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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід до сталого низьковуглецевого розвитку вимагає

великих фінансових ресурсів. Однак країни, які мають вели&

ку потребу в інвестиціях для енергоконверсії далеко не зав&

жди мають кошти, навіть у мінімальних обсягах. Отже, про&

блема залучення таких коштів має транснаціональний харак&

тер. Разом з тим необхідний для цього капітал в достатніх

обсягах у світі є. У передкризові роки (2008) річні обсяги пря&

мих іноземних інвестицій у світі перевищували 2 трлн доларів.

Значна частина з них може бути залучена у сферу інвесту&

вання сталого низьковуглецевого розвитку. Найбільшими об&

сягами іноземного капіталу, як показують дослідження, во&

лодіють транснаціональні корпорації (ТНК), якими є і великі
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У статті розкрито обмеженість інвестиційних можливостей міжнародних екологічних струк�
тур та великий інвестиційний потенціал ТНК для інвестування сталого низьковуглецевого роз�
витку з використанням картельних угод, державно�приватних партнерств та інших форм і ме�
ханізмів. Обгрунтовано, що обмежені можливості екологічних структур зумовлені відсутністю
системних механізмів формування їх фінансових ресурсів та незкоординованість їх діяльності.
Доведено, що низький рівень залучення до інвестування сталого низьковуглецевого розвитку
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шляхом впровадження глобальних інвестиційних режимів.

The article deals with the the problem of limited investment opportunities that international
environmental institutions have and covers the large investment potential for investment that have
TNC and that can be invested into sustainable low�carbon development using cartel agreements,
public�private partnerships and other forms and mechanisms. The article justifies that the financial
capacity of environmental agencies is limited due to lack of systematic mechanisms of formation of
financial resources and disorientation of their activities. The author proves that the low level of
investments in sustainable low�carbon development from multinationals that own large amounts of
capital, is due to the lack of effective and united global system of regulation and motivation of TNCs
to raise funds in this area by implementing global investment regimes.
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банки. На них припадає основний обсяг прямих іноземних

інвестицій світу. Звідси очевидні великі можливості в залу&

ченні капіталів ТНК до фінансування сталого низьковуглеце&

вого розвитку. Актуальність цілей і завдань глобальної пол&

ітики дає достатньо підстав для залучення великого приват&

ного капіталу в особі ТНК в сталий низьковуглецевий розви&

ток. Однак для цього мають бути створені сприятливі умови і

система мотивації. Дослідженню та опрацюванню цих питань

присвячена дана стаття, що й визначає її актуальність.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значну увагу дослідженню питань інвестування сталого

низьковуглецевого розвитку приділяють: Андреєва Н. [1],
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Вовк С. [2], Герасимчук І. [3], Доспєхова Е. [4], Ілюмжінова

К. [3], Полонська Ю. [5], Сафонов В. [6], Харічков С. [7],

Шорна А. [3] та інші. Однак питання організаційних форм

та механізмів залучення приватного іноземного капіталу до

транснаціонального інвестування сталого низьковуглецево&

го розвитку досліджені недостатньо.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття неадекватності використання

великих інвестиційних можливостей транснаціональних ком&

паній в тому числі великих банків для інвестування сталого

низьковуглецевого розвитку, обгрунтування організаційних

форм і механізмів залучення великих приватних капіталів

через картельні угоди та державно приватні партнерства

урядів з ТНК.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Зараз у світі більше ста міжнародних організацій, які

в тій чи іншій формі займаються проблемами навколишнь&

ого середовища. Найбільш авторитетна з них — Організа&

ція Об'єднаних Націй (ООН). Багато ініціатив і заходів цієї

організації присвячені екологічним проблемам. Одна з та&

ких — заснування у 2000 р. Глобального договору ООН,

який включає десять принципів, три з яких стосується на&

вколишнього середовища. Ці принципи спрямовані на інтег&

рацію цілей розвитку тисячоліття в практику бізнесу. До

ініціативи Глобального договору вже приєдналися близь&

ко 7 тис. організацій&партнерів, у т.ч. 5 тис. компаній з 130

країн. Серед них сотні банків, страхових та інших фінан&

сових компаній. Глобальний договір є добровільною ініціа&

тивою і передбачає набір призначених цінностей. Важли&

ва роль Договору — мотивація до інтеграції зусиль, кон&

солідації капіталів та їх спрямування на охорону навколиш&

нього середовища [3].

Важливим заходом сприяння інвестуванню сталого

низьковуглецевого розвитку є Фінансова ініціатива Програ&

ми ООН з навколишнього середовища (ФІ ЮНЕП) [8]. Ме&

режа цієї ініціативи в даний час об'єднує понад 200 учас&

ників (головним чином банків і страхових компаній). Кожна

фінансова організація, що приєднується до ФІ ЮНЕП, підпи&

сує її Декларацію і тим самим бере зобов'язання з форму&

вання механізмів для досягнення спільних цілей, які сприя&

ють сталому екологічному розвитку [3].

В контексті політики Глобального договору у 2006 р.

ФІ ЮНЕП була заснована програма "Принципи відповідаль&

них інвестицій (ПВІ) [9]. Ці принципи вже підписали понад

850 фінансових інститутів, в тому числі інвестиційні фонди,

банки, компанії з управління активами, інші ТНК. З них 40%

з Європи, 25% — з Північної Америки, ще 15% — з Оке&

анії, сукупні активи під управлінням яких перевищують 18

трлн доларів [10].

У 2003 році десятьма транснаціональними банками у

співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК)

запроваджені так звані принципи Екватора [11]. Ці принци&

пи, які підтримує вже близько 70 банків, застосовуються для

проектного фінансування великих, складних і дорогих про&

ектів, вартістю більше 10 млн доларів. За принципами Еква&

тора щорічно фінансується близько 70 млрд дол. Це

найбільш вражаючий приклад добровільних механізмів про&

ектного фінансування [3; 4; 5]. Таке фінансування особли&

во прийнятне для сталого низьковуглецевого розвитку.

Серед низки фінансово&інвестиційних ініціатив міжна&

родного характеру найбільшого поширення набули принци&

пи відповідальних інвестицій. На другому місці — фінансо&

ва ініціатива. Однак це далеко не повний перелік структур

та ініціатив, які в тій чи іншій мірі сприяють залученню інвес&

тицій у сталий низьковуглецевий розвиток. Враховуючи не&

формальний характер об'єднання зусиль ТНК в цих ініціа&

тивах та принципах і разом з тим узгоджувальний характер

роботи, цю групу інвесторів можна назвати картельною (кар&

тель — узгоджена діяльність).

У 2008 р. п'ять провідних фінансових інститутів, банки

(Credit Agricole, HSBC, Standard Chartered, і страхові ком&

панії Swiss Re і Munich Re) підписали нові принципи (відомі

як кліматичні принципи), розроблені з метою управління

ризиками та можливостями, викликаними зміною клімату.

У травні 2008 р. Standard Chartered, ADB і Johnson Controls

оголосили про своє партнерство в рамках проекту, назва&

ного The Energy Efficiency Multi&Project Financing Programme

з обсягом фінансування 114 млн дол. для сприяння інвесту&

вання сталого низьковуглецевого розвитку. Завдяки реалі&

зації цієї програми бізнес зможе щорічно заощадити від 20

до 40% енерговитрат [5].

Ще конкретнішою програмою сприяння інвестуванню

сталого низьковуглецевого розвитку є вуглецеві принципи

(Carbon Principles). Ці принципи розроблені в 2007 р.

шістьма найбільшими банками США. За цими принципами

всі проекти з будівництва енергетичних об'єктів, фінансо&

вані за участю банків&учасників, мають пройти спеціальний

екологічний аудит. Таким чином, банки&учасники заохочу&

ють інвестиції у енергоконверсію [3].

Міжнародна фінансова корпорація (МФК), яка здійснює

інвестиції в приватному секторі, теж має ряд екологічних

стандартів, які застосовуються до всіх проектів. МФК вимі&

рює вуглецевий "слід" свого інвестиційного портфеля. Всі

нові проекти МФК в реальному секторі зобов'язані звітува&

ти по викидах парникових газів перед затвердженням. МФК

навіть розробила інструмент для оцінки викидів парнико&

вих газів [5].

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

та інші міжнародні і регіональні банки аналогічного типу

використовують більшість механізмів екологічної відпові&

дальності, запропонованих МФК. Енергоефективність є не&

від'ємною складовою бізнесу в кожній сфері кредитної

діяльності цих банків [5].

Однак найбільш потужними інвесторами у світовій еко&

номіці є ТНК, які водночас поки що дуже мало інвестують у

сталий низьковуглецевий розвиток. Тим не менше, у долу&

ченні ТНК до інвестування сталого низьковуглецевого роз&

витку є взаємні передумови та інтереси, які загалом підпо&

рядковані цивілізаційним цілям. З одного боку, ТНК є вели&

кими продуцентами вуглецевих викидів, з другого — вони є

потужними продуцентами нових технологій, у т.ч. у сфері

енергоконверсії. Тобто ТНК є одночасно частиною самої

проблеми та способів її розв'язання. Проведені досліджен&

ня дали можливість з'ясувати спільність інтересів сталого

низьковуглецевого розвитку та зростання ТНК.

Інтереси сталого низьковуглецевого розвитку та ТНК

збігаються насамперед у глобалізації економіки. Реаліза&

ція антивуглецевої політики можлива насамперед в умовах

транснаціональної економічної діяльності. Тому, на думку

експертів Світового банку, при правильному виборі страте&

гічних ініціатив, стимулів та режиму регулювання, ТНК мо&

жуть і повинні вносити істотний внесок у боротьбу зі зміною

клімату [12].

Інвестиційні проекти розвитку безвуглецевої енергети&

ки є високо інноваційними і вимагають великих обсягів

фінансування НДДКР. Але однією з характерних рис сучас&

них ТНК якраз є їхні величезні витрати на НДДКР. На частку

ТНК у світі припадає більше 80% зареєстрованих патентів,

ноу&хау, ліцензій і фінансування світових НДДКР [13]. Тоб&

то рівень концентрації фінансування НДДКР у ТНК дуже ви&

сокий, що цілком відповідає високому рівню наукоємності

та інноваційноємної низьковуглецевої економіки.

Успіх залучення капіталів ТНК до інвестування сталого

низьковуглецевого розвитку можливий на базі державно&

приватного партнерства (ДПП), коли інтереси приймаючих

країн і ТНК співпадають. Тому уряди зацікавлені у залученні
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капіталів як "чужих", так і "своїх" ТНК, шляхом укладення

різних політичних, економічних і торгівельних союзів і

міжнародних договорів. ТНК в такій співпраці теж дуже за&

цікавлені, і у більшості випадків є ініціаторами співпраці [6].

Таким чином, транснаціональна інноваційна та інвести&

ційна діяльність ТНК є дуже сприятливою для забезпечення

сталого низьковуглецевого розвитку в глобальному масш&

табі. Це досягається завдяки спільності їх інтересів, а також:

1) стимулювання транснаціональної відкритості та економі&

чної інтеграції; 2) міжнародного регулювання сталого низь&

ковуглецевого розвитку, особливо енергоконверсії; 3)

транснаціональної гармонізації механізмів регулювання та

здійснення антивуглецевої політики.

Однак, недивлячись на великі потреби в капіталі для ста&

лого низьковуглецевого розвитку та великі інвестиційні мож&

ливості ТНК, статистика відстежує поки що дуже незначні

обсяги вкладених інвестицій. Наприклад, щорічні загальні

інвестиції у відновлювальну енергетику в останні роки ста&

новлять в межах 200—250 млрд дол. Водночас загальні за&

рубіжні інвестиції ТНК сягають 1,5 трлн дол. Отже на віднов&

лювальну енергетику з них припадає не більше 15%. Це

дуже мало, якщо врахувати загальну частку ТНК в інозем&

них інвестиціях (близько 90%) та високу інвестиційну ємність

сталого низьковуглецевого розвитку. Виходячи з останньо&

го аргументу, на відновлювальну енергетику, за нашими при&

пущеннями, мало б направлятись не менше половини іно&

земних інвестицій ТНК. Однак це лише припущення, оскіль&

ки офіційної світової статистики прямих іноземних інвестицій

ТНК у безвуглецеву енергетику досі немає.

Такий стан з інвестуванням великого капіталу ТНК у ста&

лий низьковуглецевий розвиток зумовлений, як показують

дослідження, багатьма причинами.

Перше. Відсутність глобальної (всеохоплюючої), ради&

кальної та зобов'язуючої антивуглецевої політки.

Друге. Вичікувальною позицією ТНК щодо подальшого

зростання інвестиційної привабливості сталого низьковуг&

лецевого розвитку з урахуванням комплексу чинників: еко&

логічних, економічних, енергетичних, політичних, соціаль&

них.

Третє. Відсутність або недостатня неефективність ме&

ханізмів стимулювання залучення транснаціональних інве&

стицій в низьковуглецеву економіку.

У зв'язку з цим пошук шляхів мотивації ТНК до залу&

чення їх великих капіталів до інвестування сталого низько&

ковуглецевого розвитку є дуже актуальним завданням. ТНК,

володіючи великими ресурсами і технологічними можливо&

стями можуть суттєво підсилити інвестиційний процес в ста&

лий низьковуглецевий розвиток.

Із проведених досліджень стало очевидно, що іституці&

ональне забезпечення транснаціонального інвестування ста&

лого низьковуглецевого розвитку має досить розгалужену

мережу. Сюди входять чисельні транснаціональні корпорації

(ТНК), які безпосередньо інвестують у низьковуглецеву еко&

номіку та численні міжнародні організації (формальні і не&

формальні), які покликані сприяти транснаціональному інве&

стуванню цієї сфери. Річний інвестиційний потенціал цих

структур оцінюється в трильйони доларів, що відповідає

щорічним інвестиційним потребам низьковуглецевої еко&

номіки. Однак цей потенціал спрямований у низьковуглеце&

ву економіку поки що менше ніж на 10%, що приблизно

настільки ж відповідає річним інвестиційним потребам низь&

ковуглецевої економіки (рис. 1).

Між тим глобальний характер системної діяльності ТНК

в найбільш повній мірі відповідає транснаціональному ха&

рактеру інвестування сталого низьковуглецевого розвитку

та розв'язанню проблеми скорочення вуглецевих викидів.

Практично по всіх основних напрямах діяльності інтереси,

можливості і потреби ТНК і сталого низьковуглецевого роз&

витку співпадають. Звідси очевидно, що низький рівень фак&

тичного інвестування ТНК в сталий низьковуглецевий роз&

виток зумовлений відсутністю глобальної антивуглецевої

політики, яка б обов'язково іммплементувалась в діяльність

ТНК.

Великі інвестиційні можливості мають так звані кар&

тельні формування, які представляють собою неформальні

об'єднання за певними (як правило, екологічними) принци&

пами та інтересами. До числа таких належать: 1) "форму&

вання відповідальних інвестицій"; 2) "фінансова ініціатива";

3) "принципи Екватора"; 4) "кліматичні принципи"; 5) "вуг&

лецеві принципи" та ін. Ці неформальні формування волод&

іють великим інвестиційним потенціалом та відповідною

ініціативою спеціалізованого інвестування у низьковуглеце&

ву економіку та енергетику. Однак їх реальні інвестиційні

вкладення у низьковуглецеву економіку та енергетику поки

що менші 5% їх потенціалу та інвестиційних потреб у цій

сфері. Причини ті ж, що і по ТНК — відсутність централізо&

ваної у глобальному масштабі антивуглецевої політики, яка

була б обов'язковою по відношенню до фінансових уста&

нов.

Водночас і картельні і корпоративні формування об'єд&

нує спільність причин низької участі в інвестуванні сталого

низьковуглецевого розвитку. Головна причина — викорис&

тання коштів за власними бізнесовими інтересами з тією

лише різницею, що в одних випадках з певним дотриман&

ням екологічних вимог, а в других — без такого обов'язко&

вого дотримання. До того ж дотримання екологічних вимог

Рис. 1. Інвестиційні потреби енергоконверсії, потенціал та оціночні інвестиції, млрд дол.

Джерело: розроблено автором за експертними оцінками [3; 5; 10].
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дуже слабка форма мотивації транснаціонального інвесту&

вання сталого низьковуглецевого розвитку. Натомість по&

трібна така система мотивації, особливо ТНК, яка б спону&

кала їх повністю вкладати кошти у енергоконверсію, особ&

ливо в розвиток відновлювальної енергетики. При цьому

великі обсяги капіталу, якими володіють ТНК, в т.ч. фінан&

сові, варті того, щоб були розроблені потужні механізми мо&

тивації цих структур вкладати потужні інвестиції у сталий

низьковуглецевий розвиток.

ВИСНОВКИ
1. Недивлячись на велику численність міжнародних

екологічних організацій, задекларованих у сприянні інве&

стування сталого низьковуглецевого розвитку, їх реаль&

на інвестиційна участь у цій сфері поки що дуже скромна.

Зумовлено це низкою причин: добровільний характер

створення та діяльності; велика чисельність проектів та

розпорошеність ресурсів; відсутність координації інвес&

тиційних заходів; відсутність системної економічної бази

діяльності.

2. Найбільш потужними інвесторами є ТНК, які володі&

ють великим економічним і фінансовим потенціалом. Прий&

нятність ТНК для інвестування сталого низьковуглецевого

розвитку — це спільність їх інтересів. Однак роль ТНК в інве&

стування сталого низьковуглецевого розвитку поки що дуже

мала і теж через відсутність глобальної системи мотивації

до інвестування в низьковуглецеву економіку.

3. Картельне інвестування окрім переваг має свої недо&

ліки — це добровільність, слабкість мотивації, безсис&

темність, секторальність, вибірковість. Тому інвестиції кар&

тельних формувань теж малі як в порівнянні з їх інвестицій&

ним потенціалом, так і в порівнянні з інвестиційними потре&

бами. Основна причина в тому, що відсутня ефективна цен&

тралізована в глобальному плані система мотивації інвести&

ційних процесів у сталий низьковуглецевий розвиток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сталий соціально&економічний розвиток України мож&

ливий лише за рахунок інтенсивного розвитку промисло&

УДК 658.589

С. І. Лихолет,
к. е. н., старший викладач,
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Lykholet,
Ph.D. in Economics, Senior lecturer, SHEI "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

NEW APPROACHES TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ECONOMIC STIMULATION
FOR INNOVATION ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Ефективна реалізація функцій управління промисловим підприємством досягається точним
вимірюванням процесу та його оцінкою. В статті запропоновано систему показників комплекс�
ної оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної діяльності промислових
підприємств.

Запропоновані показники надають об'єктивну оцінку процесу інноваційної діяльності та ефек�
тивності його стимулювання. Показники згруповано за п'ятьма наступними блоками: ефек�
тивність роботи національних дослідників; патентна продуктивність; патентоємність національ�
ного господарства; інноваційна активність; державна підтримка інноваційної діяльності.

Розроблено систему показників комплексної оцінки апробовану на основі статистичних да�
них щодо економічного стимулювання промислових підприємств України у 2005—2014 роках.

Практичне використання методичних положень щодо комплексної оцінки ефективності еко�
номічного стимулювання інноваційної діяльності промислових підприємств дозволяє форму�
вати управлінські рішення в інноваційній сфері, виходячи з задач забезпечення інтенсивного
розвитку підприємства.

 The effective management functions of industrial enterprise can be achieved with accurate
measurement of the process and its evaluation. The system of indicators for complex evaluating the
economic stimulation effectiveness of innovation activities is proposed.

The proposed indicators provide an objective assessment of the innovation activities and
effectiveness of its stimulation. The indicators are grouped into five blocks as the following: the
effectiveness of national researchers; patent performance; patent quantity in national economy;
innovative activity; state support for innovations.

The system of indicators for complex evaluating the economic stimulation effectiveness approved
on the basis of statistical data on economic stimulation for industrial enterprises in Ukraine in 2005—
2014, respectively.

Practical usage of methodological aspects for complex evaluating the economic stimulation
effectiveness for industry allows providing effective management decisions in the sphere of
innovations based on tasks of intensifying enterprise development.

Ключові слова: оцінка ефективності, економічне стимулювання, інноваційна діяльність, промислове

підприємство, трансфер технологій, показники ефективності.

Key words: evaluation of efficiency, economic stimulation, innovative activity, industrial enterprise, technology

transfer, indexes of efficiency.

вих підприємств, що досягається підвищенням продуктив&

ності праці, збільшенням доданої вартості в реалізованій

продукції, створенні нових ринків та нових продуктів.
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Це відбувається в рамках самовідтворювальної

інноваційної діяльності, яку здійснюють разом всі її

учасники: центри трансферу та комерціалізації техно&

логій (нових знань), посередники інноваційного проце&

су, суб'єкти господарювання. В свою чергу, однією із

ключових складових інноваційної діяльності промисло&

вих підприємств є її фінансове забезпечення, у тому

числі, за рахунок інструментів економічного стимулю&

вання.

Будь&який процес потребує функції управління. Для

ефективної реалізації цієї функції обов'язковою умовою

є оцінка процесу через його вимірювання. Поки не буде

сформована система оцінки ефективності економічно&

го стимулювання інноваційної діяльності промислових

підприємств, підтримка національних виробників інно&

ваційної продукції буде залишатись на низькому рівні.

Вважаємо, що за умов відсутності дієвої системи

економічного стимулювання інноваційної діяльності

промислових підприємств, не можливе суттєве покра&

щення темпів інноваційного розвитку національного гос&

подарства. Все це, на наш погляд, обумовлює ак&

туальність проблематики даної статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем інноваційної діяльності при&

свячено багато публікацій. Загалом інноваційна діяль&

ність як процес властивий певному суб'єкту досліджу&

ється в різних аспектах, формах, рівнях, видах. Існує

велика кількість як науково&теоретичних, так і суто прак&

тичних досліджень з цього приводу.

Проте лишаються нерозв'язаними багато проблем,

серед яких є розробка та апробація системи комплекс&

ної оцінки економічного стимулювання інноваційної

діяльності промислових підприємств, впровадження

якої сприятиме ефективному функціонуванню і розвит&

ку національної інноваційної системи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розроблення методичних положень і практичних

рекомендацій щодо удосконалення оцінки ефективності

економічного стимулювання інноваційної діяльності

промислових підприємств з метою забезпечення їх

інтенсивного розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка й апробація системи по&

казників комплексної оцінки ефективності економічно&

го стимулювання інноваційної діяльності промислових

підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Узагальнення окремих показників інноваційної

діяльності промислових підприємств, які взаємопов'я&

зані із показниками їх економічного стимулювання, доз&

воляє сформувати цілісну систему, яка комплексно ха&

рактеризує ефективність економічного стимулювання

інноваційної діяльності промислових підприємств.

В узагальненій системі комплексної оцінки ефектив&

ності економічного стимулювання інноваційної діяль&

ності промислових підприємств рівень результативності

патентної активності характеризують: коефіцієнт вина&

хідницької активності (КВА); коефіцієнт самозабезпе&

ченості власними винаходами (КС); коефіцієнт залеж&

ності від іноземних винаходів (КЗ).

Перші два показники відображають ефективність

роботи національних дослідників: відповідно, чим вище

їх значення, тим вища ефективність за даними показни&

ками. Позитивна динаміка значень третього показника

— коефіцієнта залежності, оцінюється у "зворотному

напрямку", тобто, чим нижче його значення, тим вища

ефективність національних заявників.

1. Коефіцієнт винахідницької активності (КВА) про&

понується визначати як відношення кількості національ&

них патентних заявок на винаходи, поданих в Україні, в

розрахунку на 1 000 осіб населення.

(1).

Оскільки винахідницька діяльність розглядається як

частина діяльності інноваційної, то кількість патентів —

важлива компонента оцінки інноваційної діяльності на

стадіях, що передують стадії виробництва. Крім того,

патенти використовуються у сучасній міжнародній ста&

тистиці в якості одного з основних індикаторів винахід&

ницької діяльності. В Україні спостерігається тенденція

до зменшення кількості патентних заявок на винаходи,

поданих національними заявниками. З 2005 року по 2014

рік їх кількість в розрахунку на 1 000 осіб населення

зменшилась з 0,08 до 0,06.

2. Коефіцієнт самозабезпеченості власними вина&

ходами (КС) пропонується визначати як відношення

кількості вітчизняних патентних заявок до всіх поданих

в Україні патентних заявок на винаходи.

(2).

За десять років (2005—2014 рр.) коефіцієнт само&

забезпеченості коливався від 0,63 до 0,51, а його се&

реднє значення становить 0,53. Тобто на національних

заявників припадає лише половина заявок на винахо&

ди, інша половина заявок надходить від іноземних за&

явників, що підтверджується розрахунками значень

відповідного показника.

3. Коефіцієнт залежності від іноземних винаходів

(КЗ) пропонується визначати як відношення кількості

іноземних і національних патентних заявок на винахо&

ди, поданих в Україні.

(3).

Кількість патентних заявок на винаходи, поданих

іноземними заявниками з 2005 року по 2014 рік збільши&

лась, паралельно відбувалось стрімке зменшення

кількості патентних заявок на винаходи, поданих націо&

нальними заявниками, що призвело до суттєвого зрос&

тання коефіцієнту залежності, який за десять років з

0,58 досяг значення 0,96.

Слід зазначити, що у випадку сучасної України

рівень внутрішньої винахідницької активності зали&

шається досить низьким, як і динаміка показників па&

тентної активності за 2005—2014 роки (рис. 1).

Як засвідчує наведена динаміка коефіцієнтів вина&

хідницької активності, самозабезпеченості власними ви&

находами, залежності від іноземних винаходів за ос&
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танні десять років, патентна активність національних

заявників суттєво зменшилась, що підтверджуються змі&

нами всіх трьох коефіцієнтів, а саме: перший коефіцієнт

з 2005 по 2010 рр. знизився на 0,02, другий коефіцієнт

знижувався поступово, а третій коефіцієнт, навпаки,

збільшився майже вдвічі. Але в 2010 та 2013 році відбу&

лось незначне пожвавлення.

До загальної системи показників комплексної оцін&

ки ефективності економічного стимулювання інновац&

ійної діяльності промислових підприємств пропонуєть&

ся також включити наступні два показника (4&й та 5&й),

які характеризують рівень патентної продуктивності.

Перший коефіцієнт відображає ефективність роботи

зайнятих у сфері наукових досліджень та розробок. З

використанням другого коефіцієнту визначається ефек&

тивність витрат на НДДКР.

4. Коефіцієнт патентної продуктивності за зайняти&

ми у сфері НДДКР (КППЗ) пропонується визначати як

відношення кількості патентів у резидентів країни до

зайнятих у сфері наукових досліджень та розробок (на

1000 осіб).

 (4).

Динаміка коефіцієнта патентної продуктивності за

зайнятими у сфері НДДКР означає, що якщо в 2005 році

на 1 000 зайнятих приходилось 64 патенти на об'єкти

промислової власності, то в 2014 році — вже 114 па&

тентів. Тобто, за десять розглянутих років патентна про&

дуктивність в національному господарстві збільшилась

на 78%.

Дана ситуація пояснюється тим, що, з одного боку,

кількість виданих патентів на об'єкти промислової влас&

ності національним заявникам з 2005 по 2014 рік зали&

шалась відносно стабільною, а з

іншого — суттєво скорочувалась

кількість зайнятих у сфері НДДКР

(за 10 років на 35%).

5. Коефіцієнт патентної продук&

тивності за витратами на НДДКР

(КППВ), пропонується визначати як

відношення кількості патентів у ре&

зидентів країни до витрат на НДДКР,

тобто як кількість патентів на 1

мільйон гривень відповідних витрат.

 (5).

Динаміка коефіцієнту патентної продуктивності за

витратами на НДДКР у 2005—2013 рр. показує, що в

2005 році на мільйон гривень витрат на НДДКР прихо&

дилось більше 2,1 патентів на об'єкти промислової влас&

ності, то в 2013 році — 1,2 патенти.

Визначальним фактором зменшення показника

відносної продуктивності є суттєве зростання витрат на

НДДКР. При дослідженні динаміки продуктивності вит&

рат на НДДКР у постійних цінах спостерігалась така ж

сама тенденція до зниження, проте не такими стрімки&

ми темпами як у поточних цінах (рис. 2).

Отже, за динамікою коефіцієнту патентної продук&

тивності за зайнятими у сфері НДДКР спостерігається

деяке зменшення темпів зростання, що пояснюється

уповільненням приросту кількості виданих патентів на

об'єкти промислової власності національним заявникам,

а за коефіцієнтом патентної продуктивності за витрата&

ми на НДДКР — стрімке падіння.

До загальної системи показників комплексної оцін&

ки ефективності економічного стимулювання іннова&

ційної діяльності промислових підприємств пропонуєть&

ся також включити наступні два показника (6&й та 7&й),

які характеризують процеси приросту патентів на об'єк&

ти промислової власності та патентоємності національ&

ного господарства.

6. Коефіцієнт приросту патентів на об'єкти промис&

лової власності (КПОПВ).

 (6).

Коефіцієнт приросту патентів на об'єкти промисло&

вої власності є допоміжним і відображає загальну кар&

тину стосовно кількості патентів виданих в Україні за

рік.
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Рис. 1. Динаміка показників патентної активності
у 2005—2014 рр.
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Рис. 2. Динаміка показників патентної продуктивності
в 2005 — 2014 рр.
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7. Коефіцієнт патентоємності

пропонується визначати як відно&

шення кількості патентів до валово&

го внутрішнього продукту. В 2014

році він становив 9,56 патентів на 1

млрд грн. ВВП.

 (7).

Коефіцієнт патентоємності

відображає загальну картину сто&

совно кількості патентів виданих в

Україні за рік.

Зменшення даного показника пояснюється більш

швидкими темпами приросту ВВП ніж темпи приросту

виданих патентів у період 2005—2010 рр., а в 2009 році

зменшення відбулося як за ВВП та і за кількістю вида&

них охоронних документів (рис. 3).

До загальної системи показників комплексної оцін&

ки ефективності економічного стимулювання інновац&

ійної діяльності промислових підприємств пропонуєть&

ся також включити наступні два показника (8&й та 9&й),

які характеризують процеси інноваційної активності

промислових підприємств та фінансування НДДКР при&

ватним (недержавним) сектором.

8. Коефіцієнт інноваційної активності промислових

підприємств (КІА) пропонується визначати як відношен&

ня інноваційно активних підприємств до загальної їх

кількості в промисловості.

 (8).

Наведені дані відносно інноваційної активності про&

мислових підприємств України за період з 2005 по 2014

рр. вказують на відносну нестабільність цього коефіці&

єнту, який змінюється як в напрямі зменшення, так і

збільшення. Проте в будь&якому разі його значення за&

лишається досить низьким.

Мінімально прийнятним значенням частки іннова&

ційних підприємств у країнах ЄС вважається 30%, а для

країн "старих" членів ЄС він перевищує 50%. Цей по&

казник є непрямим свідченням інноваційної активності

господарюючих суб'єктів економічної діяльності та

віддзеркаленням умов для проведення інноваційного

розвитку, які створює держава.

В Україні спостерігалось зниження кількості інно&

ваційно активних підприємств (26% у 1994 р. проти 12%

у 2005 р., і 11% в 2006 р.). Але за останні три роки з

(2012—2014 рр.) частка інноваційно активних підпри&

ємств збільшилась до 16—17%.

Слід зазначити, що серед країн Європейського Со&

юзу мінімальні показники інноваційної активності ма&

ють Португалія — 26% та Греція — 29%, але навіть

вони у двічі вищі, ніж в Україні. У порівнянні з країна&

ми&лідерами такими, як Нідерланди (62%), Австрія

(67%), Німеччина (69%), Данія (71%) та Ірландія (74%)

розрив з Україною ще більший і складає 3—4 рази.

9. Коефіцієнт фінансування НДДКР приватним (не&

державним) сектором (КПФ) пропонується визначати

співвідношенням обсягів фінансування НДДКР приват&

ним (недержавним) сектором та обсягів фінансування

НДДКР державним сектором національного господар&

ства.

(9).

Тенденція до поступового зменшення безпосеред&

нього державного фінансування науково&технічної

діяльності спостерігається в усіх розвинутих країнах,

натомість держава продовжує грати визначну роль,

приймаючи участь у фінансуванні фундаментальних

досліджень, НДДКР у військовій та космічній галузях,

та у підтримці ризикових проектів. Величезною зали&

шається роль держави у створенні відповідної інфра&

структури, сприятливої для інноваційного розвитку.

Однією із характерніших рис поточного стану справ

у інноваційній діяльності в Україні є те, що її фінансу&

вання здійснюється в основному за рахунок власних

коштів підприємств. Сучасні реалії є такими, що спря&

мовувати значний обсяг власних коштів на розвиток, у

тому числі й інноваційну діяльність, можуть собі дозво&

лити далеко не всі підприємства.

Отже, останнім часом в Україні спостерігається тен&

денція до зменшення частки приватного сектору в за&

безпеченні витрат на НДДКР (рис. 4).

Слід зазначити, що найголовнішим джерелом фінан&

сування інновацій, залишаються власні кошти підпри&
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ємств, тоді як на Заході ще з 1990&х важливим джере&

лом фінансування науково&технічної та інноваційної

діяльності стали банківський та венчурний капітал, що

дало змогу залучити чимало великих корпорацій, пен&

сійних фондів і страхових компаній.

Щодо конкретного поширення форм і методів еко&

номічного стимулювання інноваційної діяльності у краї&

нах&лідерах, то у країнах ЄС найбільшої популярності

набули низькопроцентні кредити підприємствам для

реалізації інноваційно&інвестиційних проектів.

Таким чином, механізм фінансування інноваційної

діяльності буде дійсно ефективним лише за умови по&

вноцінного функціонування фінансового ринку та ство&

рення спеціалізованих фінансових інститутів, в першу

чергу — венчурних фондів, чого в Україні досі не має.

До загальної системи показників комплексної оцін&

ки ефективності економічного стимулювання інновац&

ійної діяльності промислових підприємств пропонуєть&

ся включити наступні три показника (10&й, 11&й та 12&й),

які характеризують процеси результативності інновац&

ійних витрат, державної підтримки інноваційної діяль&

ності та результативності державної підтримки іннова&

ційної діяльності.

10. Коефіцієнт результативності інноваційних вит&

рат (КРІВ) пропонується визначати як відношення об&

сягу реалізації інноваційної продукції до загального

обсягу витрат на інноваційну діяльність.

(10).

За десять років коефіцієнт результативності інно&

ваційних витрат змінювався як в напрямі збільшення, так

— і зменшення, що вплинуло на його зменшення на

24%.

Наступні два показники характеризують рівень

державної фінансової підтримки інноваційної діяль&

ності. Перший коефіцієнт відображає частку держав&

ного фінансування інноваційної діяльності в загаль&

ному обсязі. За другим коефіцієнтом визначається ре&

зультативність державної підтримки інноваційної

діяльності.

11. Коефіцієнт державної підтримки інноваційної

діяльності (К
ДП

) пропонується визначати як відношення

обсягу державного фінансування інноваційної діяль&

ності до загального обсягу фінансування інноваційної

діяльності.
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Рис. 5. Державна підтримка інноваційної діяльності в 2005 — 2014 рр.

Таблиця 1. Показники комплексної оцінки ефективності економічного стимулювання
інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні у 2005—2014 рр.

Джерело: розраховано автором на основі [1—5].

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ефективність роботи національних дослідників 

1. Винахідницької активності 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
2. Самозабезпеченості 0,63 0,59 0,56 0,50 0,51 0,48 0,50 0,50 0,53 0,51
3. Залежності 0,58 0,71 0,79 1,02 0,98 1,08 0,99 0,99 0,9 0,96

Патентна продуктивність 
4. Патентної продуктивності за 
зайнятими у сфері НДДКР 64,11 77,28 86,89 91,00 82,36 88,97 97,31 96,87 108,5 114 

5. Патентної продуктивності за 
витратами на НДДКР 2,12 2,41 2,20 1,70 1,55 1,40 1,37 1,19 1,2 в.д. 

Патентоємність національного господарства 
6. Приросту патентів на об’єкти 
промислової власності 1,04 0,12 0,10 0,01 -0,09 0,04 0,07 -0,06 0,06 -0,05 

7. Патентоємності національного 
господарства 28,24 25,78 21,49 16,47 15,47 13,59 11,94 10,57 10,77 9,56 

Інноваційна активність 
8. Інноваційної активності промислових 
підприємств 0,12 0,11 0,14 0,13 0,13 0,14 0,16 0,17 0,17 0,16 

9. Фінансування НДДКР приватним 
(недержавним) сектором 0,59 0,53 0,46 0,43 0,48 0,51 0,50 0,47 0,49 в.д. 

Державна підтримка інноваційної діяльності 
10. Результативності інноваційних 
витрат  4,35 5,02 3,71 3,82 3,95 4,19 2,96 3,15 3,75 3,34 

11. Державної підтримки інноваційної 
діяльності  0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 

12. Результативності державної 
підтримки інноваційної діяльності 578,17 240,33 264,00 129,93 230,95 360,02 261,65 149,47 191,17 73,38 
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 (11).

Коефіцієнт державної підтримки інноваційної діяль&

ності в 2014 р. становив 0,05, це вказує на те, що частка

держави загальному обсязі фінансування інноваційної

діяльності складає лише 5%, що є його найвищим зна&

ченням за 10 років. У 2014 р. суттєвого зменшення заз&

нали як загальні обсяги фінансування, так і державні.

Що в кінцевому результаті призвело до зростання по&

казника.

12. Коефіцієнт результативності державної підтрим&

ки інноваційної діяльності (КРДП) пропонується визна&

чати як відношення обсягу реалізації інноваційної про&

дукції до загального обсягу державного фінансування

інноваційної діяльності.

Коефіцієнт результативності державної підтримки

інноваційної діяльності визначає обсяг реалізованої

інноваційної продукції у вартісному вимірі, що припа&

дає на одну грошову одиницю державної підтримки

інноваційної діяльності.

 (12).

У досліджуваний період відбувалось падіння дано&

го показника. В 2005 р. на одну гривню державного

фінансування інноваційної діяльності було реалізова&

но 578 гривень інноваційної продукції, що у 8 разів пе&

ревищує значення даного показника (73 грн.) у 2014 р.

На рисунку 5 проілюстрована залежність цих двох

показників, що проявляється в протилежному напрямі

змін одного показника внаслідок змін іншого, тобто за&

лежність між ними можна назвати (у певному сенсі)

обернено протилежною.

Таким чином, можна навести таблицю показників

комплексної оцінки ефективності економічного стиму&

лювання інноваційної діяльності промислових під&

приємств (табл. 1).

Практичне використання методичних положень

щодо комплексної оцінки ефективності економічного

стимулювання інноваційної діяльності промислових

підприємств дозволяє формувати управлінські рішення

в інноваційній сфері виходячи з задач забезпечення

інтенсивного розвитку підприємства.

ВИСНОВКИ
Розроблені методичні положення щодо оцінки

ефективності економічного стимулювання інноваційної

діяльності промислових підприємств на основі обгрун&

тування системи показників комплексної оцінки, яка

включає 12 показників.

Перші три показники (1&й, 2&й і 3&й) відображають

ефективність роботи національних дослідників. На&

ступні два показника (4&й та 5&й), характеризують рівень

патентної продуктивності. Вони, відповідно, відобража&

ють ефективність роботи зайнятих у сфері наукових

досліджень і розробок, ефективність витрат на НДДКР.

6&й та 7&й показники характеризують процеси приросту

патентів на об'єкти промислової власності та патентоє&

мності національного господарства.

