних службовців та
питання протидії конфлікту інтересів при виконанні службових обов'язків.
Комунікативні якості державного службовця особливо яскраво проявляються під час прийняття управлінських рішень у надзвичайних ситуаціях. Досвід свідчить про те, що керівник органу
управління, який володіє не тільки необхідними професійними знаннями та досвідом роботи на
посаді, але й високими комунікативними здібностями приймає доцільне рішення і значно ефективніше втілює його у життя. Тому, відповідність комунікативних якостей державного службовця
посаді, яку він обіймає, повинна бути складовою кваліфікаційних вимог до посади. Важливу роль
в реалізації комунікативних якостей державного службовця відіграє його уміння запобігати виникненню конфлікту інтересів та здатність усунення конфліктних ситуацій.
Ways of communicative competence improvement of civil servants and the problem of the conflict of
interests counteraction while official duties are investigated. Communicative qualities of a civil servant
are brightly introduced in administrative decision-making in case of emergencies. According to the
experience the head of the authority with professional knowledge skills and rich practical experience
as well as high communicative skills takes sufficient decision and is more effective in its implementation.
Thus civil servant ccommunicative qualities correspondence with the current position should be the
part of the position qualifying requirements. The important role in communicative qualities
implementation of a civil servant plays his ability to prevent conflict of interests and their elimination.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний державний службовець — це людина, що
виконує свої професійні обов'язки в ринкових умовах,
зважаючи на соціально-економічні та духовні зміни в
суспільстві. Тому важливо, щоб він не лише розумів закономірності соціально-економічних процесів, міг працювати з інформацією, планувати та прогнозувати наслідки
діяльності свого підрозділу, а й умів працювати з людьми. Практика свідчить, що результативність роботи будьякої соціальної організації залежить від бажання людей
працювати, їх взаємин у ході ділових контактів, уміння
спілкуватися.
За останні роки масштабність надзвичайних ситуацій
ставить проблему їх ліквідації в ряд найбільш актуальних і важливих завдань органів державного управління
системи цивільного захисту держави.
Уряд приділяє значну увагу щодо формування високих вимог до державних службовців та системи кадрового добору до державної служби [1—3].
У той же час, практична діяльність органів управління і сил цивільного захисту та ефективність заходів

щодо протидії надзвичайним ситуаціям не завжди відповідають вимогам забезпечення необхідного рівня безпеки людини.
Однією із причин такого стану справ є недостатній
рівень організації управління в надзвичайних ситуаціях,
відсутність достатнього досвіду, необхідних знань та компетентнісних якостей у керівників всіх ланок управління
системи цивільного захисту.
Тому наразі актуальним питанням є пошук шляхів
удосконалення комунікативної компетентності державних службовців та протидії конфлікту інтересів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У попередніх наукових дослідженнях розглядалися
питання щодо удосконалення комунікативної компетентності державних службовців. Так, у [4] визначено типологію комунікативної компетентності особистості державного службовця як соціально-професійного феномена в рамках адміністративного дискурсу, у [5] розглянуто головні шляхи підвищення ділової комунікації державних службовців, доведено необхідність використання за-
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рубіжного досвіду, зокрема американського, у [6] досліджено наукові підходи до класифікації видів компетентностей, виокремлено основні види компетентностей державних службовців, у [7] розглянуто поняття та сутність
комунікативної культури, її специфіки у сфері публічного адміністрування. Але проблемам пошуку шляхів удосконалення комунікативної компетентності державних
службовців єдиної державної системи цивільного захисту та протидії конфлікту інтересів приділено недостатньо уваги.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під комунікативною компетентністю особистості ми
розуміємо наявність необхідних психологічних знань,
соціальних настановлень, умінь і досвіду у сфері міжособистісного та міжгрупового спілкування.
Головним компонентом комунікативної компетентності можна вважати ті комунікативні якості, які притаманні людині та характеризують її потребу в спілкуванні.
Іншою складовою комунікативної компетентності є комунікативні здібності людини, тобто її вміння налагоджувати контакти і процес спілкування, здатність управляти цим процесом, уміння представити себе, уловлювати, правильно оцінювати свою реакцію і реакцію партнерів у ході спілкування та при змінах у ситуації. У цілому комунікативна компетентність проявляється як знання норм і правил спілкування, оволодіння його технологією, використання у повному обсязі комунікативного потенціалу [8, 9].
Під час спілкування можуть виникати специфічні комунікативні бар'єри. Найчастіше вони мають соціальний
або психологічний характер. З одного боку, вони можуть
виникати, якщо немає єдиного розуміння ситуації спілкування або через розбіжності більш глибокого плану, які
існують між партнерами (соціальні, політичні, релігійні,
професійні чинники, різне світобачення, світорозуміння
тощо). З іншого боку, бар'єри комунікації можуть мати
виражений психологічний характер унаслідок індивідуальних психологічних особливостей учасників спілкування або через особливого роду психологічні відносини,
які склалися між учасниками спілкування.
Особливістю типу професії державного службовця є
те, що при виконанні своїх службових обов'язків він перебуває у насиченому процесі спілкування, де кожен із
суб'єктів має свої психологічні та соціальні особливості,
свій характер, інтереси, настрій, потреби, темперамент
тощо. Від державного службовця протягом одного робочого дня вимагається швидкий темп розумової діяльності,
широкий діапазон уваги, постійна зосередженість, періодичне переключення з одного виду роботи на інший, контроль і спостереження за собою та партнером по спілкуванню. Він повинен мати не лише відповідну професійну
підготовку, а й володіти такими комунікативними та організаторськими здібностями, які б забезпечували виконання службових обов'язків у межах своїх повноважень.
Вищезазначені комунікативні якості особливо проявляються під час прийняття управлінських рішень у надзвичайних ситуаціях, коли темпи розумової діяльності
значно підвищуються. Досвід свідчить про те, що керівник органу управління, який володіє не тільки необхідними професійними знаннями та досвідом роботи на посаді, але й високими комунікативними здібностями приймає доцільне рішення і значно ефективніше втілює його
у життя. Тому комунікативні якості стають частиною вимог до державного службовця, який претендує на відповідну посаду.
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У той же час, загальні правила поведінки та вимоги
до державного службовця, поряд із Законом України
"Про державну службу", викладено також у наказі Головного управління державної служби України від
04.08.2010 № 214 "Про затвердження Загальних правил
поведінки державного службовця".
У вищезазначених нормативно-правових актах викладено моральні засади функціонування державної
служби. Зокрема зазначається, що державна служба України грунтується на принципах:
— служіння українському народу та українській державі;
— демократизму, гуманізму та соціальної справедливості, верховенства права, що забезпечує пріоритет
прав і свобод людини та громадянина;
— професіоналізму, ініціативності, чесності, відданості справі;
— персональної відповідальності за виконання посадових повноважень і дотримання службової дисципліни;
— політичної неупередженості;
— відкритості, гласності та контрольованості.
Доведено, що важливу роль у комунікативних якостях державного службовця відіграють питання конфлікту
інтересів та здатності посадовця його запобіганню і розв'язанню.
У законодавстві більшості економічно розвинутих
країн велика увага приділяється цій проблемі. Питання
конфлікту інтересів стало надзвичайно важливим і для
України.
У процесі прийняття рішень чи вчинення адміністративних дій державним службовцем мають виключатися
будь-які приватні інтереси. Відтак, виникла необхідність
дослідити поняття і природу конфлікту інтересів та з'ясувати шляхи подолання конфлікту інтересів на державній службі.
Конфлікт інтересів — це ситуація, за якої особиста
зацікавленість державного службовця може вплинути на
об'єктивність виконання ним службових повноважень та
функцій і за якої існує можливість виникнення протиріччя між особистою зацікавленістю публічного службовця
і законними інтересами громадян, організацій, суспільства, держави, що може спричинити нанесення шкоди цим
законним інтересам громадян, організацій, суспільства.
Серед причин виникнення конфліктів інтересів виділяють
[9, 10]:
— порушення проголошених у законодавстві основних принципів публічної служби, зокрема законності, професіоналізму, рівності громадян перед законом;
— недобросовісність виконання службових повноважень, порушення конституційного обов'язку забезпечення прав та свобод людини;
— порушення законодавчо встановлених для державного службовця обмежень і заборон, а саме: участі в
управлінні комерційними організаціями, використання
службового статусу для участі в передвиборній агітації,
участь у страйках;
— неправомірне користування особою службовими
і особистими правами, що пов'язане з отриманням незаконних переваг чи пільг.
Досліджено, що структура конфлікту інтересів включає:
— суб'єкт — державний службовець як носій публічно-владних повноважень;
— об'єкт конфлікту — сфера, в якій виникає конфлікт інтересів (сфера відносин, якій найчастіше завдає
шкоди конфлікт інтересів );
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— причини конфлікту — умови, які спричиняють
конфлікт інтересів;
— предмет конфлікту — безпосередньо те, через що
виник конфлікт інтересів у державного службовця;
— модель конфліктної ситуації — відображення
предмету конфлікту у свідомості сторін конфлікту і їхнє
ставлення до конфлікту інтересів;
— динаміка конфлікту — його розвиток та тривалість
існування конфліктної ситуації, що негативно позначається на взаємовідносинах з громадянами та значно підриває авторитет органу влади в очах громадськості;
— результат конфлікту інтересів — рішення про усунення конфлікту або рішення про притягнення до відповідальності осіб, які діють в умовах конфлікту інтересів.
Доцільно передбачити наступні способи врегулювання конфлікту:
1) позбавлення приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів;
2) усунення державного службовця від прийняття
рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;
3) переведення публічного службовця на іншу посаду або його звільнення зі займаної посади;
4) прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту під зовнішнім контролем.
ВИСНОВКИ
Комунікативна компетентність особистості як сукупність необхідних психологічних знань, соціальних настановлень, умінь і досвіду у сфері міжособистісного та
міжгрупового спілкування на даний час є найважливішою
якістю державного службовця сфери цивільного захисту, а набуття навичок комунікативної компетентності —
важлива складова професійної підготовки кадрів управління.
Наявність різних способів врегулювання конфлікту
інтересів має відображати гнучкість у вирішенні цієї проблеми, що дасть можливість охопити різноманітні ситуації, які можуть виникати під час службової діяльності
державного службовця сфери цивільного захисту, а його
здатність до запобігання та розв'язання конфлікту інтересів також є необхідною складовою підготовки кадрів
для органів управління єдиної державної системи цивільного захисту.
Вищезазначені питання повинні бути включені у навчальні програми вищих навчальних закладах системи освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MECHANISM FOR STATE MANAGEMENT OF NATURAL
RESOURCES IN THE CONTEXT OF PROVIDING REGIONAL STABILITY OF ECOLOGICAL AND
ECONOMIC SYSTEMS
У статті приділено увагу перспективним напрямам з підвищення ефективності механізмів
державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем у контексті сталого природокористування. Доведено важливість застосування й адаптації відповідного механізму до розв'язання глобальних завдань, захисту національних екологічних інтересів країни, а
також виховної, світоглядної робота з формування основ цілісного соціально-економічного
розвитку на принципах коеволюції суспільства та природи.
The paper paid attention to promising directions to improve the efficiency of the mechanism of
nature. Importance of application and adaptation of national mechanisms to address global
challenges of environmental protection of national interests of the country as well as a comprehensive
educational , philosophical work of laying the foundations of holistic socio-economic development
based on the principles of co-evolution of society and nature.
Ключові слова: еколого-економічна політика, методи, механізм, природа, сталий розвиток, суспільство.
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ВСТУП
Еколого-економічна складова пронизує всі сфери
життєдіяльності суспільства: від політико-економічної до
науково-культурної, втягуючи в процеси забезпечення раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища величезні трудові і фінансові ресурси. Тому створення ефективного економічного механізму природокористування повинне базуватися на розробці
відповідної державної еколого-економічної політики на
різних рівнях управління за допомогою правових, організаційних, екополітичних та інших заходів.
Різні сторони цього питання досліджуються в роботах
українських учених: В. Борейка, Б. Данилишина, М. Долішнього, С. Дорогунцова, Г. Задорожного, О. Кашенко,
Н. Назарука, В. Паламарчука, О. Ральчука, І. Синякевича, Ю. Стадницького, А. Толстоухова, Т. Туниці, С. Тютюнникової, С. Харічкова, А. Чухна, Л. Яковенко тощо.

РЕЗУЛЬТАТИ
В Україні національна еколого-економічна політика
має ряд особливостей, що знижують її загальну ефективність. Основними з них ми вважаємо неповноту або
відсутність інформації необхідної для прийняття рішень
та випадки викривлення даних про дійсні обсяги забруднення навколишнього середовища; нездатність повною
мірою передбачати та контролювати наслідки прийнятих
рішень; недосконалість податкової системи; відставання
нормативно-інформаційного статистичного забезпечення оцінки впливу суспільства на природне середовище;
недостатня ефективність цільового використання засобів,
отриманих за забруднення природного середовища й
користування; суперечливість законодавчої бази.
Економічний механізм екологічного управління в Україні здійснюється за допомогою таких регуляторів екологічної поведінки товаровиробників, які не сприяють
дотриманню екологічних норм і зниженню техногенних
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
навантажень на природу, а скоріше навпаки створюють
Здійснити аналіз реалізації механізмів державного умови для їхнього недотримання. Практика показала, що
управління стійкістю регіональних еколого-економічних виробникам економічно вигідніше заплатити податки, ніж
систем в Україні та запропонувати напрями вдосконален- втратити свої позиції в конкурентоспроможності за раня механізму управління природокористуванням.
хунок виробництва товарів і послуг за більш високою
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ціною (тобто такий діючий інструмент екологічної політики як включення в ціну продукції і послуг екологічних
показників не знаходить широкої підтримки як у багатьох країнах світу, так і в Україні, тому що якщо ціни почнуть відбивати екологічні витрати, продукція й фірми, що
наносять збиток навколишньому середовищу, втратять
конкурентні переваги, якими вони сьогодні користуються).
Формування моделі державної еколого-економічної
політики вимагає спочатку визначити, який національний
механізм природокористування й охорони навколишнього природного середовища ця політика повинна сформувати і які для цього мінімально-необхідні умови. Для
проведення ефективної екологічної політики важливо розуміти рівень і співпідпорядкованість проведених заходів,
міру і межі їх впливу. Тут можна виділити дві групи заходів: макроекономічні заходи й заходи, що мають властиво екологічну спрямованість. До першої групи відносяться заходи, які проводяться в рамках усієї економіки
або на рівні галузей і народногосподарських комплексів.
Вони можуть не мати в явному виді екологічних цілей.
Серед таких заходів можна виділити структурну перебудову, зміну обмінного курсу національної валюти, скорочення дефіциту державного бюджету, фінансово-кредитну політику, лібералізацію зовнішньої торгівлі, посилення ролі приватного сектору, інституціональні перетворення (приватизаційна політика, демонополізація), реформи цін і програми оподатковування або субсидії в
основних секторах економіки (енергетика, сільське господарство, промисловість), створення умов для іноземних інвестицій. Усі ці заходи, механізми й реформи неминуче тією чи іншою мірою позначаються на екологічній
ситуації в Україні. До другої групи заходів відносяться
заходи із чітко вираженою екологічною орієнтацією: застосування "екологічних" податків, різного роду платежів
і штрафів за забруднення навколишнього середовища,
прийняття природоохоронних стандартів і нормативів, реалізація національних, регіональних або галузевих екологічних програм.
Однак набагато важливішою і складною є проблема
вибору пріоритетів для екологічної політики. Кожна країна або регіон може вибрати свої пріоритети залежно від
екологічної ситуації, стану економіки, періоду дії пріоритету (на короткострокову або тривалу перспективу) і
багатьох інших обставин. Для України в цій галузі в якості
пріоритету екологічної політики можна виділити зростання економічної цінності елементів природного середовища й екосистемних послуг. На нашу думку, зростання економічної цінності природних благ повинне розв'язати два
масштабні завдання для української економіки:
— екологізувати усю економіку, а не тільки природоексплуатуючі і природоохоронні види діяльності;
— впливати на всі суб'єкти економічної діяльності та
стимулювати їх "екологозбалансовану" поведінку.
Сьогодні існує думка, що спад світової економіки й
зниження попиту на енергоносії дадуть тимчасовий "перепочинок" клімату планети. З іншого боку, є серйозні
побоювання, що ряд країн і великих компаній будуть використовувати кризу як привід для ослаблення природоохоронних заходів. Але глобальні пріоритети не повинні
бути підмінені вузьконаціональними інтересами. Знижувати екологічну відповідальність держави і бізнесу,
відкладати "на потім" природоохоронні заходи не можна. Кризи приходять і йдуть, а проблема захисту навколишнього середовища залишається злободенною та стосується всіх. Як відомо, грандіозні цілі досягаються грандіозними зусиллями, і тільки природа робить велике за-

даром. Тому подолання наслідків кризи й екологічні завдання слід розглядати в єдиному контексті. Тільки в цьому випадку, нам представляється, можна зробити світ
більш слушним, гуманним і гармонійним.
В умовах сучасної України існує безліч напрямів з
підвищення ефективності національного механізму природокористування, основними з яких є наступні:
1. Підвищення енергоефективності національної економіки. Сучасна економіка багато в чому заснована на
використанні корисних копалин. Їхня експлуатація дає основну частину викидів парникових газів. Більш чверті сумарних викидів припадає на енергетику, майже п'ята частина — на промисловість. Загальновідомо, що економіка України характеризується досить високою енергоємністю (сьогодні ресурсні витрати на одиницю кінцевої
продукції у середньому в 2—3 рази вище, ніж у розвинених країнах світу). На будь-якому виробництві, у будьякій галузі нашої країни не звикли заощаджувати ресурси та енергію, хоча загальновідомо, що заощадити один
кіловат потужності — в 3—5 разів дешевше, ніж увести
таку ж потужність [1; 4].
Зараз назрів момент, коли держава зобов'язано вжити реальних заходів і створити стимули для скорочення
енерговитратності нашої промисловості. Цей напрям повинен стати пріоритетом внутрішньої економічної політики України. Зміна структури економіки, яка стосується
енергозбереження і споживання енергоресурсів, є досить
непростим завданням. Для реалізації цієї мети, необхідно враховувати: питання власності суб'єктів господарювання; питання цін, тарифікації та заборгованості за спожиті ресурси; питання недостатньої оснащеності виробничих фондів, а також важкодоступність кредитних ресурсів.
2. Формування масової екологічної культури і етики
громадян. Сьогодні можна стверджувати, що зв'язки людей із природним середовищем викривлені, порушена
традиція природокористування, а це згубно вплинуло не
тільки на природу, але й на всі сфери людського буття,
насамперед на культуру. Практичні знання нині випереджають духовний розвиток людини — звідси і спад культури. На тлі економічних і соціально-політичних безладів
в Україні та інших країнах світу екологічні проблеми витиснуті на задній план. Одним з показників духовного
занепаду нашого суспільства є поступове звикання до
екологічної небезпеки, байдужість і безвідповідальність
до стану навколишнього середовища. Тому в сучасній
Україні орієнтацію суспільства на принципах сталого розвитку ми розуміємо як найважливіше завдання політичного і економічного відродження країни. У зв'язку із цим
ще одним важливим завданням, розв'язок якого неможливий без участі держави, є зміна масових поглядів і етичних норм, у рамках яких існування людини немислимо
без благополучного тривалого існування природи. Насамперед, необхідне відродження духовних цінностей, екологічних і етнокультурних традицій народу, формування
культу живої природи. Подібна робота нездійсненна без
широкої партнерської взаємодії з тими структурами, які
за переконанням або професійно діють у цій галузі —
релігійних концесій, шкіл, медичних установ, засобів масової інформації, рекламних агентств, політичних партій.
При цьому для виховання екологічної свідомості необхідний цілий ряд заходів у різних сферах суспільної активності: медицині (пристосування людини до нового середовища проживання, до нових реальностей навколишнього середовища, оптимізація індивідуальної захищеності людини, оскільки розвиток техногенних змін біосфери зараз значно випереджає адаптаційні можливості
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людського організму), засобах масової інформації (поширення ідеї забезпечення екологічної безпеки, наприклад, за допомогою реклами впливати на формування
попиту в потенційних споживачів на екологічну продукцію, створення систем вивчення суспільної думки з питань охорони навколишнього середовища тощо), а також
в освітній сфері [2].
3. Екологічна освіта як потужний засіб формування
екологічного світогляду, свідомості та культури. На даний момент загальний рівень екологічної освіти населення як на рівні рядового громадянина, так і на рівні
політичного діяча залишається невисоким, а рівень усвідомлення всієї трагедії людства, що стрімко знищує природні багатства, мізерно малий. Для виходу із цієї кризи, сучасна екологічна освіта повинна бути націлена на
майбутнє, спиратися на ідеї коеволюції природи і суспільства, сталого розвитку біосфери, спрямовуватися на
подолання існуючих в суспільстві стереотипів через
формування моральної, екологічно освіченої особистості та створення умов для її розвитку, стати фактором соціальної стабільності. Екологічну освіту у цьому
випадку ми розуміємо не тільки як складову частину освіти, але і як новий зміст сучасного освітнього процесу,
унікального засобу збереження й розвитку людини й
продовження людської цивілізації [3]. У зв'язку із цим
особлива увага повинна приділятися як формальній, так
і неформальній освіті, основні завдання яких ми зводимо до наступного:
— виховувати членів суспільства, які добре розуміють взаємозв'язок людини й природи, усвідомлюють
необхідність, збереження як регіональної, так і глобальної екологічної рівноваги та постійно сприяють
цьому;
— забезпечувати точну інформацію про стан навколишнього середовища, що дає можливість суспільству ухвалювати оптимальні рішення щодо її використання;
— забезпечувати поширення знань, умінь і навичок, необхідних людині для розв'язку поставлених перед нею проблем навколишнього середовища, а також
усуне ння можл ивості ви никнення цих проб лем у
майбутньому;
— орієнтувати на те, що ухвалюючи будь-яке рішення в галузі навколишнього середовища, необхідно прагнути до рівноваги між необхідністю задовольнити потреби сьогодення та можливими наслідками цього рішення
в майбутньому;
— виховувати членів суспільства зі свідомістю причетності кожного з них до вирішення проблем природного середовища.
4. Захист національних екологічних інтересів — здобуває, на наш погляд, виняткове значення в сучасний умовах. Це пов'язано, насамперед з тим, що глобалізація,
що представляє собою складний і суперечливий процес,
веде не до уніфікації світу, а до його нової структурної
диференціації, зокрема еколого-географічної диференціації. Плюси й мінуси глобалізації, її світло й тіні дуже
нерівномірно розподіляються по поверхні Землі. У цей
час на одному полюсі глобальної структури — процвітаючий Захід з його ефективною економікою, що поступово "екoлoгізується", а на іншому — усе більш відстаюча
периферія, що характеризується деіндустріалізацією і
деградацією. Країнам-аутсайдерам, а також країнам, що
перебувають між названими економічними полюсами,
надзвичайно важко піднятися на вершину світової економіки. Відмінною рисою сучасної політичної обстановки є не партнерство, а суперництво, гостра змагальність.
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Ринковий механізм, що сформувався в загальнопланетарному вимірі, не стимулює, а знищує господарство
відсталих держав, оскільки метою сучасної конкуренції
є перемога над конкурентом, а зовсім не підтримка конкурентного середовища. Слід підкреслити, що це — економічно адекватна реакція, не можна не дорікати, не хвалити за неї — іншої бути не може. Нерівність стартових
умов у глобальній гонці неминуче втягує країни з перехідною економікою в світ непроцвітаючого не-Заходу [5;
6].
Глобальні погрози людством поки ще не усвідомлені,
у єдине людство світове співтовариство поки поєднується і керуватися в цих умовах ідеями загального братерства — значить зачіпати інтереси своєї нації, чим негайно скористаються (і користуються) прагматичні країни Заходу, а також Сходу й Півдня, що сповідують принципи
ринкової політики, жорсткого торгу за національні інтереси. Тому єдиний шанс на виживання, відродження та
модернізацію для країн, що не визначилися поки між двома полюсами, — захист своїх національних інтересів у
світі, що глобалізується.
Що стосується України, то вона, безумовно, повинна вносити свій внесок у формування більш слушних
міжнародних відносин, але не можна переходити на них
в однобічному порядку. Тому із усіх закордонних засобів
реформування України принцип розумного національного егоїзму, на наш погляд, є найбільш вигідним і перспективним для неї. Формування національних інтересів
(під національними інтересами розуміються інтереси
всього населення країни, тобто термін "нації" тут вживається в державно-політичному, а не етнічному значенні)
безпосередньо пов'язане з виявленням місця і ролі країни у світовім співтоваристві, її вигляду на світових фізико-географічних, соціально-економічних, політичних,
екологічних картах.
Кожному типу економічного розвитку відповідає
особливий тип підприємницької діяльності. Очевидно, що
у зв'язку зі стійким розвитком соціо-еколого-екномічної
системи в сфері підприємництва повинна відбутися зміна
цільових орієнтирів у сфері екологізації виробництва.
Вона повинна бути орієнтована на раціональну вигоду і
ставити при цьому довгострокові цілі захисту навколишнього природного середовища. Серед економічно
вільних сфер діяльності для розвитку екологічного
підприємництва в Україні відзначимо:
— розширення біофармацевтичного виробництва;
— створення спільних підприємств із різною формою
власності, заключення договорів про спільне володіння
на пайових засадах об'єктами туризму і курорту (Крим,
Карпати), що спричинить збільшення кількості робочих
місць, податкових надходжень у державний бюджет;
— організація спеціалізованих платних програм з
проведення досліджень у сфері археології, палеонтології, етнографії, природи, вивчення національних парків
і заповідників, з метою підвищення самосвідомості людей щодо необхідності охорони природного середовища;
— створення страхових, аудиторських фірм, обов'язком яких буде входити не тільки екологічне страхування
або екологічний аудит, але і надання правових послуг;
— створення підприємств, які спеціалізуються на виробництві екологічно безпечної продукції, тим самим спонукаючи новаторство, розширюючи нове коло споживачів.
На рівні філософії економічного розвитку осмислення питань якості життя нерозривно пов'язане із проблемою екологічної культури в суспільстві. У зв'язку із цим
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необхідно робити "…пріоритетну для себе галузь індивідуальних інтересів, у якій кожен рівний ні частині, а цілому. Наука, мистецтво, спорт, творчість у всіх його видах,
природоохоронна діяльність — усе це належить кожному" [3]. Благополуччя жителів соціо-еколого-економичної системи залежить від турботи кожного з нас про те
місце, де ми живемо, від внеску кожного в забезпечення
безпечного та гідного майбутнього. Це приводить нас до
висновку про те, що оскільки навколишній світ у значній
мірі створений людиною, те саме в її силах виправити, а
не збільшувати негативи, що відбуваються, спрямовувати свою діяльність не в розріз природі, а в благо її розвитку.
5. Розв'язок проблеми утилізації відходів. Основна
маса відходів в Україні утворюється на підприємствах
гірничопромислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, целюлозно-паперового й агропромислового комплексів. Найнебезпечнішими серед цих відходів є сполуки важких металів, нафтопродукти, непридатні до застосування пестициди (додаток К). Смітники навколо великих міст щорічно поглинають близько 1500 га землі, яка внаслідок
цього стає небезпечним джерелом отруєння навколишнього середовища. З них в атмосферу і грунтові води потрапляє багато токсичних речовин — важких металів,
продуктів розкладання лаків, фарб, гуми, пластмас.
Смітники — це розсадник хвороботворних бактерій; тут
утворюються токсичні гази, виникають небезпечні для
природи пожежі. У більшості областей України немає
полігонів для централізованого зберігання і утилізації
відходів, хоча позитивним прикладом є недавно побудований полігон побутових відходів у Дніпропетровську,
який має ефективну систему захисту грунтових вод, у яку
входять ізолюючі шари глини й спеціальної пластикової
плівки, і обладнаний шпарами для контролю стану грунтових вод. Безпосередньо на полігоні здійснюється попереднє сортування сміття, з якого відбираються металобрухт, скло, папір і пластмаси. Раніше більша частина
відходів (крім скла і металобрухту) спалювалася. Тепер
це заборонене, оскільки при спалюванні виділяється багато небезпечних для здоров'я людей речовин. У розвинених країнах переробляється від 30—50% (Західна
Європа) до 60—75% (США, Японія) твердих побутових
відходів, у країнах, що розвиваються, — 7—10%, у Росії
й Україні — лише 3—5%. За прогнозами фахівців, до
2025 року кількість відходів зросте в 4—5 разів, а вартість
їхньої переробки й зберігання в 2—3 рази. От чому рішення цієї проблеми для України є однією з першочергових
у переході до екологоорієнтованого суспільного відтворення.
На наш погляд, проблему смітників можна розв'язати будівництвом сучасних відходоперероблюючих заводів з ефективними технологіями утилізації, спалювання, виготовлення корисних, речовин (хоча зараз одну з
наявних технологій не можна вважати екологічно чистою). Незважаючи на те, що це на перший погляд, величезні суми капітальних вкладень, отриманий у майбутньому суспільний і економічний ефект безумовно окупиться у майбутньому. Необхідно також удосконалювати
наше екологічне законодавство, підсилити контроль над
імпортом токсичних речовин і відходів, залучаючи до
цього широку громадськість.

муванню людини як економічного агента природи з
самоорганізації середовища, припускаючи, що він повинен виконувати свою діяльність не тільки у своїх
інтересах, але і в інтересах навколишнього середовища.
При цьому основними напрямами підвищення ефективності механізму управління природокористуванням
є: підвищення енергоефективності національної економіки; формування масової екологічної культури й етики
громадян; екологічна освіта та культура, формування
екологічного світогляду громадян; захист національних
інтересів (потреба нації в такому стані навколишнього
природного середовища, яке не позначається негативно на здоров'ї і довголітті громадян, забезпечує схоронність генофонду, різноманіття та унікальність живої
і неживої природи) країни; розв'язок проблеми утилізації відходів.
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THE MECHANISM OF STATE REGULATOIN OF ETHNO-POLITICAL PROCESSES IN UKRAINE
У статті визначено поняття механізму державного регулювання етнополітичних процесів в
Україні та сформульовано його основні складові елементи.
This paper defines the notion of state regulation of ethno-political processes in Ukraine and
formulated its basic components.
Ключові слова: механізм державного регулювання, етнополітичні процеси, методи та інструменти
державного регулювання, об'єкти та суб'єкти регулювання.
Key words: mechanism of state regulation, ethno-political processes, methods and tools of government regulation,
the objects and subjects of control.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нова якість українського суспільства вимагає відповідного критично-конструктивного аналізу етнополітичних процесів, які в умовах зростаючої глобалізації впливають не тільки на управління етнічними та національними процесами, але й відіграють важливу роль у розбудові української державності, демократизації політичної
системи і державного управління. Адже, сьогоднішнє
існування українського етносу пов'язано, по-перше з проблемою визначеності ним свого місця в сучасному культурно-цивілізаційному світі; по-друге з відродженням
його як титульного етносу в умовах актуалізації іноетнічного чинника і привнесенням елементів іноетнічної традиції у сферу національного будівництва; по-третє врахування етнічного чинника при розбудові української
державності.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення поняття та основних складових механізму державного регулювання етнополітичних процесів в Україні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Теоретичні та практичні питання формування і функціонування економічного механізму є предметом наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: Г. Атаманчук [1; 2], О. Комяков [3], М. Латинін [5],
Н. Омуралієв [6], О. Кокарєва [6], Ф. Шахмалов [8],
Є. Бондаренко [5], Д. Дмитренко [5] та ін.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Реалізація етнополітики в Україні грунтується на застосуванні різноманітних механізмів впливу органів державної влади на національний та етнічний розвиток держави, які в галузі державного управління отримали на-
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зву "механізм державного управління" та "механізм державного регулювання". Однак до сьогодні не проведено
чіткого розмежування цих двох понять, й як наслідок,
досить часто ми можемо спостерігати їх паралельне або
тотожне використання. На думку автора, причиною такого стану речей, є те, що, по-перше, в державному управлінні не існує єдиного підходу щодо визначення самого поняття "механізм", а, по-друге, відсутній єдиний
підхід щодо співвідношення механізму державного управління та державного регулювання.
Щодо поняття "механізм", то у державному управлінні існує ціла низка його визначень, зокрема у довідниках. Саме ж слово "механізм" у перекладі з грецької
"mechane" означає "зброя", "машина" [5]. У першій
дефініції — це послідовність станів, процесів, які визначають собою які-небудь дії, явища; у другій — система, пристрій, який визначає порядок якого-небудь виду
діяльності [4, с. 401].
По-різному підходять науковці й до визначення понять механізм державного управління та державного регулювання та їх співвідношення [1; 2; 3; 5; 8]. Огляд останніх дисертаційних досліджень у галузі наук з державного управління демонструє зростання наукового інтересу до різних процесуальних та інституційних аспектів
формування та здійснення державного регулювання етнічної та національної сфер в Україні.
Крім необхідності приведення існуючого понятійнокатегоріального апарату, варто звернути увагу на розмежування управління та регулювання міжетнічними відносинам, основними критеріями яких виступають види спрямованості та обсягу повноважень компетентних державних органів щодо національної політики та процесів.
На думку більшості дослідників, їх можна звести до
таких:
1) управління етнополітичними процесами є засобом
виконання функції держави щодо проведення національної та етнічної політики. Головними в цих відносинах є
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Рис. 1. Механізм державного регулювання етнополітичних процесів
організаційні функції, які реалізуються шляхом управління;
2) управління етнополітичними процесами здійснюється переважно засобами прямого впливу суб'єктів
управління на об'єкти, за умови, що ті проводять активну
політичну діяльність або своєю діяльністю можуть призвести до виникнення напруги у суспільстві;
3) держава як інститут, який організовує та упорядковує діяльність всього суспільства, здійснює діяльність
в інтересах провідних, впливових верств населення, первинною ланкою яких є особистість не залежно від приналежності до тієї або іншої національної групи.
На нашу думку, варто погодитися, що вказані риси
управління є необхідною методологічною умовою для
визначення поняття та суті державного регулювання, його
меж, принципів, методів, суб'єкта та об'єкта регулювання,
зокрема етнополітичних процесів.
Отже, із змістовних позицій під терміном "державне
управління етнополітичними процесами" розуміємо особливий вид діяльності держави направлений на розвиток
етнічних відносин для досягнення певної мети.
З етимологічної точки зору під терміном "державне
регулювання етнополітичних процесів" розуміємо
діяльність відповідних компетентних органів та посадових осіб, спрямування матеріальних, організаційних ресурсів для забезпечення етнополітичних процесів шляхом застосування певного державного владного впливу.
Виходячи з вищевказаного, під поняттям "механізм
державного регулювання етнополітичних процесів" розуміємо діяльність владно-розпорядчого характеру спрямовану на задоволення потреб національних меншин, що
здійснюється на виконання Конституції та законів України (рис. 1).
Належний рівень державного регулювання етнополітичними процесами можливий лише за умови ефективного функціонування його механізму. Механізм державного регулювання етнополітичними процесами має складну структуру, що включає об'єкт (етнічні спільноти та етнополітичні процеси); суб'єкт (вищі державні органи, державні органи суб'єктів республіки, суспільно-політичні