8&й та 9&й показники характеризують процеси інно&

ваційної активності промислових підприємств і фінан&

сування НДДКР приватним (недержавним) сектором. 10&

й, 11&й та 12&й показники розкривають процеси резуль&

тативності інноваційних витрат, економічного стимулю&

вання та державної підтримки інноваційної діяльності,

а також результативності державної підтримки іннова&

ційної діяльності промислових підприємств.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питанням формування депозитної політики в Україні

до останнього часу не приділялося належної уваги. Це

пов'язано з тим, що попит на банківські послуги значно

перевищував пропозицію, висока інфляція, наявність

дешевих ресурсів — усі ці умови забезпечували високу

норму прибутку банківських операцій, змінюючи саму

природу їх ризику. А наявність ринку міжбанківського

кредитування, що добре виконує функцію рефінансуван&

ня "довгих" операцій, дозволяла банкам підтримувати

прийнятну структуру залучених коштів. Проте існуючий

механізм формування депозитної політики банку навіть

з урахуванням високого професіоналізму менеджерів і

застосування сучасних рекомендацій щодо ведення

фінансових справ, у яких береться до уваги вірогідність

негативних результатів, в Україні все ще має значний

ступінь ризику. Для мінімізації ризику і підвищення ефек&

тивності депозитної політики банку необхідно постійно

аналізувати і вдосконалювати роботу банківської уста&
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PROBLEMS OF FORMATION THE DEPOSIT PORTFOLIO IN TERMS OF VOLATILITY
OF THE DEPOSIT BASE AND THEIR SOLUTIONS

У даній статті розглянуто проблеми формування депозитного портфеля в умовах нестабіль�
ності депозитної бази, а саме: відтік грошових коштів з депозитних рахунків клієнтів, недовіра
клієнтів до банківських установ. Також розділено банки за рівнем ризику відтоку коштів з депо�
зитних вкладів та надано рекомендації щодо шляхів повернення вкладниками коштів до банків.

In this article reviewed the problem of forming the deposit portfolio in terms of instability of the
deposit base, namely the outflow of funds from deposit accounts, mistrust of customers to banks.
Also, banks are divided by level of risk outflow of funds from deposits and given recommendations on
ways to return money to depositors of banks.

Ключові слова: депозитний портфель, банківська установа, депозитна база, ризик.

Key words: deposit portfolio, banking institution, deposit base, risk.

нови по залученню депозитів. Невід'ємною складовою

ефективної роботи банківських установ є наявність дос&

татньої кількості ресурсів. На сьогодні банківські уста&

нови зіткнулися з рядом проблем, які головним чином

пов'язані з ресурсною базою банку. Основними з них є

відтік коштів клієнтів з рахунків банків та здешевлення

гривні по відношенню до долара США, що в подальшо&

му породжує нестабільність їх роботи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання ефективної діяльності банків, зокрема про&

блеми залучення ресурсів та питання розробки ресурс&

ної політики досліджувались у роботах таких науковців,

як О.Д. Василик, М.І. Савлук, В.Кириленко, О.І. Лав&

рушин, Л.О. Примостка, Н.І. Версаль, В. Жупанин,

С.Л. Коваль, А.Л.Лобанова та інші. Проте існує багато

суперечностей у визначенні цих аспектів, а також важ&

ливості цих проблем для умов сучасної економіки.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Головною метою дослідження є виявлення проблем

формування депозитного портфеля комерційних банків

в умовах нестабільності депозитної бази та пошук

шляхів їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах сьогодення основною метою депозитних

вкладень є перенесення вартості грошей у часі, а не отри&

мання доходу. Тобто ставка по депозиту теоретично не

має перевищувати рівень інфляції у країні. Понизити

процентні ставки вдасться тільки тоді, коли рівень

інфляції буде достатньо низьким, а національна грошо&

ва одиниця — достатньо стабільною. Тож, завданням

для стабільної діяльності банків та економіки в цілому

є підтримка ресурсної бази банку на достатньому рівні.

Це сприятиме подальшій стабілізації та покращенню

ефективності діяльності банківських установ.

Ефективним методом додаткового залучення бан&

ком коштів на депозити може стати застосування ком&

плексного обслуговування клієнтури. Крім традиційно&

го кредитно&розрахункового та касового обслугову&

вання, банк надаватиме своїм клієнтам низку додат&

кових послуг [1]. Постійне розширення діапазону по&

слуг, зниження їх вартості, покращення якості кредит&

но&розрахункового та касового обслуговування, на&

дання різноманітних консультацій сприятимуть

збільшенню обсягів кредитних ресурсів банку, забез&

печуючи йому належний рівень прибутковості при

здійсненні активних операцій. Велике значення для

стимулювання депозитів має гарантування банком

цілості переданих йому коштів. Цього можна досягти

страхуванням депозитів. В Україні за рахунок депо&

зитів банків створено фонд гарантування вкладів

фізичних осіб. Депозитна політика повинна бути взає&

мопов'язаною із кредитною політикою і забезпечува&

ти реалізацію останньої. Саме такий підхід на сьогодні

може забезпечувати ліквідність, фінансову стійкість і

одночасно прибутковість комерційного банку. Якісно

розроблена депозитна політика, що має максимально

задовольняти різноманітні цільові потреби клієнтів

шляхом розробки і впровадження модифікацій окре&

мих депозитів, передбачає встановлення детально об&

міркованих параметрів депозитних продуктів. Це дасть

змогу залучати більшу кількість клієнтів, завойовува&

ти нові сегменти ринку й проводити успішну конкурен&

тну боротьбу. Ефективна депозитна політика повинна

включати заходи щодо використання мотиваційних

інструментів та підвищення привабливості вкладів шля&

хом раціонального поєднання цінових і нецінових ме&

тодів маркетингової політики; особливостей депозит&

ної політики, що зумовлюються посиленням конку&

ренції. В умовах загострення конкурентної боротьби

між комерційними банками за ресурси та ефективні

напрями їх розміщення для підтримки своєї конку&

рентоспроможності та досягнення успіхів в сфері де&

позитної діяльності, залучення нових вкладників та за&

охочення існуючих до подальшої співпраці з банком,

повинен не просто запропонувати вкладникам опти&

мальну проценту ставку за депозитом, широкий асор&

тимент депозитних послуг та якісне обслуговування, а

й мотивувати клієнтів до вкладення коштів створивши

максимально сприятливі умови за депозитними вкла&

дами, які будуть заохочувати вкладників до розміщен&

ня їх заощаджень [5]. Важливим моментом у реалізації

депозитної стратегії є залучення та утримання замож&

них клієнтів, у т. ч. фізичних осіб.

Розглянемо більш детально, які проблеми мають

банківські установи при формування депозитного пор&

тфеля. Основною проблемою по формування депозит&

ного портфеля, яка на даний момент потребує негай&

ного вирішення є відтік грошових коштів з депозитних

рахунків клієнтів, який ще називають депозитним ри&

зиком.

За класифікацією НБУ даний ризик не виділяється

в окрему категорію, проте досить багато вчених приділя&

ють увагу вивченню саме цього виду ризику. Адже іден&

тифікація ризику в подальшому дасть змогу розвинути

методи його оцінку, а, як наслідок, і методи управлін&

ня.

Так як ризик це не лише ймовірність втрати, а й ймо&

вірність отримати додаткову вигоду, то при прийнятті

обгрунтованих доцільних рішень банк зможе отримати

додаткову вигоду.

Отже для стабільної роботи банку даний ризик не&

обхідно мінімізувати та заохочувати клієнтів, щоб вони

не тільки достроково не вилучали кошти, а й після закі&

нчення строку дії договору продовжили його дію.

Також однією з проблем є недовіра клієнтів до ста&

більності та надійності роботи банків. На сучасному

етапі банківська діяльність характеризується залежні&

стю ефективної діяльності банку від наявної бездоган&

ної репутації, відгуків про високу якість обслуговуван&

ня клієнтів. Все це свідчить про необхідність орієнтації

на задоволення потреб клієнтів при одночасному дот&

риманні усіх встановлених норм ліквідності та прибут&

ковості.

Однією з проблем є формування довіри у потенцій&

ного клієнта. Сьогодні рівень довіри населення до банків

в Україні є надзвичайно низьким, і важливим аспектом

цієї проблеми є економічні наслідки підвищення довіри

до банку [2].

Ще однією проблемою для банку є диверсифікація

депозитного портфелю банку. Завдання банку полягає

в поєднанні прибутковості та стабільності ресурсної

бази, а саме: її складової — депозитів фізичних осіб.

Для більш детально аналізу проведено кластериза&

цію деяких банків за рівнем ризику. Для оцінки депо&

зитного ризику було обрано 10 банків, а саме: Приват&

банк, Укрекімбанк, Райффайзен банк аваль, Укрсиб&

банк, ОТП банк, ВТБ, Альфа&банк,Банк, Дельта Банк,

Банк Кредит Дніпро та Платинум банк.

Для розподілу даних банків за рівнем депозитного

ризику використовувалась статистика по зобов'язаннях

даних банків. Для оцінки депозитного ризику скорис&

таємось коефіцієнтом варіації, що є універсальним по&

казником при оцінці будь&якого ризику, а в нашому ви&

падку депозитного. Вихідними значеннями для його

розрахунку слугували перелічені вище показники з ре&

сурсної бази банків за період з 01.01.2010 по 01.01.2015

[3].

На основі розрахунку коефіцієнтів варіації обрані

банки умовно розподіляються на області депозитного
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ризику: область припустимого, неприпустимого і кри&

тичного ризику.

Результати кластеризації та розподілу банків за

зонами депозитного ризику представлені у наступній

таблиці.

Як видно з рисунка 1, найбільш стабільними є бан&

ки третього кластеру, адже коефіцієнти варіації стро&

кових коштів як фізичних, так і юридичних осіб банків

даного кластеру мають близькі один до

одного значення. Що стосується інших

двох кластерів, то розбіжність у значеннях

тут дещо більша.

Кожна банківська установа має свої

особливості функціонування. Депозитні

ризики обумовлені дією множини факторів

— зовнішніх та внутрішніх.

До першого кластеру увійшли банки,

які умовно можна вважати найбільш ризи&

ковими з огляду на ресурсну базу, адже

коефіцієнт варіації за всіма показниками

перевищує 50%. Можна припустити, що

ризик відтоку строкових коштів з банку

Платинум банк досить високий, адже він

знаходиться в 4 групі за класифікацією

НБУ по величині активів і не є стійким. Про&

те не можна однозначно стверджувати про

негативну дію ризику, адже, як відомо, ри&

зик може призвести як до втрат, так і до

отримання вигод.

Для підвищення стабільності депозит&

ної бази в першу чергу необхідно вжити

заходів на макрорівні, створивши сприят&

ливі умови. Це повинні бути заходи НБУ по

стабілізації грошово&кредитного та валют&

ного ринків України, які б дійсно дали змо&

гу забезпечити стабільне функціонування всього банкі&

вського сектору [4].

До них слід віднести заходи по стабілізації курсу

національної валюти до долара США та створення умов

для припливу зовнішніх інвестицій, які дали б змогу роз&

виватися підприємствам і отримані ними прибутки вкла&

дати на депозитні рахунки, чим сприяли б збільшенню

обсягу депозитного портфеля банку та розвитку на ос&

№ 
п/п Банк     

 Кластер 1 

1 ДЕЛЬТА БАНК 91,98 75,61 70,92 59,44 

2 ПЛАТИНУМ БАНК 89,72 64,87 79,47 63,60 

 Кластер 2 

3 УКРЕКСІМБАНК 23,57 46,75 59,53 21,33 

4 АЛЬФА-БАНК 19,51 43,23 46,29 26,39 

5 БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 37,21 49,46 24,98 26,15 

 Кластер 3 

6 ПРИВАТБАНК 28,55 16,57 28,01 28,86 

7 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 10,48 16,92 7,73 20,19 

8 УКРСИББАНК 22,39 31,65 10,93 21,56 

9 ОТП БАНК 12,30 18,73 33,18 13,40 

10 ВТБ БАНК 24,61 27,08 32,25 11,27 

11 "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" 32,93 29,43 30,14 24,21 

Таблиця 1. Результати кластеризації та розподілу
банківських установ за зонами депозитного ризику, %

(значення — зона припустимого ризику; значення — зона неприпустимо&

го ризику; значення — зона критично ризику.

Рис. 1. Розподіл ризику за коефіцієнтами варіації строкових коштів
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нові даних ресурсів кредитної діяльності, що є основ&

ним джерелом доходу для будь&якого банку.

Що стосується ціноутворення, то єдиним напрямом

залучення додаткових коштів юридичних та фізичних

осіб та збереження вже існуючих клієнтів, які мають

намір забрати свої кошти є підвищення депозитних ста&

вок. Проте це рішення повинно бути обгрунтованим,

адже необхідно пам'ятати, що все ж депозити не при&

носять доходу для банку.

Тому необхідно розробити модель, для кожного

банку окремо, звертаючи увагу на специфіку його діяль&

ності, яка б дала змогу оцінити, який максимальний

відсоток банк може запропонувати своєму клієнту, щоб

при цьому порівнявши доходи та витрати, отримати при&

буток.

Ще один напрям — це диференціація тарифних ста&

вок для окремих вкладників як перспективний метод

ціноутворення банківських депозитів. Адже для клієнтів,

які вже довгий час зберігають кошти в даному банку і

через несприятливі умови раптом вирішили їх забрати,

можна запропонувати підвищення дохідності за депо&

зитом. При цьому ризик зняття вкладу значно менший

порівняно з новим клієнтом.

Одним з напрямів залучення нових клієнтів та збе&

реження вже існуючих клієнтів за нестабільної еконо&

мічної ситуації є форма депозиту, яка дає змогу зняти

кошти з рахунку в будь&який момент, не втративши при

цьому нічого. Якщо клієнт зніме депозит через тиж&

день, він отримає невеликий відсоток за свої кошти,

якщо ж подовжить термін дії договору, то з кожним

наступним періодом депозитна ставка буде зростати і

в кінці терміну вкладник зможе отримати максималь&

ний відсоток. Звісно, даний вид депозиту є більш вигі&

дним для вкладника, аніж для банку через немож&

ливість планування банком своєї діяльності та підви&

щення депозитного ризику. Проте за даних економіч&

них умов це є найоптимальнішим вирішенням пробле&

ми.

Також можна запропонувати вкладнику, у якого,

наприклад, гроші перебували на тримісячному депозиті

продовжити вклад після закінчення даного терміну ще

на три місяці і при цьому дещо збільшити депозитну став&

ку за лояльність клієнта.

ВИСНОВКИ
Для мінімізації ризику і підвищення ефективності

депозитної політики банку необхідно постійно аналі&

зувати і вдосконалювати роботу банківської установи

по залученню депозитів. Як перспективний напрям

удосконалення депозитних операцій можна запропо&

нувати розширення кола депозитних рахунків клієнтів

з різноманітним режимом функціонування, що нада&

ватиме вкладникам банку додаткові можливості по ви&

користанню своїх коштів із прийнятним рівнем доходів.

З метою ефективного здійснення депозитної політики

комерційним банкам доцільно розробляти відповідний

меморандум. Для подальшого розвитку депозитних

операцій та збільшенням даного джерела в ресурсній

базі доцільно удосконалювати існуючі та впроваджу&

вати нові інструменти, методи та моделі. Аналіз про&

блем формування депозитного портфеля банків та

оцінка депозитного ризику дали можливість зробити

висновок, що для зниження ризику відтоку коштів

клієнтів, що основним ресурсом для діяльності будь&

якої банківської установи в умовах нестабільності де&

позитної бази необхідно, в першу чергу, зберегти вже

існуючих клієнтів та ввести до депозитної лінійки гнучкі

умови обслуговування депозитних вкладів. Такий

підхід зумовить зростання довіри населення і приват&

ного сектора економіки до банку. Відтак, банк зможе

нарощувати обсяги надійних депозитів та використо&

вувати ці кошти для інвестування регіональних програм

розвитку економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Транснаціоналізація господарського життя стала

невід'ємною частиною сучасного світу. Процес поси&

лення ролі транснаціональних корпорацій (ТНК) у

світовій економіці носить глобальний характер. Лібе&

ральна ринкова економіка, яка домінує майже у всіх
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країнах, створює дуже сприятливі умови для розвитку

транснаціональних корпорацій. На ТНК припадає ос&

новна частина вивозу капіталу у вигляді прямих інвес&

тицій і переважна частина капіталовкладень в розроб&

ку новітніх технологій. Крім того, продаж товарів та

послуг іноземних філіалів транснаціональних компаній
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становить значну частину світової

торгівлі.

Великі розміри і економія на мас&

штабах виробництва дозволяють ско&

ротити витрати, встановити конку&

рентні ціни і збільшити величину при&

бутку корпорації. Крім того, доступ до

більш дешевих ресурсів, а також ос&

воєння нових ринків збуту дозволяють

підвищити ефективність і прибутко&

вість діяльності ТНК.

Актуальність цієї роботи підтвер&

джується всеохоплюючою діяльністю

ТНК, що призводить до посилення про&

цесу спеціалізації і кооперування між підприємствами

різних країн, посилення взаємозв'язку і взаємозалеж&

ності національних економік. Тому дослідження сфери

діяльності і політики ТНК, а також аналіз наслідків пе&

реміщення прямих іноземних інвестицій постає першо&

черговою задачею для вироблення моделі поведінки з

боку окремих держав, приймаючих прямі іноземні інве&

стиції (ПІІ), з метою ефективної взаємодії з міжнарод&

ними корпораціями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теорія та практика бізнесу транснаціональних кор&

порацій, науково&технічна діяльність ТНК, фінансові ме&

ханізми інноваційної діяльності ТНК та їх вплив на кон&

курентне середовище національної економіки знайшли

своє відображення в наукових публікаціях як вітчиз&

няних дослідників — І. Павленка [1], А. Філіпенко [10],

О. Рогача [10], О. Михайловської, Н. Фіц, Є. Вакуленко,

Г. Бака, І. Хоменко, В. Гейця [11], так і в працях за&

рубіжних фахівців — С. Шагуріна [4], А.П.Кірєєва [12],

П. Баклі, Р. Ентоні, К. Фрімена, Дж. Даннінга [10],

М. Портера, Й. Шумпетера та інших. Проте в економічній

літературі ще недостатньо добро вивчені наслідки діяль&

ності ТНК для країн приймаючих ПІІ від ТНК, невироб&

лені моделі поведінки національних урядів у взаємодії

з ТНК, не у повній мірі враховуються особливості функ&

ціонування ТНК у сучасній глобальній економіці та тен&

денції руху капіталів у різні географічні зони.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідити масштаби транснаціонал&

ізації і глобальні інвестиційні тенденції останніх років,

проаналізувати наслідки діяльності транснаціональних

корпорацій, визначити характер відносин між національ&

ними державами та ТНК і способи обмеження ринкової

влади останніх, а також сформулювати перспективи

зростання могутності та впливу ТНК на світову економ&

іку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На початок ХХІ століття у світі налічувалося при&

близно 70 тис. ТНК і 850 тис. їх філій. Близько 50 тис.

материнських компаній розташовано в розвинених краї&

нах. П'ять країн — Німеччина, Японія, США, Велика

Британія, Франція є районами базування для половини

материнських транснаціональних корпорацій промисло&

во розвинутих країн. На ці країни припадає також 2/3

сукупного вивозу прямих іноземних інвестицій. У про&

мислово розвинутих країнах розміщено близько 46%

усіх філій ТНК, у той час у країнах, що розвиваються,

— 42%. Сьогодні ТНК контролюють більше половини

світового промислового виробництва, близько 2/3

світової торгівлі, 4/5 кількості патентів і ліцензій на нову

техніку, технології та ноу&хау [1].

У 2014 році обсяг міжнародного виробництва ТНК

збільшився, забезпечивши створення доданої вартості

в розмірі близько 7,9 трлн доларів.

500 найбільших ТНК у світі отримали дохід у розмірі

31,2 трлн дол. і прибуток — 1,7 трлн дол. У таблиці,

складеної на основі даних журналу Global Fortune 500,

наведені 10 найбільших ТНК світу із зазначенням до&

ходів, прибутків та кількості працівників за результатом

2014 року [2].

Як можна побачити із таблиці 1, у співвідношенні

"прибуток/кількість працівників" найбільш ефективним

виглядає компанія Еxxon Mobil, де на одного робітника

приходиться 388.530 доларів прибутку, тоді як у Walmart

&7.437.

 Поява та розвиток транснаціональних корпорацій

безпосередньо пов'язані з їхньою зарубіжною інвести&

ційною діяльністю. Міжнародний рух підприємницько&

го капіталу, зокрема прямі іноземні інвестиції (ПІІ), ста&

ли базою для формування всесвітньої системи філій та

міжнародного виробництва ТНК. Головна причина

здійснення ПІІ — прагнення розмістити капітал у тій

країні і в тій галузі, де він буде приносити максималь&

ний прибуток, скоротити рівень оподаткування і дивер&

сифікувати ризик.

За даними Доповіді про світові інвестиції, представ&

леної Конференцією ООН з торговлі та розвитку (ЮН&

КТАД), глобальні потоки ПІІ скоротилися в 2014 році

[3]. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ)

знизився в 2014 році на 16% до 1,23 трлн дол. у по&

рівнянні з 1,47 трлн дол. в 2013 р. (рис. 1), що в основ&

ному пояснювалося нестійкістю світової економіки, не&

передбачуваністю політики для інвесторів і підвищени&

ми геополітичними ризиками. Крім того, поряд з нови&

ми інвестиціями мали місце випадки вилучення значних

обсягів раніше вкладених коштів.

Приплив ПІІ у країни, що розвиваються збільшився

на 2% і досяг безпрецедентно високого рівня 681 млрд

доларів і тепер на цю групу країн припадає 55% світо&

вих потоків ПІІ (рис. 1). Китай став найбільшим одержу&

вачем ПІІ в світі. П'ять країн, що розвиваються, входять

№ Назва корпорації Дохід
(млн $) 

Прибуток 
(млн $) 

Кіл-сть 
працівників Штаб-квартира 

1 Walmart 485651 16363 2200000 США
2 Sinopec Group 446811 5177 897488 Китай
3 Royal Dutch Shell 431344 14874 94000 Нідерланди
4 China National 

Petroleum 
428620 16359 1636532 Китай

5 Exxon Mobil 382597 32520 83700 США
6 BP 358678 3780 84500 Велика Британія 
7 State Grid 339426 9796 921964 Китай
8 Volkswagen 268566 14571 592586 Німеччина
9 Toyota Motor 247702 19766 344109 Японія
10 Glencore 221073 2308 106831 Швейцарія

Таблиця 1. 10 найбільших ТНК світу за 2014 рік

Джерело: [2].
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в першу десятку найбільших одержувачів ПІІ в світі (Ки&

тай, Гонконг, Сінгапур, Бразилія, Індія).

Приплив ПІІ в країни з перехідною економікою ско&

ротився в 2014 році на 52% до 48 млрд доларів. Регіо&

нальні конфлікти, падіння цін на нафту і міжнародні

санкції негативно позначилися на перспективах еконо&

мічного зростання і послабили інтерес інвесторів до

цього регіону.

У 2014 році приплив ПІІ в розвинені країни скоро&

тився на 28% до 499 млрд доларів. Однією з істотних

причин такого скорочення став продаж однієї з інозем&

них компаній своїх зарубіжних активів в Сполучених

Штатах [3].

Отже, виходячи із рисунка №1, ми можемо зробити

висновок про те, що перетік ПІІ із розвинутих країн до

країн, що розвиваються є сталою тенденцією останніх

2&х років. Пояснюється це темпами росту ВВП у Китаї

та інших країнах Азії та Південної Америки.

З точки зору розподілу за секторами спостерігаєть&

ся тенденція протягом останніх 10 років до збільшення

припливу ПІІ в сектор послуг. У 2012 році на частку сек&

тора послуг припадало 63% загального обсягу накопи&

чених ПІІ в світі, що більш ніж в два рази перевищувало

відповідну частку обробної промисловості (26%).

В сучасних умовах приймаючі країни, як розвинені,

так і ті, що розвивається, як правило, схвалюють

діяльність транснаціональних корпорацій на своїй тери&

торії. Більше того, у світі існує конкуренція між країна&

ми по залученню прямих закордонних інвестицій, у про&

цесі якої транснаціональні корпорації отримують подат&

кові знижки та інші пільги. Але існує і ряд проблем, по&

в'язаних з діяльністю транснаціональних корпорацій в

приймаючій країні. Насамперед це:

— небезпека перетворення приймаючої країни на

місце накопичення застарілих і екологічно небезпечних

технологій;

— захоплення іноземними фірмами найбільш розви&

нених і перспективних сегментів промислового виробниц&

тва і науково&дослідних структур приймаючої країни;

— можливість нав'язування компаніям приймаючої

країни неперспективних напрямків у системі поділу праці

в рамках транснаціональних корпорацій [4];

— експлуатація дешевої робочої сили без забезпе&

чення належних умов праці;

— використання могутності ТНК для ви&

тіснення конкурентів з галузі і встановлення

монополії;

— політичний тиск керівників філій ТНК

на правлячі кола приймаючої країни;

— використання трансфертного ціноут&

ворення транснаціональними корпораціями

з метою зменшення податкового тягаря; ви&

ведення доходів в країни з низьким рівнем

оподаткування (офшорні зони) з метою ухи&

лення від сплати податків в приймаючій

країні. Податкові втрати країн, що розвива&

ються через неповне надходження податків

з раніше ввезених інвестицій, безпосередньо

пов'язаних з офшорними центрами, склада&

ють, за оцінками, 100 млрд дол. на рік [3].

Незважаючи на об'єктивну критику діяль&

ності ТНК, все ж, вони є невід'ємною части&

ною сучасного світу та головною рушійною силою еко&

номічного прогресу і зростання, є найбільшими проду&

центами інноваційного і науково&технічного розвитку.

По&перше, відкриваючи філії, представництва в

третіх країнах, ТНК створюють робочі місця для місце&

вого населення, що призводить до підвищення добро&

буту нації, купівельної спроможності, а це збільшує по&

пит на товари та послуги на місцевому ринку і, в кінце&

вому рахунку, стимулює розвиток економіки країни.

По&друге, ТНК використовують частину коштів на

проведення науково&технічних розробок і, згодом,

впроваджують передові технології і нові методи робо&

ти у виробництво. Шляхом ліцензування високі техно&

логії і ноу&хау поширюються у приймаючій країні і ви&

користовуються місцевими підприємствами і фірмами.

По&третє, ТНК створюють конкурентне середовище в

приймаючій країні, спонукаючи місцеві підприємства підви&

щувати ефективність виробництва, шляхом зниження вит&

рат, заміни застарілих методів управління та маркетингу.

По&четверте, ТНК беруть активну участь у розвитку

інфраструктури країни, тому що для ведення госпо&

дарської діяльності потрібні водопостачання, електро&

постачання, транспортна інфраструктура: автомобільні

дороги, залізниці, морські порти, аеропорти для транс&

портування товарів.

По&п'яте, діяльність ТНК на території тієї чи іншої

країни підпорядковується національному законодав&

ству, невід'ємною частиною якого є сплата податків і

зборів до бюджету країни. За допомогою податкового

механізму ТНК поповнюють бюджети приймаючих країн

та збільшують їх державні доходи. За оцінками ЮНК&

ТАД, внесок зарубіжних філій транснаціональних

підприємств у державні бюджети країн, що розвивають&

ся становить приблизно 730 млрд дол. на рік. У серед&

ньому це близько 23% від загальної суми платежів, що

вносяться корпоративним сектором, і 10% від загаль&

ного обсягу бюджетних надходжень [3].

У країнах, що розвиваються обсяг платежів інозем&

них філій, що надходять до державного бюджету у

формі ліцензійних платежів за експлуатацію природних

ресурсів, митних зборів, податків з заробітної плати та

соціальних відрахувань, а також інших видів податків і

зборів, більш ніж у два рази перевищує суму їх платежів

у формі податків на їх доходи.

Рис. 1. Глобальні потоки ПІІ по групах країн,
1995—2014 роки (у млрд дол.)

Джерело: [3].
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Дослідження впливу ПІІ на економіку країн&реципієнтів,

проведені провідними вченими ЮНКТАД та ОЕСР, призве&

ли до висновку, що дії приймаючої сторони щодо стимулю&

вання або стримування конкуренції, а також вироблення

чіткої програми співробітництва з ТНК є найважливішими

чинниками, що визначають чи буде ефект від присутності в

економіці країни ПІІ позитивним чи негативним.

У своїй діяльності уряди керуються цілями, які спів&

падають або конфліктують із завданнями ТНК. Але ос&

кільки держави — основні політичні елементи міжна&

родної системи, всі компанії повинні діяти у встановле&

них ними юридичних та інституційних рамках. Специфі&

ка структури ТНК, їх продукції та послуг повинна відпо&

відати ринкам і юрисдикції країн, в яких вони діють.

З іншого боку, транснаціональні компанії вважають&

ся основними чинниками формування конкурентоспро&

можності країн та реалізації їх конкурентних переваг на

міжнародних ринках. Процвітання країни значною мірою

залежить від успіхів функціонуючих на її території ТНК,

при цьому велику роль відіграє державна економічна

політика. Крім того, діяльність ТНК за кордоном підви&

щує економічну і політичну могутність країни базування

та піднімає її авторитет на міжнародній арені. Тому уря&

ди приймаючих країн, а також країн базування, прийма&

ючи до уваги значення прямих іноземних інвестицій,

здійснюють державну підтримку ПІІ: надають державні

гарантії, страхують закордонні інвестиції, займаються

врегулюванням інвестиційних спорів, укладають угоди

щодо виключення подвійного оподаткування, здійсню&

ють адміністративну та дипломатичну підтримку.

Одним з головних напрямів формування інституцій&

ного середовища, необхідних для стимулювання інвес&

тиційного процесу, є створення гарантій збереження

інвестицій, стабільності умов їх здійснення [4].

Великі транснаціональні корпорації, зосереджую&

чи у своїх руках значні фінансові можливості, прагнуть

знайти додаткові джерела розширення своєї діяльності,

завоювання економічної влади, котра б поширювалася

не тільки на окремі ринки, але й на діяльність певних

держав. Найбільш розповсюдженим методом втілення

цих цілей є злиття та поглинання (ЗіП) компаній.

Основна причина реструктуризації компаній у формі

злиттів і поглинань криється в прагненні отримати і по&

силити синергетичний ефект, тобто взаємодоповнюю&

чу дію активів двох або декількох підприємств, сукуп&

ний результат якого набагато перевищує суму резуль&

татів окремих дій цих компаній.

Інші мотиви ЗіП: здійснити взаємодоповнення ре&

сурсів, досягти або посилити монопольне становище,

знизити податки або отримати податкові пільги, дивер&

сифікувати сферу економічної діяльності.

Згідно з даними медіакомпанії Thomson Reuters,

кількість злиттів і поглинань (ЗіП) у світі зросла на 47%

у 2014 році в порівнянні в 2013 роком, склавши 3,5 трлн

дол. та досягла найбільшої величини з передкризового

2007 року [5].

Десять з 15 найбільших поглинань у 2014 р. відбу&

лися за участю компаній, що базуються в Сполучених

Штатах, де кількість ЗіП зросла на 51,4% до 1,53 трлн

доларів. Європейський ринок злиттів і поглинань збіль&

шився на 55%, в той час як Азіатсько&Тихоокеанський

досяг найбільшого показника в історії — 716 млрд дол.

Збільшилась кількість угод, укладених в секторі ЗМІ

та розваг — 308,5 млрд дол. протягом 2014 року, більш

ніж у два рази перевищуючи рівень 2013 року, у той час

як ЗіП у секторі охорони здоров'я та енергетики збіль&

шилися на 94% і 66% відповідно.

У 2014 році істотно збільшилися транскордонні ЗіП,

зокрема загальна сума таких операцій склала 399 млрд

доларів.

На основі даних сайту InvestorPlace складено спи&

сок 10 найбільших злиттів і поглинань, що відбулися у

2014 році [6].

Мотивом більшості укладених угод слугувало нама&

гання посилити ринкову владу та укріпити своє положен&

ня в певному секторі економіки. Як реакція на посилен&

ня влади конкурента Comcast Corporation (CMCSA)

відбулося поглинання провайдера супутникового теле&

бачення DirecTV (DTV) найбільшою американською те&

лекомунікаційною компанією і одним з найбільших ме&

діа конгломератів AT&T Inc. (T).

Злиття виробників медичного обладнання компанії

Medtronic, Inc. (MDT) та ірландської компанії Covidien

(COV) безумовно дозволить Medtronic більш ефективно

конкурувати з корпорацією Johnson&Johnson (JNJ) в сек&

торі виробництва медичного обладнання, але більше

того, дозволить зменшити податковий тиск. Для отриман&

ня певних переваг об'єднана компанія буде базуватися в

Ірландії. Американські компанії не є прихильниками пе&

реведення прибутків, отриманих за кордоном, на тери&

торію своєї держави через надмірне податкове наванта&

ження, тому ця угода повинна вивільнити грошові кошти.

Аби не допустити надмірного посилення ринкової

влади транснаціональних корпорацій, більше 60 країн

№ Назва Ціна 
(млрд дол.) Сектор 

1 Kinder Morgan Inc (KMI) і Kinder Morgan Energy 
Partners LP (KMP) 

76 Енергетика

2 Comcast Corporation (CMCSA) і Time Warner Cable 
Inc (TWC) 

70 Мас-медіа

3 AT&T Inc. (T) і DirecTV (DTV) 67 Телекомунікації 
4 Actavis (ACT) і Allergan (AGN) 66 Фармацевтика 
5 Medtronic, Inc. (MDT) і Covidien (COV) 43 Охорона здоров’я 
6 Halliburton Company (HAL) і Baker Hughes 

Incorporated (BHI) 
35 Сервісні послуги в нафто- і 

газодобувній галузях 
7 Reynolds American, Inc. (RAI) і Lorillard Inc. (LO) 27 Виробництво тютюнових виробів 
8 Actavis (ACT) і Forest Laboratories 25 Фармацевтика 
9 Facebook Inc (FB) і WhatsApp 22 Соціальні мережі, обмін 

повідомленнями 
10 Novartis AG (NVS) і GlaxoSmithKline (GSK) 20 Фармацевтика 

Таблиця 2. 10 найбільших злиттів і поглинань 2014 року



23

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

світу ввели спеціальний режим, що передбачає контроль

за злиттями і поглинаннями. На національні та надна&

ціональні органи такі, як Європейська Комісія ЄС і Фе&

деральна торгова комісія США, покладена роль роз&

гляду правомірності ЗіП.

У грудні 1989 року Рада міністрів ЄС прийняла Рег&

ламент № 4064/89, який встановлював контроль над

злиттями підприємств (концентрацією). Він передбачає,

що будь&які концентрації компаній в масштабі Співто&

вариства, які створюють або посилюють таке станови&

ще, що заважає ефективній конкуренції на спільному

ринку чи на значній його частині, мають визнаватися як

несумісні зі спільним ринком [7].

Комісія розглядає тільки великі за масштабами злит&

тя з точки зору визначених критеріїв, тобто на момент

злиття фірми мають досягти певних порогових значень

величини обороту, зазначених в Регламенті.

Незважаючи на те, що механізм регулювання в даній

сфері ще недостатньо ефективний, все ж контроль з

боку ЄС за зловживанням домінуючим становищем ком&

паній перешкоджає вільному укладанню угод з метою

монополізації тієї чи іншої частини ринку. Санкції, що

застосовуються Комісією за порушення правил конку&

ренції передбачають накладання штрафу у розмірі 10%

сукупного річного обороту підприємств. Юрисдикція ЄС

поширюється на компанії інших держав і в тих випад&

ках, коли вони виступають на єдиному європейському

ринку через свої філії в країнах&членах ЄС. За правила&

ми ЄС відповідальність за протиправні дії філій покла&

дається на материнські компанії [4].

Для оцінки допустимості ЗіП розраховують індек&

си (показники) концентрації продавців на ринку, з яких

найвідомішим є індекс Херфіндаля&Хіршмена (HHI). З

1982 року в США HHI законодавчо визнаний важли&

вим показником при оцінці допустимості злиттів і по&

глинань в рамках "антитрестівського" законодавства

[8].

Відповідно до антимонопольного законодавства

США якщо значення HHI<1000, ринок є вільним і регу&

лювання злиттів і поглинань не потрібно. Якщо

HHI>1000 — в силу вступають контролюючі органи і

необхідним є отримання дозволу урядових органів для

укладання угоди. А у випадку, якщо HHI перевищує 1800

— ринок вважається високомонополізованим і для кож&

ного окремого випадку проводиться розслідування з

метою прийняття рішення.

Для додаткової оцінки ситуації використову&

ють індекс концентрації CR. Найчастіше розра&

ховують CR для трьох найвпливовіших компаній

в галузі. За значеннями коефіцієнтів концентрації

(CR) та індекса Херфіндаля&Хіршмана виділяють

три типи ринків:

I тип — висококонцентровані ринки: якщо

70%<CR<100% і 1800<HHI<10000;

II тип — помірно концентровані ринки: якщо

45%<СR<70% і 1000<HHI<1800;

III тип — низько концентровані ринки: якщо

CR<45% і HHI<1000.

Ринок харчової промисловості, її учасників,

економічні показники діяльності компаній та їх

ринкові долі представлені в таблиці 3 [9].

Отже, індекс Херфіндаля&Хіршмана дорів&

нює 1514, а індекс (коефіцієнт) концентрації для трьох

найбільших фірм складає 62%. Можна зробити висно&

вок, що ринок харчової промисловості є помірно кон&

центрованим, олігополістичним, тобто відноситься до II

типу, де 45%<62%<70% і 1000<1514<1800. За аме&

риканською практикою, з метою недопущення монопо&

лізації галузі, для проведення ЗіП необхідною умовою

є участь уповноважених контролюючих органів та от&

римання дозволу для укладання угоди.

У наступних роках очікується посилення впливу ТНК

на світову економіку, головним чином через глобальні

потоки прямих іноземних інвестицій. Згідно з прогно&

зами ЮНКТАД, світові потоки ПІІ збільшились в 2015

році на 11% до 1,4 трлн дол. при подальшому зростанні

до 1,5 і 1,7 трлн дол. відповідно в 2016 і 2017 роках.

Частка транснаціональних підприємств, що планують

протягом 2015—2017 років збільшити витрати на ПІІ,

зросла з 24% до 32%. Операції в сфері транскордон&

них ЗіП також виявляють тенденцію до зростання в 2016

році. Однак очікуваному пожвавленню може зашкоди&

ти ряд економічних і політичних факторів: невизна&

ченість, що зберігається в єврозоні, можливі наслідки

геополітичної напруженості і хронічна нестійкість в краї&

нах з перехідною економікою [3].

ВИСНОВКИ
Поява та розвиток транснаціональних корпорацій без&

посередньо пов'язані з їхньою зарубіжною інвестиційною

діяльністю. ТНК є провідними суб'єктами міжнародної гос&

подарської діяльності, які генерують основні фінансові

потоки через систему внутрішньо фірмових транзакцій та

трансферних цін між материнськими та дочірніми компа&

ніями. Слід зазначити, що в наш час перетік ПІІ із розвину&

тих країн до країн, що розвиваються, за даними ЮНКТАД,

є сталою тенденцією останніх 2&х років. Пояснюється це

темпами росту ВВП у Китаї та інших країнах Азії та Півден&

ної Америки. Найбільший приплив інвестицій у 2014 році

був у країни, що розвиваються — 55% — 681 млрд до&

ларів. Дуже важливу роль у цьому відіграють саме ТНК.

Вони діють через свої дочірні підприємства і філії в десят&

ках країн світу, мають величезний інноваційний, науково&

виробничий і ринковий потенціал. ТНК є найбільшими про&

дуцентами інновацій, ноу&хау та патентів, особливо у сфері

послуг. Найбільші ТНК розпоряджаються коштами, що пе&

ревищують розмір національного доходу багатьох суве&

ренних держав.

Назва компанії Товарообіг, 
млрд дол. 

Доля 
ринку, % Індекс Х-Х 

Nestle 100,6 24 576 
Archer Daniels Midland 93,2 22 484 
Unilever 67,7 16 256 
Mondelez International 35 8 64 
Danone 27,5 7 49
ABF 19,8 5 25
Kraft 18,3 4 16
General Mills 16,7 4 16 
Kellogg 14,2 3 9
Monsanto 13,5 3 9 
HJ Heinz 11,6 3 9
Want Want China 3,4 1 1
Сума 421,5 100 1514

Таблиця 3. Компанії в галузі харчової
промисловості, 2013 рік
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За останні роки зріс обсяг світового виробництва

ТНК, забезпечивши приріст доданої вартості у розмірі

7,9 тлрн. доларів. Діяльність ТНК та переміщення пря&

мих іноземних інвестицій у світовій економіці має нео&

днозначний характер. З метою забезпечення позитив&

ного ефекту від присутності в економіці країни ПІІ, прий&

маюча сторона має стимулювати конкуренцію в галузі

безпосередніх інтересів ТНК, а також виробити чітку

програму співробітництва з транснаціональними компа&

ніями для отримання позитивного результату.

Об'єктивним процесом останніх років також є збіль&

шення кількості злиттів і поглинань корпорацій між ТНК.

Кількість злиттів і поглинань (ЗіП) у світі зросла на 47%

у 2014 році в порівнянні в 2013 роком, склавши 3,5 трлн

дол. Реструктуризація компаній шляхом ЗіП веде до

поширення синергетичного ефекту, взаємного допов&

нення ресурсів, для посилення монопольного станови&

ща та диверсифікації. 10 із 15 найбільших поглинань

відбулася за рахунок американських ТНК. Більшість

поглинань пройшла в секторі енергетики, мас&медіа,

ЗМІ, розваг, фармацевтики та охорони здоров'я.

Аби не допустити надмірного посилення ринкової

влади ТНК, на уповноважені національні та наднаціо&

нальні органи покладена роль контролю та прийняття

рішення щодо правомірності ЗіП. Для боротьби з над&

мірною монополізацією секторів були створені комісії,

які використовують різні індекси концентрації продавців

на ринку, наприклад індекси Хервіндаля&Хіршмана (ННІ)

та індекс концентрації СR, які вказують на рівень кон&

центрації ринку, тим самим запобігаючи монополізму.

Серед 10 самих розвинутих ТНК у 2014 році най&

більшу ефективність показала компанія Exxon Mobil, у

співвідношенні "прибуток/кількість працівників", де на

одного робітника приходиться 388.530 доларів прибут&

ку, тоді як у Walmart &7.437 доларів.

Країнам, приймаючим ТНК та їх ПІІ , необхідно ство&

рити національні структури, які будуть контролювати

діяльність ТНК, стежити за сумлінним веденням бізне&

су усіма материнськими і дочірніми компаніями та за

дотриманням Кодексу поведінки ТНК. Також ці струк&

тури візьмуть на себе відповідальність щодо вдоскона&

лення системи міжнародних інвестиційних договорів.

Взагалі, слід зазначити, що в майбутньому вплив ТНК

на світову економіку буде тільки посилюватися саме за

рахунок стратегії розвитку ТНК, їх ПІІ та ЗіП.
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Постіндустріальні зрушення в суспільно&гос&

подарських відносинах, які змінюють баланс рушій&

них сил соціально&економічного зростання від
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У роботі розглянуто особливості процесів мотивування окремих носіїв людського капіталу та
їх груп. У рамках концепції управління людським капіталом запропоновано розглядати моти�
вування як процес збільшення продуктивної та зменшення деструктивної та фіктивної складо�
вих людського капіталу підприємства. Розглянуто екзогенний та ендогенний випадки впливу
процесів мотивування на людський капітал підприємства. Класифіковано процеси мотивації
та демотивації, які впливають на трансформацію продуктивної, фіктивної та деструктивної скла�
дових людського капіталу. В якості основних напрямів підвищення ефективності використання
людського капіталу підприємства запропоновано розглядати мотивацію високопродуктивних
носіїв людського капіталу, мотивацію інтелектуальної діяльності, мотивацію за результатами,
мотивацію творчості та використання елементів інтелектуального лідерства. На основі прове�
деного аналізу запропоновано управлінські механізми підвищення ефективності системи мо�
тивації носіїв людського капіталу підприємства.

The article considers the motivation of individual and collective human capital subjects. The concept
of human capital management treats motivation as a process of increasing productivity and reducing
destructive and fictitious components of human capital of the company. Exogenous and endogenous
cases of human capital motivation are being considered. Motivation and demotivation processes
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are grouped. The potential for more efficient use of human capital of the company includes motivation
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Ключові слова: людський капітал, персонал, теорія мотивації, управління людським капіталом, управ�

ління персоналом.

Key words: human capital, personnel, theory of motivation, human capital management, human resources

management.

фізичного та фінансового до людського капіталу, в

значній мірі змінюють характер взаємовідносин інди&

відуума як носія людського капіталу та підприємства.
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В значній мірі це зумовлене тим фактом, що особа,

яка в силу еволюції суспільно&господарської формації

перетворилася з пасивного учасника ринку праці на

активного гравця, який володіє чи не самим цінним в

сучасних умовах активом — людським капіталом, ус&

відомила важливість свої знань за здібностей для ус&

пішного функціонування підприємства. Таким чином,

перед сучасним роботодавцем постає надскладне

завдання не тільки створити умови, за яких носій

людського капіталу ефективно використає останній

для досягнення цілей підприємства, але й мотивувати

до накопичення як власного, так і людського капіта&

лу підприємства.

Процеси мотивації досить детально розглянуті в ро&

ботах іноземних та вітчизняних науковців. Зокрема се&

ред авторів найбільш відомих теорій мотивації слід

відзначити А. Маслоу [1], Ф. Герцберга [2], Л. Портера

та Е. Лоулера [3], Д. МакГрегора [4], Д. МакКлелланда

[5] В. Врума [6] та інших. Серед українських вчених, які

займалися проблематикою мотивації працівників слід

відмітити А.Колота [7], В.Стадника [8], В.Петренка [9],

та інших. Незважаючи на вагомий доробок науковців у

сфері мотивації процеси стимулювання індивідуумів та

їх об'єднань задля використання наявного у їхньому

розпорядженні людського капіталу розглянуто в нау&

ковій літературі не було.

Таким чином, перед нами постало завдання розроб&

ки теоретичних підходів до інтенсифікації процесів за&

лучення людського капіталу до досягнення цілей

підприємства в умовах сучасних соціально&економічних

відносин.

Зазвичай, під мотивацією дослідники розуміють

складний процес спонукання індивідуума до поведін&

ки, яка призведе до досягнення особистих, колектив&

них або суспільних цілей. При цьому формування такої

поведінки можливе як під впливом зовнішніх, так і під

впливом внутрішніх чинників по відношенню до носія

людського капіталу. Використання концепції управлі&

ння людським капіталом, запропонованої автором у

роботах [10; 11 та інших] дозволяє під новим кутом по&

глянути на теорію та практику мотивації на під&

приємстві. Традиційно, розглядаючи процеси моти&

вації, дослідники акцентували свою увагу на взаємов&

ідносинах працівник — підприємство. Основним кри&

терієм ефективності системи мотивації підприємства в

такому разі ставали повнота виконання працівником

своїх обов'язків. В умовах орієнтації на залучення та

максимально корисного використання людського ка&

піталу особи та групи осіб до досягнення цілей підприє&

мства така точка зору на ефективність мотиваційної

системи є неприйнятною. Таким чином, створені відпо&

відно до парадигми "управління персоналом" моти&

ваційні системи зазвичай працюють неефективно, так

як їм зазвичай не вдається залучити весь наявний

людський капітал до виробничо&господарських про&

цесів.

Тож, можна стверджувати, що результати мотива&

ційної політики підприємства впливають на співвідно&

шення продуктивних, фіктивних та деструктивних скла&

дових його людського капіталу, які в подальшому нази&

ватимемо П&Ф&Д моделлю використання людського ка&

піталу [11]. Розглянемо більш детально процеси фор&

мування та використання людського капіталу з точки

зору П&Ф&Д моделі. На першому етапі розглянемо її ста&

тичний випадок, для якого виконуватимуться наступні

умови:

— запас людського капіталу не змінюється з часом;

— зміна зовнішніх та внутрішніх чинників впли&

вають тільки на співвідношення продуктивної, фік&

тивної, та деструктивної складових людського капі&

талу.

На рисунку 1 зображено вплив процесів мотивації

та демотивації у ендогенному випадку моделі П&Ф&Д.

Стрілками позначені перетікання людського капіталу з

однієї складової в іншу, а саме:

1. Перетворення фіктивного людського капіталу в

продуктивний (процес М1) та навпаки (процес ДМ1).

Процеси М1 можна поділити на дві складові, а саме:

зростання рівня залучення людського капіталу внаслі&

док мотиваційної політики підприємства та створення

умов для використання тієї складової людського капі&

талу, яка раніше не могла брати участь у виробничо&гос&

подарських процесах на підприємстві. Процес ДМ1 по

суті є протилежним до процесу М1, тож, чинники, які

впливатимуть на його протікання будуть аналогічні,

щоправда зі знаком "мінус".

2. Перетворення деструктивного людського капі&

талу у продуктивний (процес М2) і навпаки (процес

ДМ2). Процеси М2 та ДМ2 пов'язані перш за все з ви&

користанням частки людського капіталу, яка може бути

використана під час виробничо&господарської діяль&

ності підприємства. Різниця між продуктивним та дес&

труктивним людським капіталом полягає тільки в цілях,

заради яких він використовується носієм чи групою

носіїв (відповідно відповідають/суперечать для про&

дуктивного/деструктивного). Тож, можна зробити

висновок, що процеси М2 та ДМ2 залежатимуть від

цільових орієнтирів носія чи групи носів людського

капіталу.

3. Перетворення деструктивного людського капіта&

лу у фіктивний (процес М3) і навпаки (процес ДМ3), ана&

логічно до попереднього випадку, також залежатиме від

цільових орієнтирів носіїв людського капіталу.

Таким чином, можна вважати, що процеси М1 та М2

протікають в більшості випадків як наслідок мотивацій&

ної політики підприємства. В свою чергу, ДМ1, ДМ2 та

ДМ3 являють собою наслідок явища демотивації носіїв

людського капіталу.

 

Рис. 1. Мотивація та демотивація
в ендогенному випадку моделі П7Ф7Д
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Вплив мотиваційних процесів на використання

людського капіталу будь&якого рівня з врахуванням

можливостей його притоку та відтоку (накопичення та

втрати) до системи (екзогенний випадок) у рамках мо&

делі П Ф Д, зображена на рисунку 2. Перед тим, як пе&

рейти до характеристики процесів, що впливають на

інтенсивність формування та втрати тієї чи іншої скла&

дової людського капіталу (позначені на рисунку 2 стріл&

ками), слід більш детально зупинитися на їх природі.

Отже, накопичення людського капіталу системи мож&

ливе за рахунок:

— притік у систему нових носіїв людського капіта&

лу (екстенсивне накопичення);

— накопичення додаткового людського капіталу

носіями, які являються членами системи (інтенсивне на&

копичення );

— накопичення людського капіталу внаслідок взає&

модії між носіями, які являються членами системи (си&

нергійне накопичення).

У свою чергу втрата людського капіталу можлива

за рахунок:

— відтік з системи носіїв людського капіталу;

— зношення наявного людського капіталу як

внаслідок старіння його носіїв (деградація людсько&

го капіталу), так і внаслідок втрати актуальності його

знань та навичок (моральне зношення людського ка&

піталу);

— зменшення людського капіталу внаслідок скоро&

чення взаємодії між носіями, які являються членами

системи (дисинергійна втрата).

Таким чином, процеси накопичення — втрати людсь&

кого капіталу можна умовно поділити на дві групи:

— процеси, пов'язані з кругообігом людського ка&

піталу системи та навколишнього середовища, які на ри&

сунку відмічені як Мв1,2,3 та ДМв1,2,3.

— процеси, пов'язані зі змінами величини людсь&

кого капіталу як окремих його носіїв (інтенсивне нако&

пичення та зношення), так і системи в цілому (синергійні

накопичення та втрата), які на рисунку відмічені як

Мз1,2,3 та ДМз1,2,3.

Отже, можна вважати процеси Мз1, Мв1, Дмз2 та

Дмв2 позитивними, або такими що сприяють досягнен&

ню цілей підприємства, а процеси Мз2, Мв2, Дмз1 та

Дмв1 відповідно негативними. Тож, природно, що пер&

шочерговим завданням для системи управління людсь&

ким капіталом є створення належних умов для нарощен&

ня позитивних та мінімізації впливів негативних процесів

зміни людського капіталу. Процеси Дмз3 та Дмз3 та Мз3

являються нейтральними щодо підприємства, адже не

впливають на його продуктивну та деструктивну скла&

дову. Процес Мв3 є конкурентним по відношенню до

процесів Мв1 та Мв2, бо вимагає прикладання зусиль

носіїв людського капіталу. Тож, у спрощеному вигляді

можна вважати, що

(1).

Таким чином, завданням ефективного управління

людського капіталу є нарощення Мв1 та мінімізація про&

цесів Мв2 та Мв3.

Розглянемо природу вищеописаних процесів нако&

пичення та втрати людського капіталу. Група процесів,

що пов'язані з перетіканням людського капіталу з зов&

нішнього середовища (Мз та ДМз) пов'язані:

— кадровою політикою підприємства, що передба&

чає як пошук та залучення людського капіталу необхід&

ної кількості та якості, так і звільнення носіїв з критич&

ною величиною деструктивного та фіктивного людсь&

кого капітал;

— мотиваційною політикою підприємства, яка впли&

ває на плинність носіїв людського капіталу.

Зміна величини внутрішнього людського капіталу

(група процесів Мв та ДМв) викликана:

— мотиваційною політикою підприємства, яка

впливає на прагнення носієм накопичувати власний

людський капітал, який відноситься до продуктивної

частини (для прикладу підвищувати власну кваліфіка&

цію);

— ціннісно&цільовими орієнтирами носія, які впли&

вають на його прагнення накопичувати власний людсь&

кий капітал (для прикладу опановувати нові знання та

навики, які можуть бути застосовані або на іншому

підприємстві або на іншій посаді);

— особливостями системи управління знаннями на

підприємстві та застосовуваної моделі лідерства, які

сприяють виникненню синергійних ефектів під час ви&

користання групового людського капіталу.

Таким чином, ефективна мотивація у системі управ&

ління людським капіталом повинна бути зосереджена

на наступних цілях:

— зменшення частки фіктивного (незадіяного)

людського капіталу окремих носіїв;

— гармонізації цільових орієнтирів носіїв людсько&

го капіталу та їх груп з цілями підприємства;

— стимулювання носіїв до нагромадження власно&

го людського капіталу;

— створення мотиваційного середовища, яке змен&

шує відтік носіїв високоякісного спеціального людсь&

кого капіталу;

— формування ефективної системи інтелектуально&

го лідерства на підприємстві, яке спрямоване на зрос&

тання групового людського капіталу внаслідок зростан&

ня ефектів синергії.

У таблиці 1 наведені управлінські технології, які, на

нашу думку, сприятимуть зростання ефективності вико&

ристання людського капіталу підприємства. Розгляне&

мо їх більш детально.

Мотивація носіїв високопродуктивного спеціально&

го людського капіталу. Сучасні управлінці давно вже
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взяли на озброєння крилату фразу І.Сталіна про те, що

"кадри вирішують все!". В умовах інтелектуальної еко&

номіки, основним рушієм якої є носій спеціального

людського капіталу, це твердження перетворилося в

окрему управлінську концепцію, яка отримала влучну

назву "війна за таланти". Сьогодні вже недостатньо

знайти чи навчити вузькоспеціалізованого фахівця.

Зважаючи на тяжіння працівника до використання ро&

бочого місця для досягнення власних цілей відносно

професійного зростання, перед СУЛК підприємства по&

стає завдання його утримати. Таким чином, поруч з тра&

диційними інструментами матеріальної мотивації пра&

цівникам кадрових служб слід приділяти окрему увагу

змісту роботи, професійному зростанню, здобуття

нових знань та навичок тощо висококваліфікованим

працівником.

Мотивація інтелектуальної діяльності. Накопи&

чення людського капіталу, а особливо його інтелек&

туальної складової, практично неможливе без

участі та доброї волі його носія. Формування мо&

тиваційного середовища, орієнтованого на здобут&

тя особою додаткового запасу спеціального людсь&

кого капіталу та актуалізації вже наявного являють&

ся невід'ємною частиною ефективної мотиваційної

системи сучасного підприємства. Зазвичай побутує

думка про те, що мотивація інтелектуальної праці

являє собою процес стимулювання застосування

креативних здібностей працівників для досягнення

цілей підприємства. Зважаючи на те, що на сьо&

годнішній день спектр професій та посад для яких

є обов'язковим використання елементів інтелекту&

альної праці неухильно зростає, можна констату&

вати те, що остання стає невід'ємною характерис&

тикою посади на сучасному підприємстві. Таким

чином, використання інтелектуальних здібностей

працівника стає невід'ємною частиною його поса&

дових обов'язків, а отже, існуючі системи мотивації

на підприємствах, які зазвичай побудовані на основі

застосування стимулювання за допомогою матері&

альної та нематеріальної винагороди мотивів осо&

би, необхідно удосконалити та пристосувати до сьо&

годення. На нашу думку, система мотивації інтелек&

туальної діяльності повинна містити три основні

складові, а саме:

— систему матеріальних та нематеріальних винаго&

род, які стимулюватимуть особу чи групу осіб до нако&

пичення спеціального людського капіталу;

— можливості для його накопичення (система внут&

рішнього чи зовнішнього навчання, база знань підприє&

мства, часткова чи повна компенсація витрат, пов'яза&

них з навчанням персоналу тощо);

— системи знаннієвоорієнтованих цінностей в кор&

поративній культурі підприємства.

Мотивація за результатами. Ключовою пробле&

мою ефективного використання людського капіта&

лу особи чи групи осіб являється суперечності їх

цільових орієнтирів та цілей підприємства. Саме

процес гармонізації цілей особи, групи (підрозді&

лу) та підприємства являється необхідною умовою

для підвищення ефективності функціонування

людського капітал. Таким чином, перед мотивацій&

ною системою підприємства постає завдання ство&

рення дієвих механізмів поєднання цільових орієн&

тирів носіїв людського капіталу та стратегічних,

тактичних і  оперативних цілей підприємства.

Найбільш популярним інструментом, що дозволяє

в значній мірі гармонізувати цілі носіїв людського

капіталу та підприємства, є встановлення взаємоз&

в'язку між додатковою винагородою працівника та

результатами діяльності окремого підрозділу чи

підприємства загалом. Так, залучення працівників

до акціонерів підприємства, встановлення розміру

премій та доплат в залежності від результатів діяль&

ності підприємства тощо значною мірою впливати&

ме на поведінку носія людського капіталу. Але, на

жаль, в постіндустріальну епоху використання

тільки монетарної винагороди недостатньо. Такі

мотиви носіїв людського капіталу, як професійне та

кар'єрне зростання, набуття нових знань чи нави&

чок, самостійність на робочому місці, цікавий зміст

праці, причетність до колективу тощо, можуть бути

широко використанні для формування відповідних

цільових орієнтирів особи та стимулювання їх до&

сягнення.

Мотивація творчості. Основною причиною існу&

вання фіктивної складової людського капіталу є не&

затребуваність його складових у певних функціональ&

них областей внаслідок особливостей технології, яка

застосовується на підприємстві. Зазвичай, найбільша

частка фіктивного капіталу виникає у продуктивних

системах зі значною автоматизацією та стандартиза&

цією технологічних процесів, детально розроблени&

ми та усталеними посадовими обов'язками, консер&

вативною корпоративною культурою тощо. Для таких
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Таблиця 1. Шляхи підвищення ефективності функціонування
людського капіталу підприємства
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підприємств характерним є відсутність підтримки

інноваційності серед працівників, що, в свою чергу,

робить залучення фіктивної складової людського ка&

піталу неможливим. Адже продукування нестандарт&

них рішень вимагає зазвичай володіння знаннями,

досвідом чи навиками у тих предметних областях, які

зазвичай не використовуються в типових технологіч&

них процесах. Таким чином, для залучення фіктивно&

го людського капіталу необхідно створити сприятли&

ве мотиваційне середовище для продукування інно&

вацій.

Лідерство. Тоді, коли традиційні механізми моти&

вації детально розглянуті у управлінській науковій та

практичній літературі, питання ефективного формуван&

ня групового людського капіталу, стимулювання

вільного розповсюдження знань між носіями людсь&

кого капіталу, сприяння виникнення синергійних явищ

внаслідок взаємодії їх між собою залишається розг&

лянутим недостатньо. Накопичення групового інтелек&

туального людського капіталу в значній мірі залежа&

тиме від стилю управління лідера у царині генеруван&

ня та розповсюджувача знань. На основі аналізу досл&

іджень в царині управління знаннями пропонується

виділяти чотири основних типи інтелектуального лідер&

ства.

— Монополізатор знань — тип лідера, який вико&

ристовує знання та інформацію для отримання моно&

польної влади над працівниками, колегами.

— Концентратор знань — тип лідера, який основну

увагу приділяє накопиченню знань своїх підлеглих та

нарощування їх інтелектуальних здібностей шляхом

залучення нових високоякісних носіїв спеціального

людського капіталу та постійного підвищення кваліфі&

кації існуючих працівників.

— Розповсюджувач знань — тип лідера, який на&

магається забезпечити розповсюдження та обмін знан&

нями між носіями людського капіталу задля підвищен&

ня їх обізнаності та компетентності, пошуку нових не&

традиційних рішень проблем, зменшення кількості штат&

них консультантів тощо

— Каталізатор створення знань — лідер, який

створює умови для генерування нових знань, підтри&

мує пошук нових рішень щодо реалізації типових за&

дач, прагне залучати нові технології та розробки на

підприємство, навіть якщо їх впровадження в корот&

костроковому періоді не приноситимуть економічно&

го ефекту.

Запропоновані підходи до підвищення ефектив&

ності використання людського капіталу підприєм&

ства, що спрямовані на зменшення його деструктив&

ної та фіктивної складових, є основою для створен&

ня мотиваційної системи сучасного підприємства, яке

зорієнтоване на максимальне залучення творчих

здібностей своїх працівників до досягнення власних

цілей.
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CONCEPTUAL PRECONDITIONS OF STOCKS DYNAMICS BASED ON MULTI7AGENT
APPROACH

Загальна концептуальна схема моделювання динаміки запасів, яку запропоновано до роз�
гляду у статті, включає 4 блока: ланцюг постачань, зовнішнє середовище, прогнозування по�
питу, вибір засобу доставки.

Ланцюг постачань включає виробничо�розподільчий центр, засоби доставки (вантажівки) та
віддалені склади, які віддалені від виробничо�розподільчого центру та містять запаси готової
продукції. Блок "Зовнішнє середовище" представлено клієнтами та конкурентами, їх поведін�
ка є фактором нестаціонарності системи. Використовується припущення про невизначений
попит клієнтів та невідому політику конкурентів, що може вплинути на кількість клієнтів. Безпо�
середньо з цим блоком пов'язаний блок "Прогнозування попиту", що відповідає за формуван�
ня розмірів та часу відправлення на склади партій товару. За доставку відправленого товару
відповідає блок "Вибір засобу доставки", який включає вибір типу та засобу доставки. У статті
представлено три мультиагентних моделі динаміки запасів підприємства: концептуальна мо�
дель поведінки агентів (КСДЗ), первинна модель динаміки запасів (ПМДЗ) та розширена мо�
дель динаміки запасів (РМДЗ). ПМДЗ та РМДЗ реалізовано у вигляді мультиагентних систем
(ПМДЗ на мультиагентній платформі NetLogo, а РМДЗ — на Object Pascal). КСДЗ має вигляд
концептуальної моделі (набору алгоритмів поведінки агентів у ланцюгу постачань). Кожна з мо�
делей орієнтована на певне коло задач, які виникають у процесі управління запасами у вироб�
ничо�розподільчий системі.

General conceptual diagram modeling the dynamics of stocks, which was proposed for review in
the article, includes four units: supply chain, the environment, demand forecasting, choice of means
of delivery.

Supply chain includes production and distribution center, delivery vehicles (trucks) and long�term
storage, which stand far from the production and distribution center and include stocks of finished
products. Block "external environment" represented clients and competitors, their behavior is a factor
in non�stationary system. Used assumptions about uncertain customer demand and competition
policies unknown, which may affect the number of customers. Directly connected to this unit is block
"Forecasting demand", responsible for the formation of the size and time of departure of
consignments to warehouses. The unit "The means of delivery" is responsible for he goods that were
sent, including the choice of type and means of delivery. The paper presents three models of dynamics
of multi�agent stock of the company: a conceptual model of behavior of agents, the primary model of
the stocks and expanded model of the stocks. The last two are implemented in the form of multi�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Моделювання динаміки запасів підприємства є важ&

ливим етапом управління запасами. Коректний вибір

моделі та правильний підбір її параметрів зменшують

дефіцит або дозволяють взагалі його уникнути, не ство&

рюючи при цьому надмірних товарних запасів. Це, в

свою чергу, в сучасній економічній практиці є обов'яз&

ковою умовою ефективного функціонування бізнесу.

Існує багато моделей динаміки запасів підприємства.

Найбільшу цікавість з практичної точки зору виклика&

ють ті, які можуть дати рекомендацію щодо кількості

товарів та термінів закупівель, що мінімізують витрати

підприємства на товаропотік, або ті, які можуть оптимі&

зувати структуру товаропотоку у підприємстві або лан&

цюгу постачань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та прикладні дослідження у галузі управ&

ління запасами отримали новий імпульс у зв'язку з роз&

витком крупних багатономенклатурних торгівельних

мереж, які ставлять більш жорсткі вимоги щодо лімітів

часу і витрат, фінансової ефективності. Нові завдання в

управлінні запасами ускладняються ще й тому, що пе&

реважна більшість підприємств працює у ситуації неста&

ціонарного зовнішнього середовища, параметри якого

досить швидко змінюються у часі. Різні аспекти пробле&

ми управління запасами досліджували відомі вітчиз&

няні та закордонні вчені: Б.А. Анікін, Д.Дж. Бауерсокс,

В.В. Вітлінський, А.М. Гаджинський, В.М. Даніч, Н.Дж. Ек&

вілайн, Т.Я. Лагоцький, Р.М. Лепа, Ю.Г. Лисенко, В.А. Ло&

тоцький, В.С. Лукінський, Т.В. Меркулова, Л.Б. Міро&

тін, Ю. І. Рижиков, М.В. Румянцев, В.І. Сергєєв, П.О. Ско&

белев, А.М. Стерлігова, Р.Б. Чейз, Л.В. Ширяєва,

Р.Ф. Якобс та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Віддаючи належне науковим результатам та при&

кладним розробкам у цій галузі, слід зазначити, що на

цей час існує необхідність створення сучасних моделей,

які б з високою ефективністю та досить високою уні&

версальністю дозволяли б в умовах нестаціонарного

середовища вирішувати задачі управління запасами на

підприємстві. Вимога універсальності є наслідком ба&

гатономенклатурності запасів: кожна одиниця номенк&

латури може потребувати своєї моделі управління за&

пасами, тоді як велика кількість одиниць робить немож&

ливим ручний підбір моделі для кожної з них.

agent systems (the primary model of the stocks — on multi�agent platform NetLogo, and the expanded
model of the stocks — in Object Pascal). The conceptual model of behavior of agents looks like a
conceptual model (a set of algorithms behavior of agents in the supply chain). Each model is focused
on a range of problems that arise in the process of inventory management in production and
distribution system.

Ключові слова: нестационарность, динамика запасов, мультиагентное моделирование, управление за�

пасами, дефицит.

Key words: non�stationarity, enterprise stocks dynamics, multi�agent modeling, stocks management, deficit.

Таким чином, побудова моделей, які б були резуль&

тативними для управління динамікою запасів за умов не&

стаціонарного зовнішнього середовища, має важливе

теоретичне значення, вона є також актуальною практич&

ною задачею.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Враховуючи переваги мультиагентного підходу,

саме він був обраний для моделювання динаміки запасів

логістичної системи в умовах нестаціонарного зовніш&

нього середовища. Розробка мультиагентних моделей

здійснювалася на підставі базових положень, що відоб&

ражені у загальній концептуальній схемі моделювання

виробничо&розподільчої системи та її потоків (рис.1).

Схема включає 4 блока: концептуальна модель лан&

цюга постачання (блок "Виробничо&розподільча систе&

ма"), концептуальна модель зовнішнього середовища

виробничо&розподільчої системи (блок "Зовнішнє сере&

довище"), блоки прогнозування и управління засобами

доставки. Перші два блоки утворюють власне мульти&

агентну систему, останні два блоки — це блоки управ&

ління запасами у ланцюгу постачань.

Блок "Виробничо&розподільча система" включає

виробничо&розподільчий центр, засоби доставки (ван&

тажівки) та віддалені склади (тобто такі, які віддалені

від виробничо&розподільчого центру та призначені для

обслуговування клієнтів на певній території), що

містять запаси готової продукції. Виробничо&розпод&

ільчий центр здійснює виробництво продукції і управ&

ління її поставками на склади, використовуючи алго&

ритми прогнозування попиту, управління засобами до&

ставки та чергами заявок. Передбачається, що засоби

доставки можуть бути власними або найманими. За до&

ставку товару відповідає блок "Управління засобами

доставки".

Безпосередньо з блоком "Виробничо&розподільча

система" пов'язаний блок "Прогнозування попиту", що

відповідає за формування розмірів та часу відправлен&

ня на склади партій товару. У цьому блоці здійснюється

не тільки прогноз попиту, але й розрахунок страхового

запасу на основі вибору найкращих методів. Можливість

вибору методу прогнозування і розрахунку страхового

запасу, яка передбачена концепцією моделювання, по&

в'язана з урахуванням нестаціонарності зовнішнього

середовища, а саме нестаціонарного попиту клієнтів.

Концепція моделювання передбачає, що зовнішнє

середовище представлено клієнтами (покупцями) та
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конкурентами, які пропонують товар — аналог або суб&

ститут. Саме їх поведінка зумовлює нестаціонарність

зовнішнього середовища: використовується припущен&

ня про невизначений попит клієнтів та невідому політи&

ку конкурентів, що може вплинути на кількість клієнтів

[4, с. 158—163]. Конкурентні відносини ланцюга поста&

чань реалізуються через правила переходу клієнтів до

конкурентів.

 

     Зовнішнє               середовище

Виробничо-розподільча система

Прогнозування попиту

Вибір методу прогнозування

Вибір методу розрахунку 
страхового запасу

Підбір параметрів методів

Коригування параметрів 
методу розрахунку 
страхового запасу

Коригування параметрів 
методу прогнозування

Управління засобами доставки

Вибір типу засобу доставки

Вибір засобу доставки

Правила переходу до 
конкурента

Конкуренти

• запаси
• розташування

Віддалені склади

• власні
• наймані

Засоби доставки

• створення
• функціонування
• вибуття

Клієнти

Управління поставками: 
• прогнозування попиту
• управління засобами 

доставки
• управління чергою 

заявок

Виробництво

Виробничо-розподільчий 
центр

Рис. 1. Концептуальна схема моделювання динаміки запасів виробничо7розподільчої системи

Хар-ка Модель 
КСДЗ ПМДЗ РМДЗ 

Призначення моделі – вибір алгоритму 
розрахунку страхового 
запасу;  
– вибір методу 
прогнозування попиту  

– оцінка дефіциту 
розподільчої системи та 
окремих складів; 
– оптимізація параметрів 
алгоритму прогнозування 
попиту з метою мінімізації 
дефіциту в системі 

– управління дефіцитом системи 
за допомогою її параметрів; 
– аналіз впливу різних чинників 
на цільові показники логістичної 
системи на основі побудови 
регресійних залежностей; 
– обгрунтування розташування 
складів з метою мінімізації 
дефіциту 

Принцип управління 
запасами 

Централізований Децентралізований Централізований 

Тип засобів доставки Власні Власні Власні та наймані 
Доступність засобів 
доставки 

Необмежений доступ Необмежений доступ Обмежений доступ 

Тип клієнтів Не ідентифіковані Постійні Постійні та мігруючі 
Життєвий цикл клієнта Не розглядається в моделі Випадкова поява, випадковий 

час існування, детерміноване 
вибуття 

Випадкова початкова кількість, 
випадкова поява, випадковий час 
існування, випадкове вибуття 

Формування попиту Заданий екзогенно Випадковий Нестаціонарний 
Прогнозування попиту Адаптивний алгоритм 

вибору методу 
прогнозування 

Метод Хольта Заданий метод або адаптивний 
алгоритм вибору методу 
прогнозування 

Реалізація Блок-схема Програма, написана 
спеціалізованою мовою 
(NetLogo) 

Прикладна програма (Object 
Pascal) 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика моделей динаміки запасів
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На рисунку 1 тонкі пунктирні стрілочки представля&

ють значущі інформаційні потоки, товсті суцільні — ма&

теріальні. Під значущими потоками маються на увазі ті,

які використовуються для розрахунків чи прийняття

рішення [1, с. 107—115]. Так, хоча виробничо&розпо&

дільчий центр фактично передає засобам доставки

інформацію про те, що вони мають прибути до місця за&

вантаження, але у рамках концепції вважається, що за&

соби доставки жодних рішень не приймають, а лише ви&

конують поставлене завдання.

Нами запропоновано до розгляду комплекс муль&

тиагентних моделей, орієнтованих на різні аспекти

управління запасами: концептуальну схему динаміки

запасів (КСДЗ), первинну (ПМДЗ) та розширену моделі

динаміки запасів (РМДЗ). Загальну характеристику мо&

делей наведено у таблиці 1.

Концептуальна схема динаміки запасів (КСДЗ). По&

дальшої деталізації загальна концепція моделювання

набула у моделі поведінки агентів, яка має умовну на&

зву "концептуальна схема динаміки запасів (КСДЗ)" і

описує структуру інформаційно&матеріальних потоків,

типи агентів та правила (алгоритми) їх поведінки.

Загальну структуру інформаційно&матеріальних

потоків КСДЗ зображено на рисунку 2. Суцільні лінії

відповідають матеріальним потокам, пунктирні —

інформаційним. Алгоритми поведінки агентів у КСДЗ

представлено у вигляді блок&схем на рисунках 3, 4.

1. Загальні положення. Модель КСДЗ є однопро&

дуктовою, мультиагентною, з дискретним часом. В мо&

делі присутні агенти наступних видів: агент&виробниц&

тво (завжди один), агенти&засоби доставки (вантажів&

ки), агенти&склади (розподільчі центри) та агенти&

клієнти (споживачі).

2. Агент&виробництво. На рисунку 3 представлено

схему функціонування агента&виробництва. Оскільки

початковий стан КСДЗ відповідає початку діяльності

підприємства (так само, як і початковий стан ПМДЗ) і,

як наслідок, відсутність даних для аналізу та подаль&

шого визначення параметрів для прогнозу і прийняття

рішень, у схемі агента&виробника присутній блок

"Ініціалізація", який імітує відсутні дані. У ньому зада&

ються початкові параметри для побудови прогнозу, а

також інші дані, що потрібні для початку виробництва.

Вважається, що ці дані вводяться на підставі експерт&

них оцінок.

У блоці "Отримання даних від РЦ" агент&виробниц&

тво отримує дані від усіх розподільчих центрів (РЦ) —

складів. Дані вже є агрегованими, тобто попит усіх

клієнтів зведено у один показник.
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Перевірка "Корекція потрібна?" визначає, чи по&

трібно вносити якісь зміни у механізм прогнозування

попиту, тобто обирати інші методи прогнозування та

розрахунку страхового запасу.

У випадку позитивної відповіді на це запитання у

відповідних блоках виконується вибір методів. Але у

деяких випадках зміни методів може бути недостатньо

для отримання адекватного прогнозу [5].

Можливими причинами можуть бути: престижність

товару, яка збільшилася, зміни цін на товари&субститу&

ти тощо. Ця ситуація вимагає додаткових заходів. Один

із заходів, який доцільно включити до моделі, — ціно&

ве регулювання попиту. Проводиться переоцінка това&

ру з урахуванням очікуваної еластичності попиту по ціні.

У якості значення еластичності повинна виступати екс&

пертна оцінка, бо у системи немає механізмів для роз&

різнення змін у попиті, які викликані тренд&циклічним,

випадковим та сезонним чинниками, від тих, які викли&

кані змінами у ціні. Після виконання корекцій (або якщо

під час перевірки "Корекція потрібна?" було отримано

негативну відповідь) будується прогноз попиту та роз&

раховується страховий запас. На базі цих величин та

фактичних залишків на складах, а також відстані до

складів, термінів роботи з постачальниками розрахо&

вується замовлення постачальникам. Після цього

здійснюється виробництво продукції, яке було заплано&

ване на поточний такт, та відвантаження на розподільчі

центри готової продукції у рамках їх потреб. Алгоритм

повертається у стан "Отримання даних від РЦ".

3. Агенти&склади. Функціонування агентів&складів є

досить простим та не містить розгалужень. Його прин&

ципову схему зображено на рисунку 4.

Як вже зазначалося, фактично початковим станом

моделі є початок функціонування фірми та, як наслідок,

відсутність будь&якої статистики продажів, дефіциту,

відвантажень тощо. Для того, щоб не додавати зайві

блоки та розгалуження, у алгоритм було додано блок

"Ініціалізація", який "імітує" наявність статистики. Дії

цього блоку аналогічні до дій однойменного блоку з

алгоритму агента&виробництва. У блоці "Збір даних",

відповідно до назви, виконуються акумуляція та агре&

гація даних про попит та дефіцит продукції. Після цього

послідовно виконуються відправка накопичених даних

на виробництво для проведення аналізу, прийом това&

ру, який було відвантажено та доставлено на поточно&

му такті, та його складська переробка, відвантаження

товару клієнтам. Потім алгоритм повертається до бло&

ку "Збір даних".

4. Агенти&засоби доставки за наказом агента&ви&

робництва доставляють розраховану кількість това&

ру, після чого безумовно повертаються до агента&ви&

робництва. Фактично, окрім отримання від нього на&

рядів на доставку, вони не контактують на високому

рівні з навколишнім середовищем та не виконують

перевірок (на низькому рівні вони, звісно, оцінюють

свій стан, можливість руху у заданому напрямку, чи

досягнуто цільовий склад/виробництво, тощо, але

такі елементарні операції властиві усім агентам не&

залежно від специфіки функцій, які вони виконують,

і тому не становлять інтересу з точки зору управлін&

ня запасами).

Тут під високим рівнем розуміються функції

агентів, які властиві їм як елементам ланцюга постачань,

а під низьким — ті, які властиві усім інтелектуальним

агентам взагалі.

Первинна модель динаміки запасів (ПМДЗ). Вона є

першим варіантом програмної реалізації КСДЗ і побу&

дована у середовищі розробки мультиагентних систем

NetLogo.

Базові припущення моделювання, що закладено у

концептуальній схемі (КСДЗ) уточнено наступним чи&

ном.

1. Загальні припущення. Є один виробник продукції,

від одного до тридцяти п'яти регіональних складів.

Кількість товару, що виробляється за один такт, регу&

люється користувачем. Модель є однопродуктовою.