організації); комплекс принципів, методів, засобів необхідних для взаємодії між керуючою і керованою системами.
Враховуючи наявність спільного в управлінні та регулюванні як засобів впливу, необхідно звернути увагу
на той факт, що більшість досліджень щодо державного
управління грунтуються на положенні, що об'єктами регулювання є лише окремі групи або елементи, тобто
об'єкт регулювання розглядається виключно у вузькому
розумінні. Такий підхід не позбавлений певних недоліків,
оскільки розгляд процесів взаємозв'язку органів, які
здійснюють вплив, та об'єктів, які його потребують, вимагають ширшого аналізу та підходу.
Натомість при розгляді суб'єктивного критерію є допустимим використання як широкого так і вузького підходу. Широкий підхід надає можливість розглядати державу цілісно як інститут політичної системи суспільства.
Це зумовлюється тим, що жоден об'єкт, який підлягає регулюючому впливу, повністю і всеохоплююче не сприймає зазначений вплив тільки якимось окремим органом
управління або їх сукупністю.
Отже, суб'єктом державного управління етнополітичних процесів виступає, насамперед, держава як одна із
форм об'єднання етнічних спільнот, особливо в умовах
глобалізації. Суб'єктами державного регулювання етнополітичних процесів у вузькому розумінні доцільно визнати систему державних органів. Виходячи зі змісту зазначених понять об'єктами механізму державного регулювання етнополітичних процесів є вищі державні органи,
державні органи суб'єктів республіки, суспільно-політичні
організації, а об'єктами механізму державного регулювання етнополітичних процесів є етнічні спільноти та етнополітичні процеси.
Основною метою функціонування механізму державного регулювання етнополітичних процесів, на нашу думку, є забезпечення сприятливих умов для існування етнічних спільнот, нагляду за їх політичним, соціально-економічним й культурним розвитком та дотримання ними
законодавства, захисту інтересів представників етнічних
спільнот на державному, регіональному та місцевому
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рівнях.
Ефективна реалізація зазначеної мети передбачає виконання даним механізмом комплексу функцій, які становлять сутність його функціонального призначення, а
саме:
— інституційної, що полягає у забезпеченні етнічних
спільнот необхідних умов для створення та розвитку суспільно-політичних організацій, дорадчих та представницьких структур, вільного входження та виходу з них.
Головна роль у цьому належить процесу розробки та
прийняття законодавчих та нормативних актів;
— регулюючої, що передбачає регулювання етнічних
та національних відносин;
— захисної, яка забезпечує захист від внутрішніх та
зовнішніх загроз як суспільства в цілому, так і окремих
його складових;
— контрольної, що спрямована на виявлення порушень чинного законодавства та застосування заходів
впливу до порушників;
— координаційної, що сприяє налагодженню взаємодії між регулюючими органами державної влади та між
ними та представниками етнічних спільнот;
— інтеграційної, яка направлена на сприяння входженню представників національних меншин до українського суспільства.
Зважаючи на складність механізму державного регулювання етнополітичних процесів, зазвичай виділяють
три рівні державного регулювання етнополітичними процесами.
Перший — теоретико-концептуальний. На ньому
формуються концепція національної політики, програми
етнічного розвитку. Це прерогатива науково-дослідних
інститутів, вузівських наукових підрозділів, дослідницьких центрів, експертних груп.
Другий — законотворчий. Тут приймають законоположення, рішення, акти та встановлення, що визначають
конкретні механізми, шляхи і засоби вирішення поставлених завдань. Це відповідальність вищих органів державної влади. Концепція національної політики також
визначається цими органами — в її головних, істотних
рисах.
Третій — практико-політичний. Це компетенція органів республіки, регіонів, адміністративно-територіальних одиниць. Тут втілюються програми з урахуванням
специфіки регіонів [6]. Оптимальне поєднання всіх рівнів
забезпечить стабільну етнополітичну ситуацію та ефективне державне регулювання в будь-якій країні.
Система державного регулювання надає необхідну
змогу обгрунтувати той обсяг ресурсів, за допомогою
яких будуть вирішуватися конкретні завдання етнічного
та національного розвитку суспільства та країни. Стосовно механізмів забезпечення державного регулювання етнополітичних процесів, то категорія "забезпечувати" в українській мові означає: 1) постачаючи щось у достатній
кількості, задовольняти кого-, що-небудь у якихось потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до існування постачати; 2) створювати надійні умови для здійснення чого-небудь, гарантувати щось; 3) захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки [7].
А тому з під терміном "забезпечення механізмів державного регулювання етнополітичних процесів" можливо розуміти реалізацію дій щодо задоволення потреб органів
державної влади, надання їм достатніх засобів для
здійснення функцій з проведення та організації демократичного формування етнічної політики в державі.
Важливе місце у процесі формування механізму державного регулювання етнополітичними процесами, посідають елементи, які забезпечують цільовий вплив на
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об'єкти — принципи, методи, засоби. Провідна роль у
цьому процесі належить принципам державного регулювання відповідної сфери, які забезпечують послідовність
у прийняття відповідних управлінських рішень, що спрямовані на ефективний розвиток поліетнічної спільноти.
Основними принципами державного регулювання сучасних етнополітичних процесів є:
— цілеспрямованість, погодженість і обгрунтованість
усіх дій у системі державного регулювання (досягнення
поставленої мети (консолідація, асиміляція, інтеграція та
ін.) і вирішення нагальних проблем (покращення умов
життя та праці національних меншин, збереження культури та мови та ін.);
— відповідальність за прийняття рішень і кінцеві результати (визначення відповідальних виконавців в органах влади та серед національних меншин, які за наявності
визначених повноважень повинні відповідати за кінцеві
результати);
— високий професіоналізм суб'єктів державного регулювання (необхідне кадрове забезпечення та використання професійних якостей представників національних
меншин);
— ефективне використання економічних, природних,
матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та
часових ресурсів (формування відповідного рівня економічного розвитку для забезпечення належного рівня життя для всього суспільства, встановлення відповідної заробітної плати, соціального забезпечення, доступу до
влади та ін.);
— пріоритетність розв'язуваних проблем (залежно
від моделі етнополітики це може бути пріоритетність вирішення національних або етнічних проблем, в деяких
випадках можливе ігнорування наявної проблеми);
— орієнтованість на забезпечення ефективного розвитку національних меншин та, на його основі, соціального благополуччя для всього населення країни (наявність відповідного економічного, соціального, політичного, культурного рівня в країні).
Важливу роль в цьому процесі відіграє вибір методів
державного регулювання, які надають можливість органам державної влади впливати на розвиток етнополітичних процесів шляхом формування сприятливих умов для
їх розвитку з метою отримання суспільно-політичних корисних результатів. Такими методами, щодо регулювання етнополітичних процесів є:
— за формами впливу — прямі та непрямі. Методи
прямого регулювання націлені на регламентування розвитку різних елементів або процесів (сприяння розвитку
етнічної групи або субетносу, формування толерантності
та ін.). Основними інструментами прямих методів державного регулювання є, по-перше, нормативно-правові акти,
які регулюють основи етнічного та національного життя;
по-друге, плани соціально-економічного та національного розвитку держави з урахуванням або ігноруванням
потреб національних меншин; по-третє, цільові комплексні програми, націлені на задоволення освітніх, культурних, релігійних та ін. потреб національних меншин; почетверте, це формування державного бюджету, в якому
закладено основи фінансування національних меншин.
Методи непрямого регулювання направлені на опосередкований вплив на політику держави, й передбачають створення певних умов для саморозвитку та самозбереження представників національних меншин, що перебувають
в іноетнічному середовищі. Такі методи реалізуються за
допомогою різноманітних моделей та напрямів етнічної
політики відповідної держави;
— за способами впливу виділяють такі методи державного регулювання: правові, адміністративні, еко-
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номічні та пропагандистські. Правові методи державного регулювання направлені на встановлення обов'язкових для всіх громадян юридичних норм поведінки в
суспільстві. Вони обов'язково повинні бути науково обгрунтованими, систематизованими та придатними до застосування всіма без виключень, оскільки передбачають
створення відповідної законодавчої бази для ефективного функціонування всіх сфер у суспільстві. Адміністративні методи регулювання реалізовуються за допомогою існуючої ієрархії управління етнічною та національною сферами за допомогою виконання обов'язкових
інструкцій, розпоряджень і обов'язків. Основними інструментами адміністративних методів регулювання є: норми, стандарти, санкції. Економічні методи регулювання
передбачають створення сприятливих умов для розвитку національних меншин та покращення рівня їхнього
життя. Пропагандистські методи або морально-етичні, передбачають звернення представників органів влади до
честі й совісті людей для виховання патріотизму у
суспільстві та почуттів національної гордості. Реалізація
пропагандистських методів можлива на основі позитивного іміджу державних органів, які здійснюють державне регулювання.
Функціонування механізму державного регулювання неможливо без використання відповідних засобів,
серед яких: політичні, економічні, правові, ідеологічні та
ін. Провідну роль у регулюванні етнополітичних процесів
відграють політичні та правові засоби. По-перше, політичні взаємовідносини — це завжди головний елемент
керуючої системи, а політичне регулювання стосується її
нормативних видів, завдання яких полягає у відповідному забезпеченні фактичних відносин та соціальних норм.
По-друге, система правового регулювання є цілісною
системою регулювання різноманітних зв'язків, навіть на
глобальному рівні, оскільки, за рівнем своєї організації
та цілісності, вона виходить за межі політичної системи
та інших засобів регулювання. Правові дії, якщо вони є
загальновизнаними та необхідними, часто користуються
більшим авторитетом, ніж політика, з якою, здебільшого, пов'язують індивідуальні та групові інтереси. Правове регулювання, зазвичай, має більш стійкий характер,
оскільки меншою мірою ніж політика та інші засоби, залежить від політичної кон'юнктури, політичних та економічних коливань та змін. Результати правового регулювання легше передбачити, оскільки воно більш формалізоване та точне, відрізняється визначеністю змісту та
обов'язковим характером.
ВИСНОВКИ
Формування та функціонування механізмів державного регулювання етнополітичних процесів неможливо
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ВСТУП
Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку регіону припускає створення соціальних умов для інституціоналізації інновацій, впровадження інноваційних практик, створення соціальних механізмів, спрямованих на стимулювання інноваційної діяльності, розширення можливостей суб'єктів до розвитку інноваційних видів діяльності.
Комплексний підхід до оцінки інноваційного потенціалу пов'язаний з обгрунтуванням системних характеристик
та критеріїв стійкого соціально-економічного розвитку регіону. У зв'язку з цим необхідно відмітити, що вибір найбільш
ефективної моделі вимагає обліку складної сукупності як
зовнішніх, так і внутрішніх умов та чинників. Досягнення
стійкості соціально-економічного розвитку регіону та якісної організації розвитку інноваційного потенціалу неможливі без ефективної системи державного управління розробкою і впровадженням інновацій, без впровадження нових форм та методів соціального управління, а, відповідно,
і соціально-технологічного забезпечення.

ної інноваційної політики. Дослідження побудовано на системному підході, а також сукупності методів, які забезпечують реалізацію такого підходу, а саме: аналізу, синтезу та
логічного узагальнення.

РЕЗУЛЬТАТИ
Значний вплив на розвиток інноваційного процесу як
на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях
здійснюють державні органи влади. Роль держави в стимулюванні інновацій в економіці регіону полягає в наступному: формування ринку (стимулювання попиту, конкурентне середовище); регулювання ринку (створення конкурентних переваг певним виробникам по пріоритетних напрямах); підтримка процесів становлення правил і норм, що
виступають умовою розвитку інноваційного підприємництва.
Визначальними чинниками інноваційного розвитку економіки регіону є:
— ринкова кон'юнктура і конкуренція (на внутрішньому і зовнішньому ринках);
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
— середовище (законодавча і нормативна база, політичМетою статті є розгляд основних підходів до формуван- на стабільність);
ня механізмів державного управління розвитком інновацій— кадри (підприємці, менеджери, фахівці, вчені, чиновного потенціалу регіонів з метою вдосконалення держав- ники, політики);
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— ресурси (науково-технічні і технологічні, виробничі,
фінансові);
— інфраструктура [1, с. 69].
Регіональні органи управління повинні задіяти увесь
арсенал засобів по зваженому регулюванню інноваційних
процесів. У зв'язку з цим, основне завдання регіональної
політики — забезпечити концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямах, створити умови для міжрегіональної кооперації і стратегічного партнерства влади, бізнесу і громадських інститутів в рамках інноваційної моделі розвитку.
Тому, у рамках адміністративно-правового забезпечення
науково-технічного і інноваційного розвитку регіону, головним є формування інституціональних і законодавчих умов
підтримки і стимулювання інвесторів, інноваційних
підприємств, в здійсненні інституціональних перетворень. У
даному випадку інструментами реалізації регіональної політики повинні виступати:
— адміністративно-управлінські;
— засоби стримування розміщення нових підприємств
в перенаселених районах;
— просторовий розподіл економічної діяльності держави;
— фінансове стимулювання компаній (у вигляді дотації
на певні суми інвестицій, кредити, фінансові пільги, субсидії
у зв'язку із створенням робочих місць і тому подібне);
— організація фізичних інфраструктур і "м'які" заходи
стимулювання розвитку (створення сприятливого бізнессередовища, підтримка інформаційних мереж, консалтингової діяльності, освіти, наукових досліджень і технічних
розробок).
Говорячи про забезпечення стійкого розвитку інноваційного середовища необхідно відмітити, що важливим елементом є формування розгалуженої інноваційної інфраструктури. Під інноваційною інфраструктурою розуміється
сукупність усіх систем, що забезпечують доступ до різноманітних ресурсів і продукують різні послуги суб'єктам інноваційної діяльності.
Зазвичай виділяються наступні види інноваційної інфраструктури [2, с. 89]:
— фінансова — різні типи фондів (бюджетні, венчурні,
страхові, інвестиційні), а також інші фінансові інститути такі,
як фондовий ринок, особливо в частині високотехнологічних компаній;
— виробничо-технологічна (чи матеріальна) — технопарки, інноваційно-технологічні центри, бізнес-інкубатори,
центри трансферу технологій і тому подібне;
— інформаційна — власне бази даних і знань і центри
доступу, а також аналітичні, статистичні, інформаційні і інші
центри (або організації, що надають послуги);
— кадрова — освітні установи з підготовки і перепідготовки кадрів в області наукового і інноваційного менеджменту, технологічного аудиту, маркетингу і так далі;
— експертно-консалтингова — організації, зайняті наданням послуг з проблем інтелектуальної власності, стандартизації, сертифікації, а також центри консалтингу, як
загального, так і спеціалізовані в окремих сферах (фінансів,
інвестицій, маркетингу, управління і т. ін.).
У багатьох країнах існують різні організаційні механізми, що здійснюють сприяння інноваційному розвитку:
1. Центри підприємництва — успішно розвиваються завдяки тому, що в них кооперується ряд функцій малих
підприємств, від реалізації яких залежить стійкість становлення нового бізнесу.
Технологічні парки — структури, що зазвичай створюються на базі вищих навчальних закладів з метою використання наукового потенціалу ВНЗ і комерціалізації розроблених технологій.
Технологічні (інноваційно-технологічні) центри, які створюються на базі науково-дослідних інститутів і центрів. Цілі

цих структур ідентичні цілям технопарків з тією різницею,
що в інноваційно-технологічних центрах переважає спрямованість на комерціалізацію і трансфер технологій не стільки
малим підприємствам, скільки корпораціям, здатним реалізувати ці технології.
2. Коучинг-центри з розвитку венчурного підприємництва.
3. Кластери. Розглядаючи суть кластера як скупчення
однотипних об'єктів, автори спираються на основні положення М. Портеру про вплив кластерів на конкурентоздатність
організації. На цій основі можна виділити однорідні і пов'язані один з одним фірми, розташовані на відносно невеликій
території у рамках одного регіону. Кластер дає можливість
розвитку усім структурам, що входять до нього.
4. Підприємницькі зони. Підприємницькі зони сприяють
інноваційному розвитку підприємництва в депресивних районах шляхом надання більшої свободи діяльності і значних
фінансових пільг. Вони стали важливими центрами регіонального розвитку, заснованого на трьох "Д": дерегламентації, дефіскалізації і дебюрократизації. Для отримання статусу підприємницької зони район, що виділяється для цих
цілей, повинен відповідати ряду вимог, найбільш істотними
з яких наступні: більшість жителів цього регіону повинна
мати особистий або сімейний доход нижче середнього доходу жителів даного регіону або усієї країни; рівень безробіття в цьому районі повинен значно перевищувати рівень
безробіття по усьому місту або усій країні [3, с. 53].
Здатність до створення і практичного використання
інновацій стає необхідною умовою досягнення якісного економічного зростання, науково-технічного і громадського
прогресу та розвитку інноваційного потенціалу регіонів.
Інноваційний потенціал регіону, що розглядається як
системоутворюючий елемент забезпечення динаміки стійкого соціально-економічного розвитку, нерозривно пов'язаний із створенням умов для інноваційної активності, формуванням інновацій, підвищенням рівня сприйнятливості,
ступені готовності до інноваційних змін, з трансформацією
домінуючих моделей економічної поведінки та взаємодії
суб'єктів інноваційного процесу.
Традиційно в системі державного управління інноваціями виділяють підсистему (суб'єкт управління), що управляє, і керовану підсистему (об'єкт управління) підсистеми.
Суб'єктом виступають ключові чинники інноваційної діяльності, що мають власний капітал і здійснюють цілеспрямований вплив на об'єкт управління. Об'єктом управління є
інновації, інноваційний процес, соціально-економічні відносини.
У контексті стійкого соціально-економічного розвитку
регіону особливе значення має функція прогнозування, яка
полягає в розробці стратегічного бачення, перспектив зміни
стану інноваційного потенціалу в цілому та його структурних елементів.
Не менш значимою з функцій являється функція планування, спрямована на формування системної послідовності
дій в інноваційному процесі, спрямованих на досягнення
результативних показників реалізації інновацій в конкретних соціальних координатах і тимчасовому діапазоні.
Будь-який інноваційний процес вимагає стратегічного
планування, при цьому вже на стадії планування важливо
оцінити соціальні наслідки та ризики, планувати не лише дії,
спрямовані на реалізацію прийнятих рішень з досягнення
стратегічного вибору, але і визначати дії зі зниження ризиків,
нових викликів та загроз.
У той же час, необхідно підкреслити, що планування
інноваційної діяльності має ряд ключових особливостей,
відмінних рис, пов'язаних з самим об'єктом управління —
інноваційним процесом, невластивим або у меншій мірі характерних для інших сфер. По-перше, це більший рівень
невизначеності та ризикованості, який обумовлений самою
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природою інновацій. По-друге, низький рівень уніфікації та
можливостей стандартизації.
Розвиток інноваційної діяльності на макрорівні відбувається через розвиток ефективних регіональних інноваційних систем, які створюють сприятливі умови для реалізації
інноваційного потенціалу територій і формують "точки зростання" національної економіки в цілому і регіональної економіки зокрема. На рівні регіону надання адресної допомоги освітнім закладам та підприємницьким структурам щодо
активізації інноваційної діяльності стикається з перешкодами, пов'язаними з відсутністю достатніх повноважень органів
місцевого самоврядування та державного управління щодо
формування цільових фондів інноваційного спрямування,
надання кредитних, податкових та митних преференцій
щодо розробки перспективних інноваційних проектів.
Фактори мікрорівня виявляються через реалізацію конкретного інноваційного проекту. На цьому рівні важливі скоординованість та ефективність взаємодії усіх учасників проекту з метою досягнення головної мети — виведення інновації на ринок. Необхідний постійний моніторинг реалізації
проекту, що дозволяє виявляти "вузькі місця" і вчасно усувати помилки, щоб уникнути кумулятивного наростання незапланованих витрат. Фактори мікрорівня є внутрішньофірмовими умовами щодо спрямування частини прибуткових
надходжень на розробку інноваційних технологій, створення системи стимулювання інноваційної діяльності інженерних працівників, розвитку інфраструктури науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на підприємстві.
Таким чином, умови та фактори реалізації інноваційного
потенціалу регіону є "похідними" від взаємодії регіонального інноваційного потенціалу з мікроекономічними, макроекономічними та глобальними умовами і факторами. В
аналіз умов реалізації інноваційного потенціалу регіону
включається низка глобальних факторів.
За складом інфраструктури інноваційної діяльності варто виділити такі фактори: виробничо-технологічні (інноваційні технологічні центри та технопарки; інноваційно-промислові комплекси; технологічні кластери; технолого-впроваджувальні зони; центри колективного користування високотехнологічним обладнанням); фінансові (бюджетні засоби; бюджетні та позабюджетні фонди технологічного розвитку; венчурні фонди; посівні та стартові фонди; гарантійні
структури та фонди); інформаційно-консалтингові (державна система науково-технічної інформації; ресурси підтримки малого бізнесу; регіональні інформаційні мережі; Інтернет; центри трансферу технологій; консалтинг у сфері економіки та фінансів; технологічний консалтинг; маркетинговий
консалтинг; консалтинг у сфері зовнішньоекономічної діяльності); кадрове забезпечення (підвищення кваліфікації персоналу у сфері інновацій; підготовка спеціалістів у сфері
технологічного та наукового менеджменту).
За інструментами регулювання розрізняють такі фактори становлення інноваційного потенціалу:
— оподаткування;
— фінансово-кредитне регулювання;
— цінове регулювання [4, с. 22].
Виходячи з наявних завдань, що стоять перед системою
державного управління регіональним інноваційним розвитком та враховуючи необхідність обгрунтування адекватного концептуального підходу вважаємо найбільш прийнятним
наступне визначення: інноваційна економіка регіону — це
економіка, що грунтується на використанні нових ефективних технологічних розробок інноваційно-ресурсного потенціалу території і їх практичного застосування.
З позицій відкритої системи, інноваційна економіка регіону — це економіка, здатна до постійного оновлення продукції шляхом впровадження інновацій і яка легко адаптується до внутрішніх і зовнішніх умов, що змінюються. На нашу
думку, інноваційна економіка є стратегічним цільовим орі-
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єнтиром розвитку регіональних соціально-економічних систем в процесі переходу від ресурсно-сировинної до інноваційної моделі розвитку.
Джерелами розвитку інноваційної економіки регіону
виступають протиріччя:
— між обмеженими ресурсами регіону і нестримно зростаючими потребами суспільства, пошуком можливостей їх
задоволення;
— між потенціалом фундаментальної і галузевої науки
і слабким рівнем впровадження отриманих наукових результатів в практичну діяльність;
— між розвитком регіону, викликаного інноваційними,
демографічними, економічними, екологічними, соціальними чинниками і інноваційною трансформацією тих ресурсів,
які має регіон;
— між розвитком галузей економіки регіону і розвитком комплексу галузей інфраструктури;
— між механізмом формування і розподілу фінансових
ресурсів і муніципальних утворень [5, с. 37].
Протиріччя детермінують перехід до нової моделі управління економікою регіону, спрямованої на отримання
якісно нового результату внаслідок управлінських дій у соціально-економічній сфері.
Реалізація механізму розвитку інноваційного потенціалу забезпечується за рахунок розробки комплексу теоретичних, методологічних і управлінських підходів до вирішення даної проблеми. Однією з основних ознак соціально-економічної системи регіону виступає цілісність — як пропорційне поєднання різних галузей, формування стійких внутрішньорегіональних і міжрегіональних виробничих і технологічних зв'язків, життєвого устрою людей з урахуванням їх
звичаїв і традицій. Комплексність регіональної соціальноекономічної системи означає збалансованість, пропорційний розвиток продуктивних сил регіональної системи і
здійснення розширеного відтворення на основі наявних ресурсів. Керованість забезпечує координацію усіх елементів
регіональної системи: матеріального і нематеріального виробництва, інфраструктури, трудових ресурсів, природноресурсного потенціалу, а також різних зв'язків — торгових,
фінансових, соціальних, екологічних.
Отже, комплексність і цілісність служать передумовами для відособлення регіональної соціально-економічної
системи, де здійснюється процес відтворення. Внаслідок
зазначеного, формується самостійність регіональних соціально-економічних систем.
Соціально-економічний підхід до управління розвитком
інноваційного потенціалу, при його певній теоретичній розробленості не був реалізований на практиці. Про це свідчать
сучасні тенденції багатьох регіонів, а саме: високий промисловий потенціал поєднується з низькими показниками рівня
життя населення і нерозвиненістю соціальної сфери. У зв'язку з цим виникає необхідність посиленої уваги саме до соціально-економічного підходу для розвитку регіону, який стає
усе більш значимим в умовах становлення ринкової організації господарства.
Механізм управління передбачає застосування відповідного набору організаційних та економічних важелів, котрі,
з однієї сторони, визначають можливості органів місцевого
самоврядування у формуванні напрямів та пріоритетів регіонального розвитку, а з іншої — забезпечують ефективність
управління та регіонального регулювання інноваційної
діяльності. Дієвість застосування відповідних важелів залежатиме від того, наскільки чітко та професійно будуть розподілені повноваження між окремими виконавцями та учасниками інноваційних процесів у регіоні.
Сучасна модель розвитку інноваційного потенціалу
включає як стратегічні, так і оперативні завдання управління, планування, організації та контролю інноваційних процесів в регіоні в контексті стійкого розвитку, орієнтованого
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на якісну зміну. В той же час, необхідно ще раз підкреслити, що за своєю суттю державне управління інноваціями
відрізняється від процесів схвалення рішень в інших сферах тим, що інноваційні рішення не є рутинними.
Розвиток інноваційного потенціалу пов'язаний із застосуванням цілого комплексу соціальних технологій та інструментів, покликаних знизити невизначеність та ризикованість
інноваційної діяльності. Побудова цілісної концепції управління інноваційними процесами та ефективного механізму
регулювання інноваційної діяльності в регіоні потребує охоплення всієї сукупності складових системи забезпечення інноваційного розвитку, що мають бути враховані при реалізації
виваженої державної регіональної інноваційної політики.
Окреслені компоненти визначатимуть потенційні можливості
розвитку інноваційної сфери регіону та сприятимуть послідовному впровадженню інновацій на відповідних територіях. В той же час необхідно зазначити, що механізм регулювання інноваційної діяльності повинен формуватися із
врахуванням специфічних особливостей розвитку відповідних територій та передбачати універсалізацію і диверсифікацію заходів та інструментів реалізації державної регіональної інноваційної політики.
Серед найважливіших принципів, які стосуються результативної складової інноваційного процесу є цілеспрямованість, якість перспективного планування, характер схвалення рішень, чіткість структурно-функціонального розподілу між суб'єктами інноваційної діяльності, ефективність
моніторингу інноваційного процесу. Розвиток інноваційного середовища регіону в домінуючому ступені пов'язаний зі
зниженням бюрократичних бар'єрів, розвитком системи
соціального партнерства, у тому числі і державно-приватного, формуванням структур та системи горизонтальних
зв'язків з низькою мірою централізації і можливостями суб'єктного управління.
Оскільки інноваційна підсистема функціонує в регіональній економіці спільно з іншими, то для вивчення
відтворювальної діяльності територій повинна бути розроблена і реалізована відповідна технологія, що включає методи і прийоми пізнання, послідовність обчислювальних операцій, використання сукупності запропонованих індикаторів
і виділених соціально-економічних показників.
Для вирішення цієї проблеми необхідно розробити методику, що включає бальну оцінку показників, обгрунтування коефіцієнтів, інтегральну оцінку інноваційних ресурсів, з
розрахунком характеристик використання наявних об'єктивних можливостей як в динаміці по тому або іншому регіону,
так і в статиці — за останній рік за регіонами. При цьому, за
вартісними характеристиками, несумірними в динаміці внаслідок впливу цінового чинника, здійснюється коригування
(з урахуванням інфляційних характеристик) внутрішніх витрат на дослідження і розробки, витрат на технологічні інновації, обсягів інноваційної продукції.
Нині оцінка ефективності економічної діяльності (на
національному та регіональному рівнях) здійснюється на
основі одного або декількох приватних показників, передусім, продуктивності живої праці. Крім того, аналізуються рівні фондовіддачі (використання матеріально-технічної бази), інвестиційної віддачі (з позицій продуктивності
капітальних вкладень) та інші. Вихід з цієї ситуації полягає
в пошуку механізму, що дозволяє порівняти різноякісні
чинники відтворювального процесу (зайняті в економіці,
основні фонди, інвестиції в основний капітал, інноваційні
можливості) в порівнянному бальному або вартісному вираженні.

лу регіонів повинна здійснюватися у рамках наступних
етапів. На першому етапі здійснюється ситуаційно-трансформаційний аналіз інноваційного потенціалу регіонів, як в цілому, так і за базисними підсистемами, що включають довкілля, соціальне і споживче, інституціональне, інноваційне і
інвестиційне, фінансово-бюджетне, виробниче та управлінське середовище.
Суть другого етапу полягає в моделюванні тимчасових
тенденцій показників, що вивчаються, з прогнозом на найближчу перспективу, а також взаємозв'язків досліджуваних соціально-економічних показників розвитку регіонів.
Третій етап визначається здійсненням порівняльної оцінки
соціально-економічних показників розвитку регіонів на
основі бального підходу і виміру вартісних характеристик
в динаміці в постійних цінах останнього року дослідження. Четвертий етап розрахунків полягає в інтегральній порівнянній оцінці як інноваційних можливостей регіонів (визначуваних характеристиками інституціонального забезпечення, трудових і матеріальних ресурсів), так і інноваційних підсумків (патентних заявок, що включають подання, і
видачу охоронних документів на винаходи і корисні моделі,
передові виробничі технології та отриману інноваційну продукцію), з урахуванням значущості досліджуваних конкретних показників. Виходячи з цих розрахунків, здійснюється
оцінка еластичності, тобто, сприйнятливості, інноваційній
діяльності.
Відповідно, на п'ятому етапі моделюються залежності
валового регіонального продукту від інноваційної складової, інвестицій в основний капітал та зайнятих в економіці, з
дослідженням значущості кожного з аналізованих чинників.
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APPLICATION SPECIFICS OF COMPUTER SIMULATION MODELING IN PUBLIC
ADMINISTRATION
У статті охарактеризовано комп'ютерне симуляційне моделювання та представлено можливості його застосування в системі державного управління. Виокремлено три напрями практичного використання комп'ютерних моделей: для вирішення поточних проблем органу влади чи
його структурного підрозділу, для стратегічного планування їх діяльності та з метою навчання
майбутніх фахівців.
The article describes computer simulation modeling and highlights variants of its application
in public administration. Three ways of practical usage of computer models are determined: for
development of solutions to current problems of a government agency or its structural unit,
for strategic planning of their activities, and as a part of training future professionals.
Ключові слова: симуляційне моделювання, побудова сценаріїв, державне управління, стратегічне планування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до Статті 11 Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" (2010 р.), одним
з основних пріоритетів нашої держави має стати курс
на "забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі" [1]. Разом з тим,
таке прагнення повинно супроводжуватися цілою низкою реформ у різних сферах суспільно-політичного
життя, які б дозволили привести державно-управлінські
процеси в Україні у відповідність з вимогами та традиціями ЄС.
Серед іншого, це потребує і глибинного реформування вітчизняної системи державного управління з
урахуванням європейських принципів ефективного
врядування, верховенства права, політичної неупередженості та прозорості діяльності. Підгрунтям для такого реформування може стати уже накопичений прак-
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тичний досвід західноєвропейських країн та США у цій
сфері, а також численні наукові розробки, покликані
оптимізувати систему державного управління. Серед
американських представників можна назвати Томаса
Кромбі Шеллінга. Ці розробки можуть стосуватися як
конкретних рішень у тих чи інших сферах суспільного
життя, так і методик аналізу поточної ситуації і прогнозування подальшого розвитку системи, що вивчається.
ЗАВДАННЯ
З'ясування специфіки стимуляційного моделювання. Однією з таких методик, які можуть потенційно
сприяти збільшенню продуктивності праці, підвищенню
рівня обгрунтованості та раціональності усіх прийнятих
рішень, оперативності виконання завдань та скороченню витрат у сфері державного управління, є симуляційне моделювання.

Інвестиції: практика та досвід № 1/2014

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За своєю суттю, симуляційне моделювання передбачає побудову можливих сценаріїв розвитку певного явища чи процесу, що вивчається. Це може відбуватися через відтворення ситуації у формі "гри", до
якої залучають людей з різними ролями (мер, депутат, представник громадськості, член фракції опозиції, представник держави у міжнародній організації
тощо). Кожна з цих ролей одержує детальний опис з
зазначенням вихідних (стартових) характеристик, а
також діапазону можливих змін значень (приміром,
при моделюванні переговорів необхідно одразу вказати, на які поступки учасник має право піти, які ж з
погляду його ролі є неприйнятними тощо).
Такий спосіб моделювання має цілу низку переваг. Зокрема, він дозволяє максимально врахувати
психологічні особливості "гравців". Практика доводить, що якщо наблизити умови проведення гри до
реальних, учасники справді діють так, як діяли б на їх
місці "справжні" мери, голови департаментів, політики. Однак ця технологія є доволі затратною з погляду часових та фінансових ресурсів, оскільки потребує відповідної "арени" для її проведення (а часто й
кількох — кабінету для переговорів, зали засідань з
можливістю голосування, робочого місця та ін.), забезпечення учасників усім необхідним, винагорода за
їх участь або хоча б відшкодування витрат. Тому в
багатьох випадках значно доцільніше використовувати інший вид симуляційного моделювання — симуляційне моделювання з використанням комп'ютерних
технологій.
Симуляційне моделювання — це тип моделювання, що грунтується на відтворенні проблемної ситуації у системі, що вивчається, з метою визначення
ймовірності настання тих чи інших наслідків у разі
застосування певного способу її вирішення. Особливістю симуляційного моделювання є створення моделей іншого типу, ніж традиційні математичні,
фізичні чи інші моделі. Зазвичай, модель — це спрощений образ певного явища та процесу, який містить
їх ключові характеристики та властивості, ігноруючи несуттєві для конкретного дослідження. На противагу цьому, в рамках симуляційного моделювання
моделі максимально наближені до реальності та дозволяють враховувати різноманітні взаємовпливи та
взаємозв'язки всередині систем, що досліджуються
[5, c. 2].
Симуляційне моделювання з використанням комп'ютерних технологій передбачає відтворення тих чи
інших ситуацій, що вивчаються, за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Побудова сценаріїв тут базується на виявленні причинно-наслідкових зв'язків між діями та подіями. Для цього спочатку у відповідній комп'ютерній програмі розробляється статична модель системи, що досліджується —
описується її структура, вказуються характеристики
елементів, взаємозв'язки між ними, а також властивості навколишнього середовища. При цьому, важливо одразу виокремити із безлічі можливих параметрів,
що описують систему, її елементи та навколишнє середовище, суто ті, вплив яких необхідно врахувати в
контексті даного дослідження.

Наступним кроком є обрання способу відтворення динаміки системи. Найпростіше це зробити через
визначення станів системи та особливостей переходу між ними. Поточний стан системи або поточна ситуація — це сукупність значень параметрів, що характеризують систему, у поточний момент часу. Зміна
значень цих параметрів під впливом внутрішніх чи
зовнішніх факторів є переходом від поточного до
майбутнього (бажаного, очікуваного) стану системи.
Одним з перших вдалих прикладів практичного застосування симуляційного моделювання з використанням комп'ютерних технологій може слугувати модель американського вченого-економіста Томаса
Кромбі Шеллінга. Науковець досліджував проблематику виникнення окремих сегрегованих за расовою
ознакою районів у великих містах. Незважаючи на
різке зниження рівня расової дискримінації при продажі чи оренді житла у 60-х рр. ХХ ст., ці райони не
лише не зникли, а й продовжували утворюватися.
Вивчаючи цей феномен, Т. Шеллінг висунув гіпотезу,
що в даному випадку жодні нормативні зміни (заборона дискримінації) не зможуть змінити ситуацію,
поки не відбудеться трансформація звичних для людей форм поведінки та взаємодій між собою [8].
Для перевірки свого твердження вчений створив
модель міста, де кожна клітинка позначала окремий
будинок. У ці будинки він "заселив" людей різних рас.
Вихідною умовою було те, що людина може бути
"щасливою", лише якщо вона оточена представниками своєї раси. Якщо менше ніж третина усіх сусідів
окремого мешканця належали до його раси, він вважався "нещасливим" та передбачалось, що він буде
намагатися змінити місце проживання. У стартовій
ситуації усі будинки були "заселені" щасливими людьми. Тоді десять випадково обраних об'єктів було вилучено з системи. Наслідком стала зміна ситуації з
сусідами, а отже "нещасливі" (оточені людьми інших
рас) мешканці почали переїжджати на вільні місця,
прагнучи повернутися в райони проживання людей
своєї раси. Після завершення усіх "переїздів" можна
було чітко побачити, що в моделі сформувалися такі
ж схеми розташування окремих расових кварталів, які
можна було спостерігати в реальності.
Цей приклад є лише одним із багатьох, які показують дієвість симуляційного моделювання з використанням комп'ютерних технологій. Сфера застосування цього методу дуже широка. Зокрема у системі державного управління технологію комп'ютерного симуляційного моделювання можна використовувати у наступних випадках:
1) для вирішення конкретних практичних проблем
органу влади, його окремого відділу чи департаменту;
2) для планування подальшої діяльності органу
влади, його окремого відділу чи департаменту, в тому
числі для стратегічного планування;
3) з метою навчання — для підготовки та перепідготовки працівників відділу, департаменту, служби та ін.
У першому випадку комп'ютерні моделі, що
відтворюють реальні ситуації, допомагають виявити
справжні причини проблеми та апробувати різні варіанти її вирішення без проведення експериментів на
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політичній системі. Це важливо з двох причин. Поперше, використання методу спроб та помилок для
прийняття рішень, що впливають на життя, здоров'я
та добробут людей, суперечить загальноприйнятим
морально-етичним принципам і приводить до незворотних змін, які в разі невдачі можуть значно погіршити ситуацію. По-друге, перевірку альтернативних сценаріїв вирішення проблеми значно швидше та дешевше здійснювати з використанням моделей. Симуляційне моделювання з застосуванням комп'ютерних технологій уже довело свою ефективність у цілій низці
сфер — управління транспортними потоками, екологічний менеджмент, планування розвитку міст тощо
[4, c. 515].
Використання комп'ютерного симуляційного моделювання для вирішення конкретних проблем можна проілюструвати наступним прикладом — створення моделі адміністрації мера для визначення оптимального способу підвищення ефективності роботи
з запитами громадян. Першим кроком, як було зазначено вище, є формулювання стартових умов. Для
цього окреслюється коло необхідних елементів (мер,
його заступники, керівники відділів та підрозділів,
працівники, громадяни і т. д.). Кожен з цих елементів
одержує необхідні вихідні параметри — сфера повноважень, обсяг завдань, швидкість виконання певного
виду діяльності (наприклад, тривалість обробки документів), способи взаємодії з іншими працівниками
та випадки такої взаємодії (необхідність затвердження певної дії керівником структурного підрозділу),
специфіка роботи з громадянами тощо.
Обов'язково слід вказати "початок" та "кінець"
спостереження, а також його загальну тривалість
(кілька годин, день, тиждень, рік і т.д.). Після того система "запускається": о 09 годині ранку працівники
адміністрації мера "приходять" на роботу, громадяни йдуть на прийом або надсилають листи, їх документи (запити, звернення, скарги тощо) мають певний напрям руху від кабінету до кабінету, на їх опрацювання чиновникам відводиться час, чиновники визначеним чином взаємодіють між собою тощо.
Якщо досліджується неефективна робота з запитами громадян, правильно створена модель (правильно введені дані, точно налаштовані взаємозв'язки між
елементами і т.д.) повинна одразу показати, де саме
проблема — надто мало приймалень, перевантажені
працівники, не налагоджено співпрацю між відділами тощо. Встановивши бажані результати (наприклад,
75% запитів оброблено за 5 або менше днів), дослідник може випробувати різні варіанти вирішення проблеми.
Приміром, на перший погляд може здаватися, що
для підвищення ефективності роботи з запитами доречно було б збільшити кількість працівників. Для
цього у моделі змінюють у відповідний параметр (наприклад, замість 10 працівників ставлять 15) і запускають її знову. Може з'ясуватися, що це рішення оптимальне, оскільки працівники були перевантажені.
Проте проблема може полягати і у тому, що документи кілька разів повертаються в певні кабінети для узгодження, тому варто натомість попрацювати над оптимізацією шляху їх обробки без необхідності
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здійснення додаткових витрат на збільшення кількості працівників. Тобто, використання симуляційного моделювання дає змогу апробувати різні способи
досягнення бажаної цілі на підставі потрібних для
дослідника параметрів (підвищення ефективності з
одночасним зменшенням витрат).
У другому випадку використання комп'ютерного
симуляційного моделювання може допомогти краще
зрозуміти наслідки вибору однієї з кількох альтернативних стратегій подальшого розвитку системи, що
досліджується. Загалом, процес стратегічного планування в будь-якій сфері містить три складові:
1. Характеристика поточної ситуації — формулювання мети та місії організації, визначення її основних завдань, інвентаризація наявних ресурсів, в тому
числі людських, аналіз формальних та неформальних
зв'язків та шляхів комунікації, з'ясування того, чи
відповідає наявна структура потребам організації
тощо.
2. Опис бажаного майбутнього стану організації
— тут знову здійснюється характеристика усіх властивостей організації, перелічених у першому пункті,
однак у даному випадку зазначаються не реальні її
характеристики, а бажані.
3. Визначення шляху досягнення бажаного майбутнього стану організації — створення переліку тих
інструментів та засобів, які можуть допомогти крок
за кроком досягти мети; у даному пункті важливо також одразу ж окреслити методи моніторингу та оцінки, використання яких дозволило б зрозуміти, чи
відбувається досягнення цілі, чи належним чином використовуються ресурси для цього, чи задовольняє
швидкість цього процесу тощо [3, с. 11].
Застосування стратегічного планування у сфері
державного управління розпочалось порівняно недавно. Зокрема у Сполучених Штатах Америки у 1993
р. було законодавчо затверджено необхідність розробки стратегічних планів діяльності усіма органами
державної влади на різних рівнях [6]. Це дозволило
загалом підвищити ефективність та обгрунтованість
прийнятих рішень, більш раціонально використовувати бюджетні кошти та запобігати негативним наслідкам тих чи інших програм. З того часу ця практика уже стала звичною для владних інститутів різного
рівня в країнах Західної Європи та США.
При цьому, якщо система, для якої така стратегія
розробляється, є динамічною та багатокомпонентною
(а більшість систем в сфері державного управління
саме такими і є), процес створення стратегічного плану розвитку може бути тривалим та складним, оскільки потребуватиме великої кількості розрахунків
різноманітних взаємовпливів між елементами системи, системою та зовнішнім середовищем тощо. Тому
тут доречним буде застосування симуляційного моделювання з використанням комп'ютерного програмного забезпечення.
Алгоритм комп'ютерного симуляційного моделювання в рамках процесу стратегічного планування
діяльності організації (органу влади, відділу, департаменту тощо) дуже схожий на описаний вище алгоритм застосування цієї методики для вирішення конкретної проблеми. Першим кроком тут також буде
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формулювання стартових умов, які б характеризували дану систему. Якщо процес стратегічного планування загалом відбувався описаним вище способом,
що складається з трьох етапів, ця інформація уже
повинна бути в наявності та у систематизованому вигляді. Її вводять у відповідну комп'ютерну систему,
зазначаючи усі необхідні параметри.
Після того на створеній моделі організації, що
вивчається, апробовують виокремленні на третьому
етапі формування стратегічного плану шляхи досягнення бажаного стану системи. Для цього почергово
змінюють окремі показники або набори показників,
які відображають відповідні модифікації властивостей системи, і спостерігають за тим, до яких наслідків
це призведе. При цьому, на відміну від застосування
комп'ютерного симуляційного моделювання для вирішення конкретних проблем, у дослідника тут значно більше варіантів для тестування. Приміром, можна проводити спостереження за системою не протягом наперед визначеного часу, а до того моменту,
поки не буде досягнуто бажаного результату, з'ясувавши таким чином, якими будуть часові затрати у разі
втілення у життя кожного з розроблених механізмів.
Також, можна модифікувати не лише окремі параметри, а й їх групи, спостерігаючи за їх взаємозв'язками
та комплексним впливом на систему.
Тобто, за своєю суттю використання комп'ютерного симуляційного моделювання в рамках стратегічного планування передбачає розгляд організації як
цілого із зверненням меншої уваги на окремі деталі і
створенням натомість так званої "big picture" ("великої, панорамної картини") — загального розуміння
стану даної організації. Це може включати проведення її "діагностики" для виявлення сильних та слабких
ланок, дієвих та неефективних інструментів і засобів,
оптимальних способів використання ресурсів тощо.
Це дозволяє не просто визначити, якою була причина проблеми та усунути її, а й перешкодити її виникненню. Наприклад, може з'ясуватися, що певний вид
важливої роботи може виконувати лише одна людина (скажімо, керівник відділу) і у разі його тривалої
відсутності (через важку хворобу або відрядження на
довготермінове навчання чи стажування, а тим більше
через звільнення з посади) підрозділ не працюватиме належним чином. Використання симуляційного моделювання дозволяє побачити потенційні проблеми,
навіть якщо не було відповідних прецедентів, та запобігти їх виникненню (призначити заступника, спроможного та вповноваженого виконувати цю роботу і
навчити його).
Третій напрям застосування симуляційного моделювання з допомогою спеціалізованого програмного забезпечення — для підготовки та перепідготовки
працівників відділу, департаменту, служби та ін. Дуже
часто рішення, що приймаються тим чи іншим органом влади, можуть мати суттєвий вплив на суспільнополітичне життя певного міста, регіону чи навіть країни в цілому. Загалом рішення в сфері політики мають
таку характеристику як незворотність впливу на політичну систему. Якщо подіяти на систему, вона відреагує певним чином і навіть при припиненні цього впливу ніколи не повернеться у попередній стан. Будь-які