2. Склади. У ПМДЗ аналізом та прогнозуванням по&

питу займаються агенти&склади. Місткість складів об&

межена. Користувачем задається період аналізу (один

такт, сім тактів чи тридцять тактів — день, тиждень чи

місяць). Після досягнення кінця періоду кожен склад

будує прогноз попиту на базі накопиченої за період суми

попиту за методом Хольта [2]. Цей метод був обраний з

двох причин.

По&перше, він адаптивний та може коректно прогно&

зувати часовий ряд із трендом. По&друге, для побудови

наступної ітерації достатньо знання параметрів, поточно&

го спостереження та результату однієї попередньої іте&

рації. Параметри методу Хольта задаються користувачем.

Кількість періодів прогнозування залежить від відстані до

заводу&виробника та швидкості агентів&вантажівок.

За результатами прогнозу, наявними залишками та

товаром, що знаходиться у дорозі, розраховується по&

треба кожного складу в товарі за наступною формулою:

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +−−+ bDefOWQDTE *)

7
*(;0max (1),

де E, T, — компоненти прогнозу за методом Холь&

та, D — відстань до складу, Q — залишок товару на

складі на момент замовлення, OW — товар в дорозі,

Def — дефіцит, який згладжено за методом експонен&

ційного згладжування (по тижнях), b — коефіцієнт стра&

хового запасу.

Страховий запас розраховується як доля від основ&

ної частини замовлення (з урахуванням товару у дорозі

та наявного запасу) [6, с. 300—309]. Доля задається ко&

ристувачем. Після розрахунку страхового запасу він

додається до основної частини. Результат порівнюєть&

ся з місткістю складу. Якщо він перевищує її, то на ви&

робництво передається замовлення у розмірі макси&
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мальної місткості складу, інакше замовлення передаєть&

ся без змін. Від'ємне замовлення не передається.

3. Клієнти. Агенти&клієнти створюються на кожно&

му такті моделі. Появлення кожного агента є незалеж&

ною випадковою величиною з рівномірним розподілом.

Імовірність появлення та кількість агентів, які можуть

з'явитися за один такт, задаються користувачем. Під час

створення агент&клієнт має деякий нормально розподі&

лений попит, параметри якого також задаються вручну.

Вважається, що клієнти дотримуються раціональності

у своїй поведінці [3, с. 207].

В момент появи у "світі" моделі агент&клієнт орієн&

тується на найближчий склад та з наступного такту пря&

мує до нього з постійною швидкістю (швидкість задаєть&

ся у коді моделі і не має відповідного візуального еле&

менту управління). Якщо агент&клієнт наближується до

складу на відстань, яка менша за відстань, що він про&

ходить за один такт, йому надається статус "наближаєть&

ся". Це робиться для того, щоб агент не "перескочив"

пункт призначення. Тобто, якщо на наступному кроці

агент&клієнт вже має статус "наближається", то вва&

жається, що він досяг складу та спробував придбати

товар. Мова йдеться про спробу, бо у будь&якому ви&

падку клієнт зникає з системи. Якщо його попит мен&

ший за наявний запас складу, то запас складу змен&

шується на величину попиту клієнта. Якщо попит аген&

та&клієнта більший за товарний запас складу, то запас

(якщо він є) списується повністю, а дефіцит збільшується

на різницю між попитом та запасом до списання.

4. Вантажівки. Агенти&вантажівки створюються

агентом&виробником безпосередньо під час отриман&

ня замовлень від складів. Місткість вантажівки задаєть&

ся користувачем. Якщо замовлення більше за місткість,

то вантажівки створюються до того моменту, поки все

замовлення не буде розміщено. На наступному після

створення такті вантажівки вирушають до цільового

складу. Алгоритм "наближення" реалізовано так само,

як і у агентів&клієнтів. Після досягнення складу ванта&

жівка намагається розвантажитися. Якщо вільне місце

у складі більше за вантаж, то запас складу збільшуєть&

ся на величину вантажу, інакше запас складу

збільшується до максимального значення, а решта то&

Кількість 
складів 

Середня 
відстань 

Квадрат 
середньої 
відстані 

Залишок Товар на 
колесах Дефіцит Сукупний 

запас системи 

8 27.56 759.60 961.63 845.88 35.25 1 772.27 

8 28.03 785.76 1 002.45 877.11 37.63 1 841.94 

8 27.20 740.05 1 033.81 859.60 33.13 1 860.28 

8 20.22 408.71 924.80 676.66 41.99 1 559.47 

8 26.61 708.13 878.12 810.14 36.72 1 651.55 

4 27.65 764.34 653.78 756.00 53.71 1 356.08 

4 26.11 681.51 525.92 756.95 48.31 1 234.57 

4 20.50 420.14 494.06 586.53 43.50 1 037.09 

4 23.01 529.36 516.36 651.60 46.81 1 121.15 

4 20.25 410.09 440.73 576.49 45.92 971.30 

2 26.80 718.50 256.60 606.26 62.76 800.10 

2 14.98 224.53 244.79 380.90 52.79 572.90 

2 33.68 1 134.49 278.49 788.24 66.89 999.84 

2 20.95 438.70 238.74 520.89 58.07 701.56 

2 27.38 749.94 261.56 639.70 57.99 843.28 

Таблиця 2. Взаємозв'язок між середньою відстанню до складу
та дефіцитом і сукупним запасом системи у моделі ПМДЗ

Рис. 5. Взаємозв'язок між середньою відстанню до складу та дефіцитом і сукупним запасом
системи (логарифмічна шкала)
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вару зникає (вважається, що, не маючи задовільних

умов зберігання, товар псується). У будь&якому випад&

ку агент&вантажівка залишає систему. З точки зору

припущень моделі це означає, що виробник має прак&

тично необмежені можливості з доставки товару, що

не відповідає дійсності, але приймається як теоретич&

но можлива ситуація.

5. Виробник. Функцією агента&виробника (вироб&

ництва) є виробництво продукції, формування та

відправлення замовлень на склади. Усі замовлення

складів обробляються та відправляються у повному

обсязі.

Важливими показниками ефективності управління

запасами є дефіцит та сукупний запас товару в розпо&

дільчий системі, до якого в моделі було включено стра&

ховий запас на складах та товар "на колесах" (у ванта&

жівках).

Модель ПМЗД орієнтована на оцінку дефіциту роз&

подільчої системи та окремих складів в залежності від

параметрів системи та оптимізацію параметрів алгорит&

му прогнозування попиту з метою мінімізації дефіциту

в системі, зокрема, з її допомогою було досліджено

питання щодо залежності дефіциту від відстані до

складів та їх кількості.

На основі імітаційних експериментів було встанов&

лено, що дефіцит та сукупний запас системи майже не

залежать від середньої відстані до складів (рис. 5), дані

для розрахунку наведено у таблиці 2.

Це означає, що за умови сталого режиму роботи

(тобто коли кількість складів є незмінною протягом три&

валого часу, а ринок не спіткають значні коливання)

збільшення запасів на віддалених складах не є доціль&

ним з точки зору мінімізації дефіциту та сукупного за&

пасу системи. Підкреслимо, що в реальній логістичній

практиці менеджери прагнуть збільшити запаси на більш

віддалених складах з метою уникнення дефіциту.

Модель ПМДЗ передбачає прогнозування попиту

за допомогою моделі Хольта, яка є адекватним інстру&

ментом прогнозування в умовах досить стійких трендів,

що досить часто не спостерігається в реальній прак&

тиці. З урахуванням нестаціонарності поведінки спо&

живачів виникає необхідність розробки моделі дина&

міки запасів підприємства, яка б реалізовувала ме&

ханізм вибору методу прогнозування, найбільш адек&

ватного для конкретного набору даних. Такою модел&

лю стала розширена модель динаміки запасів (РМДЗ),

яка була створена для вибору оптимальних методів

прогнозування попиту в умовах нестаціонарного зов&

нішнього середовища.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

За результатами проведених експериментів з

ПМДЗ було встановлено, що за умов дотримання при&

пущень моделі дефіцит та сукупний запас системи май&

же не залежать від середньої відстані до складів. Це

означає, що за умови сталого режиму роботи збіль&

шення запасів на більш віддалених складах не є доц&

ільним з точки зору мінімізації дефіциту та сукупного

запасу системи, хоча у реальній логістичній практиці

спостерігається тенденція до збільшення запасів на

віддалених складах.

Модель РМДЗ є достатньо гнучкою для проведення

досліджень ланцюга постачань у різних напрямах, якщо

конфігурація ланцюга, який досліджують, має вигляд: "ви&

робник (або група виробників, яка для цілей моделювання

може бути представлена як один мета&виробник)" — "відда&

лені склади" — "кінцеві споживачі (до них також можна

віднести ланки, які торгують дрібним оптом та вроздріб)".
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Реінжиніринг бізнес&процесів виступає як один із

інструментів антикризового управління і запровад&

жується для того щоб підприємства швидко реагували

та були адекватні до нових потреб на ринку отриманих

переваг. Такі умови стимулюють до застосування реі&

нжинірингу не як інструменту кардинальних та першо&

чергових заходів, а як поступового направленого на

управління та адаптацію діяльності підприємств. У рам&

ках теорії адаптивного управління реінжиніринг бізнес&

процесів управління направлений на поліпшення вироб&

ничо&комерційної діяльності та забезпечення належ&

ного рівень конкурентоспроможності на національно&

му і закордонному ринках вітчизняних машинобудів&

них підприємств.
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THE HIERARCHY LEVELS OF BUSINESS PROCESS REENGINEERING MANAGEMENT
AT THE EXAMPLE OF ENGINEERING ENTERPRISES

Проаналізовано зв'язок між рівнями, процедурами та результатами при запроваджені реін�
жинірингу, досліджено бізнес�процеси за класифікаційною ознакою за різновидами виробни�
чо�комерційної діяльності. Запропонована ієрархія рівнів бізнес�процесів управління при реі�
нжинірингу, що на відміну від існуючих, доповнена бізнес�процесами, які визначено за класи�
фікаційною ознакою, що надасть можливість управляти, здійснювати діагностику та оцінюва�
ти функції і процедури бізнес�процесів та їх взаємозв'язок, з метою виявлення проблемних
сфер у взаємопов'язаних процесів спільного спрямування в контексті цілей розвитку підприє�
мства: операційних бізнес�процесів, бізнес�процесів управління та бізнес�процесів забезпе�
чення. Надано авторське визначення категорії "реінжиніринг бізнес�процесів управління".

Analyzed the relationship between levels, procedures and results in the implementation of
reengineering business processes studied by the classifications for the production kinds of activities.
The proposed hierarchy levels of business process reengineering in management, in contrast to the
existing amended business processes that are defined by the classification features that provide
the ability to manage, implement and evaluate diagnostic functions and procedures of business
processes and their relationship, in order to identify problem areas in the joint direction of interrelated
processes within the context of enterprise development objectives: operational business processes,
business process management and business process software. Courtesy of the author's definition
of the "reengineering of business processes management".

Ключові слова: ієрархія рівнів, реінжиніринг бізнес�процесів управління, ландшафт, класифікаційна оз�

нака, машинобудівні підприємства.
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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

Дослідженням сутності, складу та функцій бізнес&

процесів присвячені праці при реінжиінрингу: М. Хам&

мер та Дж. Чампі [1], В.В. Репин та В.Г. Елиферов [2],

Б. Андерсен [3], Л.В. Єльнікова та П.В. Брінь [4]. Од&

нак, не в повній мірі досліджені ієрархії рівнів саме

бізнес&процесів управління при реінжинірингу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є визначення бізнес&процесів за кла&

сифікаційною ознакою за різновидами виробничо&ко&
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мерційної діяльності. Відповідно до мети поставлено та

вирішено такі завдання: надати їх перелік та здійснити

ієрархічну залежність рівнів бізнес&процесів управлін&

ня при реінжинірингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Бізнес&процеси машинобудівних підприємств висту&

пають об'єктами для здійснення аналізу, оцінювання ре&

зультатів, визначення доцільності та, при необхідності,

його реінжинірингу. Досліджуючи сутнісні характерис&

тики понятійно&категоріального апарату "реінжиніринг

бізнес&процесів" і науково&методичні положення реін&

жинірингу бізнес&процесів було вдосконалено модель

проведення на основі виділення класифікаційної озна&

ки бізнес&процесів за різновидами виробничо&комер&

ційної діяльності підприємств.

Отже, така класифікація дозволить виявляти про&

блемні області діяльності підприємства та запроваджу&

вати реінжиніринг взаємопов'язаних процесів спільно&

го спрямування у контексті цілей розвитку. Виділивши

у складі бізнес&процесів підприємства операційні про&

цеси, процеси управління та процеси забезпечення опе&

раційної діяльності підприємства, зазначимо наступну

класифікаційну модель:

— бізнес&процеси управління — це кардинальна

зміна або суттєве перетворення процесів управління, що

надасть можливість змінити систему керування всього

підприємства в цілому та досягти поставлених цілей і

способів реалізації стратегії у майбутньому;

— бізнес&процеси операційної діяльності — це кар&

динальна зміна або суттєве поліпшення процесів опе&

раційної діяльності підприємств, що надасть можливість

змінити спеціалізацію, його основну діяльність. Такий

вид реінжинірингу у свою чергу можна успішно запро&

ваджувати тільки за умови взаємодії процесів централь&

ного управління та процесів забезпечення операційної

діяльності;

— бізнес&процеси забезпечення — це їх кардиналь&

на зміна або суттєве поліпшення, результатом якого є

вивільнення додаткових ресурсів та оптимізація їх ви&

користання у суміжних бізнес&процесах.

Встановлено зв'язок між рівнями, процедурами та

результатами реінжинірингу, враховуючи класифікац&

ійну ознаку бізнес&процесів (табл. 1).

Процесний підхід до управління машинобудівними

підприємствами передбачає проектування бізнес&про&

цесів. Інструментом дослідження та виявлення необхі&

дної кількості та складу бізнес&процесів використовує&

мо проектний ландшафт бізнес&процесів машинобудів&

них підприємств, що грунтується на поєднанні ландшаф&

ту процесного підходу до управління міжнародного

стандарту системи менеджменту якості ISO серії 9001

та карти бізнес&процесів верхнього рівня, що надає змо&

гу проаналізувати бізнес&процеси та виявити їх взаємоз&

в'язок з об'єктами управління у розрізі трьох основних

блоків. Виділивши таку класифікаційну ознаку, що пред&

ставлена вище, бізнес&процеси, наприклад, документо&

обігу відносимо до бізнес&процесів управління, бо до&

кументування є процесом обліку та обігу операційної

діяльності машинобудівних підприємств.

Нова модель проектування ієрархії рівнів бізнес&

процесів управління, складається з моделі "As is", що у

перекладі з англійської означає "Як є" та моделі "To be",

що означає "Як має бути". На рисунку 1 зображуємо по&

слідовність дій при реалізації реінжинірингу у створенні

моделей бізнес&процесів.

Надалі для реалізації вище вказаної послідовності дій

при проектуванні ієрархії рівнів бізнес&процесів вважає&

мо за потрібне дослідити існуючі бізнес&процеси машино&

будівних підприємств. Загальна кількість функціонуючих

бізнес&процесів на досліджуваних машинобудівних

підприємствах 23, що розподілені серед трьох блоків, заз&

начимо наступне: 8 бізнес&процесів управління — M, 12

основних бізнес&процесів B та 2 бізнес&процеси забезпе&

чення S. Також у попередніх дослідженням нами було виз&

начено три зони бізнес&процесів, за шкалою важливості&

проблемності. Зона 1 включає ті процеси, що функціону&

ють нормально та не потребують перепроектування. Зона

2 охоплює ті процеси, у яких присутнє дублювання функц&

іональних обов'язків. Зона 3 включає ті процеси, які по&

трібно кардинально перепроектовувати, тобто запровад&

жувати їх реінжиніринг бізнес&процесів управління. При

розподілі відносимо бізнес&процеси ідентифікації та про&

стежування, управління невідповідною продукцією/по&

слугами до бізнес&процесів забезпечення. Документуван&

ня, навчання персоналу, внутрішні пе&

ревірки, коригувальні та запобіжні дії

до бізнес&процесів управління, що по&

требують першочергових дій при реі&

нжинірингу (рис. 2).

Рівні Процедури Результати 
1 2 3 

Бізнес-процеси 
управління 

Перегляд політики і цілей.
Зміна оргструктури та персоналу. 
Аналіз і контроль керівництва бізнес-процесів 

Досягнення стратегічних цілей та 
конкурентоспроможності  

Бізнес-процеси 
операційної 
діяльності 

Підвищення якості продукту/послуги
Автоматизація основних засобів. 
Взаємозаміна персоналу основних бізнес-процесів 

Забезпечення доходу підприємства та 
задоволеності споживачів 

Бізнес-процеси 
забезпечення 

Скорочення часу, витрат та персоналу на виконання 
процесів. 
Мобілізація ресурсів. 
Заміна деяких процесів на аутсорсинг 

Забезпечення фінансовими, кадровими та 
інженерно-технічними ресурсами 

Таблиця 1. Зв'язок між рівнями, процедурами та результатами при проведенні реінжинірингу
на підприємствах

Авторська розробка.

 
 

 

Побудова моделі «As 
is» 

Оцінка 
результативності «As 

is»

Розробка моделі «To 
be» 

Рис. 1. Блок7схема проектування ієрархії рівнів бізнес7процесів



39

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Реалізація реінжинірингу на машинобудівних під&

приємствах, спроектовано нову модель бізнес&процесів

машинобудівних підприємств "Як має бути", що грун&

тується на моделі "Як є", у якій бізнес&процеси роз&

межовані за групами: М — бізнес&процеси управлін&

ня, В — бізнес&процеси операційної діяльності та S —

бізнес&процеси забезпечення.

Зазначимо основні вдосконалення при ієрархії

рівнів бізнес&процесів управління при реінжиінрин&

гу:

Рис. 2. Ієрархія рівнів реінжинірингу бізнес7процесів управління "Як є" ТОВ "Діконт"
та ТОВ "Вестрон" за 2014 р. (розроблено автором)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги

Замовник 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ УПРАВЛІННЯ (М) 

Внутрішні 
перевірки 

М5 

Управління 
невідповідною 
продукцією S2 

Постійне 
вдосконалення 

M8 

Коригувальні 
та  

запобіжні дії 
М6 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (В) 

Управління 
замовленням 

В1

Задоволеність 
замовника  

В3 

Взаємодія з 
замовником 

В2 

Планування 
виробництва  

В4

Контроль у процесі 
виробництва 

В6 

Введення 
виробничих процесів 

В5 

Остаточний контроль 
В7 

Закупівлі 
В9

Перевірка 
закупленої 
продукції та 

послуг  
В10

Оцінка 
постачальника 

В8

Технічне 
обслуговування 
обладнання 

В11 

Управління засобами 
вимірювальної 

техніки  
В12 

Спеціальні процеси з 
менеджменту 
навколишнього 
середовища 

В13 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (S) 

Навчання 
персоналу 

M4

Документація 
системи 

менеджменту 
M1 

Задоволеність

Замовник 

Аналіз зі сторони 
вищого 

керівництва M7 

Управління 
документами 

M2 

Управління  
записами 

M3 

 

 

де  
 
- БП, що потребують реінжинірингу 
поступового; 
 
- БП, що першочерговий         
реінжиніринг. 

Ідентифікація та 
простежуваність S1 
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— по&перше, три критично&проблемні бізнес&процеси:

документація системи менеджменту М1; управління доку&

ментами М2; управління записами М2. Отже, за результата&

ми попередніх досліджень, ми вважаємо за доцільне об&

'єднати в один бізнес&процес: організація документообігу

М1. Запропоновано об'єднати функціональні обов'язки та

скоротити обсяги документації, також мінімізувати функції

дублювання контролю та управління за документами;

— по&друге, об'єднано процеси основної діяльності

за певними групами: група основних процесів надання

послуг замовнику; група основних процесів виробницт&

ва; група основних процесів управління закупівлями;

група основних процесів експлуатації та ремонту. Вирі&

шуємо проблему послідовності та паралельності бізнес&

процесів, таким чином піднімаємо рівень ефективності

функціонування бізнес&процесів;

— по&третє, постає потреба у поступовому реінжи&

нірингу наступної зони бізнес&процесів, що і дозволить

нам досягти оптимального результату у 20% перепро&

ектованих бізнес&процесів на підприємствах.

Також зазначимо бізнес&процеси управління, до

яких відноситься процес навчання персоналу. На прак&

тиці вважається, що процеси управління виступають

важливими та основними. На такі процеси розрахована

левова частка бюджету підприємства за рахунок, яких

підприємство отримує прибуток. Натомість бізнес&про&

цеси забезпечення виступають другорядними у вироб&

ничо&комерційній діяльності підприємства.

Вважаємо за доцільне мінімізувати наскільки необх&

ідно бізнес&процеси забезпечення та перепроектувати

бізнес&процес навчання персоналу. Також вважаємо, що

такі бізнес&процеси управління як аналіз зі сторони ви&

щого керівництва S5 та постійне вдосконалення S6 вис&

тупають функціями управління та контролю за всією

діяльністю підприємства та безпосередньо мають стра&

тегічно важливе значення для реалізації та аналізу

ієрархії рівнів реінжинірингу. Вищезазначені бізнес&про&

цеси включаємо до блоку бізнес&процесів управління.

На основі систематизації та удосконалення теоретич&

них положень запропоновано понятійно&категоріальний

апарат "реінжинірингу" та акцентовано увагу на застосуванні

рівня охоплення реінжинірингу, використовуючи вищезга&

дану класифікацію видів бізнес&процесів. "Реінжиніринг

бізнес&процесів управління" — це процес суттєвого пол&

іпшення існуючих бізнес&процесів, через управління ієрар&

хією рівнів бізнес&процесів підприємств, саме за рахунок їх

кардинального перепроектування і підвищення ефектив&

ності функціонування апарату управління, операційних та

забезпечуючи підрозділів з метою посилення і забезпечен&

ня довготривалих конкурентних позицій із залученням ши&

рокого спектру інструментів перепроектування.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

На підставі проведеного дослідження, було визна&

чено ієрархію рівнів бізнес&процесів управління при

реінжинірингу, за класифікаційною ознакою виробни&

чо&комерційної діяльності.

На підставі проведеного дослідження ієрархії рівнів

реінжинірингу бізнес&процесів управління таких маши&

нобудівних підприємств ТОВ "Діконт" та ТОВ "Вестрон"

надав змогу визначити їх недоліки та запропонувати

пропозиції щодо їх вдосконалення.

З урахуванням вищезазначених пропозицій та недоліків

бізнес&процеси були у подальшому перепроектовані, що

надало підстави до формування передумов реалізації реін&

жинірингу бізнес&процесів управління досліджуваних маши&

нобудівних підприємств ТОВ "Діконт" та ТОВ "Вестрон".

Наукова новизна отриманих результатів полягає у на&

уково&методичному підході до формування ієрархії рівнів

бізнес&процесів управління при реінжинірингу, що на

відміну від відомих, доповнений бізнес&процесами, які виз&

начені за класифікаційною ознакою за різновидами ви&

робничо&комерційної діяльності, що надасть можливість

управляти, здійснювати діагностику та оцінювати функції

і процедури бізнес&процесів та їх взаємозв'язок, з метою

виявлення проблемних сфер у взаємопов'язаних процесів

спільного спрямування в контексті цілей розвитку підприє&

мства: операційних бізнес&процесів (кардинальна зміна

або суттєве поліпшення процесів основної діяльності

підприємств), бізнес&процесів управління (дозволить

трансформувати систему керування всього підприємства

в цілому та досягти поставлених цілей і способів реалізації

стратегії) та бізнес&процесів забезпечення (результатом

яких є вивільнення додаткових ресурсів та оптимізація їх

використання в суміжних бізнес&процесах).

Подальших наукових розвідок потребує досліджен&

ня оцінювання ефективності та результативності бізнес&

процесів управління при реінжинірингу ієрархії рівнів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова економіка поступово виходить з кризи. З цим

відновленням, а точніше з загальним відновленням попиту

на продукцію пов'язані перспективи стабілізації машинобу&

дівельної галузі. Оцінка конкурентоспроможності дозволяє

визначити положення підприємства на ринку, тобто "систе&

му його координат" відносно інших підприємств&конку&

УДК 334.01

О. В. Корецька,
здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ. АНАЛІТИЧНІ
МОДЕЛІ

O. Koretska,
Postgraduate, MAUP

RESEARCH OF COMPETITIVENESS FOR MACHINERY ENTERPRISES. ANALYTICAL MODELS

Надано оцінку тенденціям розвитку господарської діяльності підприємств машинобудуван�
ня України з метою виявлення передумов підвищення їх конкурентоспроможності.

Проаналізовано конкурентоспроможність підприємств секторів машинобудування: виробниц�
тво машин і устаткування, виробництво електричного, електронного та оптичного устаткуван�
ня, виробництво автотранспортних засобів. Використано аналітичну модель SWOT�аналізу.

За результатами дослідження тенденцій розвитку підприємств машинобудування та їх кон�
курентоспроможності, зроблено висновки.

Визначено, що основними проблемами розвитку є: значна технологічна відсталість, причо�
му вона тим більша, чим складнішою є продукція; малий обсяг внутрішнього ринку (як в нату�
ральному, так й вартісному вимірі); відсутність внутрішніх ефективних ланцюгів створення
доданої вартості, що припускає реалізацію таких форм розвитку виробництва, як інтеграція,
кооперація та спеціалізація; дефіцит фінансових ресурсів, який більш є наслідком перших двох
проблем ніж є їх причиною.

Основними можливостями для розвитку можна вважати наступні: розвиток кооперації з по�
тужними зарубіжними компаніями; наявність значних потужностей, які простоюють; скорочен�
ня витрат за рахунок побічного виробництва при виробництві деяких видів продукції.

The assessment for trends of business enterprises of mechanical engineering in Ukraine is made.
The purpose is to identify the preconditions to improve their competitiveness.

The competitiveness of enterprises of mechanical engineering sectors is analyzed: Analysis is made
for: manufacture of machinery and equipment, manufacture of electrical, electronic and optical
equipment, production vehicles. Analytical model SWOT — analysis is used.

According to the study the trends of engineering enterprises development and their
competitiveness conclusions are made.

The article determines that the major challenges for development are: significant technological
backwardness, and it is more greater, when the products are complicated; small size of the domestic
market (both in physical and value terms); lack of effective domestic value added chain, involving the
implementation of such forms of production as integration, cooperation and specialization; lack of
financial resources, which are more consequence of the first two problems than their cause.

The main opportunities for development are as follows: to develop cooperation with powerful foreign
companies; the existence of significant free capacities; reducing costs through the production of
by�production of some products.

Ключові слова: промислове підприємство, аналітичні методи, конкурентоспроможність, підприємства

машинобудування, тенденції розвитку, SWOT�аналіз.

Key words: industrial enterprise, competitiveness, analytical methods, machine building, development trends,

SWOT�analysis.

рентів, дозволяє формулювати реалістичні цілі підприємства

та оптимальні шляхи їх досягнення.

У цьому аспекті оцінка виступає первинним інструмен&

том системи управління конкурентоспроможністю підприє&

мства. Вона є визначальною при його позиціюванні і висту&

пає основою для розробки стратегічних рішень на кожному

етапі процесу стратегічного управління.
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У той же час, машинобудування є

однією з галузей для якої завдання

підвищення конкурентоспроможності є

найбільш актуальним. Це пояснюється

не тільки суттєвим внеском даної галузі

в промислове виробництво, але й тим,

що вона створює попит на продукцію су&

міжних галузей, є сферою застосуван&

ня наукових досліджень. Більш того, на

сучасному етапі розвитку світової еко&

номіки, машинобудування є ключовою

галуззю в кожній економічно розвине&

ної країні. Так, вважається економічний

розвиток країни визначається саме

рівнем розвитку підприємств машино&

будування, а "якість" експорту — рів&

нем присутності в ньому машинобудівельної продукції.

Все це, на наш погляд, обумовлює актуальність даної

статті.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем конкуренції та конкуренто&

спроможності в Україні займаються багато науковців. На

сьогоднішній день вже існує серйозний доробок постійних

наукових публікацій таких вітчизняних вчених, як: О. Амо&

ша, Я. Базилюк, А. Гальчинський, В. Геєць, Б. Губський,

Д. Лук'яненко, С. Мочерний, Ю. Макогон.

Конкурентоспроможність як властивість певного суб&

'єкту досліджується в різних аспектах, формах, рівнях, ви&

дах. Існує велика кількість як науково&теоретичних, так й

суто практичних досліджень з приводу конкуренції та кон&

курентоспроможності. Однак вважаємо, що здійснення кри&

тичного аналізу та обгрунтування доцільності застосування

різних моделей і методів оцінки конкурентоспроможності

підприємств є умовою подальшого розвитку підходів щодо

вирішення проблем конкурентоспроможності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Надати оцінку тенденціям розвитку господарської та

інноваційної діяльності підприємств машинобудування Ук&

раїни з метою виявлення передумов підвищення їх конку&

рентоспроможності.

Об'єктом дослідження є сектори машинобудування:

виробництво машин і устаткування, виробництво електрич&

ного, електронного та оптичного устаткування, виробницт&

во автотранспортних засобів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз конкурентоспроможності

підприємств галузі машинобудування за допомогою аналі&

тичного методу SWOT&аналіз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головними підгалузями, що складають галузь машино&

будування є: виробництво машин і устаткування, виробниц&

тво електричного, електронного та оптичного устаткування,

виробництво автотранспортних засобів. Обсяг реалізованої

продукції підгалузі "виробництво машин і устаткування" в

2013 році склав 39778,4 млн грн. (34,2%), підгалузі "вироб&

ництво електричного, електронного та оптичного устатку&

вання" — 27708,9 млн грн. (23,8%), підгалузі "виробництво

автотранспортних засобів" — 48861,2 млн грн. (42,0%).

Усього галузь реалізувала за цей рік продукції на 116348,5

млн грн. [1] (рис. 1).

Підгалузь "виробництво машин і устаткування". Дана

галузь є однією з основних галузей промисловості, її частка

в загальному обсязі реалізованої промислової продукції

перевищує 4% (слід відмітити, що максимальна питома вага

4,8% спостерігалась на початку 2000&х років, з подальшим

поступовим зниженням до 4,1—4,2% до кінця десятиліття).

Основні види продукції: гірниче&шахтне обладнання,

металургійне обладнання, енергетичне обладнання.

Основним ресурсом є метал, яким галузь в основному

забезпечується за рахунок вітчизняних підприємств. Врахо&

вуючи падіння цін на метал на світовому ринку, яке призве&

ло до зниження цін в Україні, забезпеченість галузі сирови&

ною можна вважати задовільною.

Ступінь експортної орієнтації є достатньо високою. Од&

нак за період кризи експорт продукції цієї підгалузі значно

знизився. Слід відмітити, що в середині — наприкінці 2014

року спостерігається збільшення частки експорту виробниц&

тва машин і устаткування в загальному обсязі експорту, що

свідчить про стійки позиції підгалузі, у порівнянні з іншими

галузями економіки, на світовому ринку. Це, насамперед,

пояснюється девальвацією гривні, що здешевлює виробниц&

тво продукції машинобудівельних підприємств, таким чином

надаючи їх цінові переваги на зовнішньому ринку.

Нижче у вигляді матриці SWOT&аналізу наведено типові

приклади сильних і слабких сторін підприємств підгалузі

"Виробництво машин та устаткування", а також можливос&

тей та загроз, які можуть виникнути під дією ряду факторів

(табл. 1).

Підгалузь "виробництво автотранспортних засобів".

Основні види продукції: автомобілі, запчастини до них, ав&

тобуси, автомобілі вантажні, локомотиви залізничні вагони,

судна, авіаційна і космічна продукція.

Основним ресурсом є стальний прокат. Багато

підприємств підгалузі мають власне, невелике за масшта&

бами, металургійне виробництво.

Виробництво транспортних засобів відрізняється висо&

ким ступенем експортної орієнтації — 40% продукції по&

стачається на експорт, хоча за останні роки спостерігається

тенденція до зменшення частки експортної продукції (в

2001—2004 роках експортувалося близько половини про&

дукції підгалузі). Головними ринками збуту є країни СНД, в

яких продукція підгалузі користується попитом завдяки

низькій ціні, уніфікації продукції з часів СРСР і меншому

експортному миту згідно угод між країнами СНД.

На відмінність від інших підгалузей машинобудування

стан технологічної бази транспортної підгалузі неможна

назвати кризовим, незважаючи на прогресуюче технічне

відставання, існуючої технічної бази цілком достатньо для

виробництва продукції потрібного рівня якості, хоча і недо&

статньо для розробки та виробництва інноваційної продукції.

Основними тенденціями розвитку є таки: обсяги реа&

лізації транспортних засобів і устаткування українських ви&

робників в 2001—2008 троках демонстрували суттєве зрос&

тання (в середньому на 30% на рік) і зросли за вказаний

період з 5,6 до 58,9 млрд грн. [2]. Індекси промислової про&

дукції у підгалузі продемонстрували велику мінливість за

часів кризи.

Рис. 1. Питома вага підгалузей машинобудування в 2013 році, %

34,20%

23,80%
42,00%

виробництво машин і
устаткування

виробництво електричного,
електронного та оптичного

устаткування

виробництво
автотранспортних засобів 

підгалузі машинобудування 



43

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Нижче у вигляді матриці SWOT&аналізу наведено типові

приклади сильних і слабких сторін підприємств підгалузі

"Виробництво автотранспортних засобів", а також можли&

востей та загроз, які можуть виникнути під дією ряду фак&

торів (табл. 2).

Серед сильних сторін вітчизняних автобудівельних

підприємств був виділений, в першу чергу, висококва&

ліфікований інженерно&технічний персонал. Це значною

мірою є наслідком ще радянських часів.

Відносно низький рівень цін — це досить суперечлива

конкурентна перевага, особливо що стосується низьких вит&

рат на заробітну плату. Така ситуація може призводити до

відтоку висококваліфікованих кадрів. Крім того, низька оп&

лата праці призводить до зниження інтересу молоді до ос&

воєння таких складних професій. Середній вік спеціалістів

досить високий і в будь&якому разі підприємства потребу&

ють оновлення кадрів.

Остання сильна сторона — можливості цінової конку&

ренції реалізується за рахунок низької собівартості про&

дукції. Низькі ціни за умов економічної кризи безперечно

дозволяють збільшити портфель нових замовлень. Але

азійські країни, наприклад, мають такі ж переваги, а за ра&

хунок величезних обсягів і більш досконалої системи логі&

стики вони є більш привабливими для замовників.

Серед слабких сторін підприємств цієї підгалузі експер&

ти, в першу чергу, виділяють відсутність інноваційних малих

та середніх підприємств, незадовільні позиції в сфері транс&

феру технологій, слабкі коопераційні зв'язки, доступ до

джерел фінансування.

Актуальним питанням залишається державна підтрим&

ка підприємств галузі. Відсутність стабільної державної

підтримки в даній сфері — це одна з найслабших сторін. Зі

вступом України до СОТ можливості державної підтримки

ще більше звузилися. Невизначеність державної політики

щодо розвитку підприємств не сприяє створенню спільних

проектів, а коопераційні зв'язки складно охарактеризувати

як слабкі, вони практично відсутні.

Підгалузь "виробництво електричного, електронного та

оптичного устаткування". Основні види продукції: прибори

та апарати оптичні, апарати фотографічні, кінематографічні,

медичні, хірургічні; часи; музичні інструменти.

Ступень експортної орієнтації невелика. Виробництво

електричних, електронних та оптичних приборів спрямова&

но в основному на внутрішній ринок — його експортна орі&

єнтація складає приблизно 8% і в п'ять разів менша, ніж

експортна орієнтація підгалузі "виробництво транспортних

засобів і устаткування".

Нижче у вигляді матриці SWOT&аналізу наведено типові

приклади сильних і слабких сторін підприємств підгалузі

"Виробництво електричного, електронного та оптичного

устаткування", а також можливостей та загроз, які можуть

виникнути під дією ряду факторів (табл. 3).

Конкурентні переваги вітчизняних підприємств, що ви&

робляють електричне, електронне та оптичне устаткування,

Сильні сторони Слабкі сторони
Великий досвід розробки машин та устаткування, 
серйозні позиції в СНД 

Недостатність державних програм підтримки 

Значно нижча ціна продукції у порівнянні з 
зарубіжними аналогами 

Потреба у тривалих інвестиціях у НДДКР та модернізацію 
виробничих потужностей 

Висококваліфікований та досвідчений персонал Дефіцит молодих професійних кадрів
 Брак досвіду роботи в умовах вимогливих ринків складної 

техніки 
 Відсутність власної широкої номенклатури в елементній базі 
 Зношення основних фондів (70-80%)

Можливості Загрози 
Розробка нових більш конкурентоспроможних 
продуктів 

Зростання конкуренції з боку європейських, китайських, 
бразильських та американських виробників 

Розвиток кооперації з західними та азійськими 
виробниками  

Зменшення попиту на продукцію підприємств у випадку 
відсутності подальшого розвитку 

Кооперація (альянси) з потужними зарубіжними 
компаніями 

Подальша сегментація ринків без участі українських 
підприємств 

 Можлива протидія конкурентів у рамках СОТ за умови 
активізації державної підтримки галузі 

 Нарощування імпорту машин та устаткування, які можуть 
вироблятися в Україні 

Таблиця 1. SWOT7аналіз підгалузі "Виробництво машин та устаткування"

Джерело: розроблено автором за даними [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Сильні сторони: Слабкі сторони: 
Висококваліфікований інженерно-технічний персонал Незадовільні позиції в галузі виробництва кінцевої продукції 
Відносно низька собівартість продукції (відносно низькі 
витрати на заробітну плату та метал) 

Обмежений доступ до джерел зовнішнього (банківського) 
фінансування 

Наявність власних виробничих потужностей Слабкі коопераційні зв’язки в галузі 
Досвід будівництва автотранспортних засобів різник 
класів 

Потенційні труднощі в захисті інтелектуальної власності 
(знань, винаходів) 

Можливості цінової конкуренції, особливо за умов 
економічної кризи Відсутність державної підтримки галузі 

Можливості: Загрози
Іноземні інвестори проявляють значний інтерес до галузі Зміцнення світових автомобільних кластерів 
Певне зростання кількості замовлень на нову продукцію 
галузі на світовому ринку Зміцнення позицій конкурентів 

Зростання внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію  Гнучка та швидка державна політика країн-конкурентів 
стосовно підтримки їхніх автобудівних підприємств 

Наявність значних потужностей, які простоюють Можливі заборони в рамках СОТ щодо державної підтримки 
галузі 

 Старіння висококваліфікованого персоналу 

Таблиця 2. SWOT7аналіз підгалузі "Виробництво автотранспортних засобів"

Джерело: розроблено автором за даними [1; 2; 3; 4; 5; 6].
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були виявлені на "нішевих" вузькоспеціалізованих ринках.

Також існують такі сегменти ринку, в яких продукція адап&

тована до специфічних вітчизняних стандартів, а також схо&

жих з ними — стандартів країн СНД. Дані технічні особли&

вості надають економічні конкурентні переваги як на про&

дукцію військового комплексу, так — цивільного призначен&

ня, яка реалізується на внутрішньому ринку, а також зовні&

шньому, в першу чергу, російському. До конкурентних пе&

реваг також слід віднести низький рівень оплати праці. Крім

того, при виробництві деяких видів продукції виникає по&

бічне виробництво, внаслідок чого відбувається скорочен&

ня витрат для підприємств мікроелектроніки (наприклад, при

видобуванні титану побічним продуктом є кремній).

ВИСНОВКИ
Отже, за результатами дослідження тенденцій розвит&

ку підприємств машинобудування та їх конкуренто&

спроможності, проведеного нами, можна зробити певні вис&

новки.