дії чи слова політичних лідерів змінюють систему назавжди, навіть якщо вони були "забрані назад". Вибачення за помилку або скасування закону змінить
систему, але не зможе повернути попередній стан,
коли ці слова ще не були сказані або дії не були вчинені. Яскравим прикладом з політичного життя сучасної України, який вдало ілюструє цю особливість політичних систем, може бути так звана "Помаранчева революція" кінця 2004 року.
Незворотність впливу стосується більшою мірою
власне політичних рішень, які приймаються політиками, що несуть політичну відповідальність, а не державними службовцями. Водночас, підгрунтям для
прийняття політичних рішень часто стає інформація,
надана певним органом державної влади чи його
структурним підрозділом, тому важливо, щоб ці
структури функціонували належним чином. З іншого
боку, саме система інституцій державної служби є
реальним виконавцем прийнятих політичних рішень,
а це, знову ж таки, потребує постійного моніторингу
за ефективністю її діяльністю та якістю виконаної
роботи.
У багатьох сферах, де приймаються важливі
рішення, які можуть вплинути на життя, здоров'я та
добробут людини, навчання відбувається саме за допомогою симуляцій. Найпростішим прикладом є тренування майбутніх пілотів літаків на спеціальних апаратах, що дозволяють максимально відчути усі реалії
польоту та "пережити" багато можливих випадків, в
тому числі і аварійних. Це дозволяє фахівцям краще
підготуватися до роботи та розробити правильні алгоритми реагування на ці ситуації.
Навчання за допомогою комп'ютерних симуляцій
доцільно впроваджувати і у сферу державного управління. Підготовка студентів спеціальності "державна
служба" повинна обов'язково включати формування
у них знань щодо умов майбутньої роботи і тих викликів, з якими вони можуть зустрітися, зокрема: необхідність перманентного пошуку балансу між ефективністю рішень та політичною доцільністю, низький
рівень або відсутність зворотного зв'язку від керівництва та громадськості у разі успіху і відчутна негативна реакція у разі невдачі та ін. Симуляційні моделі
є доволі точною копією реальних органів влади чи їх
окремих підрозділів, а тому вони дозволяють не лише
побачити формальну структуру чи процеси взаємодії
всередині цих систем, а й зрозуміти, якою буде реакція системи на ті чи інші дії конкретної людини. Ці
моделі, як правило, побудовані так, щоб відтворювати динаміку функціонування системи в цілому, зміни,
які спричиняють рішення та вчинки окремих її
"агентів" [4, c. 516].
Прикладами успішних комп'ютерних симуляційних
моделей, які широко застосовуються з навчальною
метою у США, є SimCity (гра, що відтворює планування та будування міста), SimHealthcare (симуляція
системи охорони здоров'я США) та Virtual U (Віртуальний університет — симуляція управління вищим навчальним закладом) [4, c. 518]. Використання цих
моделей дає студентам змогу відчути себе частиною
певної установи ще до початку роботи в ній, зрозуміти обсяг майбутніх завдань та відповідальності, ро-
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ПЕРЕДПЛАТА
ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ З БУДЬ-ЯКОГО МІСЯЦЯ!
— ЧЕРЕЗ РЕДАКЦІЮ (ТЕЛ. 458-10-73);
— ЧЕРЕЗ ДП "ПРЕСА"
(У КАТАЛОЗІ ВИДАНЬ УКРАЇНИ);
— ЧЕРЕЗ ПЕРЕДПЛАТНІ АГЕНТСТВА: "САММІТ", "ІДЕЯ", "БЛІЦ ІНФОРМ", "KSS", "МЕРКУРІЙ",
"ПРЕСЦЕНТР", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПЕРЕДПЛАТНА АГЕНЦІЯ", "ФЛОРА", "ПЕРІОДИКА", "КОБЗАР",
"ДІАДА", "ДОНБАС ДЕ-ЮРЕ", "ДІЛОВА ПРЕСА", "ФАКТОР"
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SANATORIUM-RESORT FACILITIES OF THE SECURITY SERVICE OF UKRAINE:
STATUS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
У статті досліджуються питання організацій санаторно-курортного забезпечення в Службі
безпеки України (СБУ), у тому числі висвітлено основні віхи становлення, розвитку та сучасного стану санаторію "Чорномор'є". Проведено аналіз нормативно-правової бази санаторно-курортного забезпечення в СБУ, стану матеріально-технічної та лікувальної бази санаторію "Чорномор'є". Особливий акцент зроблено на результатах наукової роботи співробітників санаторію, як необхідному підгрунті подальшого розвитку лікувально-оздоровчого закладу .
This article investigates the issues of organizations providing sanatorium-resorts services for the
Security Service of Ukraine (SBU), including highlights on major milestones of its formation, current
state and development of sanatorium "Chornomor'ye". Performed analysis of the legal framework
of SBU sanatorium-resorts, the state of the material and technical base as well as medical base of
sanatorium "Chornomor'ye". Special emphasis is done on the results of scientific work of the
sanatorium staff, as an indispensable basis for further development of medical and health facilities.
Ключові слова: санаторно-курортне забезпечення, санаторно-курортні заклади, відомча медицина, медичне забезпечення.
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ВСТУП

Охорона здоров'я визнається одним із пріоритетних
напрямів державної політики України та одним із важливих
факторів її національної безпеки. Невід'ємною і важливою
складовою загальнонаціональної системи охорони здоров'я є відомча медицина, зокрема система медичного забезпечення СБУ, на яку покладено вирішення низки особливих завдань, що не притаманні цивільній медицині.
Сьогодні неможливо уявити систему охорони здоров'я в Україні без санаторно-курортного лікування.
Щорічно в санаторно-курортних закладах різної приналежності лікується та відпочиває близько одного
мільйона населення. Практично немає таких захворювань, показаних для санаторно-курортного лікування,
які не можна було б лікувати на курортах України.

Санаторно-курортне забезпечення співробітниківвійськовослужбовців, пенсіонерів СБУ, ветеранів війни
та членів їх сімей є одним з важливих факторів їх соціального захисту. Саме тому керівництво СБУ, Військово-медичне управління (ВМУ) приділяють особливу увагу розвитку санаторно-курортних та оздоровчих закладів, удосконаленню організації санаторно-курортного забезпечення.

МЕТА СТАТТІ

Метою публікації є дослідження закономірностей
розвитку та функціонування системи санаторно-курортного забезпечення в СБУ і, зокрема, санаторію "Чорномор'є" як провідного відомчого санаторно-курортного закладу.
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ОБ'ЄКТ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Об'єктом наукового дослідження обрано систему
санаторно-курортного забезпечення СБУ та санаторій
"Чорномор'є". Методи дослідження: системний аналіз,
історичний. Матеріалами дослідження слугували законодавчі, правові і нормативні документи стосовно організації санаторно-курортного забезпечення в СБУ, функціонування санаторію "Чорномор'є".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

В Україні, як відомо, є велика кількість різноманітних природних ресурсів, які можна успішно використовувати з метою охорони здоров'я населення. Так, на сьогоднішній день у нашій державі природні лікувальні ресурси використовують понад 800 санаторно-курортних
закладів, в яких щорічно лікується понад 1 млн людей.
За останні десятиріччя розвиток санаторно-курортної галузі характеризується значними науковими, технічними та практичними досягненнями, що дозволяє
значно розширити діапазон практичного використання
природних лікувальних факторів.
Широко використовується санаторно-курортне
лікування і у лікувально-профілактичних закладах
військових відомств з метою реабілітації військовослужбовців, співробітників, ветеранів та інших осіб з числа
прикріплених контингентів.
Санаторно-курортне лікування — важлива і невід'ємна складова системи медичного забезпечення СБУ.
Як переконливо свідчить значний практичний досвід з
медичного забезпечення військовослужбовців, діяльність
санаторно-курортних закладів дає можливість досягати
високої ефективності у справі збереження і відновлення
здоров'я співробітників СБУ — одного з найважливіших
елементів національної безпеки нашої держави.
У складі СБУ на сьогоднішній день знаходяться:
— санаторій "Чорномор'є", смт. Лівадія;
— санаторій "Трускавець", м.Трускавець;
— санаторій "Одеса", м. Одеса;
— оздоровчий комплекс "Парус", м. Саки;
— оздоровчий табір "Маяк", м. Бердянськ;
— об'єднаний санаторій "Євпаторія", що включає в
себе дитячий санаторій, санаторій для батьків з дітьми,
а також дитячий оздоровчий табір "Вогник";
— дитячий оздоровчий табір "Лісний", смт. Ворзель
Київської області.
Керівництво роботою даних санаторних та оздоровчих закладів здійснює начальник Військово-медичного
управління СБУ через відділ координації і контролю
діяльності санаторно-курортних закладів СБУ ВМУ СБУ.
Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день в
основному сформовано правове поле, яким регламентується діяльність санаторно-оздоровчих закладів СБУ.
Так, надзвичайно важливе значення в регламентуванні соціального захисту особового складу СБУ та осіб
звільнених з військової служби, мають Закони України
"Про Службу безпеки України", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей",
"Про статус ветеранів військової служби, ветеранів
органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", "Про оздоровлення та відпочинок дітей".
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Протягом 2010—2013 рр. в СБУ суттєво оновлено
та доповнено нормативно-правову базу забезпечення
діяльності санаторних та оздоровчих закладів. Основними відомчими керівними документами з регламентації
санаторно-курортного забезпечення є:
1. "Інструкція про організацію санаторно-курортного
забезпечення у Службі безпеки України", яка введена в
дію наказом Голови Служби безпеки України від 26 грудня 2011р. за № 477 і зареєстрована в Міністерстві юстиції
України 5 березня 2012 року за № 362/20675 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Служби безпеки України
№452 від 01.10.2012 року та №116 від 26.03.2013 року.
2. "Інструкція про організацію оздоровлення та
відпочинку в оздоровчих закладах Служби безпеки України ", яка введена в дію наказом Голови Служби безпеки України від 25 березня 2013 р. за № 107 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013
року за № 617/23149.
На сьогодні спеціалістами системи санаторно-курортного забезпечення та реабілітації ВМУ СБУ вперше в історії незалежної України підготовлено до видання Керівництво з санаторно-курортного забезпечення
СБУ, яке стане в нагоді всім працівникам санаторних та
оздоровчих закладів СБУ.
Санаторій "Чорномор'є" є одним з найкращих санаторно-курортних та оздоровчих закладів системи охорони здоров'я СБУ. Напружена професійна діяльність
військовослужбовців, що пов'язана з перевтомою, стресами, хронічним перенапруженням, обумовлюють необхідність функціонування потужної санаторно-курортної бази для проведення ефективної фізичної і психологічної реабілітації прикріплених контингентів. Працюючи у тісному контакті з лікувально-профілактичними
підрозділами ВМУ СБУ санаторій "Чорномор'є" виконує
важливу роль у забезпеченні наступності етапного відновного лікування військовослужбовців СБУ, ветеранів
військової служби, пенсіонерів та членів їх сімей.
"Чорномор'є" по праву вважається одним з найкращих санаторіїв в АР Крим.
У червні 1946 р. був відкритий санаторій "Ореанда",
призначений для лікування хворих на нервово-соматичні
захворювання з ліжковим фондом 250 ліжок.
На початку санаторій був розміщений у трьох корпусах нинішнього готелю "Ореанда" та організований
як типовий цілісний санаторно-курортний заклад, в якому надавалися всі основні види лікувальної і діагностичної допомоги.
У санаторії функціонувала водолікарня з двома
відділеннями (душове і ванне), кабінет електролікування мав апарати УВЧ, діатермії, кварцеві лампи. Проводився масаж, парафінотерапія. Пропускна спроможність кабінету була 130 процедур в день. Стоматологічний кабінет був обладнаний новітньою на той час
механізованою установкою.
У рентген-кабінеті був встановлений сучасний 4-х
кенотронний апарат системи "Вестінгауз". Лабораторія
була обладнана недостатньо, хоча самостійно проводила основні клінічні дослідження.
Свого пляжу санаторій не мав, використувався пляж
Міністерства охорони здоров'я. Чергування були організовані цілодобово. Проводилися регулярні клінічні
розбори, консиліуми. Для консультацій запрошували-
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ся фахівці інституту ім. І.М. Сеченова та Інституту кліматотерапії (м. Ялта). За перший рік існування в санаторію було проліковано 1987 чоловік, що склало 91,8%
планових ліжко-днів.
У зв'язку із зростанням потреби у проведенні кваліфікованого санаторно-курортного лікування працівників Комітету державної безпеки СРСР, було ухвалено
рішення про будівництво нового корпусу в смт. Лівадія.
У 1960 р. на виділених землях радгоспу — заводу "Лівадія" розпочалося будівництво першого корпусу санаторію на 250 місць. Санаторій отримав назву "Чорномор'є".
Проект оздоровниці, який одержав ряд премій і срібну
медаль на Всесвітній виставці в Брюсселі, був створений
групою архітекторів під керівництвом Л.П. Інбера.
За цей період були введені в дію канатна дорога (1963
р.) — перший досвід будівництва подібного типу на Південному березі Криму, будинок відпочинку на 140 місць і літній
кінотеатр (1965 р.), філію № 2 (1967 р.), закритий плавальний басейн з морською водою (1969 р.) і лікувально-діагностичний корпус (1978 р.), оснащений сучасною вітчизняною і зарубіжною апаратурою. Згідно з постановою
Верховної Ради України "Про створення Служби національної безпеки" від 20.09.91 р. санаторій "Чорномор'є"
передано до складу Служби національної безпеки України, правонаступником якого 25 березня 1992 р. стає СБУ.
У 1994 р. введений в експлуатацію корпус № 2, в 1996
році — клуб- їдальня, в 1998 — літній майданчик, кафе
"Ассоль", в 2001 році корпус філії № 3. У 2004 — 2005
рр. проведена реконструкція канатної дороги сонаторію.
У даний час санаторій "Чорномор'є" є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом вищої
акредитаційної категорії, в якому проводиться сучасне
відновне лікування пацієнтів із захворюваннями органів
дихання, серцево-судинної, нервової систем та опорнорухового апарату.
Ліцензія на медичну практику надана МОЗ України
№ АВ 049567 від 22.06.2006 р. Акредитаційний сертифікат наданий МОЗ України № 01145 серія МЗ з
24.04.2013 р. по 24.04.2016р. — вища акредитаційна
категорія.
У 2002 р. Постановою Верховної Ради АР Крим № 295
парк санаторію "Чорномор'є" СБУ був оголошений пам'ятником садово-паркового мистецтва. На території санаторію росте понад 200 видів рослин зі всіх континентів
планети, багатьом з яких вже більше 300—500 років.
Структура і організація санаторію побудована за
службами, відділами і за родом функцій. Розподіл повноважень і відповідальності відбувається у відповідності з організаційною структурою і регламентується
рядом документів: Положенням про санаторій, штатним
розкладом, правилами внутрішнього розпорядку, положенням про підрозділи, посадовими інструкціями.
У санаторії "Чорномор'є" функціонує три спальні
корпуси, розраховані на прийом 512 осіб.
Інфраструктура санаторію включає лікувально-діагностичний комплекс, закритий плавальний басейн з
морською водою, спортивні майданчики, тренажерний
зал, тенісні корти, спеціально обладнаний лікувальний
пляж, що має 7 секторів, човникову станцію, медичний і
інформаційний пункти. Санаторій має сучасну лікувально-оздоровчу базу для профілактики та лікування захворювань органів дихання не туберкульозного харак-