Основними проблемами розвитку підприємств машино&

будування є:

— значна технологічна відсталість, причому вона тим

більша, чим складнішою є продукція;

— малий обсяг внутрішнього ринку (як в натурально&

му, так й вартісному вимірі). Зокрема, в світовому вироб&

ництві транспортних засобів тон задають крупні транснаці&

ональні корпорації з потужною конструкторською та тех&

нологічною базою. Не маючи достатніх обсягів ринку збу&

ту, українським підприємствам не доцільно вкладати значні

кошти в розробку і виробництво продукції, навіть як щоб

вони мали таку можливість;

— відсутність внутрішніх ефективних ланцюгів створен&

ня доданої вартості, що припускає реалізацію таких форм

розвитку виробництва, як інтеграція, кооперація та спеціа&

лізація;

— дефіцит фінансових ресурсів, який більш є наслідком

перших двох проблем, ніж їх причиною.

Керівництво підприємств заздалегідь не прогнозувало

негативні тенденції. В умовах кризи машинобудівні підприє&

мства не змогли відреагувати на вплив зовнішнього середо&

вища, що свідчить про необхідність більш ефективного уп&

равління внутрішнім технологічним потенціалом підпри&

ємств, на базі якого вибудовується стійка та довгострокова

конкурентоспроможність.

Без цього доведеться констатувати, що переважно

відстала технологічна база і відсутність фінансових ресурсів,

зниження інноваційної активності та трансферу технологій,

робить в середньостроковій перспективі неможливою кон&

куренцію вітчизняних підприємств з світовими лідерами на

ринку високотехнологічної машинобудівельної продукції.
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Сильні сторони: Слабкі сторони: 

Частково збережений висококваліфікований персонал Невелика кількість інноваційних малих та середніх 
підприємств (МСП) 

Рівень цін (низькі витрати на заробітну плату) Обмежений доступ до джерел зовнішнього фінансування 
Спеціалізація – робота на «нішевих» ринках Слабкі коопераційні зв’язки 
Адаптація продукції до специфічних вітчизняних 
стандартів 

Потенційні труднощі в захисті інтелектуальної власності 
(знань, винаходів) 

 Відсутність стабільності щодо державної підтримки галузі 
Можливості: Ризики:

Зростання попиту на продукцію Стрімкий розвиток галузі в світі та зміцнення позицій 
конкурентів 

Скорочення витрат за рахунок побічного виробництва 
при виробництві деяких видів продукції 

Гнучка та швидка державна політика країн-конкурентів 
стосовно підтримки їх галузей 

 Старіння висококваліфікованого персоналу 
 Введення нових стандартів

 Обмеження в рамках угод СОТ на надання державної 
підтримки 

Таблиця 3. SWOT7аналіз підгалузі
"Виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування"

Розроблено автором за даними [1; 2; 3; 4; 5; 6].
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Рынок недвижимости жилья является сложной сис&

темой, функционирование которой проводятся многи&

ми элементами и подсистемами. К тому же он находит&

ся в постоянном развитии. Особенности рынка недви&

жимости обусловлены спецификой обращающегося на

этом рынке товара. Кроме того, рынок недвижимости

подвержен влиянию других национальных рынков и

должен рассматриваться с учетом влияния внешних по&

литических, экономических, демографических, со&

циальных факторов.

А.Н. Асаул считает, что рынок недвижимости сле&

дует рассматривать с позиции самоорганизующейся си&

стемы. Применение самоорганизационного подхода к

исследованию рынка недвижимости позволяет не толь&

ко рассматривать эту систему как постоянно и динами&

чески развивающуюся, но и осознать наличие множе&

ства внутренних взаимосвязей, элементов системы [1,

с. 4—5].

УДК 338.24.01
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диссертант, Cумгаитский Государственный Университет
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HOUSING CONSTRUCTION MARKET

В статье рассматриваются некоторые аспекты развития строительного бизнеса. Отмечает�
ся, что несмотря на о, что в настоящее время существует множество теорий по развитии стро�
ительного бизнеса, тем не менее, необходимо оптимизировать свой выбор по тем или иным
аспектам. В связи с этим, отмечается, что для развития строительного бизнеса необходимо
изучать все эти теории внимательно с расчетом на будущее.

The article discusses some aspects of the construction business. It is noted that despite of that,
at present, there are many theories on the development of the construction business, however, the
need to optimize their choices for some aspects. In this regard, it is noted that the development of
construction business must study all these theories closely with the future.

Ключевые слова: рынок, недвижимость, применение, проект.

Key words: market, real estate, application, project.

При разработке региональной жилищно&строитель&

ной политики необходимо руководствоваться следую&

щими основными принципами:

— принципом консенсуса региональных и местных

интересов в развитии экономики, социальной сферы и

сохранение экологического равновесия;

— принципов сохранения баланса интересов в раз&

резе городского и сельского регионов;

— принципом согласования целей хозяйствующих

субъектов;

— принципом адресности и целевой поддержки

важнейших для формирования трудовых ресурсов ре&

гиона групп населения;

— принципом комплексности при определении на&

правлений реализации жилищно&строительной полити&

ки.

Важное место в методологии исследования строи&

тельного рынка жилья, должно занимать определение
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организационно&экономического механизма реализа&

ции инвестиционно&строительных проектов (ИСП), на

основе государственно&частного партнерства (ГЧП), ко&

торая включает следующие группы методов [2]:

— отбора проектов для реализации;

— оценки рисков проекта;

— оценки необходимых объемов инвестиций в про&

ект;

— управление проектами;

— конкурентного объема участников проекта;

— формирование договоров и управление договор&

ными отношениями;

— оценки эффективности ИСП в форме ГЧП.

Методологическая база реализации ИСП на основе

ГЧП в привязке к задачам, решаемым на различных ста&

диях проекта, с указанием стороны, несущей преиму&

щественную ответственность за их реализацию, пока&

зана в таблице 1.

Предметом рассмотрения строительного бизнеса

является процесс проектирования продукта (жилья) и

выбора технологии, а на основе которых затем органи&

зуется производство и строительство. Этот процесс по&

строен на трех основных функциях: маркетинг, созда&

ние продукта (жилья) и его производство (продажа) [4,

с. 259—260].

Здания и сооружения, введенные в эксплуатацию,

являются строительной продукцией, или объектом стро&

ительства. Строительные объекты чрезвычайно разно&

образны по своему назначению, расположению в про&

странстве, объемно&планировочному и конструктивно&

му решению. Здания и сооружения как объекты строи&

тельства предназначенные для производственной и

культурной деятельности людей, их проживания и от&

дыха, подразделяются на гражданские, производствен&

ные и инженерные, или специальные сооружения [5, с.

8].

Оценку эффективности реализации строительных

проектов в жилищной сфере, необходимо проводить по&

этапно, оценивая каждый составляющий элемент пока&

зателя эффективности. При этом оценку эффективнос&

ти можно осуществить через модель оценки эффектив&

ности системы реализации строительных проектов в

жилищном секторе [6].

В строительной отрасли можно использовать моде&

ли Л.Портера — Э.Лоулера, которые разработали ком&

плексную процессуальную теорию мотивации, объеди&

няющую элементы теории ожиданий и теории справед&

ливости. Их модель включает пять переменных: усилие,

восприятие, результаты, вознаграждения и степень удов&

летворения. По данной модели результаты зависят от

Стадия проекта Решаемые задачи Группы методов Ответственный
1. Предварительная 
(концептуальная) 

Инициатива создания партнерства
Методы отбора проекта 

ГЧП 
Выбор проекта для реализации Государство 

 
 
2. Стадия обоснования 
и планирования 

Анализ и принятие мер по 
минимизации рисков проекта 

Оценки и распределение 
рисков 

ГЧП 

Определение эффективности Методы оценки ГЧП 
Политическое обеспечение Политические методы Государство 
Инвестиционное обеспечение Методы привлечения инвести-

ций 
ГЧП 

 
 
3. Стадия проектиро-
вания, строительства 

ТЭО проекта Методы оценки ГЧП 
Выбор партнеров Методы конкурентного отбора Государство 
Разработка и заключение 
соглашения 

Методы формирования 
договоров и управление дого-
ворными отношениями 

ГЧП 

Организация взаимодействия 
между партнерами 

Государство 

 
 
 
4. Стадия достижения 
целей 

Организация работ по 
эксплуатации объекта  

 
Методы управления проектами 

 
ГЧП 

Финансовый и технологический 
контроль над реализацией проекта 

 
Государство 

Завершение проекта и анализ 
результатов 

 
ГЧП 

Таблица 1. Методологическая база реализации ИСП на основе ГЧП в привязке к задачам,
решаемым на различных стадиях проекта

Джерело: [3].

Рис. 1. S7кривая развития строительно7жилищной компании
в условиях экономической устойчивости

Джерело: [8].
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затраченных сотрудником усилий, его способностей,

личных характеристик и от восприятия им своей роли

[7, с. 357—359].

Для успешного управления компанией в жилищном

секторе, необходимо своевременно и объективно да&

вать оценку угрозам и рискам, которые могут оказать

негативное влияние на экономическую устойчивость

развития компании и привести к ухудшению экономи&

ческих показателей в целом. Поэтому основным крите&

рием проверки на устойчивость развития является вре&

менной фактор, а также внешние и внутренние факто&

ры риска (рис. 1).

Несмотря на существенные положительные сдвиги

на рынке жилищного строительства, сложились и ряд

негативных тенденций в инвестиционно&строительной

сфере:

— высокий уровень монополизации рынков земли

и строительных материалов;

— неадекватность жилой недвижимости в предмет

спекулятивного роста, недоступность ее для подавля&

ющего большинства населения;

— перекредитование строительных проектов и про&

грамм основными группами инвесторов;

— хронический дефицит практически всех структур&

ных составляющих недвижимости;

— ресурсорасточительный тип инвестиционно&стро&

ительной деятельности.

Как отмечают исследователи, в настоящее время

сложилась парадоксальная ситуация, когда все условия

для строительного бума имеются, но в тоже время бум

тормозил, а цены росли.
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ВСТУП
В умовах кризового стану економіки України особ&

ливої уваги потребують питання підвищення ефектив&

ності функціонування місцевих бюджетів. Мicцeвий

бюджeт є ocнoвним фiнaнcoвим плaнoм peгioну, тoму

пpoблeми формування функцioнувaння мicцeвиx бю&

джeтiв зaлишaютьcя укpaй aктуaльними нa cьoгoднiшнiй

дeнь у бюджeтнiй cиcтeмi Укpaїни.

Місцеві фінанси досліджувались багатьма українсь&

кими та зарубіжними вченими&економістами та фінан&

систами зокрема такими, як О.Д. Василик, В.В. Зай&

чикова, О.П. Кириленко, В.І. Кравченко, О.Я. Лилик,

О.О. Сунцова, С.В. Слухай, А. Шахом, Р. Белом, У. Тіссе&

ном, К. Фостером та іншими. Варто зазначити, що про&

блеми формування та оптимізації дохідної частини

місцевих бюджетів, наповнення їх бази та пошук зрос&

тання власних доходів постійно перебувають в центрі

уваги багатьох науковців, зокрема, В.М. Опаріна, О.Р. Ро&
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вам їх розвитку. Розглянуто структуру місцевих бюджетів та проаналізовано доходи зведено�
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маненко, О.П. Кириленко, Н.І. Вовни, І.О. Кулика, І.В. Алек&

сєєв, А.М. Бабич та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із кожним роком місцеві бюджети набувають дедалі

більшої ваги як за обсягом фінансових ресурсів держа&

ви, так і щодо вирішення соціально&економічних про&

блем регіонів, де проживає переважна частина населен&

ня України. В свою чергу доходи місцевих бюджетів є

основою фінансової бази органів місцевого самовря&

дування та вирішальним фактором регіонального роз&

витку. Наявність доходів місцевих бюджетів закріплює

економічну самостійність місцевих органів самовряду&

вання, активізує господарську діяльність, дозволяє їм

розвивати інфраструктуру та фінансовий потенціал ре&

гіону, виявляти і використовувати резерви фінансових

ресурсів, що розширює можливості місцевих органів

влади у задоволенні потреб населення.
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Однією із важливих проблем формування місцевих

бюджетів є забезпечення збалансованого соціально&

економічного розвитку регіонів та формування міжбю&

джетних відносин, з метою підвищення рівня фінансо&

вої самодостатності шляхом посилення бюджетної де&

централізації.

Правове підгрунтя формування місцевих бюджетів

на сьогодні визначається Конституцією України, Зако&

нами "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про

бюджетну систему України", "Про систему оподатку&

вання" та деякими законодавчими актами щодо зара&

хування дохідних джерел. Фінанси місцевих органів

влади як система включають кілька основних взаємо&

пов'язаних структурних елементів. Це доходи, видат&

ки, способи формування доходів, інститути системи,

суб'єкти й об'єкти системи та відносини між суб'єкта&

ми системи. Головною частиною доходів місцевих бюд&

жетів в Україні є державні податки, що зараховуються

до бюджету відповідного рівня згідно з нормативами

відрахувань або закріплюються за державним та місце&

вими бюджетами. Місцеві бюджети є автономними і не

входять до складу бюджетів вищих рівнів. У зв'язку з

цим представимо загальну схему місцевих бюджетів

України (табл. 1).

У сучасних умовах економічної кризи відбувається

загострення суперечностей між державним і місцевими

бюджетами, яке посилюється існуючим нерівномірним

економічним розвитком у деяких областях. За цих умов

можуть розвиватися процеси приховування доходів, що

створюються на окремих, економічно розвинутих тери&

торіях, з метою використання їх на місці, а не перера&

ховування до державного бюджету. Установлення оп&

тимальної пропорції між державним і місцевими бюд&

жетами у такому разі стає головною темою державної

бюджетної політики. Розв'язання цієї проблеми слід

здійснювати лише з урахуванням досягнутого рівня роз&

витку продуктивних сил і фактичної продуктивності гос&

подарських комплексів, окремих територій адміністра&

тивного управління. З огляду на це недопустиме вико&

ристання фіксованого розподілу бюджетних надход&

жень між державним і місцевими бюджетами. Крім

принципу рівнонапруженості платежів від рівня прибут&

ку, що формує дохід бюджету, необхідно враховувати

також демографічний, соціальний, природно&екологіч&

ний стан відповідних територій, що визначає розмір вит&

ратної частини бюджету.

Найбільш характерною рисою місцевих бюджетів

сьогодні є високий рівень їх залежності від держав&

ного бюджету — якщо в країнах Європи він складає

близько 7—10%, то в Україні — досягає 20% і біль&

ше.

Після аналізу джерел фінансування місцевого са&

моврядування в країнах Європи, дійшли до висновку,

що не в усіх країнах основу наповнення місцевих бюд&

жетів складають виключно місцеві податки і збори.

Наприклад, якщо у Швеції питома вага виключно

місцевих податків і зборів у структурі джерел фінан&

сування органів місцевого самоврядування становить

близько 61%, у Данії — 51%, у Швейцарії — 46%,

Норвегії — 42%, то у деяких інших країнах, навпаки,

місцеві податки у структурі надходжень становлять

зовсім незначну частку: Естонія — питома вага місце&

вих податків становить менше 1%, незначний рівень

місцевих податків спостерігається також у Великоб&

ританії, Болгарії, Румунії, Словенії. Міжнародна прак&

тика вказує і на те, що серед джерел фінансування

місцевого самоврядування застосовуються і позички.

Так, у структурі джерел місцевого фінансування

Нідерландів суми позичок складають 19%, Бельгії —

13%, Чехії — 11%, Франції — 10%, Іспанії — 10%,

ФРН — 9%. Але в більшості країн позички або не

застосовують взагалі, або становлять зовсім низький

відсоток: Румунія, Великобританія, Польща, Латвія,

Швеція, Данія та інші

До доходів, що закріплюються за бюджетами місце&

вого самоврядування та враховуються при визначенні

обсягів між бюджетних трансфертів, належать такі по&

датки і збори:

— податок з доходів фізичних осіб;

— державне мито в частині, що належить відповід&

ним бюджетам;

— плата за ліцензії;

— плата за торговий патент на здійснення деяких

видів підприємницької діяльності;

— надходження адміністративних штрафів;

— 50% надходження у сфері забезпечення безпе&

ки дорожнього руху;

— єдиний податок для суб'єктів малого підприє&

мництва у частині, що належить відповідним бюдже&

там.

Сьогодні ведуться значні наукові і практичні дис&

кусії навколо питань зміцнення фінансової незалеж&

Таблиця 1. Загальна схема структури місцевих бюджетів

Доходи Видатки
І. Власні доходи: І. Фінансова підтримка галузей народного господарства: 
- податки на майно  - промисловість, будівництво
- платежі за використання природних ресурсів  - сільське та рибне господарство 
у т.ч. земельний податок і орендна плата за землю - транспорт, дорожнє господарство
- податки, збори та мито - житлово-комунальне господарство 
у т.ч. місцеві податки та збори  ІІ. Соціально-культурні заходи:
- інші власні доходи  - освіта
ІІ. Регулюючі доходи:  - культура і мистецтво
- податок на прибуток  - охорона здоров’я 
- прибутковий податок з фізичних осіб - соціальна політика
- податок на додану вартість  ІІІ. Управління
- акцизи  ІV. Правоохоронна діяльність
- дотації з державного й регіонального бюджетів V. Інше
- субвенції з регіональних бюджетів  
- кошти, отримані за взаєморозрахунками з бюджетами  
Усього Усього
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ності місцевих бюджетів. На жаль, практика засвід&

чує, що роль місцевих бюджетів України поки що не&

значна (менше 5%), а окремі органи місцевого само&

врядування ще недостатньо використовують наявні

можливості збільшення доходів місцевих бюджетів.

Для підвищення фінансової незалежності місцевих

органів влади потрібно всебічно розвивати систему

місцевих облігаційних запозичень як додаткового

ресурсу місцевої влади. Також необхідна наявність

добре розвинутої ринкової інфраструктури, насампе&

ред незалежних рейтингових агентств та консалтин&

гових фірм.

Для розвитку місцевих бюджетів в Україні необхід&

но:

— зміцнити фінансову незалежність місцевих бюд&

жетів, а саме включити: податок на прибуток комуналь&

них підприємств, податок на землю, плату за торговий

патент на підприємницьку діяльність та єдиний податок

для суб'єктів малого підприємництва;

— збільшити надходження до місцевих бюджетів,

а саме запровадити податки на нерухомість та розкіш

(багатство) для фізичних осіб та віднести їх до місце&

вих податків. Додатковим джерелом надходжень місце&

вих бюджетів може стати закріплення частки загально&

державних податків за місцевими бюджетами. Такими

податками можуть бути акцизний збір з вітчизняних то&

варів, податок на прибуток та ПДВ.

Основними завданнями Концепції реформування

місцевих бюджетів є:

1) підвищення ефективності процесу формування

видаткової частини місцевих бюджетів та децентралі&

зація управління бюджетними коштами;

2) зміцнення фінансової основи місцевого самовря&

дування;

3) посилення інвестиційної складової місцевих бю&

джетів;

4) запровадження планування місцевих бюджетів на

середньострокову перспективу;

5) підвищення ефективності управління коштами

місцевих бюджетів та посилення контролю і відпові&

дальності за дотриманням бюджетного законодав&

ства.
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Таблиця 2. Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів України
за 2011—2014 роки

Показники 2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2014 рік проти 2013 року 
Абсолютний 
приріст, 
млрд грн. 

Темп 
приросту, 

% 
Зведений бюджет, млрд грн., у 
т.ч.: 398,3 445,5 442,8 455,9 13,1 3,0 
загальний фонд 334,7 369,7 75,0 388,9 13,9 3,7 
спеціальний фонд 63,6 75,8 67,8 67,0 -0,8 -1,2 
Державний бюджет (без 
урахування міжбюджетних 
трансфертів), млрд грн., у т.ч.: 311,8 344,7 337,6 354,8 17,2 5,1 
частка у доходах зведеного 
бюджету ,% 78,3 77,4 76,2 77,8  х 

 х 
 

загальний фонд 263,3 288,5 290,1 308,7 18,6 6,4 
спеціальний фонд 48,5 56,2 47,5 46,1 -1,4 -3,0 
Місцеві бюджети (без 
урахування міжбюджетних 
трансфертів), млрд грн., у т.ч.: 86,5 100,8 105,2 101,1 -4,1 -3,9 
частка у доходах зведеного 
бюджету ,% 21,7 22,6 23,8 22,2  х х 
загальний фонд 71,4 81,2 84,9 80,2 -4,7 -5,5 
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ВВЕДЕНИЕ
Высокие темпы развития сферы информационных тех&

нологий обусловливают необходимость проявления при&

стального внимание к вопросам обеспечения информацион&
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ: МОДЕЛИ РИСКОВ,
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Ключевые слова: информационная безопасность, стандарты менеджмента рисков информационной

безопасности, методы оценки рисков, исследования инвестиций в информационную безопасность, пси�

хотипы злоумышленников.
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research investment in information security, psycho intruders.

 Рассматривается проблема оптимизации инвестиций в сферу защиты информации. В частно�
сти, анализируются подходы и решения, опирающиеся на существующие международные стан�
дарты менеджмента рисков информационной безопасности, отмечается, что эти стандарты носят
преимущественно концептуально — рекомендательный характер и не учитывают многих факторов,
которые существенно влияют на точность и объективность оценок рисков и, как следствие, адек�
ватность оценивания уровня инвестиций. В качестве альтернативы анализируются оптимизацион�
ные оценки объема инвестиций, основанные на исследовании экономических моделей. В первую
очередь это модель Гордона — Лоеба, для которой, к сожалению, характерен формально�аксио�
матический поход к описанию рисковой ситуации и практически исключается возможность конк�
ретизации индивидуальных свойств объекта риска и реального профиля угроз. Кроме того, иссле�
дуются процедуры оптимизации инвестиций, использующие экономико — стоимостные эвристи�
ческие модели, предназначнные для идентификации вероятностных параметров и структуры ин�
формационных рисков. В частности, введен ряд моделей, в основу которых положены допускаю�
щие простую и прозрачную интерпретацию мотивационно�стоимостных механизмов действий ата�
кующей и защищающейся стороны. По результатам выполненных исследований получены оценки
оптимального объема инвестиций в безопасность информации, учитывающие особенности струк�
туры и параметров рисков в реальной организации.

The problem of optimizing the investment in information security is disclosed in the article and analysis
of the approaches and solutions, based on existing international standards for information security risk
management is proposed, it is noted that these standards are mostly conceptual — advisory in nature
and doesn't take into account many factors that significantly affect the accuracy and objectivity of the
risk assessment and, as a consequence, on the adequacy of estimating of the level of investment.
Alternatively, optimization analyzes estimate the amount of investment based on economic models. The
first is the model of Gordon — Loeb, which, unfortunately, is characterized by formal axiomatic trek to the
description of the risk situation and virtually eliminates the possibility of specifying the individual properties
of the object and the real risk profile of the threats. In addition, we study the optimization procedure
investment using economic — cost heuristic model whic is used to identify the probabilistic parameters
and structure of information risks. In particular, it introduced a number of models, which are based simple
and clear interpretation of motivational�cost mechanisms of action of the attacking and defending side.
The results of the research obtained estimates of the optimal investment in information security, especially
taking into account the structure and risk parameters in a real organization.

ной безопасности, соответствия ее состояния быстрым из&

менениям в технологиях, уменьшению вероятностей реали&

зации рисков, связанных с информационными угрозами. Наи&

большее внимание при формировании систем информаци&
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онной безопасности в отечественных компаниях, предприя&

тиях, учреждениях уделяют, как правило, выполнению тре&

бований нормативно&методической базы в сфере защиты ин&

формации, определяя эти требования как первооснову ста&

новления системы информационной безопасности, что, од&

нако, само по себе еще не создает гарантий достаточного

уровня защиты. Суть проблемы заключается в том, что при

проектировании и построении системы защиты информации

основное внимание должно быть уделено не минимизации

воздействий по определенному перечню типовых угроз, со&

ставленного в соответствии с некоторой воображаемой сре&

дой функционирования организации, а выявлению и мини&

мизации информационных рисков, связанных с практичес&

кой деятельностью конкретной организации. Само форми&

рование реального профиля рисков, связанных с процесса&

ми деятельности организации, уменьшение этих рисков или

их нейтрализация при сохранении постоянного контроля рис&

ковой ситуации составляет суть ведущих современных кон&

цепций создания систем защиты информации. К сожалению,

сама сущность методологии рисков обусловливает опреде&

ленные трудности в своем практическом применении, так как

требует вычисления высокоточных оценок информационных

рисков, предполагая определенную индивидуализацию, ис&

ключительность получаемых в рамках этого подхода реше&

ний.

Для того, чтобы получить более&менее четкое пред&
ставление о ситуации, связанной с возможностями прак&

тического применения методологии рисков в области ин&
формационной безопасности, рассмотрим многочислен&
ные рекомендации и примеры применения этой методо&
логии, описанные в международных стандартах, нацио&

нальных нормативных документах и установках по инфор&

мационной безопасности.

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТОВ
В СФЕРЕ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РИСКОВ

Проблема оценивания и исследования информацион&

ных рисков обычно ассоциируется с британским стандар&

том BS 7799, прежде всего с его двумя частями: BS 7799&

1. Правила менеджмента безопасности информации, BS

7799&2. Системы менеджмента безопасности информа&

ции, в которых впервые вопросы анализа состояния бе&

зопасности информации и формирования ее защиты были

напрямую связаны с информационными рисками. Непос&

редственно аспекты оценки и управления рисками, гар&

монизированые с содержанием двух первых частей, было

подробно рассмотрено в третьей части стандарта BS

7799&3. Руководство по менеджменту рисками безопас&

ности информации [1]. Однако первым международным

стандартом менеджмента рисками стал стандарт ISO/IEC

TR 13335&3. Руководство по менеджменту безопасности

информационных технологий (1998 г.). Через десять лет,

в 2008 г. был издан стандарт ISO/IEC 27005. Менеджмент

рисками безопасности информации [2], который сейчас

стал одним из ведущих нормативных документов в сфе&

ре управления информационными рисками.

Практически все современные стандарты в облас&

ти безопасности отражают общий подход к организа&

ции управления рисками, сложившийся в международ&

ной практике. При этом управление рисками представ&

ляться как базовая часть системы менеджмента каче&

ства организации. Стандарты носят откровенно концеп&

туальный характер, что позволяет экспертам по инфор&

мационной безопасности реализовывать любые мето&

ды, средства и технологии оценки, обработки и управ&

ления рисками.

Считается, что международные стандарты, формиру&

емые на основе анализа и обобщения лучших методов,

апробированных на практике как большими группами про&

фессионалов, так и ведущими профильными организа&

циями, в большинстве случаев определяют лучшие вари&

анты действий при возникновении инцидентов информа&

ционной безопасности. Использование стандартов увели&

чивает ценность создаваемой информационной системы

или технологии, но к сожалению нет таких стандартов,

которые бы охватили все аспекты управления, безопас&

ности и качества.

Рис. 1. Эволюция стандартов менеджмента рисками безопасности
информации
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Эволюцию развития стандартов в области менедж&

мента рисками безопасности информации можно попы&

таться представить схемой, изображенной на рисунке 1.

Очевидно, что смысл эволюции — появление нового

усовершенствованного стандарта, более высокий каче&

ственный уровень котрого базируется на "восприятии

опыта" от стандартов&предшественников и обобщени,

учете опыта применения стандартов в смежных отраслях.

В частности, на данном этапе эволюции стандартов ин&

формационной безопасности происходит позитивный

процесс замещения старой серии стандартов в области

управления информационной безопасности ISO/IEC TR

13335 новой серией стандартов — ISO/IEC 27000. Новый

стандарт ISO/IEC 27005 заменил сразу два морально ус&

таревших стандарта ISO/IEC TR 13335&3 [3] и ISO/IEC

TR 13335&4 [4], которые, однако, остались в числе базо&

вых документов для нового стандарта. Кроме того, стан&

дарт ISO/IEC 27005 также опирается на нормативно&ме&

тодические документы, приведенные в его библиографи&

ческом перечне: ISO / IEC 16085 [5], BS 31100 [6], AS/

NZS 4360 [7] и NIST SP 800&30 [8].

Существенное влияние на содержание нового стандарта

проявила и разработка стандарта ISO/IEC 31000. Риск&ме&

неджмент. Принципы и рекомендации, которая длилась прак&

тически одновременно с разработкой ISO/IEC 27005. Стан&

дарт ISO/IEC 31000 обобщил в себе лучшие тенденции ми&

ровой практики по управлении рисками. В библиографичес&

ком списке этого стандарта такие стандарты, как: ISO/IEC

9001 — общие требования к системам менеджмента каче&

ства, ISO/IEC 9004 — рекомендации для устойчивого дости&

жения целей в системах управления качеством, BS 31100 —

набор практических и конкретных рекомендаций для менед&

жера информационной безопасности, ISO/IEC Guide 73 —

набор терминов в сфере управления рисками, уже упомяну&

тый выше AS/NZS 4360 — общие требования к условиям

управления рисками. Вся нормативная документация, на ко&

торой базируется стандарт ISO/IEC 31000, относится к об&

ласти управления и контроля качеством и применима к раз&

личным сферам деятельности, включая и сферу информа&

ционной безопасности .

Обобщение лучшего межотраслевого опыта являет&

ся еще одним преимуществом стандарта ISO/IEC 27005,

для которого ситуация выглядит следующей: с одной сто&

роны, сильная теоретическая база, опирающаяся на обоб&

щенный опыт практического управления системами защи&

ты информации, а с другой — лучшее из опыта управле&

ния и контроля качества, проверенное во многих сферах

применения.

Следует отметить, что вопреки распространенным

ожиданиям, новый стандарт ISO/IEC 27005 вовсе не яв&

ляется международной версией BS 7799&3. Более того, в

нем даже не встречается упоминания о последнем стан&

дарте. Структура и содержание этих стандартов суще&

ственно различаются, причем существенно различаются

и первичные источники на которых, базировалась разра&

ботка стандарта. Неизменным остается лишь общий по&

нятийный аппарат, общий подход к процессу управления

рисками .

В общем можно сделать вывод о том, что для стан&

дарта ISO/IEC 27005, в отличие от предыдущих стандар&

тов серии ISO/IEC 27000, в разработке которых исполь&

зовались преимущественно наработки Британского ин&

ститута стандартов (BSI) и других британских организа&

ций, в полной мере учтен существующий международный

опыт.

Методики и рекомендации приведенных выше стан&

дартов базируются на двух основных подходах к пред&

ставлению оценок информационных рисков [9;10]: каче&

ственному и количественному.

Задачей качественной оценки является определение

возможных видов рисков, оценка принципиального уров&

ня серьезности угроз, а также выделение факторов, влия&

ющих на уровень обоснования различных возможных

контрмер. Эти методики не оказывают количественные

или денежные значения компонентам и потерям. Они до&

статочно популярны, относительно простые и разработа&

ны, как правило, на основе требований международного

стандарта ISO/IEC 17799:2005 [11].

Количественные методики предоставляют реальные

и осмысленные численные значения всем элементам про&

цесса анализа рисков. Этими элементами могут быть сто&

имость защитных мер, ценность актива, ущерб для биз&

неса, частота возникновения угрозы, эффективность за&

щитных мероприятий, вероятность использования уязви&

мости и так далее. Количественный анализ позволяет по&

лучить конкретное значение вероятности (в долях едини&

цы либо в процентах) реализации угрозы. Каждый эле&

мент в процессе анализа вводится в количественном виде

в уравнение для определения общего и остаточного рис&

ка.

Также довольно часто используется комбинация этих

двух подходов, как правило, на начальных этапах анали&

за информационных рисков используется качественный,

а на конечном — именно получение оценки — количе&

ственный.

Учитывая, что оценка рисков на качественном уров&

не не позволяет однозначно сравнить затраты на обес&

печение информационной безопасности и полученной

от них отдачи (в виде снижения суммарного риска), со&

средоточимся на более точном количественном подхо&

де. Отметим, что в этом случае процедура построения

систем защиты информации (СЗИ) на базе методоло&

гии информационных рисков по применению установок

основных стандартов характеризуется рядом "узких"

мест.

Во&первых, это необходимость параметризации рис&

ков. Общее математическое соотношение, исходя из ко&

торого исчисляется риск, обусловленный возможной

реализацией угрозы Т, имеет вид:

qPPqPR vtTT == (1),

где TR  — вероятность реализации угрозы T , q —

убытки, возникающие в условиях реализации угрозы T ,

tP  — вероятность возникновения (активации) угрозы T ,

vP  — вероятность удачного использования атакующей

стороной (злоумышленником) уязвимостей информаци&

онной системы, что приводит к реализации угрозы T . То

есть вычисления риска требует знания двух ( qPT , ) или трех

( qPP vt ,, ) параметров риска TR , часто определяемых экс&

пертным путем [10; 12; 13], что может весьма существен&

но ухудшить качество оценок рисков и непредсказуемо

повлиять на конечные результаты менеджмента рисков.

Во&вторых, наличие нескольких угроз (уязвимостей)

характеризуется соответствующими частичными рисками,

совокупное влияние которых описывается определенным

интегральным риском, оценивание которого в общем слу&

чае может быть достаточно сложным [2].

В&третьих, методики управления рисками, разрабо&

танные по рекомендациям стандартов, чаще всего опи&

раются на переборный подход: рассматривается несколь&

ко возможных вариантов построения СЗИ, в которых

уровни рисков (интегрального риска) уменьшаются до

приемлемых значений, и дальше по решению эксперта

определяется рабочий вариант СЗИ (чаще всего он выби&

рается как наименее дорогостоящий). Кроме того, ориен&

тация новых стандартов серии ISO 27000 на итеративную

процедуру управления рисками по Шухарту — Демингу

по своей сути изначально ориентирована на применение
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переборного подхода в построении СЗИ, сужая возмож&

ности использования аналитических оптимизационных

методов.

При этом вопросы качества рабочего варианта СЗИ

(оптимальности принятого решения о выборе этого ва&

рианта СЗИ), эффективности инноваций в организацию

СЗИ практически не исследуются. Замена эксперта лю&

бым инструментально&программным средством (ИПС)

принципиально ситуации не меняет, так как прототипом

при разработке этих ИПС чаще всего выступает именно

эксперт, в связи с чем практически все наиболее распро&

страненные ИПС — это интеллектуализированные инфор&

мационные системы (системы поддержки принятия реше&

ний, экспертные системы и т.п.), в которых реализованы

те или иные методы отображения и обработки знаний

экспертами.

Определенной альтернативой управления рисками на

базе методик, представленных в стандартах, является

применение в менеджменте рисков математических мо&

делей, связывающих уровень рисков (убытков), обуслов&

ленных реализацией информационных угроз, с объемом

инвестирований в СЗИ [14—17]. Применение этих моде&

лей для анализа и исследования рисков имеет целью сре&

ди прочего обеспечить возможность оценки эффектив&

ности инвестирований в СЗИ и прогнозирования харак&

теристик рисков в зависимости от уровня инвестиций в

систему защиты.

МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИРОВА&

НИЙ В СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

На сегодня одной из наиболее распространенных и

известных моделей, применяемых для анализа эффектив&

ности инвестирований в СЗИ, является модель, разрабо&

танная двумя американскими исследователями в облас&

ти экономики Лоуренсом Гордоном и Мартином Лоебом

из университета Мериленд, описання ими в 2002 году в

статье [16]. Модель предназначена для определения эко&

номически обоснованного инвестирования в информаци&

онную безопасность. Именно этим объясняется присталь&

ное внимание и широкий резонанс, вызванный публика&

цией в научных и профессиональных кругах: многочис&

ленные отзывы и комментарии как положительного, так

и критического характера, замечания, предложения, до&

полнения [17—20].

Предложенный в статье Гордоном и Лоебом подход

основывается на использовании некоторой функция ве&

роятности нарушения защищенности информационных

ресурсов (ФВЗИР), задание которой осуществляется в со&

ответствии с системой из трех аксиом, формирующих оп&

ределенную совокупность требований к свойствам

ФВЗИР. Авторы предлагают два класса зависимостей,

которые удовлетворяют указанным требованиям, причем

выполненное ими дальнейшее исследование ФВЗИР для

каждого из классов приводит к одинаковому выводу: оп&

тимальный объем инвестиций в систему защиты инфор&

мации (СЗИ) не может превышать 36,79% от величины

максимальных потерь, которые могут возникнуть в слу&

чае реализации угроз информации. Здесь следует отме&

тить, что в работе Гордона и Лоеба отсутствует доказа&

тельства полноты и достаточности введенной системы

аксиом, не исключена возможность ее дополнения, раз&

вития и, как следствие, модификации полученного за&

ключения о величины максимальных потерь. Поэтому впол&

не естественным стало появление в 2006 году статьи [4],

где два класса функций (зависимостей), предложенных

Гордоном и Лоебом, были дополнены еще четырьмя, двух

статей Дж. Виллемсона (J.Willemson) [17,19], в которых

несколько изменена и расширена исходная система ак&

сиом Гордона&Лоеба, других модификаций положений

подхода Гордона&Лоеба. При этом изменялась и величи&

на оптимального объема инвестиций в СЗИ: в статье [18]

она достигает 100% от величины максимально возмож&

ных потерь, а в новой статье Гордона и Лоеба [21], где

они выступают в соавторстве с двумя другими исследо&

вателями (William Lucyshyn, Lei Zhou), предполагается,

что оптимальный объем инвестиций может и превышать

100% от величины максимально возможных потерь. Не

вдаваясь в детальный анализ положительных и отрица&

тельных свойств подхода Гордона&Лоеба, отметим один

его недостаток — формально&аппроксимативных способ

задания ФВЗИР, в котором не рассматривается возмож&

ность учета при формировании структуры и параметров

этой функции сведений о реальных механизмах развития

и реализации информационных угроз и рисков. Это при&

водит к существенному ограничению практических аспек&

тов применения указанного подхода и объективности по&

лученных выводов, в том числе и главного постулата ав&

торов о величине оптимального объема инвестиций в за&

щиту информации. Последнее исследование в 2015 году,

модификация оригинальной формулы Гордона и Лоэба

позволила учесть упущенный фактор стоимости инфор&

мации, но в целом ситуация не поменялась [21].

В этой ситуации интерес представляют модели, пред&

ложенные для исследования экономико&мотивационных

отношений, характерных для ситуации "атака&защита" в

информационной сфере [22; 23]. Для определения веро&

ятностных параметров риска в этих моделях используют&

ся мотивационно&стоимостные и экономико&финансовые

аппроксимативные соотношения, допускающие достаточ&

но простую интерпретацию механизмов возникновения

информационных угроз и соответствующих рисков. Рас&

смотрим ситуацию, возникающую при реализации атаку&

ющей стороной А (злоумышленник) угрозы T   относи&

тельно некоторого информационного ресурса I , принад&

лежащего стороне В. Полагаем, что  D &общая стоимость

затрат атакующей стороны А на реализацию угрозы T , g&

полученный при этом "выигрыш", величина которого обус&

ловливается ценностью ресурса I  для злоумышленника.

Убытки, понесенные в этой ситуации стороной В (владе&

лец ресурса I ), то есть стоимость критической информа&

ции с точки зрения ее владельца, оценивается им как q, а

общая стоимость реализованного в ИС комплекса защит&

ных мероприятий равна c.

Приведенные данные дают стоимостные характерис&

тики ситуации "атака&защита". На базе этих сведений мож&

но построить логико&эвристическую схему экспертного

оценивания вероятностных характеристик, используемых

для вычисления информационных рисков.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО&СТОИМОСТНЫХ МОДЕ&

ЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕК&

ТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗО&

ПАСНОСТИ

Чистая прибыль злоумышленника в случае успешной

реализации им угрозы T составляет:

DgQ −= (2).

Если ценность ресурса I для атакующей стороны А

значительная, интенсивность потока попыток доступа зло&

умышленника к ресурсу I будет очень высокой. В частно&

сти, если Dg >> , можно предположить, что вероятность

активации (возникновения) угрозы  T  будет практически

равна 1, то есть злоумышленник попытается использовать

любые шансы для реализации этой угрозы. Напротив, для

малых значений g  экономические мотивы возникновения

угрозы T  практически отсутствуют: при 0=Q  (или Dg = )

атака ресурса I становится нецелесообразной, в этом слу&

чае. Для Dg <  попытка реализации угрозы  T  теряет эко&

номический смысл. Исходя из этих соображений, в [22;

23] для оценки значений вероятности активации (возник&
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новения) угрозы  T  предложено соотношение:

g
D

g
QPt −== 1 (3).

Однако в выражении (2) никак не учитывается уро&

вень индивидуальных мотивационных характеристик зло&

умышленника. Поэтому более гибким является вариант

оценки вероятности tP  по формуле [24]:

g
D

g
DgPt γγ

γ
−=

−
= 1 (4),

где введено коэффициент мотивации  γ , отражающий

степень влияния величины "выигрыша" g на действия сто&

роны А активации угрозы T .

В зависимости от индивидуальных свойств злоумыш&

ленника коэффициент мотивации  γ  может быть как боль&

ше 1 (атакующей стороне А свойственный азарт, авантю&

ризм, уверенность в своем успехе), так и меньше 1 (зло&

умышленник осторожен, не горячится, считая, "что луч&

ше иметь синицу в руке, чем журавля в небе"). Так как

значение вероятности tP  ограничивается диапазоном

[0,1], на область существования значений коэффициента

мотивации γ  накладывается условие: )/( gD≥γ .

Особенностью приведенных выше результатов явля&

ется то, что они получены для гипотетического злоумыш&

ленника, который действует по принципу исключительно

экономической целесообразности. Это типичный "зло&

умышленник — прагматик". Однако возможны и другие

варианты мотивации возникновения угрозы T , например,

обиженный или мстительный злоумышленник ("злоумыш&

ленник — мститель"), доминантой действий которого яв&

ляется максимизация потерь q владельца информации

при минимальных личных расходах D. Чаще всего причи&

ной действий этого злоумышленника являются опреде&

ленные личные мотивы, обусловленные недоразумения&

ми или конфликтными ситуациями, возникшими по месту

работы, службы, пр. Формула (6) в этом случае принима&

ет вид:

q
D

q
DqPt γγ

γ
−=

−
= 1 (5).

Следует отметить, что приведенные выше формулы

(4), (5) — модели, фактически отражающие сценарии дей&

ствий злоумышленника, определяемые его психотипом,

причем уровень доминантной психологической черты зло&

умышленника, которая является причиной его асоциаль&

ного поведения, оценивается именно коэффициентом γ .

Очевидно, можно выделить несколько классов психоти&

пов злоумышленника, которые охватывают различные

возможные случаи развития атаки и противоправных дей&

ствий [25; 29].

Другим фактором в формировании сценария дей&

ствий злоумышленника может быть его социализация, в

частности, его профессиональный статус. Так получаем

еще один распространенный тип злоумышленника —

"злоумышленника — исполнителя", который выполняет

чей&то заказ или приказ, то есть атакующие действия по

реализации угрозы   T— это его обычная работа, кото&

рую он просто обязан выполнять. Поэтому в этом случае

вероятность активации угрозы T равна 1=tP .

Как это следует из формулы (1), вероятность TP  реа&

лизации угрозы T  — это произведение

vtT PPP = (6).

где vP  — вероятность удачного использования зло&

умышленником уязвимостей информационной системы

(ИС), содержащий информационный ресурс и, поэтому

вполне естественной является попытка экономико&сто&

имостной интерпретации этой вероятности. В общем слу&

чае vP  — обобщенная (интегрированная) вероятность ус&

пешного проведения комплекса атак, порожденных суще&

ствованием совокупности уязвимостей ИС (включая уяз&

вимостями самой системы защиты информации (СЗИ)).

То есть значение вероятности vP  зависит от степени за&

щищенности ИС, который в свою очередь обусловлено

объемом вложений в СЗИ (величиной инвестиций c), и

определенным образом учитывается моделью [22; 23]:

scq
qPv +

= (7),

где s  — коэффициент, возможный диапазон значе&

ний которого связан с существующей в мировой практи&

ке зависимостью между уровнем инвестиций c  в СЗИ и

ценностью критической информации для ее владельца

(сторона В).  Так, для коммерческой тайны чаще

)20,005,0( qc ÷=  [23]. В частности для конкретных дан&

ных, приведенных в [26], нижняя граница для s  опреде&

ляется из уловия: 60÷10s ≥ . Из формулы (6) очевидно,

что при отсутствии критической информации в ИС (т.е.

0=q ) вероятность 0=vP . При  scq >> , т.е. при значитель&

ном уровне критичности ресурса I  и низких затратах на

создание и функционирование СЗИ, следствием чего яв&

ляется объективная невозможность обеспечить адекват&

ный уровень защиты критической информации в ИС, ве&

роятность 1→vP . Во всех других случаях вероятность vP
отличается от 0, а ее значение при  constq =  растет с спа&

дением уровня инвестиций в СЗИ.

Однако в модели (7) никак не учитывается уровень

профессиональной подготовки атакующнй стороны А, ее

ресурсный потенциал, финансово&экономические воз&

можности, отсутствует сопоставление этих характеристик

с аналогичными характеристиками защиты. В этом плане

болем удачной может оказазаться оценки вероятности

реализации уязвимостей, вычисляемая в соответствии с

выражением:

D
csq

qPv 2
+

= (8).

Здесь в формуле для вероятности vP  учет ресурсных

возможностей атакующей стороны А осуществляется пу&

тем умножения значения инвестиций с в знаменателе фор&

мулы (7) на мультипликатор Dc / , позволяющий учесть ин&

вестиции D, вносимые стороной А в реализацию атаки [24;

27; 28].

Приведенные выше формулы (3) — (8) могут быть

применены непосредственно для параметризации и вы&

числения рисков любой конкретной организации при ус&
ловии, что существует реальная возможность проанали&

зировать и количественно оценить экономико&стоимост&

ные характеристики реализации угрозы информации.
Выходные данные для этих оценок можно получить, вы&

полнив обследование (аудит) состояния информационной

безопасности организации в соответствии с требования&
ми и рекомендациями вышеперечисленных стандартов

менеджмента рисков при наличии определенной допол&

нительной информации.

Кроме того, эти же формулы (3) — (8) позволяют по&

строить оптимизационные схему, по которой можно бу&

дет сделать выводы об эффективности и целесообразно&

сти инвестиций в СЗИ организации. Предположим [14; 24],

что при нулевом инвестировании в СЗИ организации 1=vP
потому исходное значение интегрального информацион&

ного риска организации равно qPR t=1 . Инвестирование

в СЗИ средств в размере С приводит (при условии рацио&

нальных расходов этих средств на нужды защиты) к тому,

что вероятность успешного использования уязвимости

становится меньше 1, то есть 1<vP . Остаточный риск в

этом случае равен qPPR vt= . Таким образом, величина
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потерь, которые удалось предотвратить благодаря инве&

стированию в СЗИ, составляет
 qPPqPPqPPqPRR tstvvtt =−=−=− )1(1 (9),

а соответствующая "прибыль" —

cqPPcRR tvR −−=−−=Δ )1(1 (10).

Заменяя vP  в формуле (10) его развернутым выраже&

нием (7), получаем:
 

RtqP
scq

scc Δ=
+

+− (11),

Из анализа выражения (11) следует, что если уровень

инвестиций с превышает некоторое пороговое значение

cmax = q( tPs–1)/s , "доход" от введения защиты становится

отрицательным, то есть в общем случае диапазон возмож&

ных значений с рационально ограничить условием:

s
sPqc T )1(0 −

<< (12),

определяющим так называемым диапазоном "допус&

тимых" инвестиций (термин заимствован из [16]). Из при&

веденного условия, исключая с, получаем неравенство,

соблюдение которого накладывает ограничения на воз&

можные значения коэффициента s: TPs /1≥ .

Полученные выше соотношения (9) — (10) имеют

"прозрачную" и легко интерпретируемую структуру, ко&

личественные параметры которой фактически представ&

ляют собой комбинации параметров риска, которые, как

это уже отмечалось выше, предполагают достаточно про&

стую процедуру оценки, напрямую связанную с требова&

ниями и рекомендациями стандартов менеджмента рис&

ков. Анализ соотношения (11) как функции переменной

с и исследование его на екстремум, приводит к соотно&

шению:

 
01

)(

)(
2

2
=−

+

−+
=

Δ qP
scq

csscqs
dc

d
t

R
(13).

Позволяющему определить [14; 26] объем инвести&

ций с
eff

, обеспечивающий получение наибольшего значе&

ния RΔ  (по терминологии Гордона&Лоеба с
eff

 — оптималь&

ный объем инвестиций):
 

)1( −= sP
s
qc teff (14),

а также значения вероятности vP  и R риска для этого

объема инвестиций:

sP
cP

t
effv

1)( = , 
s
PqqPPcR t

tveff ==)( (15).

Теперь, имея значение инвестиций effc , мы можем

считать их своеобразным эталоном для того, чтобы адек&

ватно инвестировать в информационную безопасность.

Анализ формулы (14) дает возможность оценить мак&

симальный объем оптимальных инвестиций в СЗИ. Для

этого, исследуя на экстремум зависимость (14) как функ&

цию переменной s, получаем:

0)
2
1(

)( 2/32 =−= −−
t

eff Pssq
ds

sdc
(16).

Из равенства (16) находим, что своего экстремума

функция )(sceff  достигает при значении tPs /4= . Этому

значению переменной s соответствует максимум функции

)(sceff :

tteffeff qPPcsc 25,0)/4()](max[ == (17).

Очевидно, что наибольшей величина оптимальных ин&

вестиций в СЗИ окажется при tP=1. Таким образом, мак&

симальный объем оптимальных инвестиций в СЗИ равен

 qceff 25,0max = , т.е. составляет 25% стоимости ресурса,

который является объектом защиты. Полученное условие

можно считать формализацией принципа разумной дос&

таточности при построении СЗИ. Необходимо подчерк&

нуть, что согласно практическому опыту, накопленному в

сфере защиты информации, значение ≥s 10 ÷ 60  [22; 23,

26], причем для высокоэффективных защитных решений

=s 40 ÷ 60.  Поэтому в соответствии с формулой (6) даже

при tP=1 объем инвестиций в СЗИ может оказаться на

уровне 11—13% стоимости защищаемого ресурса.

Следует отметить, что введенное Л. Гордоном и

М. Лоебом понятие оптимального объема инвестиций в

СЗИ является довольно спорным, так как определяет оп&

тимальным тот уровень инвестиций maxeffc , при кото&

ром максимизируется разность между величиной предот&

вращенных потерь RR −1  и объемом с инвестиций в СЗИ,

обеспечивших снижение риска до значения TR . При этом

совершенно не учитываются такие важные аспекты, как

степень эффективности использования сделанных в СЗИ

инвестиций или уровень подготовки и ресурсный потен&

циал атакующей стороны. Ответить на эти вопросы мож&

но было бы, введя дополнительные показатели защищен&

ности ресурса I, например, вероятность )( effv cP  и риск

)( effcR , однако при этом потребуется привлечение допол&

нительных сведений, а значит придется расстаться с од&

ним из основных преимуществ подхода Гордона&Лоеба

— минимальным объемом исходной информации, при&

влекаемой для оценки максимального объема инвести&

ций в СЗИ. Рассмотрим этот спорный момент более де&

тально.

Выражение (7) формирует оценку вероятности vP  глав&

ным образом на основе "внутренних" представлений органи&

зации&владельца ресурса I (сторона В) о необходимом уров&

не защищенности этого ресурса исходя из собственного по&

нимания его ценности q в сопоставлении с разумно доста&

точными (опять&таки с точки зрения стороны В) расходами

на защиту. При этом ценность ресурса I, зависящая от важ&

ности и значимости ресурса для его владельца В, обычно

совпадает с величиной потерь  q. Однако реальная степень

защищенности ресурса I в значительной мере определяется

интенсивностью и силой атак стороны А, зависящих от ее

представлений о ценности "добываемого" ресурса I, т.е. от

величины g. Поэтому, если атакующая сторона А точно иден&

тифицирована и для нее достоверно известна величина g,

возможно более объективной оценкой вероятности vP  будет

оценка, рассчитываемая по формуле [25]:

scg
gPv +

= (18).

При одинаковом понимании ценности информации

сторонами А и В g = q. Тогда оценки, получаемые с ис&

пользованием формул (7), (18), совпадают, в связи с чем

справедливы все приведенные выше соотношения и вы&

воды. Но в общем случае представления сторон А и В о

ценности информации асимметричны.

Для владельца ресурса I (сторона В) его ценность q
обычно рассчитывается на основе анализа стоимостных

аспектов создания этого ресурса, процедура расчета ча&

сто носит типизированный характер, получаемые оценки

достаточно устойчивы.

Для атакующей стороны А ценность g "добытой"

информации формируется на основе рыночной сто&

имости ресурса I и количества потенциальных покупа&

телей, желающих заполучить его в свою собствен&

ность. Еще один вероятный сценарий формирования

g : "добытая" стороной А информация представляет

собой информацию с ограниченным доступом (ИсОД),

появление которой в открытом доступе может нанес&

ти вред ряду третьих сторон. Итог — предъявленные
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этими сторонами претензии стороне В (не обеспечив&

шей сохранность ИсОД), объем которых в денежном

представлении равен g  [25; 27]. Характерной особен&

ностью оценивания значения g является многовари&

антность развития ситуации в случае достижения ус&

пеха атакующей стороной А, плохая прогнозируе&

мость итоговых результатов, их зависимость от мно&

жества внешних обстоятельств и, как следствие, не&

стабильность и неустойчивость получаемых оценочных

значений  g.

Поэтому актуален вопрос о том, какой из, двух фор&

мул, (7) или (18), отдать предпочтение?

Предположим, что qg ≠ , причем защищающейся сто&

роне В известна оценка  g. Тогда, с учетом формулы (18)

получаем для соотношения (11) новую форму представ&

ления [23; 25]:

RtqP
scg

scc Δ=
+

+− (19),

а итоговые выражения (14), (17) преобразуются к

виду:

s
gsP

s
qc teff −= (20),

 gPqqPgcsc tteffeff /25,0)/4()](max[ 222 == (21).

Наибольшей величина оптимальных инвестиций в СЗИ

окажется при tP=1 и составит gqceff /25,0 2
max =  [25].

Анализ последнего выражения, а также сопоставление

формул, полученных для случая g = q , с соответствующи&

ми им соотношениями при qg ≠ , показывает, что несов&

падение g и  q может стать причиной недостаточного или

наоборот, избыточного инвестирования в СЗИ. В частно&

сти, при  g > q  расчеты, проведенные в предположении

справедливости соотношений (7), (14), (17), ведут к зани&

жению значения вероятности vP  и недостаточному инвес&

тированию в СЗИ, при g < q ситуация диаметрально про&

тивоположна. По&видимому, для получения объективных

данных о наибольшей величине оптимальных инвестиций

в СЗИ в случае g > q  желательно пользоваться формулой

(18) и получаемыми на ее основе соотношениями (15) —

(21), поэтому, помимо сведений об уровне потерь q за&

щищающейся стороны В, необходима информация о цен&

ности g  ресурса I для атакующей стороны А. В случае

qg ≤  для оценивания наибольшей величины оптимальных

инвестиций в СЗИ следует использовать соотношение (7),

учитывая при этом сделанное выше замечание о неста&

бильности и неустойчивости получаемых оценочных зна&

чений g.

В связи с возможным субъективизмом получаемых

выше решений представляют интерес перспективы при&

менения других моделей, описывающих вероятностные

параметры рисков.

При оценивании вероятности vP , как уже отмеча&

лось выше, учет ресурсного потенциала атакующей

стороны А и его сопоставление с аналогичными харак&

теристиками защиты можно реализовать, используя

формулу (8).  В частности, введеный в знаменатель

формулы (8) мультипликатор   Dc /  позволяет сопос&

тавить инвестиции D, вносимые стороной А в реали&

зацию атаки [25; 27] с затратами с защиты: очевидно,

что рост расходов D обусловливает увеличение веро&

ятности vP .

Использование формул (3), (8) для вычисления рис&

ка приводит к выражению вида:

2

2

2 )1(
scqD

Dq
g
Dq

D
csq

qPR t
+

−=

+

= (22).

График зависимости )(cR  представлен на рисунке 2. К

сожалению, подстановка найденного риска (22) в выраже&

ние (9) для последующего построения оптимизационной про&

цедуры, аналогичной рассмотренной выше (выражения (10)

— (14)), не позволяет получить решение в явном виде. За&

висимость qPPRR tv)1(1 −=−  после подстановки в нее вы&

ражения (22) приобретает логистический характер (рис.

3), а анализ неравенства ≥−−=Δ cRRR 1 0  дает возмож&

ность лишь определить диапазон допустимых инвестиций

[25]:

≤−− )411(
2 2

t

t

sqP
DqP

 с )411(
2 2

t

t

sqP
DqP

−+≤ (23).

Правой и левой границам неравенства (17) соответ&

ствуют обозначенис с
1
 и с

2
 на рисунке 3.

Наличие процедуры извлечения квадратного корня в

формуле (17)  предполагает  очевидное условие
2/41 tsqPD≥ , трансформирующееся в ограничение вида:

225,0 tsqPD ≤ (24),

накладываемое на объем инвестиций атакующей сто&

роны А. Кроме того, необходимость применения форму&

лы (3) для оценивания вероятности активации (возникно&

вения) угрозы Т вводит характерное ограничение g ≥ D,

которое, как показывает практика, является более сла&

бым по сравнению с условием (24).

При интерпретации полученных выше результатов

следует принимать во внимание, что, анализируя модель

риска (23), следует учитывать наличие в ней двух суще&

ственных переменных, c  и D, отражающих влияние на

формирование ситуации риска ресурсных потенциалов

двух сторон&антагонистов А и В. При этом можно выде&

лить три базовых варианта (шаблона) рисковых ситуаций.

Вариант 1. Финансово&экономические возможности

атакующей стороны крайне скромны, злоумышленник ве&

роятнее всего одиночка, не имеющий достаточного опы&

та и знаний, необходимых для реализации эффективных

атакующих действий. Полагая, что асимптотику для это&

го варианта получаем, исследуя соотношения (23) при

0→D , оценим граничные значения диапазона допусти&

мых инвестиций:

tqPc ≤≤0 (25).

Оценочное значение наибольшей величины оптималь&

ных инвестиций в СЗИ для этого случая очевидно не пре&

высит qceff 25,0max = .

Вариант 2. Атакующая сторона — одна особа либо

группа лиц, обладающих достаточным опытом и необ&

ходимыми профессиональными знаниями, но имеющая

ограниченные финансово&экономические возможности.

Исследуем этот вариант, увеличивая значения инвестиций

D атакующей стороны. При 
225,0 tsqPD →  правая 1c  и ле&

вая 2c  границы диапазона (23) сближаются, стягиваясь в

точку 
2

tqPc =  при 
225,0 tsqPD = . В этом предельном случае

наибольшая величина оптимальных инвестиций в СЗИ со&

ставит qceff 5,0max = .

Вариант 3. "Злоумышленник — исполнитель". Модель

риска для этого варианта имеет вид:

q

D
csq

qR 2
+

= (26).

Выше уже не раз отмечалось, что в ситуации "атака&

защита" обе стороны в своих действиях обычно руковод&

ствуется принципом экономической целесообразности

(разумной достаточности). В частности, в двух представ&

ленных выше вариантах рисковых ситуаций этот принцип
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учитывался наличием пары ограничений: 225,0 tsgPD ≤  и

g ≥ D . Однако, как показано в [25; 27], при определен&

ных обстоятельствах приведенные ограничения могут

оказаться не актуальными. Например, это касается си&

туации, в которой атакующая сторона для достижения

своих целей прибегает к услугам наемного исполнителя

(отсюда название модели — "Злоумышленник — испол&

нитель"), который при любых обстоятельствах обязан вы&

полнять поставленные перед ним задания (т. е. для него

вероятность активации угрозы ≡tP 1 и, соответственно,

vT PP ≡ ).

С другой стороны, применимость использованой ра&

нее формулы (3) для описания ситуации "атака — защи&

та" базировалась на сопоставлении чистой прибыли зло&

умышленника g— D с ценностью  g ресурса I. Если эта

ценность ресурса I для атакующей стороны А значитель&

на, в частности, если g  >> D , можно предположить, что

злоумышленник попытается использовать любые шансы

для реализации своей угрозы Т. Очевидно, что в этой си&

туации 1→tP , т. е. приходим к уже сформулированному

выше тождеству vT PP ≡ .

Однако наиболее существенная особенность Варианта

3 состоит в том, что в случае особой важности поставленной

перед "злоумышленником — исполнителем" цели, он может

рассчитывать на привлечение для поддержки своих действий

определенных дополнительных ресурсов: финансовых, тех&

нических, информационно&аналитических, оперативных. На

практике это означает возможность реализации в рамках

сценариев Варианта 3 очень высокозатратных атак. При этом

очевидно, что если ∞→D , то 1→vP , т. е. в этой ситуации ус&

пешная реализация угрозы атакующей стороной А оказыва&

ется практически гарантированной. Типичным примером по&

добной ситуации является выполнение особо важного зада&

ния сотрудником спецслужбы, являющимся профессиона&

лом, подготовленным к осуществлению атакующих действий

в киберпространстве.

Кроме того, если защищающаяся сторона В, созда&

вая свою СЗИ, исходит из принципа разумной достаточ&

ности, основываясь исключительно на собственных

("внутренних") представлениях о ценности  q защищаемо&

го ресурса I, атакующая сторона может добиться успеха

и при сравнительно низких расходах D (фактически по&

лучаем ситуацию с асимметричными представлениями

сторон А и В о ценности одного и того же информацион&

ного ресурса I, уже рассмотренную выше, формула (21),

случай g > q).

ВЫВОДЫ
Наиболее распространенным в практике защиты ин&

формации методам анализа и исследования рисков, при&

водимым в международных и национальных стандартах,

присущ ряд недостатков, в частности, слишком общий

концептуально&рекомендательный характер представле&

ния материалов, что практически исключает возможность

учета при анализе характерных специфических свойств

объектов риска и существенно уменьшает объективность

и точность полученных результатов.

С другой стороны, использование известных моделей

Гордона — Лоеба для исследования проблемы эффек&

тивности инвестирования в системы защиты практически

исключает возможность учета в этих исследованиях кон&

кретики реального объекта риска и фактически отделяет

этот подход от прикладных исследований реальных

объектов рисков. По сути модель Гордона — Лоеба не

приспособлена для решения прикладных узкопрофиль&

ных задач.

В этой ситуации перспективным представляется

применение для анализа и исследования инвестиций и

рисков методологии,  б азирующейся н а учете

мотивационно&стоимостных и финансово&экономичес&

ких особенностей ситуации "атака — защита" на объек&

тах информационной деятельности через выделение

ряда типовых сценариев возникновения и развития этой

Рис. 2. Зависимость величины риска R от уровня инвестиций в СЗИ

Рис. 3. Зависимость cqPPcRR tvR −−=−−=Δ )1(1
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ситуации и построения соответствующих моделей эко&

номико&стоимостных, мотивационных и экономико&ре&

сурсных отношений, характерных для ситуации "атака

— защита" в информационной сфере. Для идентифи&

кации моделей могут быть вполне успешно использо&

ваны данные и сведения, определяемые в соответствии

с требованиями и рекомендациями международных

стандартов. В ходе выполненных исследований полу&

чена оценка рационального объема инвестиций в СЗИ,

согласно которой этот объем не должен превышать

25% стоимости защищаемого информационного ресур&

са.
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АКТУАЛЬНІСТЬ
З урахуванням ситуації, яка склалася не тільки на

теренах нашої держави, але й за її межами розвиток

діяльності багатьох підприємств та галузей стають під

загрозу. Втручання держави в даний процес не може в

повній мірі врегулювати відносини між господарюючи&

ми суб'єктами, оскільки як і економічна, так і політична

ситуація знаходиться у кризовому стані. Закриваються

підприємства, знищується середній та малий бізнес, ско&

рочується діяльність великих підприємств, інвестори

відмовляються вкладати капітал у будь&які підприємства

через нестабільність як курсу іноземної валюти.

Оскільки сучасний стан економічного розвитку краї&

ни в цілому характеризується високим рівнем зносу ос&

новних засобів досить низьким рівнем капіталізації

підприємств, виникає необхідність стимулювання рос&

ту інвестицій в основний капітал підприємств, оскільки

саме інвестиції забезпечують підвищення рівня розвит&

ку економіки.

У наслідок цього зростає необхідність проведення

аналізу інвестиційної привабливості підприємств з ме&

тою визначення у здійсненні інвестицій.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є критичний огляд методик оцінки інве&

стиційної привабливості підприємства, систематизація

основних показників, що застосовуються при оцінці ІПП

та виявлення основних переваг та недоліків у них.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
На тему оцінки інвестиційної привабливості підприє&

мства, написано досить велику кількість робіт. Кожна з

них є унікальною, але поряд з тим і недостатньо роз&

криває специфіку даного питання. Автори, що дослід&

жували дане питання: Л.А. Лахтіонова, Є.В. Мних,

І.І. Цигилик, Я. Комаринський, І. Яремчук, О.М. Сахаць&

ка, А.І. Кредісов, В.О. Подольська, О.В. Яріш, Як Фит&

ценц, Буглак Ольга, Т.С. Хачатуров, Ю. Кулієв, А. Бан&

дурін, Н. Костіна, А. Алєкскєєва, О. Василик, Г. Оста&

пова та інші.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основна ціль оцінки інвестиційної привабливості

підприємства формує перелік її інструментів.

Грунтуючись на результатах дослідження робіт

відомих вчених&економістів з оцінки інвестиційної

привабливості підприємства виділимо два основні

підходи, які використовуються для формування цієї

оцінки:

1. Визначення нормативних значень аналізованих

коефіцієнтів і порівняння з ними набутих значень.

2. Побудова узагальненого показника на основі

фінансових коефіцієнтів і оцінка його значення.

При ознайомленні інвестора з об'єктом інвестуван&

ня та визначенні потенційних можливостей повернення

вкладених коштів використовується наступні групи по&

казників фінансово&економічного стану:
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— показники оцінки майнового стану підприємства;

— показники фінансової стійкості підприємства;

— показники ліквідності активів підприємства;

— показники рентабельності підприємства;

— показники ділової активності підприємства;

— показники ринкової активності підприємства.

Оцінка майнового стану підприємства дає змогу виз&

начити абсолютні й відносні зміни статей балансу за виз&

начений період, відслідкувати тенденції їхньої зміни та

визначити структуру фінансових ресурсів підприємства.

Фінансову стійкість підприємства тісно пов'язано

із перспективною його платоспроможністю, її аналіз

дає змогу визначити фінансові можливості підприєм&

ства на відповідну перспективу. Оцінка фінансової

стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз

величини та структури активів і пасивів підприємства і

визначення на цій основі міри його фінансової ста&

більності й незалежності, а також відповідності фінан&

сово&господарської діяльності підприємства цілям

його статутної діяльності.

Група показників оцінки фінансової стійкості (пла&

тоспроможності) інвестованого об'єкта є пріоритетною

при проведенні фінансового обгрунтування інвестицій&

них проектів, а також при вирішенні інших питань, по&

в'язаних із визначенням наявності, розміщення та ви&

користання грошових коштів.

Ліквідність підприємства — це його здатність швид&

ко продати активи й одержати гроші для оплати своїх

зобов'язань. Ліквідність підприємства характеризуєть&

ся співвідношенням величини його високоліквідних ак&

тивів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні

папери, дебіторська заборгованість) і короткостроко&

вої заборгованості.

Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає

визначити можливість покриття зобов'язань підприєм&

ства його активами, строк перетворення яких у грошові

кошти.

Аналіз рентабельності підприємства дозволяє ви&

значити ефективність вкладення коштів у підприємство

та раціональність їхнього використання.

Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати

ефективність основної діяльності підприємства, що ха&

рактеризується швидкістю обертання фінансових ре&

сурсів підприємства.

Ринкова активність підприємства характеризує

підприємство на ринку та його імідж для споживачів та

конкурентів.

Огляд літературних джерел з інвестиційного менед&

жменту дає змогу виділити наступні переваги та недо&

ліки наведеної вище системи показників оцінки інвес&

тиційної привабливості підприємства.

Переваги:

1. В одному показнику поєднано багато різних за

назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими харак&

теристиками чинників, що спрощує процедуру оцінки

конкретної інвестиційної пропозиції або ж є єдиним

можливим варіантом її проведення і надання об'єктив&

них остаточних висновків.

2. Кінцевий висновок в принципі дає змогу інвесто&

рові визначитись, чи продовжувати працювати над цим

Таблиця 1. Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства

п/п Назва групи 
показників Склад групи показників Автори 

1. Показники оцінки 
майнового стану 
підприємства 

Активна частина основних засобів
Н. Макарій, Т.В. Майорова, 
О.В. Стащук 

Коефіцієнт зносу основних засобів
Коефіцієнт оновлення
Коефіцієнт вибуття

2. Показники 
фінансової стійкості 
підприємства 

Рівень фінансової стійкості
Н.Макарій, Т.В. Майорова,  
О.В. Стащук, О.В. Виноградова, 
В.С. Михайлов, К.В. Щиборщ,  
І.О. Бланк, М.І. Книш,  
М.І. Перекатов, Ю.П. Тютюков 

Маневреність робочого капіталу
Коефіцієнт незалежності (автономії)
Коефіцієнт фінансової стабільності
Коефіцієнт фінансової стійкості
Показник фінансового лівериджу

3. Показники 
ліквідності активів 
підприємства 

Коефіцієнт покриття Н. Макарій, Т.В. Майорова,  
О.В. Стащук, О.В.Виноградова, 
В.С. Михайлов, К.В. Щиборщ,  
І.О. Бланк 
 

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та 
дебіторської заборгованост 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

4. Показники 
рентабельності 
підприємства 

Рентабельність активів Н. Макарій, Т.В. Майорова,  
О.В. Стащук, О.В.Виноградова, 
В.С. Михайлов, К.В. Щиборщ,  
І.О. Бланк, М.І. Книш, М.І. 
Перекатов, Ю.П. Тютюков,  
В.П. Савчук, С.І. Прилипко,  
Є.Г. Величко, А.Т. Романовський 

Рентабельність власного капіталу
Рентабельність реалізованої продукції

Рентабельність інвестицій 

5. Показники ділової 
активності 
підприємства 

Продуктивність праці Н. Макарій, Т.В. Майорова,  
І.І. Ройзман, О.В. Стащук, 
О.В.Виноградова, В.С. Михайлов, 
К.В. Щиборщ, І.О. Бланк,  
М.І. Книш, М.І. Перекатов,  
Ю.П. Тютюков, В.П. Савчук,  
С.І. Прилипко, Є.Г. Величко,  
А.Т. Романовський,  
А.Г. Шахназарова 

Фондовіддача
Оборотність оборотних активів
Оборотність запасів
Оборотність власного капіталу

Оборотність основного капіталу 

6. Показники ринкової 
активності 
підприємства 

Дивіденд Н. Макарій, Т.В. Майорова,  
О.В. Стащук, І.О. Бланк,  
А.Т. Романовський, П.Т. Саблук, 
М.І. Кисіль 

Коефіцієнт цінності акції

Рентабельність акції 
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проектом, чи варто відмовитись від подальшої взає&

модії.

3. Групи показників, які використані для оцінки інве&

стиційної привабливості охоплюють практично всі на&

прями господарської діяльності підприємства.

4. Методика у простому і наочному поданні забез&

печує достатньо об'єктивне бачення фінансової ситуації

на підприємстві, в яке передбачається вкладання інвес&

тицій.

Недоліки:

1. Отримані великі масиви значень показників фак&

тично не дають змогу зробити остаточний висновок.

2. Кожний показник, крім цифрового вираження,

має ще й значення вагомості, яке у традиційній формі

подання матеріалу відсутнє.

3. Для визначення співвідношення вагомості різних

показників інвестору потрібно ці співвідношення зафі&

ксувати і здійснити відповідні розрахунки, залучаючи

відповідно підготовлених експертів.

4. Достатня ускладненість розрахунків через на&

явність значної кількості коефіцієнтів у групах, що не

дуже підходить у випадках термінової необхідності роз&

рахунку приблизних значень.

5. Дана методика є вузько сфокусованою на фінан&

сово&економічному аналізі і є недостатньою для прий&

няття рішень іноземним інвесторам [8].

Досить часто виникають ситуації, коли показники

різних блоків суперечать один одному, відображаючи

протилежну тенденцію стану підприємства, через що

неможливо його оцінити в кінцевому результаті. Також

розрізняють такі методи, як внутрішня норма рентабель&

ності, метод періоду повернення вкладання інвестицій,

балансова норма рентабельності, індекс прибутковості,

метод чистої сьогоднішньої вартості.

Наприклад, Іванов А.П., Кравченко Ю.Я., Мендру&

ла О.Г., Шелудько В.М. додають до вищеперерахо&

ваних показників ще капіталізовану вартість (ринко&

ва вартість акціонерного товариства), показник

співвідношення ринкової і балансової вартості акцій

(загальна характеристика успіху або невдачі акціо&

нерного товариства, коефіцієнт ліквідності акцій, що

характеризує потенційну можливість продажу акцій

конкретного емітента, дивідендна дохідність акцій,

яка показує розмір доходу, що спрямовується на по&

точне споживання акціонерів, у відношенні до ринко&

вої вартості акцій [8].

ВИСНОВКИ
Отже, наведена методика оцінки інвестиційної при&

вабливості підприємства потребує внесення корективів

та нових підходів. Зі зміною економічних умов на ринку

змінюється трактування та застосування різних показ&

ників, тому виникає необхідність у більш конкретному

трактуванні та методиці визначенні показників аналізу

діяльності підприємства.

Галузева специфіка суб'єктів господарювання обу&

мовлює індивідуальний підхід до аналізу діяльності кож&

ного підприємства. А тому необхідно розробити загаль&

ну методику для аналізу підприємств за видами діяль&

ності, з урахуванням притаманних їм ризиків, витрат на

основну діяльність та структуру формування прибутку.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Сучасний розвиток економіки України пов'язаний з

прискоренням інвестиційних процесів. Характер інвести&

ційних процесів, їх інтенсивність та результативність, а

також управління ними залежать від інвестиційного кліма&

ту, що сформувався в державі. В умовах розвитку гло&

балізаційних процесів стратегії розвитку економіки Ук&

раїни мають формуватися з урахуванням використання

моніторингу в системі управління інвестиційним кліматом.
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У статті обгрунтовано, що моніторинг інвестиційної політики сталого розвитку є головним зав�
данням держави та фактором зміцнення економіки. Досліджено вітчизняний та іноземний досвід
системи моніторингу та оцінки інвестиційної привабливості країни. Визначено принципи сталого
розвитку, які повинні бути основою в процесі побудови ефективної системи моніторингу інвестиц�
ійної політики. Відповідно до дослідження концепції сталого розвитку економіки запропоновано
науковий підхід щодо удосконалення механізму організації системи моніторингу інвестиційної пол�
ітики сталого розвитку, який дозволить оцінити та підвищити ефективність управління інвестицій�
ним кліматом України. Сформовано механізм організації системи моніторингу інвестиційної пол�
ітики сталого розвитку для покращення інвестиційного клімату України, який складається з шести
етапів та включає мету, суб'єкти, типи системи моніторингу, методи, результати системи моніто�
рингу інвестиційної політики сталого розвитку. Доведено, що реалізація зазначеного механізму доз�
волить підвищити ефективність управління інвестиційним кліматом та підвищити інформаційну про�
зорість компаній.

The article it is proved that the monitoring of the investment policy of sustainable development is the
main task of the government and the strengthen economy factor. Domestic and foreign experience of
system of monitoring and an assessment of investment appeal of the country are analyzed. The principles
of a sustainable development which have to be a basis in the course of creation of effective system of
monitoring of investment policy are defined. According to research of the concept of a sustainable
development of economy it is offered scientific approach concerning improvement of the mechanism of
the organization of system of monitoring of investment policy of a sustainable development which will
allow to estimate and increase effective management of investment climate of Ukraine. The mechanism
of the organization of system of monitoring of investment policy of a sustainable development for
improvement of investment climate of Ukraine consisting of six stages is created and includes the purpose,
subjects, types of system of monitoring, methods, results of system of monitoring of investment policy
of a sustainable development. It is proved that realization of the specified mechanism will allow to increase
effective management of investment climate and to increase information transparency of the companies.

За таких умов зростає роль моніторингу як системи, що

може забезпечити гармонійне поєднання вимог усіх учас&

ників економіко&правових відносин, які ініціюють вико&

нання визначеної стратегії розвитку економіки

В Україні існує гостра необхідність формування механі&

зму організації системи моніторингу інвестиційної політики,

який забезпечить стале економічне зростання на основі мак&

симального використання внутрішніх можливостей кожної

території, урахування її специфіки та раціонального поєднан&

ня загальнодержавних пріоритетів з інтересами держави.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Увага багатьох вітчизняних вчених та іноземних вче&

них привернута до проблеми проведення ефективного

моніторингу інвестиційної політики, який включав би в

себе основні елементи політики сталого розвитку. Се&

ред таких науковців можна назвати Бакай В.Й. [1], Ва&

кулич М.М. [2], Єпіфанова І.Ю. [3], Ковтун Н.В. [4], Ля&

хович Л.А. [5], Пересада А.А. [7], Балотта М. [9], Док&

вайер Ф. [11], Рапорт Г. [11], Старкова Н.О. [13]. Всі

дослідження, які стосуються проблематики та напрямів

формування механізму моніторингу інвестиційної політики

сталого розвитку країн, потребують певної систематизації

і більш широкого висвітлення. Саме тому, досить актуаль&

ною залишається проблема визначення механізму орган&

ізації системи моніторингу інвестиційної політики України

відповідно до стратегії сталого розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування механізму організації си&

стеми моніторингу інвестиційної політики шляхом ви&

значення основних етапів, завдань, методів системи моні&

торингу з метою забезпечення проведення оцінки інвес&

тиційної ситуації в Україні, підвищення інвестиційного

іміджу країни та досягнення сталого розвитку економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У період розвитку інвестиційних потоків та направ&

леності державної політики на сталий розвиток усі су&

б'єкти інвестиційної діяльності повинні здійснювати по&

стійний контроль і нагляд за процесом реалізації про&

екту, оцінювати поточні результати (відхилення) та вно&

сити корективи у бізнес&план, проект організації будів&

ництва, проект виробництва робіт, план фінансування,

календарний план або сітьовий графік та інші докумен&

ти, за допомогою яких можна спостерігати та регулю&

вати освоєння інвестицій [7]. Інструментом такого ана&

лізу є моніторинг інвестиційної діяльності.

Створення системи моніторингу як інструменту інве&

стиційної політики припускає розробку і організацію

комплексної інформаційно&аналітичної системи, що ви&

конує функції інтеграції масивів різнорідної інформації

і забезпечення їхньої різноманітної аналітичної оброб&

ки для обгрунтування, ухвалення і контролю різних за

характером управлінських рішень [3].

Для оцінки індексу інвестиційної привабливості в світі

використовують відповідні системи моніторингу та оцінки

інвестиційної привабливості країни. Оцінка індексу інвес&

тиційної привабливості України проводиться Європейською

Бізнес Асоціацією за підтримки дослідної компанії InMind.