теру, серцево-судинної, нервової систем, захворювань
опорно-рухового апарату.
Діагностична база представлена сучасною рентген та
УЗД апаратурою. Комп'ютерний кардіографічний комплекс
"Кардіолаб" з велоергометром, апарат цілодобового моніторингу артеріального тиску та ЕКГ, реографія периферійних судин та судин головного мозоку, спірографія дозволяють проводити комплексне функціональне дослідження
серцево-судинної, дихальної та нервової систем.
Лабораторія санаторію атестована на відповідність
проведення лабораторних аналізів та має сучасне обладнання, яке дозволяє проводити широкий спектр клінічних
та біохімічних досліджень. Значна увага приділяється
психологічному аспекту при обслуговуванні відпочиваючих (тестування Айзенка, тестування на визначення рівня
стресу, тестування на рівень тривожності Норакідзе).
Лікувально-діагностична база санаторію дозволяє
дати точну оцінку широкому спектру патологічних
станів, виявити чинники ризику і початкові форми захворювання, визначити резерви здоров'я, підібрати оптимальну програму санаторно-курортної реабілітації. З
року в рік проводиться планомірна робота з модернізації і придбання нової апаратури. Так, за останні роки
придбано сучасний біохімічний аналізатор, багатофункціональний апарат УЗ діагностики з датчиками для
дослідження органів черевної порожнини, нирок, щитовидної залози, серця.
У лікуванні відпочиваючих широко використовуються методи клімато- і ландшафтотерапії, лікувальна
фізкультура, фітотерапія, психотерапевтична корекція,
рефлексотерапія, різноманітні види електро- і світлолікування, бальнеотерапія.
Для забезпечення основної стратегічної цілі санаторію — покращення здоров'я та продовження тривалості
активного життя співробітників СБУ необхідним є запровадження сучасних механізмів управління, чіткої концепції
і програмно-цільового методу управління розвитком даного об'єкта. Головним принципом такого методу є принцип планування шляхом розроблення проектів, які дають
змогу точніше визначити їх важливість, ураховуючи наявні
ресурси та виділити пріоритетні з них. В санаторії "Чорномор'є" працюють саме за таким принципом. Так, з квітня
2013 року розпочато капітальний ремонт покрівель спальних корпусів №1, №2 та лікувального корпусу, а також
заміна труб опалення спальних корпусів оздоровниці.
За останні три роки проведена реконструкція водолікарні зі зміною ванн та іншого обладнання, відкриті
кабінети галотерапії, акустичного вібромасажу легенів,
озонотерапії. В подальшому планується будівництво
нового спального корпусу на 24 номери класу "Люкс"
сучасного типу з окремим харчоблоком з метою
збільшення кількості відвідувачів, а також відкриття
кліматопавільйону на першому секторі пляжу та сольові
шахти для спелеотерапії.
З метою удосконалення роботи системи водовідведення та КНС (каналізаційно-насосної станції), планується реконструкція даних об'єктів для покращення роботи станції першого та другого підйомів. Також будуть
проведені капітальні ремонтні роботи берегоукріплювальних споруд шляхом будівництва підводного банкету, відсипка пляжу щебенем та заміна тіньового навісу
на пляжі.
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Кадрова політика санаторію передбачає, в першу
чергу, збереження кваліфікованих кадрів, роз'яснювальну роботу в колективі на основі етичних принципів
та правил ділової поведінки.
У санаторії "Чорномор'є" з перших років його функціонування почалося активне проведення наукових
досліджень.
У 60-і роки науково-практична робота була присвячена вивченню реакцій хворих з серцево-судинними захворюваннями на зміну погодних умов (керівники теми —
полковник м/с В.І. Зазулін і заступник начальника з медичної частини Л.І. Журавльова, наукові консультанти —
проф. В.Р. Татевосов, канд. мед. наук Л.А. Куніцина, Ялтинський НДІ фізичних методів лікування і мед. кліматології ім. І.М.Сєченова). Проводився порівняльний аналіз
метеореакцій у різні сезони року у хворих, що приїжджали з Москви, центральних областей Радянського Союзу,
Далекого Сходу, Середньої Азії.
У 70-і роки в санаторії проводилося вивчення комплексного застосування повітряних ванн, ультрафіолетових опромінювань і купань в басейні у хворих з неврастенічними станами, обумовлених церебральним атеросклерозом (науковий керівник, ст. н. с., проф. Л.А. Куніцина). Результати роботи знайшли віддзеркалення у виданні
"Методичних рекомендацій по застосуванню купань в
басейні при захворюваннях нервової системи" (1973).
У подальші роки керівництво санаторію продовжувало приділяти велику увагу впровадженню нових практичних розробок провідних учених-курортологів Криму і України в галузі кліматології та ефективного застосування кліматопроцедур.
Новим етапом в науково-практичній діяльності санаторію в 90-х роках стало вивчення різних аспектів підвищення ефективності санаторно-курортної реабілітації з використанням адсорбційної терапії у військовослужбовців, які
брали участь у ліквідації наслідків в аварії на ЧАЕС.
На сучасному етапі спільно з кафедрою фізіотерапії
і курортології Кримського медичного університету імені
С.І. Георгієвського на базі оздоровниці розроблені і апробовані у відділенні реабілітації санаторію спеціальні
комплекси гімнастики у воді при різних захворюваннях.
Результати роботи узагальнені в методичному збірнику
"Гідрокінезотерапія". Проведені поглиблені дослідження з оптимізації процесів адаптації у хворих з кардіоцеребральною та судинною патологією, а також наукова
робота з вивчення психологічного стану і способів психологічного розвантаження у військовослужбовців СБУ.
За підсумками роботи 2008—2010 років санаторій
ставав дипломантом конкурсу "Суспільного визнання"
серед санаторно-курортних закладів Криму та переможцем незалежного споживчого рейтингу "Кращі оздоровниці та готелі Криму", а у 2011 році занесений на міську
дошку Пошани.

ВИСНОВКИ

Проведене дослідження дозволило встановити, що
санаторно-курортне забезпечення є важливою і невід'ємною складовою системи охорони здоров'я СБУ,
має глибокі історичні традиції, регулюється сучасною
нормативно-правовою базою, динамічно розвивається
відповідно до вимог сьогодення і забезпечує отримання прикріпленими контингентами за медичними показа-
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ми повноцінного і високоякісного санаторно-курортного оздоровлення та відпочинку в умовах відомчих закладах СБУ.
Провідним санаторно-курортним закладом СБУ є
санаторій "Чорномор'є", в якому з кожним роком удосконалюються методи санаторно-курортного лікування
на базі сучасних досягнень медицини, покращується
матеріально-технічна та лікувальна база.
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У статті розглянуто показники-індикатори для оцінки економічної безпеки як фактори, що
визначають необхідність партнерства бізнесу з органами влади. Наведено розбір поняття "економічна безпека". Охарактеризовано порогові значення показників-індикаторів для оцінки економічної безпеки.
The article considers the performance indicators for evaluation of economic security as factors in
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ВСТУП

Аналіз світового досвіду вказує на важливість налагодження партнерських відносин держави та бізнесу. У таких відносинах зацікавлені обидві сторони: для
підприємницьких структур — це шлях отримання від
держави сприятливих умов господарювання та забезпечення гарантованого прибутку від участі у вигідних
спільних проектах, а для держави партнерство з бізнесом — це спосіб залучити приватний капітал до фінансування національно значущих проектів та надати йому
соціальну орієнтацію.
У сучасних умовах для вирішення проблеми партнерства бізнесу з органами влади економічна безпека
має важливе значення. Дослідженню цих питань присвятили свої праці такі вчені, як С.І. Дорогунцов, В.М. Ємельянов, В.В. Кузьменко, В. Цвиха, М. Черниш та інші.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання дослідження:
— розглянути показники-індикатори для оцінки економічної безпеки як фактори, що визначають необхідність партнерства бізнесу з органами влади;
— навести розбір поняття "економічна безпека";
— охарактеризувати порогові значення показниківіндикаторів для оцінки економічної безпеки.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Економічна безпека країни та регіонів відноситься
до проблем, що привертають пильну увагу фахівців, що
працюють в сфері економіки, політики, міжнародних
відносин. Статистика, що свідчить про різке погіршення економічної безпеки, підтверджує всю серйозність
положення [1, с. 5].
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У зв'язку з цим поняття "економічна безпека" можна застосувати до різних суб'єктів — окремих громадян, бізнесу, державних підприємств, регіональної економіки і держави в цілому.
Безпека внутрішньоекономічної сфери пов'язується з природними, техніко-технологічними, інфраструктурними, соціальними та іншими факторами макро-,
мезо- та мікроекономічного розвитку, з внутрішнім імунітетом і зовнішньою захищеністю від різного роду дестабілізуючих і деструктивних впливів. У зовнішньоекономічній сфері економічна безпека характеризує конкурентноздатність на світових ринках, стійкість валюти
та фінансового становища.
У наукових працях [1; 5] робиться висновок про те,
що економічна безпека являє собою сукупність
внутрішніх і зовнішніх умов, що сприяють ефективному
динамічному зростанню економіки, її здатності задовольняти потреби суспільства, держави, індивіда, забезпечувати конкурентноздатність на ринках, гарантує безпеку від різного роду погроз і втрат.
Звідси випливає, що економічна безпека повинна
забезпечуватися насамперед ефектністю самої економіки, тобто захищати сама себе на основі високої продуктивності праці, якості продукції, конкурентоспроможності.
Вона повинна забезпечуватися системою державних органів, ланками і структурами економіки. Економічна безпека регіону — це, з одного боку, ступінь інтеграції регіональної економіки з економікою України, з
іншого — регіональної незалежності.
Керуючим механізмом економічною безпекою регіонів України є моніторинг, який представляє собою
інформаційно-аналітичну постійно діючу систему спостережень за динамікою показників, що характеризують
безпеку соціально-економічної системи.
На основі моніторингу та прогнозування розробляється і застосовується в управлінні механізм впливу
на фактори з метою зміцнення економічної безпеки. Він
включає критерій і параметри, порогові значення показників-індикаторів економічних і соціальних процесів.
Подібні показники, які отримують кількісний вираз, дозволяють завчасно сигналізувати про небезпеку і вживати заходів щодо її попередження.
Для економічної безпеки важливе значення мають не
стільки самі показники, скільки їх порогові значення, тобто граничні величини, недотримання яких перешкоджає
нормальному ходу розвитку різних елементів відтворення і призводить до формування негативних руйнівних тенденцій в забезпеченні економічної безпеки [2].
Наближення показників до гранично допустимої
величини свідчить про наростання загроз соціально-економічної стабільності системи, а їх перевищення — про
вступ системи в зону нестабільності і соціальних
конфліктів, про реальний підрив економічної безпеки в
соціально-економічній системі.
Найвищий ступінь безпеки досягається за умови, що
весь комплекс показників перебуває в межах допустимих меж своїх порогових значень, а граничне значення
одного показника досягається не на шкоду іншим.
Аналіз роботи [1], в якій розглядаються питання
економічної безпеки на регіональному рівні, дозволив
запропонувати систему показників-індикаторів для оцін-
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ки економічної. На відміну від зазначеної роботи, вчені
пропонують показники-індикатори об'єднати в сім груп:
1. Здатність економіки регіону до стійкого зростання.
1.1. Темп зростання ВРП у % до відповідного періоду минулого року.
1.2. Індекс фізичного обсягу промисловості у % до
відповідного періоду минулого року.
1.3. Індекс фізичного обсягу продукції сільського
господарства у % до відповідного періоду минулого
року.
1.4. Обсяг роздрібного товарообігу у % до ВРП.
1.5. Кошти консолідованого бюджету у % до загального обсягу інвестицій:
— Кошти державного бюджету, %;
— Кошти регіональних бюджетів, %.
1.6. Інвестиційний капітал у % до ВРП.
1.7. Частка нових видів продукції в загальному обсязі випуску,%.
2. Стійкість фінансової системи регіону.
2.1. Дефіцит консолідованого бюджету у % до ВРП.
2.2. Доходна частина консолідованого бюджету
(фактичне виконання) у % до ВРП.
2.3. Видаткова частина консолідованого бюджету
у % до ВРП.
2.4. Індекс споживчих цін, %.
2.5. Грошова маса у % до ВРП.
2.6. Обсяг внутрішнього боргу у % до ВРП.
2.7. Обсяг зовнішнього боргу у % до ВРП.
3. Залежність економіки від імпорту найважливіших
видів продукції.
3.1. Відношення імпорту до експорту, %.
3.2. Частка імпорту у внутрішньому споживанні населення, %, у тому числі продовольства.
4. Зовнішньоекономічні взаємини.
4.1. Експорт у % до попереднього періоду.
4.2. Імпорт у % до попереднього періоду.
4.3. Обсяг іноземних інвестицій в економіку регіону, у % до відповідного періоду.
5. Підтримка інноваційного потенціалу регіону.
5.1. Асигнування на науку у % до ВРП.
5.2. Частка осіб з вищою освітою на 1000 чоловік.
5.3. Кількість студентів на 1000 чоловік.
5.4. Чисельність працюючих у науці від усього зайнятого населення,%.
5.5. Витрати на освіту.
6. Якість життя.
6.1. Чисельність населення з доходами нижче прожиткового мінімуму у % до загальної чисельності населення.
6.2. Співвідношення грошових доходів 10% найбільш і 10% найменш забезпеченого населення, раз.
6.3. Безробітні, які мають офіційний статус в службі
зайнятості на кінець періоду, у % від економічно активного населення.
6.4. Середній розмір пенсій за місяць з урахуванням компенсаційних виплат, грн.
6.5. Набір з 25 основних продуктів харчування,
вартість на кінець періоду, грн.
6.6. Витрати на охорону здоров'я на душу населення у % до ВРП.
6.7. Витрати на культуру, у % до ВРП.
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6.8. Забезпеченість населення житлом, загальна
площа, кв. м / чол.
6.9. Щільність викидів шкідливих речовин в атмосферу, т / кв. км.
6.10. Питомі скиди забруднених стічних вод, т / кв.
км на рік.
6.11. Кількість злочинів на 1000 чоловік населення.
7. Демографія.
7.1. Природний приріст населення, осіб на 1000 населення.
7.2. Народжуваність, чоловік на 1000 населення.
7.3. Смертність, чоловік на 1000 населення.
7.4. Дитяча смертність, чоловік на 1000 населення.
7.5. Рівень депопуляції населення (кількість народжених до кількості померлих).
7.6. Сальдо міграції, тис. осіб.
7.7. Тривалість життя, років: чоловіки, жінки [3].
Представлену структуру показників-індикаторів слід
розглядати як угруповання факторів, що визначають
необхідність, форму і модель партнерства бізнесу з
органами влади, враховуючи при цьому, що досягнення граничних значень індикаторів може привести до
економічної кризи та соціального вибуху. Перебування
ж цих індикаторів у зоні оптимальних значень буде
свідчити про наявність сприятливих умов для розвитку
партнерства бізнесу і влади як сучасного фактора соціально-економічного розвитку регіонів України [4].
Запропоновані рекомендації дозволять об'єктивно
оцінити актуальність вирішення проблеми партнерства
бізнесу і влади на основі соціальної відповідальності
бізнесу та органів державної влади, розглядаючи його
як новий, сучасний фактор соціально-економічного розвитку регіонів в умовах економічного зростання. Практика показує, що бізнес в Україні зміцнів і може взяти
на себе значну частку соціальної відповідальності перед суспільством.
Для цього необхідні розробки ефективних моделей
співпраці бізнесу та органів влади, механізмів їх реалізації, що враховують складність системи державного
регулювання та ринкового управління економікою.

ВИСНОВКИ

Економічна безпека являє собою сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, що сприяють ефективному динамічному зростанню економіки, її здатності задовольняти потреби суспільства, держави, індивіда, забезпечувати конкурентноздатність на ринках, гарантує безпеку від різного роду погроз і втрат.
Звідси випливає, що економічна безпека повинна
забезпечуватися насамперед ефективністю самої економіки, тобто захищати сама себе на основі високої продуктивності праці, якості продукції, конкурентоспроможності.
Показники-індикатори для оцінки економічної безпеки пропонується об'єднати в сім груп:
1. Здатність економіки регіону до стійкого зростання.
2. Стійкість фінансової системи регіону.
3. Залежність економіки від імпорту найважливіших
видів продукції.
4. Зовнішньоекономічні взаємини.
5. Підтримка інноваційного потенціалу регіону.