Індекс розраховується на основі регулярного моніторингу

оцінок інвестиційної привабливості України першими осо&

бами компаній&членів Європейської Бізнес Асоціації.

Поширені й інші економічні індекси інвестиційної при&

вабливості держав, зокрема, рейтинги Світового еконо&

мічного форуму, цифрова шкала Гарвардської школи

бізнесу (США), індекси журналів "Fortune" (США) та "The

Economist" (Англія), методика оцінки інвестиційної при&

вабливості, розроблена Банком Австрії, рейтинг інвес&

тиційної привабливості держав, що визначається Інсти&

тутом менеджменту у Лозанні тощо [2].

Окрім розглянутих рейтингів щодо оцінки економі&

чної стабільності та привабливості для залучення іно&

земних інвестицій можна проаналізувати також інші

міжнародні індекси та рейтинги, зокрема індекс обме&

ження іноземних інвестицій Організації економічного

співробітництва та розвитку, кредитні рейтинги агентств

Fitch, Investors Service, індекс середовища для еконо&

мічного зростання Goldman та ін. [10].

Протягом 2012—2013 рр. на замовлення Державно&

го агентства України з інвестицій та інновацій незалежною

аналітичною інституцією "Інститут власності і свободи"

було виконано науково&дослідну роботу, яка своєю ме&

тою ставила розробку методики оцінки та моніторингу

індексу інвестиційного клімату в Україні (індекс IRRU).

Методика оцінки та моніторингу інвестиційного клімату

IRRU розроблена як композитна та базується на світово&

му і вітчизняному досвіді. Основна концепція методики

оцінки та моніторингу інвестиційного клімату полягає у

визначенні індексу IRRU. Цільовий етап дослідження про&

водиться шляхом опитування експертів за допомогою ан&

кетування відповідно до методу Делфі, що дозволить

зменшити вплив психологічних факторів та посилює об&

'єктивність і незалежність відповідей. Оцінюється саме

сприйняття експертами факторів, які є складовими інвес&

тиційного клімату в тому чи іншому регіоні [2].

Проводячи порівняльний аналіз факторів форму&

вання інвестиційного клімату держави, а також аналіз

різноманітних вітчизняних та закордонних методик

оцінки інвестиційного клімату держави (Міжнародний

інститут розвитку менеджменту, Euromoney, Всесвітній

банк ) виявлено такі фактори, що впливають на інвести&

ційний клімат в Україні: політичні (стратегія і тактика

державної політики, ступінь впливу урядових структур

на політичне життя суспільства, рівень політичної куль&

тури, рівень корупції у владних структурах тощо); еко&

номічні (динаміка структурних змін в економіці, дина&

міка і темпи змін в економічній системі держави, стан

внутрішнього ринку, конкурентоспроможність держа&

ви на внутрішньому і світовому ринках, фінансова сис&

тема держави тощо); правові (дієвість законодавства,

його стабільність та передбачуваність змін; рівень за&

конодавчого захисту бізнесу; діяльність податкової си&

стеми України тощо); соціальні (соціальне розшаруван&

ня населення, патріотизм, рівень продуктивності праці,

рівень розвитку ринку праці тощо); екологічні (природ&

но&географічні компоненти); технічні (розвиток науки і

техніки, технологічна оснащеність виробництва, інно&

ваційні види продукції тощо) [8—9].

Задля максимальної реалізації переваг прямих іно&

земних інвестицій як джерела фінансування реалізації

інвестиційної політики і чинника зміцнення приватної

власності уряд повинен проводити моніторинг для виз&

начення реальних інтересів іноземних інвесторів щодо

об'єктів вкладення.

В Україні цілісна система моніторингу ще не поши&

рена, відсутня єдина, чітко сформульована й обгрунто&

вана концепція його формування та розвитку в системі

управління інвестиційним кліматом. Виходячи з визна&

чення інвестиційної привабливості, її оцінка повинна

бути комплексною, методична база — багатогранною,

а отже, моніторинг повинен являти собою комплекс з

декількох моніторингових систем.
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Моніторинг інвестиційної політики для інвесторів є

особливо актуальним зараз, коли в Україні введено ряд

вільних економічних зон та територій пріоритетного роз&

витку для пожвавлення інвестиційної діяльності в її ок&

ремих областях та містах. Тому особливу увагу необхі&

дно зосередити на принципах сталого розвитку в про&

цесі побудови ефективної системи моніторингу інвес&

тиційної політики: забезпечення моніторингової бази

шляхом затвердження для неї чітких планів, розроблен&

ня системи показників для передбачення тенденцій за

кожним з напрямів реалізації інвестиційного проекту

(програми) підприємства; створення прозорої системи

Рис. 1. Механізм організації системи моніторингу інвестиційної політики
сталого розвитку в Україні
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звітності, яка б відображала стан проекту відносно пла&

ну за єдиними підходами і критеріями і мала б чітко ви&

значені в часі і прості процедури підготовки і подання

звітів; аналіз причин, що викликали відхилення фактич&

них результатів від прогнозованих; створення ефектив&

ної системи реагування в діапазоні дій від виправлення

недоліків та подолання негативних тенденцій розвитку

інвестиційної політики [11].

Механізм організації системи моніторингу інвести&

ційної політики сталого розвитку передбачає безперер&

вне спостереження, обробку, аналіз, оцінку стану інве&

стиційного ринку та надання якісної своєчасної інфор&

мації учасникам інвестиційного процесу для прийняття

управлінських рішень Механізм організації системи мо&

ніторингу інвестиційної політики сталого розвитку скла&

дається з шести етапів (рис. 1). На першому етапі визна&

чається мета системи моніторингу інвестиційної політи&

ки сталого розвитку.

Головною метою системи моніторингу інвестиційної

політики сталого розвитку є оцінка інвестиційної ситуації

в країні (регіоні, галузі) для реалізації ефективної дер&

жавної інвестиційної політики в Україні.

Далі концентрується увага на суб'єктах моніторин&

гу, основний сегмент, для кого направлена інформація:

органи державної влади, органи місцевого самовряду&

вання, іноземні та вітчизняні інвестори, міжнародні рей&

тингові агентства та міжнародні організації, корпорації,

ЗМІ.

У системі моніторингу можна виділити два блоки

відповідно до об'єкту моніторингу: моніторинг зовніш&

нього інвестиційного середовища і моніторинг внутрі&

шнього інвестиційного середовища.

Це ділення умовне, оскільки є тісний взаємозв'я&

зок між показниками, що характеризують ситуацію

усередині об'єкта моніторингу і за його межами. Фак&

тори зовнішнього інвестиційного середовища відобра&

жають умови функціонування інвестиційної політики в

певній геоекономічній системі, але вони не завжди є

визначальними для конкретного індивідуального інве&

стора. Інвестори вкладають кошти не лише в високо&

розвинені країни, але й в ті, що розвиваються, з не&

сприятливим інвестиційним кліматом. Зазначене дово&

дить пріоритетність для певної групи інвесторів пара&

метрів інвестиційної привабливості саме регіону, еко&

номіки країни в цілому, а не умов та середовища діяль&

ності.

На четвертому етапі визначаються завдання систе&

ми моніторингу інвестиційної політики сталого розвит&

ку, які включають: визначення ефективності інвести&

ційної політики, перспективних джерел інвестування,

визначення факторів для залучення іноземних інвес&

тицій, визначення інструментів контролю за ефективні&

стю використання інвестиційних ресурсів, визначення

інвестиційного потенціалу (країни, регіону), оцінка ста&

лого розвитку країни та окремих показників соціально&

го та екологічного розвитку.

Далі концентрується увага на суб'єктах моніторин&

гу, основний сегмент, для кого направлена інформація:

органи державної влади, органи місцевого самовряду&

вання, іноземні та вітчизняні інвестори, міжнародні рей&

тингові агентства та міжнародні організації, корпорації,

ЗМІ.

Вибір методу, за яким проводиться оцінка інвести&

ційної політики, проходить на п'ятому етапі. Відповідно

до масштабів аналізу (моніторинг інвестиційної політи&

ки держави або регіональної інвестиційної політики)

обирається відповідний метод. Для оцінки інвестицій&

ної політики держави доцільно використовувати такі

методи, як рейтингування чи розрахунок інтегрального

показника економічного розвитку країни. Для оцінки

регіональної інвестиційної політики поширеними є ме&

тод рейтингування, матричний метод, побудова одно&

та багатофакторних моделей, розрахунок інтегрально&

го показника інвестиційної привабливості регіону [12].

На шостому етапі визначаються результати прове&

деного моніторингу інвестиційної політики сталого роз&

витку та відповідно до поставлених завдань здійснюєть&

ся корегування пріоритетних напрямів інвестиційної

політики; прийняття рішень щодо вибору ефективних

інвестиційних проектів (на рівні держави та регіонів,

окремих галузей), підвищення ефективності управлін&

ня інвестиційною діяльністю, впровадження заходів

підвищення інформаційної прозорості компаній для

інвесторів, розробка заходів покращення інвестиційної

привабливості регіонів та галузей, впровадження прин&

ципів соціально відповідального інвестування.

Головною особливістю моніторингу є проведення

масштабних спостережень за об'єктом і формування

об'ємної інформаційної бази, яка повинна включати

декілька груп показників: виробничо&економічні, інвес&

тиційні можливості підприємства, виробничо&технічно&

го і технологічного потенціалу, інноваційні можливості

розвитку виробництва, соціальні і екологічні.

Інформаційною основою моніторингових дослід&

жень є база систематизованих показників, які надходять

із різних джерел: показники діяльності суб'єктів інвес&

тиційної діяльності (обсяг інвестиційних ресурсів, зміна

структури інвестицій, ефективність інвестиційної діяль&

ності); інформаційні ресурси про стан нормативно&пра&

вового забезпечення інвестиційного процесу [4].

В інформаційному полі моніторингу ці два інфор&

маційні потоки за допомогою наперед заданих пара&

метрів і відібраних методів оцінки ризикованості інвес&

тиційної програми дають попередні результативні дані,

які ідентифікуються і ранжуються, після чого вони бу&

дуть використані в оперативному моніторингу для ана&

лізу і моделювання різних варіантів розвитку ситуації

[4].

Для залучення інвестицій та розвитку підприємниц&

тва вкрай важливо створити в країні ефективну систему

корпоративної фінансової звітності. Сьогодні більшість

світових корпорацій приділяють значну увагу концепці&

ям сталого розвитку та соціальної відповідальності

бізнесу. У цьому контексті, великі компанії, які займа&

ють провідні позиції в галузях функціонування, перехо&

дять до якісно нового підходу в управлінні корпорацією,

зорієнтованому на її результатах в сфері сталого роз&

витку [13].

Регулярне звітування про результативність діяль&

ності корпорації з точки зору сталого розвитку сприяє

підвищенню її ринкової привабливості, дозволяє ство&

рити їй позитивний діловий імідж та ділову репутацію

перед державою та суспільством, підсилити прозорість

та інвестиційну привабливість тощо [6; 11].
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Звітність зі сталого розвитку представляє собою

практику вимірювання та розкриття інформації внут&

рішнім та зовнішнім зацікавленим сторонам, предметом

якої є результати діяльності корпорації по відношенню

до цілей сталого розвитку.

Згідно з даними офіційного сайту Глобальної ініціа&

тиви зі звітності, щорічно збільшується кількість звітів,

складених компаніями за стандартами GRI. Зростаючу

динаміку в складанні звітності зі сталого розвитку за

стандартами GRI на основі інформації бази даних Гло&

бальної ініціативи зі звітності наведено на рисунку 2.

З наведеного рисунка 2 можна зробити висновок,

що кількість звітів, складених за стандартами GRI з кож&

ним роком збільшується, досягнувши значення в 2014

році — більше 21 тис. звітів.

Інформаційне забезпечення і моніторинг дають змо&

гу оцінити актуальний стан капіталу галузей економіки,

обсяги та структуру залучення інвестицій та особливості

здійснення інвестиційної діяльності, сучасний стан інве&

стиційного потенціалу, а також дослідити напрями діяль&

ності суб'єктів та об'єктів інвестиційного процесу [1].

У сучасних умовах моніторинг стає дієвим засобом

інвестиційної політики за умови своєчасного регулярно&

го надходження якісної інформації до учасників інвести&

ційного процесу. У зв'язку з цим до основних завдань

моніторингу інвестиційної діяльності слід віднести такі,

як організація безперервного спостереження за об'єктом

дослідження та формування системи інформативних по&

казників; оцінка і аналіз отриманої інформації та вияв&

лення причин, що призвели до відхилення від запланова&

них результатів; забезпечення учасників інвестиційної

діяльності об'єктивною інформацією, отриманою під час

моніторингових досліджень; прогнозування розвитку та

надання рекомендацій щодо уникнення або зниження

негативних наслідків на об'єкт дослідження.

Організація постійно діючої системи моніторингу інве&

стиційної діяльності повинна передбачати та забезпечувати

гнучкість і адаптивність інструментарію, що дозволяє от&

римувати адекватні оцінки поточних і прогнозних змін еко&

номічного середовища та вибирати механізми впливу, які

коригуються. Завдяки цьому буде досягнута ефективність

управлінських рішень на стадіях розробки і реалізації стра&

тегій інвестиційної політики країни [5].

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження особливостей

доведено, що моніторинг інвестиційної політики стало&

го розвитку є головним завданням держави та факто&

ром зміцнення економіки України. Обгрунтовано, що в

Україні не створено цілісна система моніторингу інвес&

тиційної політики, яка б відповідала концепції сталого

розвитку економіки та стала б однією з ланок нової дер&

жавної інвестиційної політики країни.

При формуванні механізму організації системи мо&

ніторингу інвестиційної політики сталого розвитку ви&

значено мету, суб'єкти, типи системи моніторингу, об&

грунтовано використання методів системи моніторингу

інвестиційної політики сталого розвитку (для країни та

регіону). Визначено результати проведеного моніторин&

гу інвестиційної політики сталого розвитку, відповідно

до яких здійснюється корегування пріоритетних на&

прямів інвестиційної політики; прийняття рішень щодо

вибору ефективних інвестиційних проектів (на рівні дер&

жави та регіонів, окремих галузей), підвищення ефек&

тивності управління інвестиційною діяльністю, впровад&

ження заходів підвищення інформаційної прозорості

компаній для інвесторів, розробка заходів покращення

інвестиційної привабливості регіонів та галузей, впро&

вадження принципів соціально відповідального інвесту&

вання.

Впровадження системи моніторингу інвестиційної

політики сталого розвитку дозволить підвищити ефек&

тивність управління інвестиційним кліматом, підвищити

інформаційну прозорість компаній на шляху досягнен&

ня сталого розвитку економіки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Дослідження сучасної економічної ситуації в Україні

показують, що кризові ситуації частішають, а їх наслідки

набувають все більших масштабів. З огляду на це,

підприємства повинні адаптуватись до тих умов, що ство&

рюються факторами зовнішнього середовища, а

внутрішні фактори повинні визначати можливість анти&

кризової діяльності та адаптації підприємств.
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МОЖЛИВІСТЬ КРИЗ І НЕОБХІДНІСТЬ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА
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CRISIS POSSIBILITY AND THE CRISIS MANAGEMENT NECESSITY IN DOMESTIC
ENTERPRISES

У статті розглядається необхідність антикризового управління в сучасних умовах господа�
рювання, наводяться основні заходи необхідні для подолання кризової ситуації на підприєм�
ствах. Досліджено сучасний стан підприємств України, визначено можливість криз та не�
обхідність антикризового управління на підприємствах. Визначено, що багато підприємств
України перебувають в кризовому або передкризовому стані. Тому система антикризового
управління передбачає їх фінансово�виробниче оздоровлення і розвиток в оптимальному ре�
жимі. Крім того, навіть при усталеному функціонуванні економіки підприємства повинні вжива�
ти заходи, спрямовані на запобігання різкому погіршенню економічних показників діяльності.
Зазначено, що антикризове управління необхідно розглядати незалежно від величини
підприємств та галузевої належності, оскільки для такого управління є загальні базові чинни�
ки, які можна застосовувати в усіх випадках.

It is examined the crisis management necessity in the current economic conditions, the main
measures needed to overcome the crisis in the enterprises are given in the article. It is investigated
the modern state of Ukrainian enterprises, the crisis possibility and the crisis management necessity
in the enterprises are detected. It is determined that many enterprises in Ukraine are in crisis or pre�
crisis condition. Therefore, the crisis management system provides their financial and production
improvement and development optimally. Furthermore, even in the steady functioning of the economy
the enterprises should take measures to prevent the sharp deterioration of the economic indexes. It
is indicated that crisis management should be considered regardless of the enterprises size, the
business and industry sector, because there are the basic factors of the general management that
can be applied in all cases.

Ключові слова: криза, кризова ситуація, антикризове управління, антикризові заходи, ефективність

управління.

Key words: crisis situation, crisis management, crisis measures, the management effectiveness.

У таких умовах тема впливу кризових явищ на

діяльність підприємств набуває особливої актуальності.

Актуальність обраної теми в цілому пояснюється необ&

хідністю формування ефективного механізму оздоров&

лення підприємств для забезпечення їх конкуренто&

спроможності. Саме забезпечення антикризової діяль&

ності на постійній основі дає змогу цілеспрямовано

формувати ефективну підсистему управління підприє&

мствами в кризових ситуаціях. Усвідомлення необхід&
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ності формування системи антикризового управління на

підприємствах як особливої підсистеми — нагальна про&

блема, що потребує подальшого розгляду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Методики антикризового управління сформовані та

проаналізовані в працях таких зарубіжних вчених, як:

Г. Бірман, Р. Брелі, Дж. Фіннері, С. Шмідт, Р. Хіт. Серед

вітчизняних дослідників можливість криз та антикризо&

ве управління досліджували такі науковці: Гасанов С.С.

[1], Ареф'єва О.В., Прохорова Ю.В. [2], Захаренко Н.С.

[3], Коваленко О.В. [4], Линник О.І., Смоловик Р.Ф.,

Юр'єва І.А. [5], Омелянович Л.О., Чимирис С.В. [6], Пію&

ренко І.О. [7], Швець І.Ю. [8].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідити сучасний стан підприємств

України, визначити можливість криз та необхідність ан&

тикризового управління на підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Деякі автори розглядають проблеми, які пов'язані

не тільки з кризою окремого підприємства, але й із не&

сприятливими фінансовими умовами в економіці краї&

ни в цілому [2, с. 71].

Антикризове управління підприємством — це тип

управління, спрямований на виявлення ознак кризових

явищ та створення відповідних передумов для їх своє&

часного запобігання, послаблення, подолання з метою

забезпечення життєдіяльності суб'єкта підприємницької

діяльності, недопущення ситуації його банкрутства [1,

с. 495]. Поняття антикризового управління дуже широ&

ке. Воно включає й глобальні проблеми, і проблеми

росту підприємства, і періодично виникаючі поточні про&

блеми, спричинені порушеннями стратегії і тактики

тощо.

Багато підприємств України перебувають у кризо&

вому або передкризовому стані. Тому система антикри&

зового управління передбачає їх фінансово&виробниче

оздоровлення і розвиток в оптимальному режимі. Крім

того, навіть при усталеному функціонуванні економіки

майже всі підприємства мають вживати заходи, спрямо&

вані на запобігання різкому погіршенню економічних по&

казників діяльності. Тому аналіз має проводитись прак&

тично постійно з метою виявлення больових пунктів і

наступного оперативного втручання.

Ознаки прийдешньої кризової ситуації включають

також характер змін фінансових показників діяльності

підприємства. В таблиці 1 розглянемо динаміку величи&

ни збитків підприємств різних галузей народного гос&

подарства України.

Аналізуючи дані таблиці 1, ми бачимо стрімке зрос&

тання величини збитків підприємств України. Антикри&

зове управління розглядається незалежно від величи&

ни підприємств та галузевої належності, оскільки для

такого управління є загальні базові чинники, які можна

застосовувати в усіх випадках.

Є деякі відмінності антикризового управління для

державних підприємств і для корпоративних структур.

По&перше є можливість державного інвестування для

Галузь 2003 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Сільське господарство 2162,6 6072,4 6427,4 4997,8 6914 11349,2 30493,6 
Промисловість 11944 49432,8 47495 40923,7 65150,7 67638,6 242667,3 
Будівництво 1309,4 13371,5 8921,4 7311,3 9210,2 11094,6 33584,1 
Торгівля 7098,9 57024,2 33437 57198,2 34269,8 42576 162495,7 
Готелі та ресторани 224,1 1878,5 1323,4 1086,5 1721,2 2058,8 6949,2 
Транспорт і зв’язок 959,4 12060,5 7874,4 7692 6421,6 8595,6 32479,2 
Фінансова діяльність 325,7 9638,6 8282,1 22606,8 10682,1 14493,1 86176,7 
Операції з 
нерухомістю 1572 31629,7 27700 39059,5 15492,1 16321,5 110879,5 

Комунальні послуги 371,6 3102,6 3980,9 3684,7 3311,3 3805,1 11765,6 
Всього 26174 184715 145985 156541,9 176053,8 205230,5 858104 

Таблиця 1. Сума збитків підприємств України за видами економічної діяльності, млн грн.

Джерело: [9].
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Рис. 1. Динаміка величини збитків підприємств України

Джерело: розрахунки автора за даними [9].
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державних підприємств і більш оперативного прийнят&

тя ними радикальних рішень. Отже, антикризове управ&

ління застосовується залежно від організаційно&еконо&

мічної форми підприємства, належності його до корпо&

ративного чи некорпоративного сектору, конкретного

економічного стану підприємства. При усіх особливос&

тях проведення антикризових заходів потрібно врахо&

вувати, що на глибину і масштабність заходів впливає

ряд чинників.

В Україні з переходом до ринку склалися умови по&

рушення діяльності підприємств. Кризовий стан виявив&

ся в тому, що погіршуються фінансові результати діяль&

ності підприємств, вони не здатні отримувати прибуток,

у результаті це зможе призвести до банкрутства. Незва&

жаючи на те, що підприємства поступово виходять з

кризи, цей процес потребує прискорення. Основним за&

собом виживання підприємства у таких умовах є анти&

кризове управління. Розробка та впровадження політи&

ки антикризового управління дасть змогу поліпшити стан

вітчизняних підприємств.

Сучасний стан української економіки, характери&

зується певним ступенем збитковості усіх галузей на&

родного господарства, і помислових підприємств зок&

рема. Причиною є нестабільність економічного середо&

вища й велика кількість дестабілізуючих факторів, які

безпосередньо впливають на промислові підприємства

України. Глобальна проблема неплатежів і ріст збитків

зумовили неможливість розвитку виробничого потенц&

іалу через дефіцит ресурсів.

Розглянемо комплекси проблем антикризового

управління на підприємствах України на рисунку 2.

Антикризове управління складом своїх типових про&

блем відбиває ту обставину, що воно є особливим ти&

пом управління, яке володіє як загальними для управ&

ління рисами, так і неспецифічними його характеристи&

ками. Можливість антикризового управління визна&

чається в першу чергу людським фактором. Усвідомле&

на діяльність людини дозволяє шукати і знаходити шля&

хи виходу з критичних ситуацій, концентрувати зусилля

на вирішенні найбільш складних проблем, використо&
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Рис. 2. Динаміка величини збитків промислових підприємств України, млн грн.
Джерело: розрахунки автора за даними [9].

Рис. 3. Группи проблем антикризового управління на підприємствах та їх рішення
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вувати накопичений досвід подолання криз, пристосо&

вуватися до виникаючих ситуацій.

Розглядаючи різні антикризові заходи, до яких уда&

ються сьогодні сучасні підприємства, найпоширеніши&

ми та найактуальнішими можна назвати:

— скорочення витрат;

— горизонтальна й вертикальна інтеграція;

— аналіз можливостей передачі на аутсорсинг до&

рогих процесів;

— жорсткість контролю всіх видів альтернативних

витрат;

— перегляд організаційної структури на предмет

виключення зайвих рівнів управління;

— оптимізація технологічних процесів;

— оптимізація оподаткування;

— жорсткість кадрової політики;

— покращення якості інформації;

— здійснення стратегічного планування;

— формування бюджетів;

— пiдвищення якості групових рiшень;

— проведення профiлактики кризових ситуацiй за

основними напрямами показаних на рисунку 3.

Ал, основною умовою виходу підприємств з кризи

є забезпечення позитивного чистого грошового пото&

ку. На практиці можливості істотного збільшення обся&

гу власних фінансових ресурсів, в умовах кризового

розвитку, обмежені. Тому основним напрямом забез&

печення досягнення точки фінансової рівноваги підприє&

мствами в кризових умовах є скорочення обсягу спо&

живання фінансових ресурсів. Перелік заходів з покра&

щення фінансового становища є індивідуальним для

кожного з підприємств та залежить від сфери в якій ве&

деться бізнес, груп продукції, кон'юнктури ринку, регі&

ональної інфраструктури, системи управління, структу&

ри витрат на виробництво і управління, техніко&техно&

логічних особливостей та інших факторів.

Отже, успішна реалізація антикризових заходів буде

можливою лише за умови використання комплексного

підходу до визначення кризової ситуації на підпри&

ємстві, який передбачає використання спеціальних ме&

тодів і прийомів управління процесами попередження

та ліквідації кризи надасть змогу сформувати ефектив&

ну систему антикризового управління на підприємствах,

адекватну сучасним умовам господарювання.
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ВСТУП
Стан системи охорони здоров'я України характери&

зується наявністю низки проблем, що вимагають прий&

няття принципових рішень щодо реформування галузі.

Найважливішими серед існуючих проблем є організа&

ційно&економічні проблеми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми державного управління здоровоохо&

ронною сферою досліджували українські науковці

М. Білинська, Д. Карамишев, В. Князевич, Н. Кризина,

В. Лехан, В. Лобас, Я. Радиш, Н. Рингач, І. Солоненко,

А. Терент'єва, О. Федько, І.  Хожило, О. Черниш,

Н. Ярош.

Сьогодні для реформування національної системи

охорони здоров'я та виведення її із тривалої системної
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кризи необхідні значні обсяги фінансових ресурсів.

Саме тому проблема здоров'я як економічної категорії

набуває особливої актуальності.

МЕТА РОБОТИ
Мета роботи полягає у висвітленні з позицій науки

державного управління здоров'я як економічної кате&

горії, у дослідженні факторів, які впливають на рівень

здоров'я населення та охорону здоров'я в цілому.

Об'єкт дослідження — система охорони здоров'я.

Предмет дослідження — економіка охорони здо&

ров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження та вивчення економічних

відносин 1 розроблено низку загальноприйня&
____________________________

1 Економісти розглядають економічні відносини, тобто відносини, які об'єктивно виникають між людьми при створенні, роз&
поділі, обміні і споживанні життєвих благ (матеріальних благ і послуг). Перелічені 4 групи відносин складають елементи єдиної

системи і відображають послідовне проходження життєвим благом (послугою) циклічних фаз свого існування: вироблена послуга
розподіляється, обмінюється, використовується. Ядром цієї системи економічних відносин виступають відносини власності на

засоби виробництва і послуги, що створюються за їх допомоги, а периферію системи складають економіко&правові відносини, які
регулюють і регламентують усі її частини.
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тих у даній науці термінів — економічних катего&

рій.

Економічна категорія — це абстрактне (узагальне&

не) вираження економічних відносин. Таким чином, при

тлумаченні терміну або при формулюванні тієї чи іншої

категорії повинні відображатися деякі економічні відно&

сини. Так, у формулюванні ринку як економічної кате&

горії підкреслюється, що це відносини вибіркового типу

господарських зав'язків у рамках тих законів, яким

підпорядковується дана економічна модель.

Як стверджують російські дослідники, інколи дати

визначення будь&якій категорії досить складно. До та&

ких складних, при здавалось би їх простоті, належить і

категорія здоров'я [1, с. 26].

ВООЗ, як відомо, під поняттям "здоров'я" розуміє

стан повного благополуччя людини, пов'язаний з її про&

дуктивною участю в різних видах діяльності.

Якщо розглядати здоров'я в якості економічної ка&

тегорії, можна вважати його вираженням економічних

відносин, що пов'язані з охороною та зміцненням фізич&

ного, психічного і соціального благополуччя людини. В

економічному аспекті здоров'я — це результат праці як

послуговиробничої діяльності в охороні здоров'я.

Усі послуги, які надаються в системі охорони здо&

ров'я, можна розділити на лікувальні, діагностичні,

профілактичні, реабілітаційні, медико&експертні, пара&

медичні, соціальні, з підготовки кадрів, їх атестації та

сертифікації, з акредитації та ліцензування, сервісні.

Медична послуга — це професійна діяльність, що

спрямована на збереження або підтримку оптимально&

го рівня здоров'я індивіда. Основні особливості медич&

них послуг полягають у наступному [1, с. 27]:

— результат професійної діяльності втілений в самій

людині;

— характер послуги індивідуальний;

— результативність прямо не пов'язана з величиною

витрат;

— результат різний за часом прояву та необхідні&

стю повторного впливу;

— послуги надаються в матеріалізованому або не

матеріалізованому виді;

— вартість послуги — величина динамічна.

Надання медичних послуг доцільно розглядати з

двох точок зору [2]:

1. З організаційно&економічної точки зору — фор&

ми надання медичних послуг можуть бути дуже різно&

манітними. Тут можуть діяти стаціонари, поліклініки,

медичні навчальні заклади зі своєю лікувальною базою,

диспансери, діагностичні центри, амбулаторії, лабора&

торії, санаторії, консультативні пункти, окремі кабінети

лікарів і медичні частини; медичні послуги можуть на&

даватися в рамках особистого домашнього господар&

ства, у формі самолікування.

Система охорони здоров'я, яка функціонує як га&

лузь економіки, взаємопов'язана з низкою інших галу&

зей, повинна мати відповідні управлінські структури

різного рівня і призначення, штат спеціалістів&менед&

жерів. Організація здоровоохорони в найбільшій мірі

відображає технологію лікувально&профілактичного

процесу.

2. Із суспільно&економічної точки зору — важли&

во: хто є власником засобів праці, що використовують&

ся у процесі надання медичних послуг (держава, що

представлена різними органами територіальної та

відомчої влади, громадська організація, приватна осо&

ба чи група приватних осіб тощо), які джерела фінан&

сування, оплати процесу надаваних послуг (бюджет,

кошти страхових компаній, гроші самого пацієнта

тощо), хто і в яких формах присвоює отриманий при

цьому дохід, як відбувається винагорода працівників

тощо.

Способи впливу у процесі надання медичних послуг,

тобто способи взаємодії у системі лікар&пацієнт, над&

звичайно різноманітні. По&перше, лікар (медичний пра&

цівник) може використовувати всі способи впливу, що

використовуються в матеріальному виробництві: ме&

ханічні, фізичні, хімічні, біологічні. Окрім того, у роз&

порядженні лікаря є ще один спосіб — соціальний вплив

на хворого. Хворий, пацієнт — це людина, тобто, як і

лікар — носій свідомості. Саме тому взаємодія лікаря і

пацієнта накладає певний відбиток на характер медич&

ної послуги (лікують не хворобу, а хворого). Позитив&

ний варіант взаємодії допомагає отримати бажаний ре&

зультат.

У зв'язку з тим, що процес виробництва медичних

послуг співпадає з часом їх споживання, — основою для

ринкових відносин у даному випадку стає інформація

про послуги, які можуть бути надані.

І, нарешті, ще одна особливість медичних послуг:

якщо для лікаря медичний інструментарій і лікарські

препарати — це засоби праці, то для пацієнта вони —

засоби особистого використання.

Рис. 1. Розподіл доходів у суспільстві (крива Лоренца)
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Споживач послуг охорони здоров'я і дійсний носій

позитивного результату медичної діяльності (збереже&

ного і зміцненого здоров'я) — конкретна людина. У

зв'язку з цим виділяється така категорія як індивідуаль&

не здоров'я. Самооцінка здоров'я пацієнтом виявляєть&

ся через особисте відчуття бадьорості та відмінного

самопочуття. Об'єктивно здоров'я виражається через

встановлені медичними методами норми, параметри,

показники функціонування фізичної основи та індиві&

дуальної свідомості пацієнта при його зверненні за по&

слугою до лікаря або при наданні профілактичних по&

слуг (диспансеризація). Збір, зіставлення та обробка

отриманих інформаційних даних може призвести до

бажаного діагнозу: дана людина практично здорова.

Але людина не існує ізольовано — навпаки, люди

об'єднуються, групуються за різними ознаками, форму&

ючи певні соціальні та економічні групи, які складають

населення міста, регіону, держави. Таким чином, здо&

ров'я населення визначається через оцінку здоров'я

складових його соціально&економічних груп.

За якими критеріями можна згрупувати населення

в соціально&економічному аспекті та які висновки про

здоров'я населення можна зробити, досліджуючи ці

групи?

Для цього існують різні підходи: за статтю, за віком,

за місцем проживання, за соціальним статусом, за роз&

поділом доходів.

Саме на останньому підході зупинимось детальні&

ше.

Як стверджують економісти, розподіл за величиною

доходів характеризується дуже високим ступенем за&

лежності між обсягами та якістю медичних послуг і ма&

теріальним станом пацієнта [3].

В економічні теорії розподіл доходів досліджуєть&

ся за допомогою графіка, на якому вибудовується так

звана крива Лоренса (див. рис. 1) [1, c. 41].

Лінія ОА — ідеальний варіант, при якому розподіл

доходів серед населення абсолютно рівномірний. Кри&

ва Лоренца — показує справжній розподіл доходів.

У наведеному вище варіанті перші 25% населення

(найбагатші громадяни, основні власники засобів вироб&

ництва) присвоюють 50% доходів. Наступні 25% (се&

редній клас) — ще 25%, а на 50% населення, що зали&

шилося (пенсіонери та інші соціально вразливі групи)

залишаються останні 25% доходів.

Ступінь нерівномірності розподілу доходів, яка

впливає на можливість підтримувати показники здоро&

в'я різних груп населення, визначається за допомогою

коефіцієнта Джині. Він розраховується як відношення

площ трикутника AOE і багатокутника L. Чим менший

коефіцієнт Джині, тим більш нерівномірно розподіля&

ються доходи.

На макроекономічному рівні дослідження здоров'я

як економічної категорії розглядається суспільне здо&

ров'я, тобто стан здоров'я в цілому для тієї чи іншої дер&

жави, групи країн, континенту, всього світу. Суспільне

здоров'я визначається з використанням низки узагаль&

нюючих показників [4]:

— чисельність населення та його популяційна харак&

теристика;

— рівень народжуваності;

— рівень смертності;

— структура захворюваності;

Автор поділяє думку тих дослідників, які стверджу&

ють, що про який би вид здоров'я не йшла мова (індив&

ідуальне здоров'я, здоров'я окремих груп населення або

про суспільне здоров'я в цілому), для відтворення ре&

альної картини необхідно розглянути фактори, які впли&

вають на здоров'я та визначають його стан [1, с. 42].

Однак, досліджуючи будь&який аспект здоров'я —

професійний (медичний), соціальний чи економічний, ми

обов'язково прийдемо до висновку, що надзвичайно

важливим фактором, який впливає на рівень здоров'я

— є здоровий спосіб життя. Хворобу дорожче лікувати

— ніж попередити!

Здоров'я невіддільне від людини. Для економічної

науки і господарської практики особливим є те, що здо&

ров'я людини (фізичне і психічне) — основа наявності в

людини здатності до праці, до будь&якої професійної

діяльності, тобто наявність робочої сили.

Участь у виробництві робочої сили, трудового по&

тенціалу суспільства, що володіють хорошими показни&

ками здоров'я — головна соціально&економічна місія

охорони здоров'я.

Ґрунтуючись на викладеному вище, робимо висно&

вок про те, що здоров'я — надзвичайно важлива еко&

номічна категорія, абстрагуватися від вивчення якої су&

часна економічна наука не має права.

Перспективними у цьому контексті є подальші до&

слідження економічних ресурсів здоровоохорони, су&

часної фінансової системи та соціального сектора.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Незалежними експертами у сфері міграційної політики

доведено, що географічне розташування України є дуже

привабливим для нелегальних мігрантів із країн СНД, Азії

та Африки, які прямують до країн Західної Європи в по&

шуках кращих умов життя.

Так, Україна за минуле десятиліття стала не тільки

транзитною зоною на шляху міграційних потоків в напря&

му країн Західної Європи, але поступово перетворюється

в країну тривалого перебування нелегальних мігрантів.

Збільшення неконтрольованої міграції призвело до знач&

ного посилення криміналізації українського суспільства у

прикордонних районах.

Встановлено, що нелегальні мігранти широко викори&

стовують місцевих жителів України як провідників, влас&

ників житла, перевізників, перекладачів і просто окремих

громадян, які отримують прибуток через надання протип&

равної "допомоги" на різних етапах пересування мігрантів

на Захід. Отже, у цих прикордонних районах сформува&

лася мережа високоприбуткового злочинного (криміналь&

ного) бізнесу, що включає як окремих корумпованих пред&

ставників відповідних органів державної влади та місце&
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вого самоврядування, так і посередницькі групи, які зай&

маються переправлянням, виготовленням підроблених

документів високої якості та організацією транспортного

перевезення нелегальних мігрантів.

Відтак, актуальним питанням забезпечення національ&

ної безпеки України є створення ефективних механізмів

державного управління у сфері протидії нелегальній

міграції, які б сприяли запровадженню дієвих заходів з

боротьби зі злочинністю, пов'язаною з нелегальною мігра&

цією.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у вивчення цієї проблематики зро&

били українські вчені Ю. Бузицький, І. Березовський,

А. Бабенко, С. Бритченко, О. Войцехівський, В. Іва&

щенко, В.Коваленко, В.Кривенко, О.Кузьменко, В.Куц,

О.Джужа, Ю. Кравченко, О. Малиновська, А. Мозоль,

О. Надьон, А. Черняк, С. Чехович, Т. Назарова, В. Но&

вік, С. Пирожков, О. Піскун, І. Прибиткова, С. Ратуш&

ний, Ю. Римаренко, В. Трощинський, В. Шаповал В.

Шакун, М.О. Шульга та ін., так і зарубіжні вчені
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Однак, незважаючи на загальний підвищений інтерес до

міграційних процесів, для вітчизняної науки державне управ&

ління розроблення цієї проблеми є новим напрямом науко&

вих досліджень, зокрема питань протидії нелегальній міграції.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проаналізувати особливості організа&

ційно&правових механізмів з протидії нелегальній міграції

в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зазначимо, що сучасна європейська міграційна по&

літика визначається кількома угодами та конвенціями, які

були прийнятті за останні два десятиріччя. Серед них:

— Шенгенські угоди 1985 та 1990 років;

— Дублінська Конвенція 1990 року

— Маастрихтський договір 1992 року;

— Амстердамський договір 1997 року та інші норма&

тивні акти.

Зазначені міжнародні нормативно&правові акти спря&

мовані на координацію дій у сфері протидії нелегальній

міграції, а саме:

— обмін інформацією про становище в країнах&поход&

ження нелегальних мігрантів;

— встановлення контролю над міграційними проце&

сами;

— посиленням боротьби з організованою злочинні&

стю у сфері нелегальної міграції;

— розроблення єдиної візової політики по відношен&

ню до країн&потенційних постачальників нелегальних

мігрантів;

— запровадження єдиної політики щодо інтеграції

легальних іммігрантів шляхом гармонізації національних

політик з питань надання притулку;

— взаємний обмін статистичними даними, зокрема про

значні групи біженців.

Законом України про основи національної безпеки

України нелегальну міграцію визначено як одну з основ&

них загроз національної безпеки України [1].