6. Якість життя.
7. Демографія.
Для економічної безпеки важливе значення мають
не стільки самі показники, скільки їх порогові значення, тобто граничні величини, недотримання яких перешкоджає нормальному ходу розвитку різних елементів
відтворення і призводить до формування негативних
руйнівних тенденцій в забезпеченні економічної безпеки.
Наближення показників до гранично допустимої
величини свідчить про наростання загроз соціальноекономічної стабільності системи, а їх перевищення —
про вступ системи в зону нестабільності і соціальних
конфліктів, про реальний підрив економічної безпеки в
соціально-економічній системі.
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GOVERNMENT CONTROL OF DEVELOPMENT OF THE DEPRESSED REGIONS:
SYSTEM OF CRITERIA
У статті автор визначає сутність основних підходів оцінки динаміки розвитку депресивних
регіонів в Україні та особливостей їх впровадження. Відзначено, що в різних регіонах однаковий вартісний рівень валового регіонального продукту може в своєму фізичному наповненні
відповідати абсолютно різним сукупним обсягам продукції і послуг, що пов'язане з ситуацією,
що реально склалася в економіці, територіальною диференціацією цін і тарифів. Автор стверджує, що основними системними чинниками рівня економічного добробуту депресивного регіону виступають якісні характеристики його економічної структури, ефективності використання праці і споживаних ресурсів, стан ринку праці і питома вага економічно активного населення
в його загальній чисельності, а також масштаби міжрегіонального перерозподілу фінансових
ресурсів по каналах приватних інвесторів, держави і домогосподарств.
In the article an author determines essence of basic approaches of estimation of dynamics of
development of the depressed regions in Ukraine and features of their introduction. It is marked that
in different regions the identical cost level of gross regional product can in the physical filling answer
the absolutely different combined volumes of products and services, that from a country which was
really folded in an economy, by territorial differentiation of prices and tariffs. An author asserts that
high-quality descriptions come forward the basic system factors of level of economic welfare of the
depressed region him economic pattern, efficiency of the use of labor and consumable resources,
market of labor condition and specific gravity economic active population in his general quantity,
and also scales of regional redistribution of financial resources on ducting's of private investors,
state and households.
Ключові слова: соціально-економічний розвиток регіону, державне регулювання, оцінка динаміки економічного розвитку, депресивні регіони, фінансові ресурси, ринок праці.
Key words: socio-economic development of region, government control, estimation of dynamics of economic
development, depressed regions, financial resources, labor-market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Найважливішим чинником, що визначає економічний добробут кожного депресивного регіону, загальний
рівень його розвитку, а також його сучасне соціальноекономічне положення в цілому, є досягнутий в нім
рівень продуктивності суспільної праці. Дане положення набуває актуальності в умовах сучасного розвитку
економіки України і її регіонів.
При аналізі динаміки соціально-економічного розвитку
в депресивних регіонах важливо, перш за все, на концептуальній основі виділити два сектори регіональної економіки.
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Перший сектор формують галузі господарської
діяльності, що виробляють товари і надають послуги,
орієнтовані на зовнішній (по відношенню до даного регіону) ринок. Це — галузі народногосподарської спеціалізації регіону. Другий сектор утворюють галузі, що
виробляють товари і послуги виключно для споживання усередині даного регіону.
На практиці, в більшості випадків одна і та ж галузь
виробляє продукцію або надає послуги як для зовнішнього, так і внутрішнього ринку. Проте для цілей даного аналізу, в рамках відомих допущень, зазначені галузі
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розглядаються нами як "чисті", орієнтовані виключно
тільки на той або інший тип ринків.
Виходячи з положень теорії відносних переваг у
торгівлі, порівняльний рівень витрат виробництва повинен бути нижче, а продуктивність праці вище в галузях,
орієнтованих на зовнішній попит (галузі спеціалізації),
чим в галузях, що працюють на внутрішнє споживання.
Саме галузі спеціалізації в цілому визначають рівень
продуктивності праці в регіоні.
На перший погляд, якнайкращим варіантом, з позицій загального рівня продуктивності праці, представляється максимізація частки в економіці регіону
найбільш ефективних галузей спеціалізації. Проте такий погляд не враховує як окремі кількісні, так і якісні
аспекти формування економічної структури депресивного регіону.
З одного боку, в сучасних умовах високий рівень
економічного розвитку тієї або іншої країни або окремої території припускає могутньо розвинений сектор
послуг, частка якого в структурі зайнятості індустріально-розвинених країн є переважаючою і продовжує зростати.
Отже, питання оцінки динаміки розвитку депресивних регіонів України набуває досить актуальний характер.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми державного регулювання та оцінки динаміки розвитку депресивних регіонів розглядаються в
працях багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, зокрема таких, як В. Вакуленко, З. Варналій,
А. Добринін, А. Епифанов, В. Мамонова, О. Невелєв,
Ю. Шаров та ін. Проте розгляд основних підходів оцінки динаміки розвитку депресивних регіонів в сучасних
умовах все ще потребує належного висвітлення.

МЕТА СТАТТІ

Визначити сутність основних підходів оцінки динаміки розвитку депресивних регіонів в Україні та особливостей їх впровадження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Чинні методичні засади оцінки динаміки розвитку
депресивних регіонів України загалом грунтуються на
трьох основних підходах:
— побудова рейтингів (комплексних оцінок) регіонального розвитку;
— використання методів дослідження нерівності в
доходах (крива Лоренса, коефіцієнт Джині);
— використання будь-якого класичного індикатора з арсеналу математичної статистики, що застосовується для оцінки розкиду (розсіювання) компонент
вектору від середнього значення — дисперсії, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнту варіації та ін.
Припустимо, в якості критерію, що дозволяє зробити висновки щодо динаміки розвитку депресивних регіонів, коефіцієнт варіації (CV), зміна якого в часі характеризує збільшення або зменшення розкиду регіональних показників від середнього значення для країни, а його динаміка дозволяє визначити тип регіонального розвитку [1].

Під час дослідження для цілей аналізу визначимо
п'ятнадцять основних компонентів — складових регіонального соціального розвитку, а також окремі індикатори (показники) за кожним з компонентів, виходячи з наявної статистичної інформації, що систематично оприлюднюється Державним комітетом статистики
України, дозволяє досліджувати динаміку аналізованих процесів та здійснювати порівняння в регіональному розрізі. При цьому абсолютні показники за окремим складовими соціального розвитку повинні бути
перераховані у відносні показники інтенсивності розвитку з урахуванням чисельності населення регіонів
України. Коефіцієнти варіації за обраними показниками розраховуються у двох варіантах: загалом для всієї
сукупності регіонів України та без урахування впливу
м. Києва, що дозволить, з одного боку, оцінити величину такого впливу, а з другого — проаналізувати динаміку регіональних диспропорцій решти одиниць сукупності.
Загальна динаміка розвитку соціально-економічних
процесів як на макрорівні, так і на рівні регіонів дозволяє виокремити два основних етапи: період загальноекономічної кризи (2008—2009 рр.) та період теперішнього розвитку. З урахуванням цього, статистичні дані
за переважною більшістю показників, відібраних для
аналізу динаміки досліджуваних процесів, взято за період 2011—2012 рр.
Отримані результати аналізу свідчать, що високі та
надвисокі рівні регіональних диспропорцій, асиметричний тип регіонального розвитку загалом є властивими
показникам, які характеризують відтворення населення та рівень його доходів, динамічні характеристики
ринку праці, а також ситуацію у сфері вищої освіти. При
цьому значні диспропорції та асиметричність розвитку
регіонів за показниками природного руху населення
безпосередньо впливають на формування подібної динаміки регіонального розвитку за показниками сфери
освіти, передусім, дошкільної (щодо кількості закладів)
та шкільної (щодо чисельності учнів).
Натомість, істотні міжрегіональні відмінності й
асиметричність за показниками розвитку сфери вищої
та професійної освіти, рівня доходів та міграційного
руху населення, формуються під впливом тенденцій,
притаманних сучасному національному ринку праці.
З одного боку, вони зумовлені економічною кризою
2008—2009 рр. — спадом промислового виробництва, що позначився на обсягах підготовки кваліфікованих працівників та масштабах трудової міграції за
межі країни.
З другого боку, динаміка більшості показників ринку праці ілюструє його сьогоднішні проблеми. Передусім, вони пов'язані з темпами економічного занепаду, що розпочався в країні з 2008 року, а також існуванням типового для більшості постсоціалістичних країн
феномену "столичного максимуму" ділової активності.
Визначені чинники здійснюють відчутний вплив на формування високих рівнів регіональних диспропорцій за
показниками попиту на робочу силу та рівня доходів
населення [2].
Тенденції за показниками безробіття свідчать про
наявність проблем регіонального розвитку щодо консервації деформацій галузево-регіональної структури
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економіки — асиметричного розвитку за рівнем безробіття та високого рівня регіональних диспропорцій за
показником працевлаштування незайнятих громадян.
Таким чином, динамічний розвиток економіки країни не супроводжується структурними змінами в регіонах, а, отже, має екстенсивний характер, коли зростають традиційні потужні промислові центри та залишаються у стані стагнації регіони з більш низьким рівнем
промислового потенціалу.
Стан сфери охорони здоров'я населення загалом
визначається поглибленням диспропорцій регіонального розвитку, що є особливо значними для сільської медичної допомоги, санаторного лікування та оздоровлення, а також забезпечення соціальних умов для людей з
особливими потребами. Позитивні тенденції до зменшення міжрегіональних відмінностей відзначаються
лише за показниками розвитку дитячого відпочинку та
чисельності інвалідів.
Збільшення регіональної асиметричності, за наявності середнього та вищого за середній рівня диспропорцій, є притаманним також показникам сфери культури та відпочинку, тенденція до зменшення рівня міжрегіональних відмінностей відзначається лише у розвитку
мережі шляхів сполучення [3].
Не визначено динамічного покращення ситуації в
регіонах за такою складовою сфери житлово-комунального господарства, як умови постійного проживання
населення, що загалом є відносно однорідними для всій
території країни і впродовж охоплюваного дослідженням періоду істотних змін регіональної диференціації
за обраними показниками зареєстровано не було.
Стан сфери екології та безпеки життєдіяльності населення свідчить про наявність загрозливих тенденцій
щодо зростання техногенного навантаження на навколишнє середовище у промислових регіонах України,
зумовлених нарощуванням обсягів виробництва традиційних для економічного комплексу країни видів діяльності, що забезпечують сировинну орієнтацію експорту — металургійної, хімічної, нафтопереробної промисловості [4].
Саме цим пояснюється надвисокий рівень регіональних диспропорцій та асиметричний характер регіонального розвитку за показниками стану екологічної безпеки. Позитивним є зменшення регіональної асиметричності і міжрегіональних відмінностей на тлі загальної для
країни в цілому тенденції до зниження рівнів показників
травматизму та інвалідізації населення, що свідчить про
підвищення уваги до питань безпеки праці.
Диференціацію соціальних умов проживання населення в регіонах країни визначають дві протилежні тенденції: покращення ситуації щодо рівня злочинності та
погіршення — щодо розвитку соціальних захворювань,
зокрема епідемії туберкульозу.
Переважання концентрації ділової активності у столиці має значний вплив на формування високого і надвисокого рівнів міжрегіональних відмінностей та
збільшення диспропорцій регіонального розвитку за
більшістю показників, що характеризують ситуацію в
реальному й фінансовому секторах, сферах інвестиційної діяльності, споживчого ринку та послуг, при цьому елімінування впливу м. Києва в ряді випадків змінює
тип регіонального розвитку на протилежний.
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Наявність вищезгадуваного феномену "столичного
максимуму" ділової активності є наслідком реалізації
стратегій розвитку бізнесу, спрямованих на використання кращих можливостей інвестування, лобіювання власних інтересів, більш високої якості інфраструктури, що
існують у м. Києві та зумовлюють "значний ступінь дивергенції столичних і периферійних регіонів".
У зв'язку з цим, динамічне економічне зростання в
Україні супроводжується збільшенням міжрегіональної
диференціації за таким базовим показником, як створення валового регіонального продукту, що найчастіше використовується для здійснення міжнародних статистичних порівнянь з питань регіонального розвитку.
Зростання соціальних видатків місцевих бюджетів у
розрахунку на одну особу є більш динамічним у тих регіонах, які мають менш потужний економічний потенціал
та розвинену інфраструктуру, що свідчить про недосконалість системи трансфертів, внаслідок чого "окремі
досить розвинені області не можуть претендувати на
рівнозначне збільшення видаткової частини свого бюджету".
Динаміка показників розвитку соціального діалогу
свідчить про наявність тенденції до формування відносної однорідності регіонів країни за даним напрямом.
Разом з тим, виконання зобов'язань колективних договорів потребує поглибленого аналізу, оскільки позитивна динаміка в даному випадку може бути зумовлена
низьким рівнем самих зобов'язань, фіксацією в колективних договорах мінімальних державних соціальних
стандартів і гарантій, визначених законодавством.
Отримані результати аналізу диспропорцій регіонального соціального розвитку загалом підтверджують
існування ряду суттєвих проблем у цій сфері, пов'язаних з відсутністю комплексного, системного підходу до
формування державної регіональної соціальної політики, адекватної актуальним викликам сучасності та євроінтеграційним орієнтаціям зовнішньополітичного курсу
України.
Внаслідок цього дивергенція (або збільшення диспропорційності) регіонів має місце за такими важливими складовими соціального розвитку, як відтворення населення та рівень його доходів, динамічні характеристики ринку праці, переважна більшість показників
розвитку соціальної сфери (освіти, охорони здоров'я,
культури та відпочинку), реального й фінансового секторів, сфери інвестиційної діяльності, споживчого ринку та послуг, транспорту і комунікацій, за цілим рядом
показників регіонального розвитку існують високі рівні
регіональних диспропорцій між столицею та регіонами [2].
Проблеми цілеспрямованого і ефективного регулювання розвитку депресивних регіонів не можуть бути
однозначно вирішені без відповіді на ключове питання:
чим конкретно визначається сучасний економічний добробут того або іншого регіону, і які основні системні
чинники, що впливають на його рівень.
Відповідно до постулатів науки, загальний рівень
добробуту суспільства в будь-якій країні протягом певного періоду часу безпосередньо залежить від сукупних розмірів за цей період особистого і суспільного споживання, а також об'ємів накопичення державою,
підприємствами і домогосподарствами [5].

Інвестиції: практика та досвід № 1/2014
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Чим вище розміри особистого споживання населенням матеріальних благ і послуг, тим в цілому вище рівень
його життя. Хоч потрібно відмітити, що поняття рівня
життя не вичерпується тільки порівняльними масштабами особистого споживання, а включає також ряд його
найважливіших якісних характеристик, зокрема рівень
здоров'я населення, доступність освіти, безпеку, стан
навколишнього природного середовища.
Певний вплив на загальний рівень життя також надають розміри суспільного споживання матеріальних
благ і послуг, і, перш за все, в рамках системи соціального забезпечення населення. Разом з цим важливе значення для забезпечення динамічного і стійкого розвитку економіки і соціальної сфери має відповідний рівень
державних витрат в частині реалізації функцій державного управління [6].
У той же час стабільність процесів розширеного
відтворення в економіці країни і накопичення суспільного багатства в цілому забезпечується за рахунок
відповідних обсягів інвестицій [7]. Особливо велике значення при цьому мають інвестиції в основний капітал,
що направляються як на відшкодування спожитій його
частині, так і на приріст основного капіталу.
Вищесказане справедливо не тільки відносно оцінки економічного добробуту всієї країни в цілому, але і
кожного окремого її регіону. Відмінність між ними має
місце тільки в частині розміру державних витрат на виконання необхідних функцій держави (армія, органи
державної влади, державне майно за кордоном, поповнення централізованих резервів і так далі).
Обсяг ресурсів, що направляються на цілі особистого і суспільного споживання, накопичення і відшкодування спожитого основного капіталу, визначається,
як сукупний валовий регіональний дохід (ВРД). Його
найважливішим джерелом виступає валовий регіональний продукт (ВРП) [5].
Окрім нього на величину ВРД впливають розміри
зовнішніх інвестицій в економіку регіону (включаючи
іноземні інвестиції від приватних інвесторів і міжнародних фінансових організацій), доходи фізичних осіб, що
поступають з інших регіонів і іноземних держав, а також обсяги засобів, що направляються в регіон з державних централізованих джерел, зокрема каналами
міжбюджетних відносин.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, разом з тим важливо відзначити, що в різних
регіонах однаковий вартісний рівень ВРП може в своєму фізичному наповненні відповідати абсолютно різним
сукупним обсягам продукції і послуг, що пов'язане з
країни, що реально склалася в економіці, територіальною диференціацією цін і тарифів. Це означає необхідність обліку, разом з іншими, також і цінового чинника при аналізі диференціації по регіонах країни середнього рівня валового доходу на душу населення, що
розташовується.
Слід також враховувати, що порівняльний рівень
продуктивності праці в регіоні (як співвідношення фізичного обсягу ВРП і чисельності зайнятих в економіці)
відображає не тільки ефективність витрат живої праці,
але і витрат спожитих матеріальних ресурсів.

Таким чином, основними системними чинниками
рівня економічного добробуту депресивного регіону
виступають якісні характеристики його економічної
структури, ефективності використання праці і споживаних ресурсів, стан ринку праці і питома вага економічно
активного населення в його загальній чисельності, а
також масштаби міжрегіонального перерозподілу
фінансових ресурсів каналами приватних інвесторів,
держави і домогосподарств.
Вдосконалення методичних засад оцінки динаміки
розвитку депресивних регіонів України має стати предметом подальших наукових досліджень.
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SUBSTANTIATION OF COMPONENTS OF COMPLEX MECHANISM FOR STATE REGULATION
OF LAND LEASE RELATIONS
Ідентифіковано, що елементами комплексного механізму державного регулювання земельно-орендних відносин в Україні є правовий, організаційний та економічний механізми. Останні
мають забезпечувати побудову соціально орієнтованої вітчизняної ринкової економіки за рахунок розвитку таких відносин. Зважаючи на це та ураховуючи виняткове значення й природу
інтересів, наявних у сфері вказаних відносин, ідентифіковано мету комплексного механізму.
Крім того, обгрунтовано, що запропонований комплексний механізм інтегрує й інші елементи
правового, організаційного й економічного механізмів. Зокрема поєднує в собі загальні та спеціальні принципи, керуючу й керовані підсистеми, ряд функцій, форм, методів і засобів, технологію та ін. державно-управлінський інструментарій. У статті мотивовано необхідність практичного впровадження цих складників у діяльність органів публічної влади.
It has been determined that the elements of a complex mechanism for state regulation of relations
pertinent to land lease in Ukraine are legal, organizational, and economic mechanisms. These
mechanisms are to ensure the construction of a socially-oriented domestic market economy through
development of the said relations. Granting this, and taking into account an exceptional value and
specific nature of the interests involved in the sphere of the relations in question, the objective of the
complex mechanism has been identified. Furthermore, it has been proved that the suggested complex
mechanism integrates other elements of legal, organizational, and economic mechanisms as well.
In particular, it comprises general and special principles, controlling and controlled subsystems, a
number of functions, forms, methods and means, technology, and other kinds of public administration
instrumentation. The paper also justifies the necessity for practical implementation of the
components in public authorities' activity.
Ключові слова: комплексний механізм, державне регулювання, земельно-орендні відносини, інтереси,
інструментарій.
Key words: complex mechanism, governmental regulation, land lease relations, interests, instruments.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

З 90-х років ХХ ст. у земельній сфері відбувся ряд
перетворень, які поки що не призвели до масштабних
позитивних змін. Прикметно й те, що одне з найбільших загострень приватних і публічних інтересів спостерігається саме в земельно-орендній сфері. Отже, актуальним питанням сьогодення є вдосконалення державного регулювання земельно-орендних відносин у на-
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прямі акцентування уваги на визначенні складників
відповідного комплексного механізму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Невирішені частини загальної проблеми. Засади
формування механізмів державного регулювання соціально-економічних відносин, у тому числі й земельних,

Інвестиції: практика та досвід № 1/2014
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Рис. 1. Комплексний механізм державного регулювання ЗОВ
Джерело: розробка автора.

розроблялися в працях багатьох науковців: Л. Бойко,
В. Боклаг, А. Дєгтяра, О. Євграфова, Д. Карамишева,
А. Кузнецова, М. Латиніна, В. Мартиненка, Н. Мельтюхової, А. Мерзляк, Г. Шарого та ін. Водночас низка проблем, пов'язаних з внутрішнім устроєм комплексного
механізму державного регулювання земельно-орендних
відносин залишилась поза увагою вчених. Це пов'язано
з тим, що виокремлені відносини розглядаються як окремий аспект усіх земельних відносин, хоча саме земельно-орендні забезпечують повноцінне використання потенціалу землі. Крім того, їх специфічність полягає в збереженні традицій землеробства, сприянні розвитку місцевої інфраструктури, зниженні кризової атмосфери в соціумі тощо.

МЕТА СТАТТІ

Мета нашої розвідки — теоретично обгрунтувати
складники комплексного механізму державного регулювання земельно-орендних відносин, намітити шляхи
практичного впровадження таких складників у
діяльність органів публічної влади.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначальним чинником розвитку земельно-орендних відносин (далі — ЗОВ) є регульований державою
вплив, здійснюваний за допомогою правового, економічного й організаційного механізмів. Незважаючи на
те, що вони класифіковані залежно від специфіки засобів впливу, зазначені механізми залишаються недосконалими. Наприклад, правові інструменти подекуди
застосовуються керуючими суб'єктами з метою задоволення власних цілей. Стосовно організаційно-функціональної структури системи державного регулювання ЗОВ, то вона не відповідає концептуальним вимогам.
Свідченням цього є те, що рівні регулювання та суб'єкти,
що його реалізують, не в повній мірі відповідають та

ураховують інтереси об'єкта впливу; відсутнє чітке визначення переліку питань і вимог планування, організації,
мотивації та контролю; ці функції виконуються великою
кількістю керуючих суб'єктів; повноваження останніх
розпорошені та дублюються; центр регулювання не
зміщується на місцевий рівень тощо. Виходом з ситуації,
що склалася, є визначення й обгрунтування складових
комплексного механізму. Останні висновки зроблені на
підставі того, що правовий, організаційний та економічний механізми характеризуються здатністю не тільки
до комбінування, а й інтеграції. Об'єднання елементів
цих механізмів забезпечує відповідний комплексний механізм. Ним, уважаємо, є механізм збалансування та
державної підтримки реалізації інтересів у сфері ЗОВ.
Ідентифікація його важливості в масштабах усієї держави, на жаль, не відбулась і тому є предметом розгляду.
Як відомо, до елементів системи державного управління відносять керуючу (суб'єкт) й керовану підсистеми (об'єкт), принципи, методи, засоби, технологію та ін.
інструментарій. На наше переконання, комплексний механізм у сфері ЗОВ, як й інші механізми, — форма вираження державного регулювання. Це дає підстави наполягати на тому, що виділені елементи системи останнього апріорі входять і до складу механізму збалансування та державної підтримки реалізації інтересів у
сфері ЗОВ (рис. 1).
Аналіз показав, що в сучасних публікаціях з державного управління відсутній єдиний підхід до репрезентації
змісту механізмів, тому першочерговим завданням є
встановлення їх мети. Підкреслимо, що мета запропонованого комплексного механізму полягає не тільки в
побудові соціально орієнтованої вітчизняної ринкової
економіки за рахунок розвитку ЗОВ, а й в узгодженні
публічних і приватних інтересів, державній підтримці їх
реалізації та захисті. Останнє викликано тим, що інте-
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реси відіграють роль вимог, що висуваються до відносин, на задоволення яких розраховують їх учасники, а
призначення держави — впливати на зміну цих вимог.
Досягнення поставленої мети комплексного механізму у сфері ЗОВ найбільш економічним шляхом забезпечує виконання певних функцій. Виокремлюючи їх,
уважаємо, слід зважати на ті, що запропонував У. Шухарт. Стосовно циклу управління Е. Демінга, то він має
звужений зміст, оскільки функція "Перевіряй" ("Check")
замінена на "Вивчай" ("Study") [4]. Однак складники
моделі безперервного поліпшення процесів управління,
наведені У. Шухартом, також потребують доповнення
й конкретизації. Зокрема управлінський процес повинен мати дещо інший вигляд, сегменти якого такі: гарантуючо-планувальний, регулюючо-дієвий, стимулюючо-мотиваційний, перевіряючо-корекційний. Перша
функція охоплює не тільки встановлення мети, а й гарантування її досягнення шляхом планування необхідних робіт за умови залучення до цього об'єкта регулювання й чіткого визначення обсягу та розподілу інформаційних, кадрових і матеріально-фінансових ресурсів.
Другий (регулюючо-дієвий) компонент управлінського
циклу вимагає організації, безпосередньо реалізації
запланованих дій та проміжної перевірки стану їх вчинення. Третя функція також виконує важливу роль і передбачає наявність, насамперед, стимулу, який має
сприяти виникненню стійкого мотиву в соціальних
суб'єктів до належного виконання ними дій. Останній
сегмент процесу управління включає остаточну перевірку, що не можлива без збору, оцінювання інформації
на основі ключових показників результативності, а також виправлення наявних відхилень і контроль за цим.
З огляду на викладене, зазначимо, що функціональний
підхід має бути покладений в основу вдосконалення
системи державного регулювання ЗОВ.
Важливим складником комплексного механізму у
сфері ЗОВ, є суб'єкти, які здійснюють управлінський
вплив. Керуюча підсистема представлена органами публічної влади, зокрема державними, самоврядними, а
також громадськими організаціями. Ці суб'єкти у своїй
діяльності мають керуватися державноуправлінськими
принципами, що вимагає системного їх формулювання.
Зважаючи на визначальність категорії "інтереси", а в
попередніх роботах ми запропонували модель формування й підтримки балансу останніх [2], робимо висновок, що елементи цієї моделі мають бути враховані під
час систематизації аналізованих принципів. Серед них
ми пропонуємо виділити загальні й спеціальні. До загальних віднести такі, як науковості, доцільності, легітимності, послідовності, економічності, адресатності,
справедливості, своєчасності, гарантованості, відповідальності, доступності інформації, результативності,
профілактики й протидії корупції тощо. Практичне
втілення цих принципів залежить від їхнього обгрунтування.
Підкреслимо, що принцип науковості є одним з найважливіших принципів, адже полягає у взаємному наближені та розвитку науки й практики. Стосовно запропонованого комплексного механізму у сфері ЗОВ, то
його дієвість на практиці залежить від урахування положень міждисциплінарної науки — державне управління.
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Другим за значимістю є принцип доцільності, оскільки цілком природно, що відносини між керуючою й керованою підсистемами повинні мати певний сенс, бути
спрямованими на реалізацію певної мети. Їй мають
відповідати методи регулювання, засоби. Ураховуючи
це, наполягаємо, що другий принцип передбачає практичну корисність механізму збалансування та державної підтримки реалізації інтересів у сфері ЗОВ. Порушення цього принципу (наприклад, незміна наявного
правового припису, реалізація якого наразі не може
бути успішною, тому що орендна плата визначається в
розмірі до 3 % від нормативної грошової оцінки землі)
має бути підставою для відміни законодавчих і нормативних актів, угод.
У сфері ЗОВ третім за важливістю, уважаємо, є
принцип легітимності, хоча більшість науковців його
ототожнюють із законністю. "Легітимність", на відміну
від останньої, — ємніша категорія, яка передбачає, з
одного боку, правове закріплення правил поведінки,
процес виправдання держави, а з іншого — громадське та особисте визнання й додержання юридичних норм.
Зв'язок принципу легітимності з владою свідчить про те,
що він пронизує всі інститути державно-правової надбудови й сфери їх діяння у соціумі. Цей принцип кореспондується з багатьма іншими, оскільки виконання
функції нормотворчості та охорона закріплених принципів — прерогатива держави.
Принцип економічності також має одне з провідних
місць, тому що вона полягає в дієвій та економічній
організації системи державного регулювання ЗОВ. Під
час цієї організації мають бути враховані суспільно-політична природа, соціально-функціональна роль, мета
й зміст указаної системи. Зокрема те, що остання об'єднує в собі певну сукупність державних організацій, їх
персонал, ресурси, що виділяються й витрачаються на
формування та реалізацію державноуправлінських
впливів і підтримання життєздатності самого суб'єктів
регулювання. Окрім мінімізації витрат на утримання управлінського апарату, використання принципу економічності передбачає довгостроковий, економічно спланований курс державної політики. Він має спрямовуватися на інтегроване, екологоорієнтоване вирішення великомасштабних завдань у сфері користування природними, особливо земельними, ресурсами. Аналізований
принцип, безумовно, пов'язаний із іншими вихідними
положеннями — принципом гарантованості, що полягає в підкріпленні законом, програмою або договором
зобов'язання держави щодо надання підтримки фізичним та юридичним особам-тимчасовим землекористувачам. Принцип гарантованості означає також взаємну
відповідальність як держави в особі уповноважених
органів влади за виконання таких зобов'язань, так і учасників ЗОВ за раціональне використання землі, тієї чи
ін. форми підтримки тощо.
Стосовно принципу доступності інформації, то його
використання, уважаємо, є неоціненним, оскільки він
передбачає, з одного боку, поширення відомостей про
ті чи ті заходи, програми, проекти тощо фізичним та
юридичним особам-землекористувачам у найбільш доступний для них спосіб. А з другого — інформаційне
забезпечення діяльності державних і самоврядних
органів під час прийняття відповідного рішення, забез-
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печення простоти управлінських дій. Крім того, цей принцип пов'язаний з положенням щодо результативності,
яка охоплює порівняння очікуваного результату з фактичним на основі отриманих даних.
Наступний принцип, виконання якого є актуальним
питанням сьогодення, стосується профілактики й протидії корупції в земельній сфері. Його дотримання безпосередньо залежить від організації роботи органів
публічної влади щодо виявлення актуальних проблем,
наявних у системі державного регулювання, та шляхів
їхнього усунення. Така робота вимагає впровадження
дієвого механізму внутрішнього й зовнішнього контролю, засобами якого є проведення перевірок, опитувань,
нарад тощо. Практичному використанню цих засобів
має передувати вдосконалення механізмів державного
регулювання. Важливо, що зміни потрібно здійснювати в напрямі затвердження концепції, загальна стратегія якої має передбачати впорядкування системи й
функцій органів публічної влади у сфері ЗОВ, починаючи з центрального рівня.
Окрему групу принципів становлять спеціальні; вони
покликані ідентифікувати інтереси, допомагати їх реалізовувати та захищати. Ступінь дотримання вказаних
принципів характеризує рівень розвитку ЗОВ. Зважаючи це, стверджуємо, що у сфері ЗОВ технологічно реалізація спеціальних принципів, може мати такий вигляд.
Етапу збалансування інтересів повинен передувати етап
їх опосередкованого виявлення й аналізу з метою визначення серед них пріоритетних. До речі, на практиці
пошук і порівняння інтересів у сфері ЗОВ є прерогативою суб'єктів державного регулювання без належної
участі об'єкта впливу. Крім того, пошук та порівняння
майже не відбувається, тому наразі засобами для останнього можуть слугувати, по-перше, аналіз нормативно-правових актів, проведення референдумів, соціологічних опитувань і громадських слухань. А по-друге,
узагальнення питань, викладених у зверненнях громадян до органів публічної влади. Окремий спектр робіт
щодо ідентифікації інтересів слід проводити в напрямку дослідження програмних документів партій, громадських організацій, матеріалів ЗМІ, а також аналізу
результатів виконання державних і місцевих програм.
Очевидно, що реалізація цих засобів має бути покладена на відповідних фахівців, але на початковій стадії це
можуть робити відділи внутрішньої політики, спеціалісти по зв'язках із громадськістю, а також загальних
відділів (секторів), депутати та/або їхні помічники, органи самоорганізації населення та ін.
На другому етапі має вже відбуватися збалансування інтересів як усередині однієї підсистеми (публічної
чи приватної), так і між ними обома. Це варто робити,
починаючи з місцевого рівня, за допомогою програмноцільового методу, що, власне кажучи, вимагає: 1) формулювання мети (необхідності розвитку ЗОВ та узгодження інтересів учасників останніх між собою, а також
з публічними); 2) проведення відкритих семінарів для
депутатів, їх помічників і членів громади щодо особливостей, переваг ЗОВ та важливості збалансування інтересів, наявних у цій сфері відносин; 3) підготовки посадових осіб органів державної влади та виконкому місцевої ради з питань регулювання розвитку ЗОВ й узгодження інтересів, наявних у такій сфері відносин; 4) ви-

явлення інтересів та потреби у ЗОВ на території громади, їх кількісна оцінка (наприклад, за допомогою ключових положень кваліметрії); 5) розроблення (разом із
потенційними учасниками ЗОВ, представниками громади) і затвердження відповідних програм; 6) реалізація
вищевказаних програм; 7) проведення внутрішнього,
незалежного моніторингу результативності реалізації
місцевих програм, їх корегування.
Особливої уваги також потребує задоволення аналізованих інтересів та з'ясування ролі держави в
підтримці останнього. Водночас, зауважимо, що на сьогодні пошук різноманітних шляхів реалізації будь-яких
інтересів є проблематичним, але з огляду на предмет
розгляду, уважаємо, що найбільш поширеним варіантом узгодження інтересів є укладення договорів оренди.
Учасникам ЗОВ (у тому числі й потенційним) повинна надаватися своєчасна, адресна, гарантована, обгрунтована, за умови виваженого поєднання різноманітних
видів допомога, якщо необхідно, то на конкурсній основі, починаючи з місцевого рівня, тобто безпосередньо соціальним суб'єктам, що її справді потребують.
Питання співвідносності дефініцій "допомога" та
"підтримка", на наше переконання, слушно розкрити
через етимологію цих понять, тому що різниця між ними
не закріплена законодавчо. Власне кажучи, "допомога" за Великим тлумачним словником сучасної української мови є синонімом терміна "підтримка" [1, с. 240].
Відтак, у нашому дослідженні поняття "державна допомога" і "державна підтримка" будуть використовуватись
як такі, що позначають різного роду роботи, послуги,
пільги тощо, які надаються державою й отримуються
майбутніми та нинішніми учасниками ЗОВ.
За вищезазначеним словником "допомога" може
також вживатися у значенні терміна "захист". З огляду
на це, уважаємо за доцільне вести також мову про необхідність захисту різноманітних інтересів, наявних у
сфері ЗОВ. Наразі ситуація з визначенням органу судової гілки влади, до якого слід звертатися із позовною
заявою за захистом порушених прав при укладанні та
виконанні умов договорів оренди землі, а, отже, й інтересів, є проблематичною. Так, незрозуміло, чи спір буде
вирішуватися загальним, чи спеціальним судом. Розв'язати ж це питання можна двома шляхами: 1) активно
використовувати практику досудового вирішення
спорів; 2) погоджуючись з Й. Дорошем, уважаємо за
необхідне створити єдиний судовий орган — Земельний суд [2, с. 32].
Наука державного управління не тільки вивчає загальні й спеціальні принципи, а й виробляє на основі їх
пізнання методи впливу. Аналіз показав, що базовими
методами управлінської діяльності у сфері ЗОВ є правовий, організаційний, економічний, соціальний, інформаційний, які на практиці застосовуються разом. Проте
владні суб'єкти подекуди не керуються принципом пріоритетності публічних інтересів, тому призначення комплексного механізму у сфері ЗОВ — унеможливити задоволення власних (явних і латентних) інтересів керуючих суб'єктів. Досягти цього можливо за умови класифікації методів за напрямом дії, який указує на об'єкт
впливу, що дає підстави стверджувати таке: у сфері ЗОВ
вибір методів зумовлений, з одного боку, цільовою
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функцією, тобто інтересом суб'єкта регулювання, а з
другого — інтересами об'єкта. З цієї позиції доречно
виокремити методи макро- і мікрорівня, полегшити пошук яких державним і самоврядним органам повинно
визначення засобів — важелів, обмежень, стимулів і
законів. Поділ таких засобів зумовлений їх залежністю
від міри й характеру впливу.
З нашої точки зору, класифікація правових засобів
регулювання впливу держави зумовлена також тим, що
одні засоби (публічно-правові, зокрема, закони й підзаконні акти) покликані забезпечувати реалізацію стратегічних інтересів держави, суспільства в цілому, окремих територіальних громад тощо. Призначенням же
приватно-правових, наприклад, договору оренди землі,
є ідентифікація й захист інтересів окремих соціальних
суб'єктів, перш за все — учасників ЗОВ. Уточнимо, що,
оскільки відмінною ознакою приватно-правових засобів
є прагнення наділити учасників ЗОВ можливостями виражати, реалізовувати та захищати свої інтереси, то
публічно-правове регулювання відбувається за рахунок
встановлення обмежень, приписів, заборон, відповідальності та ін. (яке не слід розглядати, як тотальне
державне втручання).
Варто зауважити, що в складі організаційних засобів державного регулювання ЗОВ наявні як публічні,
так і приватні. Перших, тобто публічних, засобів
більшість; вони покликані підкріплювати дію комплексного механізму за умови пріоритетності державних і
суспільних інтересів. Проте шляхом активізації громадського впливу, розробки концепцій, стратегій, програм. Умовно до приватно-організаційних засобів ми
відносимо надання інформації, наприклад, орендарями
на вимогу керуючих суб'єктів, сприяння укладенню договорів оренди землі тощо.
У сфері ЗОВ, окрім організаційних і правових засобів державного регулювання, виділено ще й економічні. Урівноваженість між останніми засобами також
напряму пов'язана з формуванням і підтримкою балансу публічних і приватних інтересів у сфері аналізованих
відносин. Так, публічні економічні засоби охоплюють
економічні санкції за порушення норм закону, установлення податків, систему пільг, приватні ж — ринкову ціну
землі, у певній мірі орендну плату та ін.
Застосування виокремлених методів і засобів впливу державними й самоврядними органами, особливо у
сфері ЗОВ, має бути прозорим, що означає обізнаність
громадян стосовно матеріальної та процесуальної сторони цих інструментів. Відзначимо, що обумовлювати
форми державного регулювання досліджуваних відносин повинні правові засоби. Йдеться про те, що керуючі
суб'єкти реалізують свої повноваження шляхом видання
правових документів, що супроводжується проведенням
різних організаційних і матеріально-технічних дій. Зазначені форми впливу слід поділяти також залежно від
очікуваних результатів на регулювання: 1) як реакцію,
наприклад, на негативні дії учасників ЗОВ; 2) спрямоване "у майбутнє". Таке групування форм впливу є підставою для висловлення думки, що запропонований комплексний механізм складається з механізмів державного
регулювання, метою яких є впорядкування ЗОВ еволюційним (механізми спрямовані "на майбутнє") чи революційним шляхом (механізми відповідають "на виклик").
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Підсумовуючи, зазначимо, що в основу побудови
комплексного механізму державного регулювання
ЗОВ слід покласти правовий, організаційний та економічний механізми. Його функціонування відбувається
з дотриманням загальних і спеціальних принципів, окрему групу серед яких становлять ті, що покликані ідентифікувати інтереси, допомагати їх задовольняти та захищати. Указані принципи забезпечують відбір, по-перше, функцій (гарантуючо-планувальної, регулюючодієвої, стимулюючо-мотиваційної та перевіряючо-корекційної), по-друге, методів макро- і макрорівня, а потретє, засобів (важелів, стимулів, обмежень, законів),
які можуть бути публічними й приватними, оскільки
забезпечують реалізацію різних за природою інтересів. Обгрунтовано, що технологічно реалізація цих
принципів набуває вигляду алгоритму, а сам запропонований механізм — форми реакції та/або спрямування. Упровадження виділених складників варто покласти на відповідних фахівців, але на початковій стадії
це можуть здійснювати певні відділи, сектори місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та ін.
Досягненню уніфікації запропонованого комплексного механізму заважають недоліки вітчизняної організаційно-функціональної структури системи державного регулювання ЗОВ, тому в умовах незавершеності
адміністративної та земельної реформ актуальним питанням сьогодення є упорядкування останньої.
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