Як свідчить аналіз, сучасні транскордонні злочинні

угруповання використовують стійки, налагоджені канали

нелегальної міграції через територію України. Такі механ&

ізми активно використовуються незаконними мігрантами

з країн Південної та Східної Азії, Близького та Середньо&

го Сходу, а також країн Африки.

На сьогодні нелегальну міграцію неможливо належ&

ним чином відобразити в офіційній статистиці. Різні ком&

петентні органи державної влади та органи місцевого са&

моврядування, незалежні експерти пропонують свої оцін&

ки чисельності нелегальних мігрантів та відомості про не&

законне перетинання кордону, що загрожують націо&

нальній безпеці (бандитські формування, терористичні

групи, шпигунські й інші розвідувальні групи й індивіди), є

обмеженими за доступом та відносяться до державної

таємниці, як правило, не доступні для наукової та широкої

громадськості. Також існує різнобій в оцінках масштабів

самого явища нелегальної міграції та прогнозів щодо його

подальшого розвитку. Тому небезпідставними є експертні

дані за якими чисельність нелегальних мігрантів в Україні

істотно коливається від 30 тисяч до 1 мільйона осіб.

Наприклад, у 2015 року Державна прикордонна служ&

ба України не пропустила в Україну близько 14 тисяч по&

тенційних нелегальних мігрантів. Про це повідомив Голо&

ва Держприкордонслужби Віктор Назаренко на прес&кон&

ференції за підсумками зустрічі керівників прикордонних

служб України, Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії

у Львові.

У своїй доповіді він зазначив, що "…ми провели 5

спільних операцій, і за цей час (а це майже 4 місяці), затри&

мали в Україні 1327 нелегальних мігрантів, не пропустили

в Україну 4300 осіб, яких підозрювали у майбутніх діях по

нелегальному перетину кордону. А загалом у поточному

році ми не пропустили в Україну майже 14 тисяч осіб з даної

категорії". Отже, у 2015 році, кількість затримань неле&

гальних мігрантів збільшилася вдвічі, а на ділянці кордону

з Угорщиною — в 7 разів [2]. Однак, очевидним є той факт,

що наведені цифри говорять про кількість лише затрима&

них нелегалів українськими прикордонниками.

Слід зазначити, що за роки незалежності України ком&

петентними органами державної влади вживались заходи

з метою створення законодавчого регулювання міграцій&

ними процесами.

Так, у Декларації про державний суверенітет було за&

явлено, що Україна регулює імміграційні процеси [3]. Зав&

дяки вжитим комплексними державно — управлінськими

заходами сьогодні створено Державну міграційну службу

України, та прийнято Концепцію державної міграційної

політики. Послідовно впроваджуються декілька держав&

них програм, які координують дії силових структур, органів

державної влади та місцевого самоврядування, передба&

чають правові, правоохоронні, організаційні заходи, роз&

виток міжнародного співробітництва.

Формування національної системи державного управ&

ління у сфері протидії нелегальній міграції проходить

складний процес гармонізації з міжнародно&правовими та

загальноєвропейськими стандартами у сфері протидії не&

легальній міграції, боротьби з організованою злочинністю

та захисту основних прав нелегальних мігрантів та

біженців.

За 24 роки незалежності України було сформовано

законодавчу та нормативно&правову базу міграційної пол&

ітики України, базис якої становлять:

1) Закон України "Про імміграцію";

2) Закон України "Про біженців";

3) Закон України "Про громадянство України";

4) Закон України "Про правовий статус іноземців";

5) Закон України "Про Державну прикордонну служ&

бу України";

6) Закон України "Про свободу пересування і свобо&

ду вибору місця проживання в Україні";

7) Закон України "Про основи національної безпеки

України";

8) Закон України "Про прикордонний контроль".

Сучасне законодавче та нормативно&правове регулю&

вання міграційними процесами за висновками експертів

Міжнародної організації з міграції є одне з найрозвинені&

ших на теренах СНД [4]. При цьому необхідно зауважити,

що міграційна політика та міграційне законодавство ніко&

ли не були пріоритетними напрямами в системі державно&

го управління України. Саме тому формування міграцій&

ного законодавства відбувалося раніше на підставі тиску

зовнішніх чинників, аніж свідомого державного бачення
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розвитку міграційної політики. Такими зовнішніми чинни&

ками переважним чином слід вважати політику країн Євро&

союзу, спрямовану, по&перше, на обмеження зовнішньої

легальної міграції з країн СНД, а по&друге, на жорстку пол&

ітику протидії незаконній міграції, в числі з України.

Саме вимоги Європейського Союзу щодо посилення

охорони державних кордонів, боротьби з транзитною не&

легальною міграцією та небажання врегулювати двосто&

ронні процеси перебування українських заробітчан у краї&

нах Європи переважним чином зумовили тенденції розвит&

ку законодавства та міжнародно&правових інститутів, що

його реалізують.

Суттєвим кроком у сфері вдосконалення чинного

міграційного законодавства України стало прийняття 16

лютого 2010 року Верховною Радою України за основу

Закону № 5085&1 "Про концепцію державної міграційної

політики" [5], який визначає:

— основні напрями, стратегічні завдання державної

міграційної політики України;

— принципи та пріоритети діяльності державних

органів у сфері протидії незаконній міграції;

— напрями вдосконалення міграційної політики її за&

конодавчого та інституційного забезпечення;

— механізми реалізації державної міграційної по&

літики компетентними органами державної влади в Україні.

 На думку фахових незалежних експертів, ухвалення

Закону "Про концепцію державної міграційної політики"

відкриває шляхи для вдосконалення всього національно&

го міграційного законодавства України. Прийняття дано&

го документу сьогодні направлено на зміцнення національ&

ної безпеки і є продовженням виконання домовленостей

України з Євросоюзом та євроінтеграційних прагнення

нашої держави.

Розглядаючи організаційні аспекти державного управ&

ління міграційними процесами зазначимо, що у 1993 році

з метою координації зусиль різних відомств у галузі

міграції, та повернення депортованих біженців, було ство&

рено Міністерство України у справах національностей і

міграції. Але практичний досвід у міграційній сфері та не&

втішна статистика дає підстави стверджувати, що у зв'яз&

ку з різними відомчими підходами щодо розгляду міграц&

ійних питань та координації міграційної політики, діяльність

Міністерства України у справах національностей і міграції

була не ефективною та незабаром воно було реорганізо&

вано в Державний комітет у справах національностей та

релігій, який також був вісім раз реорганізований. Остан&

ня реорганізація відбулася у 2007 році, коли Державний

комітет у справах національностей та міграції Постановою

Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 року був

реорганізований у Державний комітет у справах національ&

ностей та релігій [6].

З'ясовано, що перша спроба створення Державної

міграційної служби України була зроблена у 2007 році.

Створення зазначено органу державної влади передбача&

лось "Планом дій Україна — ЄС" для системного вирішен&

ня проблем міграційної політики. Однак ця спроба вияви&

лася невдалою.

Друга спроба була зроблена у 2008 році, коли Поста&

новою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 року

№ 558 функції спеціального уповноваженого центрально&

го органу виконавчої влади у справах міграційної політи&

ки до законодавчого визначення протягом одного року

питання, пов'язаного з утворенням відповідного централь&

ного органу виконавчої влади було покладено на Міністер&

ство внутрішніх справ України. Однак Указом Президента

України № 643 від 21 липня 2008 року дію цієї урядової

постанови було призупинено, а її законність було оскар&

жено в Конституційному суді (аргументом було законодав&

че визначення чисельності силових структур і положення

Закону України "Про міліцію"). Тому наступною Постано&

вою Кабінету Міністрів України від 30 липня 2008 року №

692 пропонувалося створити міграційну службу в рамках

штатної чисельності МВС. Але Указом Президента Украї&

ни від 14 серпня 2008 року дію і другої постанови Кабіне&

ту Міністрів України було скасовано.

Третю спробу створення Державної міграційної служ&

би України ініціював сам Президент України на основі про&

екту рішення Ради Національної безпеки і оборони Украї&

ни, зокрема на виконання цього рішення у 2009 році По&

становою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009

року № 643 було передбачено створення центрального

органу виконавчої влади — Державної міграційної служ&

би України. Але це рішення Президент України піддає сум&

ніву і відправляє до Конституційного суду. І, нарешті, з

прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 17

липня 2009 року № 750 передбачається створення Дер&

жавної міграційної служби України на базі Державного

департаменту у справах громадянства, імміграції та реє&

страції фізичних осіб МВС України та Департаменту у спра&

вах біженців Держкомітету у справах національностей та

релігій. Однак і ця нова організаційно&штатна структура

так і не почала працювати.

Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня

2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних

органів виконавчої влади" запропоновано створення ство&

рення єдиного органу державної влади України, що має:

— забезпечити системний та цілеспрямований підхід

до здійснення міграційної політики країни враховуючі

кращі європейські та світові практики;

— удосконалити механізми державного управління з

протидії нелегальній міграції;

— підвищити ефективність реалізація державної пол&

ітики у сфері міграції;

— вжити заходів, спрямованих на запобігання неле&

гальної міграції та правопорушенням у цій сфері;

— удосконалити нормотворче забезпечення міграц&

ійними процесами;

— забезпечення виконання законодавства в сфері

міграційного контролю та зобов'язань України перед

Європейським Союзом у цій сфері;

— сформувати загальнодержавну автоматизовану

реєстраційно&паспортну систему.

Також передбачається, що Державна міграційна служ&

ба України координуватиме діяльність органів виконавчої

влади та органів місцевого самоврядування в реалізації

міграційної політики, братиме участь у боротьбі з органі&

зованою злочинною діяльністю міжнародних криміналь&

них структур, що займаються організацією нелегальної

міграції, здійснюватиме імміграційний контроль на тери&

торії країни.

Важливою складовою діяльності Державної міг&

раційної служби України є виконання Національного пла&

ну дій щодо лібералізації візового режиму ЄС для Украї&

ни. Зазначена діяльність відбувається у форматі роботи
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Координаційного центру з виконання "Плану дій щодо

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для

України", який створено постановою Кабінету Міністрів

України від 7 лютого 2011 № 77 (далі&Координаційний

центр).

Координаційний центр є постійно діючим допоміжним

органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою

узгодження діяльності центральних органів виконавчої

влади в рамках виконання "Плану дій щодо лібералізації

Європейським Союзом візового режиму для України"

(прийнятий 22 листопада 2010 на саміті Україна — Євро&

пейський Союз).

 В основу діяльності Координаційного центру та цент&

ральних органів виконавчої влади покладено Національ&

ний план з виконання "Плану дій щодо лібералізації Євро&

пейським Союзом візового режиму для України", затвер&

джений Президентом України 22 квітня 2011 року.

Реалізуючи досягнуті з ЄС міждержавні домовленості,

18 травня 2011 відбулося перше засідання Координацій&

ного центру з виконання "Плану дій щодо лібералізації ЄС

візового режиму для України", на якому були визначені

першочергові пріоритети щодо виконання Національного

плану. В ході засідання було створено кілька робочих груп

з імплементації основних напрямків Національного плану.

Зокрема, напрям роботи однієї з них — управління мігра&

цією та захист прав мігрантів.

З цією метою передбачається:

— узгодження дій щодо створення єдиної національ&

ної бази даних управління міграційними потоками відпов&

ідно до стандартів ЄС;

— удосконалення механізму державного управління

міграцією;

— розвиток національного законодавства у міг&

раційній сфері;

— налагодженні системи захисту персональних даних

відповідно до вимог Євросоюзу;

— запровадження політики надання притулку, захис&

ту прав біженців та осіб повернутих до України в порядку

реалізації Угоди між Україною та ЄС "Про реадмісію";

— створення ефективної системи інтегрованого управ&

ління кордонами.

Отже, на виконання пункту 41 Національного плану

заходів з виконання другої фази Плану дій щодо ліберал&

ізації Європейським Союзом візового режиму для Украї&

ни, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів

України від 20 серпня 2014 року № 805&р, та з метою за&

безпечення нормативно&правового врегулювання проце&

дури обміну статистичною та аналітичною інформацією з

питань протидії нелегальній міграції запроваджено нову

Методику аналізу ризиків з метою протидії нелегальній

міграції.

Головною метою цієї методики є організація інфор&

маційно&аналітичного забезпечення діяльності Міністер&

ства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних

справ України, Міністерства соціальної політики України,

Міністерства освіти і науки України, Служби зовнішньої

розвідки України, Служби безпеки України, Державної

міграційної служби України, Державної прикордонної

служби України (далі — Суб'єкти), спрямованої на проти&

дію нелегальній міграції. Вона визначає порядок обміну

між Суб'єктами статистичною та аналітичною інформацією

з питань протидії нелегальній міграції, щодо якої законо&

давством не встановлено обмежень стосовно її створен&

ня, збирання, одержання, зберігання, використання та

поширення. Обмін інформацією здійснюється на

міжвідомчому рівні через контактний аналітичний центр

(далі — Центр), утворений на базі Департаменту у спра&

вах іноземців та осіб без громадянства Державної міграц&

ійної служби України.

 Основними напрямами діяльності Центру є:

— обмін статистичною та аналітичною інформацією;

— всебічний аналіз усієї доступної інформації у сфері

нелегальної міграції;

— підтримка та сприяння спільній діяльності суб'єктів,

у тому числі шляхом повідомлення сторін про зміни за&

гальних тенденцій, способів, методів нелегальної міграції,

тактики дій.

Так, сторони здійснюють обмін статистичною та ана&

літичною інформацією, зазначеною у цьому пункті, ство&

реною, зібраною чи одержаною в процесі діяльності

суб'єктів відповідно до компетенції.

Статистичною інформацією є відомості про:

— чисельність та громадянство виявлених нелегаль&

них мігрантів;

— чисельність іноземців та осіб без громадянства

з країн міграційного ризику, які звернулися з клопо&

танням до дипломатичних представництв та кон&

сульських установ України за кордоном про оформ&

лення віз для в'їзду в Україну, за громадянством та

типами віз;

— кількість та типи віз для в'їзду в Україну, оформле&

них іноземцям та особам без громадянства з країн мігра&

ційного ризику, за громадянством;

— чисельність іноземців та осіб без громадянства

з країн міграційного ризику, яким дипломатичними

представництвами та консульськими установами Ук&

раїни за кордоном було відмовлено в оформленні віз,

за громадянством, типами віз та причинами відмови;

— чисельність та громадянство іноземців та осіб

без громадянства з країн міграційного ризику, які звер&

нулися з клопотанням про отримання статусу біженця

в Україні;

— чисельність та громадянство іноземців та осіб без

громадянства з країн міграційного ризику, які змінили ста&

тус перебування в Україні;

— чисельність та громадянство іноземців та осіб без

громадянства, яким продовжено термін перебування в

Україні;

— чисельність та громадянство іноземців та осіб без

громадянства, які навчаються у вищих навчальних закла&

дах;

— чисельність та громадянство нелегальних мігрантів,

відносно яких прийнято рішення про видворення з Украї&

ни, у тому числі в примусовому порядку, та про заборону

в'їзду в Україну;

— чисельність та громадянство іноземців та осіб без

громадянства, яким відмовлено у в'їзді в Україну, у тому

числі через непідтвердження мети поїздки;

— чисельність та громадянство іноземців та осіб без

громадянства з країн міграційного ризику, які в'їхали або

виїхали з України;

— кількість виданих, продовжених та анульованих

дозволів на застосування праці іноземців та осіб без гро&

мадянства;
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— чисельність та громадянство іноземців та осіб без

громадянства, притягнутих до адміністративної та кримі&

нальної відповідальності під час перебування в Україні;

— чисельність та громадянство нелегальних мігрантів,

прийнятих та переданих згідно з угодами про реадмісію

осіб;

— інші кількісні показники, які становлять спільний

інтерес для Суб'єктів і обмін якими сприятиме підвищен&

ню ефективності протидії нелегальній міграції.

Аналітичною інформацією є відомості щодо:

— виявлення фізичних та юридичних осіб, які пору&

шували законодавство про правовий статус іноземців та

осіб без громадянства;

— способів незаконного перетинання державного

кордону України з використанням підроблених доку&

ментів, запрошень неіснуючих підприємств та установ

різних форм власності;

— соціально&політичної ситуації в країнах походжен&

ня та транзиту нелегальних мігрантів;

— інших питань, які становлять спільний інтерес для

Суб'єктів і обмін якими сприятиме підвищенню ефектив&

ності протидії нелегальній міграції.

 За результатами опрацювання спільної статистичної

та аналітичної інформації Центром не рідше одного разу

на рік готуються пропозиції (рекомендації) щодо прове&

дення заходів з протидії нелегальній міграції [10].

ВИСНОВОК
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо що для Ук&

раїни сама проблема нелегальної міграції не нова, але її

зростаюча тенденція викликає занепокоєння, оскільки

вона пов'язана з незаконними операціями та різними ви&

дами злочинності.

З'ясовано, що нелегальна міграція займає вагомий

відсоток у структурі різноманітних міграційних потоків.

Вона є соціально небезпечним, шкідливим, протизакон&

ним явищем, яке реально загрожує економічним інтере&

сам і національній безпеці нашої держави.

Нелегальна міграція в Україні є гострою проблемою,

що впливає на стан правопорядку, економічну ситуацію, і

на міжнародний імідж не тільки нашої держави, а й бага&

тьох інших. Протидія нелегальній міграції є найважливі&

шим чинником забезпечення національної безпеки Украї&

ни, захисту її економічних інтересів та інтересів громадян.

Зазначимо, що результативно вирішуючи проблеми

міграції, здійснюється вагомий світовий внесок у розв'я&

зання інших пов'язаних з нею глобальних проблем, серед

яких транскордонна злочинність, тероризм, торгівля людь&

ми, зброєю та наркотиками.

Перспективою подальших розвідок даної проблема&

тики є, на наш погляд, дослідження, що спрямовані на ре&

алізацію основних напрямів та шляхів державної політики

у сфері протидії нелегальній міграції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для України сьогодні є актуальним використання за&

рубіжного досвіду побудови системи публічного управ&

ління особливо на місцевому рівні, адже всі вдоскона&

лення необхідно вводити з низових рівнів влади та як

вони більше всього взаємодіють з громадянами. Вико&

ристання зарубіжного досвіду публічного управління на

місцевому рівні прискорить процес вдалого реформу&

вання функціонуючої системи державного управління

в Україні та прискорить досягнення рівня європейських

країн, на які рівняється Україна в своєму розвитку.

Перш за все для запровадження досвіду зарубіж&

них країн у побудові ефективної вітчизняної системи

УДК 35.352.354&1

А. І. Неділько,
асистент кафедри державного управління і права, Полтавський національний технічний
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
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FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC MANAGEMENT AT THE LOCAL LEVEL

У статті досліджено найбільш популярні та розповсюджені теорії публічного управління на
місцевому рівні в зарубіжних країнах, а саме: громадівську, державницьку та муніципального
дуалізму. Розкрито основні етапи формування, основоположники та представники даних теорії
їх спільні та відмінні характеристики, а також причини поступового введення нових теорій на
заміну існуючим. Також важливим є розгляд моделей публічного управління на місцевому рівні.
В статті розглянуто такі моделі, як англосаксонська (англійська, англо�американська), конти�
нентальна (європейська), змішана (гібридна), іберійська та радянська. Охарактеризовано кожну
з наведених моделей, розкрито їх відмінності та наведено найбільш розвинені країни, в яких
дані системи ефективно функціонують. Іберійська мало поширена в сучасному світі, радянсь�
ка проявляється лише в країнах пострадянського простору, хоча повноцінно не існує. Значну
увагу приділено недолікам тієї чи іншої теорії чи моделі публічного управління.

Article explores most popular and widespread theory of public management at the local level in
foreign countries, namely, of community, state and municipal dualism. Revealed the main stages of
formation, the founders and members of these theories their common and distinctive characteristics
and causes gradual introduction of new theories to replace existing ones. Also important is to consider
models of public administration at the local level. In article the paper considers models such as the
Anglo�Saxon (English, Anglo�American), continental (European), mixed (hybrid), Iberian and Soviet.
Characterized each of the above models, solved their differences and shows the most developed
countries are where these systems operate effectively. Iberian not widespread in the modern world,
the Soviet manifested only in the post�Soviet countries, though not fully exist. Special attention is
paid to the disadvantages of a theory or model of public administration.

Ключові слова: публічне управління, місцеве самоврядування, теорії місцевого самоврядування, адмі�
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публічного управління необхідно дослідити системи

публічного управління європейських країн, більш де&

тально розглянути їх переваги, виокремити найбільш

особливості які краще всього підійдуть Україні, а потім

уже адаптувати досліджену інформацію і використову&

вати в подальшому для проведення різних вдосконалень

та реформ системи публічного управління на місцево&

му рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значну увагу в своїх наукових працях приділили пи&

танню дослідження проблеми побудови ефективної си&
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стеми публічного управління на місцевому рівні з зас&

тосування зарубіжного досвіду такі вітчизняні науковці

як В. Бакуменко, В. Князев, О. Руденко, В. Луговий,

О. Оболенський, Т. Паутова, І. Кульчій, О. Бориславсь&

ка, В. Шикеринець та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних основ за&

рубіжного досвіду публічного управління на місцевому

рівні для подальшого застосування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для України важливо дослідити зарубіжний досвід

побудови і функціонування системи публічного управ&

ління на місцевому рівні. Особливу увагу необхідно при&

ділити країнам Європейського простору, а також з по&

дібною історією розвитку та особливостями притаман&

ними вітчизняній системі публічного управління.

У кожній країні в залежності від історичних умов,

національних особливостей, політичних подій, які відбу&

вались на території певної країни, сформувалися свої

відмінні системи публічного управління. Хоча так як всі

країни при своєму формуванні та розвитку тісно взає&

модіяли з сусідніми країнами, то можливо виділити в

певних країн ряд спільних рис у системі публічного

управління на місцевому рівні.

Щодо місцевого рівня, то в більшості країн світу

функціонує система територіального поділу відповідно

до якої виділяють три рівні адміністративно&територі&

альних одиниць: центральний (загальнодержавний),

проміжний (субнаціональний) та первинний (базовий).

Відповідно місцевий рівень нижчий від загальнодержав&

ного, тобто проміжний та первинний рівні в сукупності.

Управління на місцевому рівні може здійснюватися

наступними способами: місцеве державне управління,

тобто призначені із центра чиновники державного апа&

рату, які працюють на призначених їм місцях та місцеве

самоврядування, тобто сформоване на основі самовря&

дування населення, що проживає в відповідній адміні&

стративно&територіальній одиниці [2, с. 22].

Розподіл повноважень та компетенція між органа&

ми місцевого самоврядування та органами державної

влади в управління на місцевому рівні залежить від того,

яка саме теорія місцевого самоврядування переважає в

національній політиці. Теорії місцевого самоврядуван&

ня з'являються в першій половині XIX століття на основі

міркувань про взаємовідносини особистості та держа&

ви, місцевих і центральних органів влади в умовах де&

мократичної держави і самодержавства. Місцеве само&

врядування, що припускає відносну децентралізацію і

автономію, стало предметом уваги різних політичних сил

і рухів, вигідним гаслом у боротьбі за владу. З ним по&

в'язано проведення низки реформ XVIII—XIX століть.

У сучасному світі найбільш популярними теоріями є:

громадівська, державницька та теорія муніципально&

го дуалізму.

Основою громадівської теорії є ідея недержавної

природи виникнення та функціонування місцевого са&

моврядування, тобто в ній протиставляється публічно&

правовий характер державної влади і громадівського

характеру місцевого самоврядування як інституту гро&

мадівського суспільства [1, с. 186].

Громадівська теорія увібрала в себе основні риси

теорій, що виникали до неї, але не набули широкого по&

ширення, до цих теорій відноситься теорія природних

прав вільної громади та господарська теорія. Найбільш

популярною громадівська теорія була в першій поло&

вині ХІХ ст. Найвідомішими її російськими представни&

ками були В. Лєшков та О. Васильчиков, серед дослід&

ників які підтримували ідеї даної теорії, були К. Акса&

ков, А. Головачов, М. Драгоманов, П. Подлігайлов,

Ю. Самарін, І. Франко та інші. Прихильники даної теорії

стверджували, що власні справи громади — це справа

суспільного господарства, і що таким чином самовря&

дування є управління справами місцевого господарства.

При цьому на перший план висувалися справи госпо&

дарського характеру. Господарська та громадівська

теорії самоврядування, так само як і теорія вільної гро&

мади, грунтуються на протиставленні держави суспіль&

ству.

Дана теорія набула свого поширення в країнах, які

входили до складу Київської Русі, так як саме на Русі

територіальні громади були органами місцевого само&

врядування того часу, їм надавалась значна роль в уп&

равлінні державними справами, тому історично людям,

які проживають на цій території, близька дана теорія.

Громадівська теорія отримала широкий розвиток у

російській дореволюційній юридичній науці. Н. Корку&

нов наступним чином визначив зміст даної теорії: гро&

мадівська теорія визначає сутність самоврядування у на&

данні місцевому суспільству самостійно вирішувати свої

власні інтереси і в збереженні компетенції державних

органів вирішення тільки державних справ на місцево&

му рівні. Отже, громадівська теорія виходить з протис&

тавлення місцевої громади державі, громадських інте&

ресів політичним, передбачає, що суспільство і держа&

ва займалися лише своїми власними інтересами.

Але як завжди крім прихильників даної теорії були і

критики, які постійно говорили про недоліки даної

теорії. Критики вважали, що громадівська теорія змішує

самоврядні територіальні одиниці з різними приватноп&

равовими об'єднаннями, до яких відносили промислові

компанії, благодійні фонди, об'єднання науковців та

інше, тому вони вважали, що такі об'єднання перетво&

рювали місцеве самоврядування в замінника державної

влади, а не як її доповнення на місцевому рівні [8, с. 306].

У розділенні державних справ і справ місцевого зна&

чення бачилося підставу для самостійності місцевого са&

моврядування. Однак такі погляди на місцеве самовря&

дування існували досить недовго, оскільки на практиці

виявилося практично неможливо таким чином розділи&

ти справи державного управління і справи місцевого зна&

чення, щоб виділити з них у чистому вигляді лише місцеві

господарські справи. Тому в середині ХІХ ст. виникає

державницька теорія місцевого самоврядування, яка ви&

тісняє всі попередні існуючі теорії. Основоположника&

ми цієї теорії були німецькі вчені Л. Штейн та Р. Гнейст,

в її основу покладено залучення громадян певної тери&

торії до виконання суспільних обов'язків на цій території

[9, с. 21]. Сутність даної теорії полягає в тому, що орга&

ни місцевого самоврядування є, по суті, органами дер&

жавного управління, що їх компетенція є не якою&не&

будь особливою, самобутньою, природною, а цілком і

повністю створюється і регулюється державою. При&

хильники державницької теорії доводили, що предме&

ти ведення, що складають компетенцію місцевого са&

моврядування, входять до завдань державного управ&

ління.

Державницька концепція місцевого самоврядуван&

ня базувалася на тому положенні, що установи само&

врядування обов'язково повинні діяти і в громадських,
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і в державних інтересах. Відповідно до цієї концепції

місцеве самоврядування має своїм джерелом держав&

ну владу. Організація самоврядування на місцях бу&

дується на підставі закону. Вибір предметів діяльності

не залежить від самоврядних органів, а визначається

державою, формулюючи висновок про співвідношення

держави і місцевого самоврядування.

У межах державницької теорії основоположники ут&

ворили два різні напрями, відповідно: Р. Грейст очолив

політичний, а Л. Штейн — юридичний. Відмінність була

в тому, що кожен науковець по різному вбачав різницю

між місцевим самоврядуванням та місцевим управлін&

ням. В. Грейст вважав, що виконання своїх обов'язків

посадовими особами місцевого самоврядування на гро&

мадських засадах повинно гарантуватися самостійними

органами місцевого самоврядування. Відповідно, Л.

Штейн вважав, що органи місцевого самоврядування не

є органами державної влади, а огранили територіаль&

ної громади, на які покладені функції та повноваження

державної влади на місцевому рівні.

У загальному в основі державницької теорії покла&

дена сучасна концепція децентралізації, хоча вона ще

не чітко виражена. Концепція децентралізації розкри&

вається на рівні територіальних громад та обраних ними

органів. Прихильники даної теорії вважають, що місце&

ве самоврядування виступає як засіб виконання держав&

них функцій за допомогою спільнот населення певної

території та їх органів, тобто в цьому й полягає механізм

народовладдя. Тобто в тому, що вся влада на місцево&

му рівні належить народові, бо безпосередньо народ є

джерелом цієї влади, а не територіальні громади, які ви&

ступають від його імені.

Два напрями, які сформувались у державницькі

теорії, з часом викликали розвиток нової терії, а саме:

теорії муніципального дуалізму, яка поєднує в собі по&

зитивні якості як громадівської, так і державницької

теорії місцевого самоврядування. В даній теорії закла&

дений подвійний характер діяльності місцевого само&

врядування, який має на увазі самостійне вирішення

місцевих справ та поєднання з виконанням певних дер&

жавних функцій на місцевому рівні [1, с. 186]. Двоїстий

характер муніципальної діяльності (самостійність у чи&

сто місцевих справах і здійснення певних державних

функцій на місцевому рівні) знаходить своє відображен&

ня в теорії дуалізму муніципального управління. За цією

теорією муніципальні органи повинні діяти як інструмент

державної адміністрації, оскільки в процесі здійснення

певних управлінських функцій виходять за рамки місце&

вих інтересів. Органи місцевого самоврядування неза&

лежні від держави лише в суто громадських справах, в

яких держава байдужа, а у сфері політичної розгляда&

ються як органи держави, виконують її функції і повно&

важення.

Відповідно ті справи, які покликані вирішувати

органи місцевого самоврядування, мають ділитися на

"власні" та "делеговані". Якщо при вирішенні власних

справ, на думку прихильників цієї теорії, органи місце&

вого самоврядування повинні діяти незалежно і само&

стійно від державних органів, дотримуючись лише за&

кону, то при вирішенні делегованих — під контролем

та адміністративної опікою відповідних державних

органів.

На думку П. Круша, синтез державного і громадсь&

кого у самоврядуванні дуже важливий для суспільства.

За допомогою єдності цих двох начал вирішуються най&

важливіші суспільно&державні завдання:

1) виключається роздвоєння влади, яке веде до по&

літичної нестабільності та ослаблення держави та її

інститутів;

2) утворюються можливості для більшості людей

брати безпосередню участь в управлінні справами су&

спільства і держави, підвищує культурно&правовий рі&

вень громадян і виховує в них почуття поваги до законів;

3) ліквідується розрив між суспільством і державою;

4) досягається єдина мета — збереження і зміцнен&

ня суспільства і держави при наявності демократичних

інститутів;

5) держава більше входить у курс місцевих справ та

приймає відповідні рішення, сутність яких узгоджуєть&

ся з інтересами людей;

6) породжується спільний інтерес для громадян і

державних органів, сутність якого полягає в будівництві

життя, гідного кожної людини і суспільства в цілому;

7) управління суспільством на основі узгоджених дій

перетворюється в єдиний процес творення [4].

Однак реалізація цих програмних положень можли&

ва тільки в соціально орієнтованій державі, яка утворює

мотивацію і стимули для розвитку ініціативи людей.

На нашу думку таке поєднання є досить вдалим і в

сучасному суспільстві найбільш актуальним, бо са&

мостійність органів місцевого самоврядування не перед&

бачає повну незалежність від державного управління та

взаємодії з ним, а навпаки вони повинні виробити ефек&

тивну систему їх взаємодії. В основі такої взаємодії по&

винні бути покладені подібні завдання та функції, але

різні засоби, методи та форми їх реалізації.

Також важливим є організація місцевого самовря&

дування, яка також враховує адміністративно&територ&

іальний устрій, історичні, політичні, політичні передумо&

ви розвитку та формування сучасних держав. У світі ви&

діляють три основні моделі: англосаксонська (анг&

лійська, англо&американська), континентальна (євро&

пейська) та змішана (гібридна). Відповідно до назви мо&

жемо зрозуміти, яким країнам притаманна дана модель.

Відповідно англосаксонська модель публічного

управління на місцевому рівні функціонує в таких роз&

винених країнах, як Велика Британія, Австралія, Нова

Зеландія, Канада, США. ЇЇ особливістю є те, що в її ос&

нові лежать засади державницької теорії місцевого са&

моврядування. Вона передбачає надання місцевими

органами влади послуг населенню відповідно до вста&

новлених стандартів та під керівництвом центральних

органів влади. Якщо ж місцеві органи влади виходять

за рамки своєї компетенції, то їх дії вважаться протиза&

конними. Також за цієї теорії місцеве самоврядування

наділене значною автономією відповідно до держави,

контроль відбувається за допомогою суду та централь&

них міністерств [7, с. 296]. Отже, правове регулювання

компетенції місцевого самоврядування відбувається за

принципом позитивного регулювання.

Англосаксонська модель місцевого самоврядуван&

ня вважається класичною муніципальною формою. Для

цього типу організації місцевого самоврядування харак&

терні:

1) високий ступінь його автономності;

2) відсутність прямого підпорядкування між муніци&

пальними органами різних рівнів;

3) відсутність на місцях уповноважених представ&

ників центрального уряду, що опікуються місцеві орга&

ни;

4) обрання населенням не тільки представницьких

органів, але й окремих муніципальних посадових осіб;
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5) поєднання адміністративного та судового конт&

ролю за законністю дій муніципальних органів.

Континентальна модель публічного управління на

місцевому рівні в більшості поширена в Франції, Італії,

Іспанії, Бельгії, Польщі та Болгарії. В основі даної мо&

делі лежить поєднання виборності представницьких та

виконавчих органів місцевого самоврядування і разом

з тим призначення з центу на місця повноважних пред&

ставників державної влади [3]. В цих раїнах правове ре&

гулювання компетенції органів місцевого самоврядуван&

ня відбувається за принципом негативного регулюван&

ня, тобто муніципальним органам дозволяються будь&

які дії, які не заборонені законом. Останнім часом в дані

моделі спостерігаються процеси децентралізації.

Континентальна модель характеризується такими

рисами:

1) поєднання прямого державного управління (дер&

жавна адміністрація) на місцях і місцевого самовряду&

вання;

2) жорстка система адміністративного контролю на

місцях;

3) бюрократична субординація між органами різних

рівнів управління;

4) широкі можливості адміністративного впливу цен&

тральної влади: попередній контроль щодо рішень

органів місцевого самоврядування, можливість анулю&

вання прийнятих рішень, тимчасове їх призупинення та

перегляд, заміщення органів місцевого самоврядуван&

ня, їх відгук, відставка, розпуск та ін.

Реформа місцевого самоврядування, що здійсню&

валась на початку 80&х рр. минулого сторіччя у Франції,

суттєво посилила децентралізацію, ліквідувала інститут

префектів, скоротила можливості адміністративного

впливу вищих рівнів управління на нижчі.

Змішана (германська) модель (Австрія, Німеччина,

Японія) об'єднує в собі деякі риси англосаксонської та

континентальної моделей, а також володіє своїми влас&

ними особливостями. Наприклад, у ФРН чітка взаємо&

дія місцевого управління та самоврядування забезпе&

чується системою відносин глав урядових округів

(Regierungsprasident) з главами адміністрації базової

ланки місцевого самоврядування на рівні районів — лан&

дратами або районними директорами, які є і чиновни&

ками держави, і главами виконавчих органів комуналь&

ного самоврядування (це відноситься і до міст район&

ного значення).

Таким чином, райони і міста районного значення, ут&

ворюють основу комунального самоврядування, одно&

часно служать ланкою державної системи управління

[6].

При цьому існує супідрядність вищих і нижчих му&

ніципальних органів. У ряді урядових округів допус&

кається обмежене право місцевого самоврядування.

Під впливом інтеграційних процесів, які зумовлюють

багато сторін розвитку сучасних держав, відмінності між

зазначеними моделями перестають носити принциповий

характер. Муніципальні реформи, здійснені в останній

чверті XX ст., свідчать про істотне зближенні між назва&

ними моделями.

Підтвердженням цьому служить прийняття Євро&

пейської хартії місцевого самоврядування, підписаної у

Страсбурзі 15 жовтня 1985.

Незважаючи на серйозні організаційно&правові

відмінності між органами місцевого самоврядування,

деяку архаїчність територіальної організації, можна го&

ворити про загальні сучасні тенденції в їхньому стано&

вищі та розвитку. Найповніше це виражається в компе&

тенції, рольової характеристики участі у здійсненні

функцій держави, фінансовому становищі.

У зарубіжних унітарних державах питання регулю&

вання місцевого самоврядування перебувають у віданні

центральної влади, у федеративних — у веденні су&

б'єктів федерації.

Крім вищеназваних моделей організації місцевого

самоврядування, виділяють радянську та іберійську мо&

делі, хоча вони менш поширені. Розглянемо дані моделі

для розуміння їх відмінностей від поширених моделей.

Радянська модель отримала назву від території на

якій вона виникла, тобто СРСР. У радянський період уп&

равління на субнаціональному і субрегіональному

рівнях здійснювалося Радами народних депутатів. По&

ради діяли в усіх адміністративно&територіальних оди&

ницях СРСР, починаючи від окремих населених пунктів

і закінчуючи областями і краями.

При цьому Конституцією СРСР 1978 р. Ради народ&

них депутатів визнавалися органами державної влади,

і, відповідно, включалися в єдину систему управління

країною. На субнаціональному рівні влада не ділилася

на представницьку і виконавчу. Ради обиралися насе&

ленням, депутати зі свого числа обирали виконавчі ко&

мітети (виконкоми), що виконували виконавчо&розпо&

рядчі функції. В результаті один і той же орган прий&

мав, виконував рішення і контролював хід його реалі&

зації [10].

Одним з гасел радянського часу було гасло "Вся

влада Радам!", на практиці ж реальна влада була в ру&

ках виконкомів, які могли вирішувати всі питання,

віднесені до відання Рад, за винятком питань, що підля&

гають розгляду виключно на сесіях (засіданнях) Рад.

Апарат виконкомів розглядав депутатів виключно як

своїх помічників, Ради практично завжди одноголос&

но приймали рішення, які були необхідні керівникам

виконкомів.

Система Рад народних депутатів та система викон&

комів відрізнялася суворою ієрархічністю, при якій вищі

Ради та виконкоми мали право втручатися в діяльність

нижчестоящих, скасовувати їх рішення, приймати роз&

порядження, що регламентують їх роботу. Великий

вплив на діяльність Рад народних депутатів та їх вико&

навчих комітетів надавалися партійним осередкам.

Своє існування радянська система припинила з роз&

падом СРСР, бо кожна з країн пострадянського просто&

ро в своєму розвитку поставила інші принципи та курси,

які були спрямовані на демократичний розвиток сусп&

ільства подібного іншим передовим країнам того часу.

Іберійська система місцевого самоврядування пред&

ставлена в іспаномовних країнах латинської Америки,

в рамках даної системи населення адміністративної оди&

ниці обирає як рада, так і головна посадова особа, або

колегію посадових осіб.

У виборного голови адміністрації великий обсяг по&

вноважень, в його руках зосереджена влада і основні

важелі управління, він володіє широкими повноважен&

нями в галузі контролю за діяльністю виборного ради,

якими в більшості випадків не користується [5].

Призначаються з центру чиновники є представника&

ми міністерств, мета діяльності яких — рішення на місце&

вому рівні питання загальнодержавного значення.
Види органів місцевого самоврядування:

1) общинні органи самоврядування:

— староста, який обирається на зборах громадян

відкритим голосуванням;
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— сільські збори, що збирються в селі чи групі сіл

для вирішення головних питань місцевого життя;

— рада (муніципалітет), що обирається на 3—4 роки

громадянами більш великих поселень і володіє, в ос&

новному, правами юридичної особи;

— глава муніципалітету, найчастіше дана посада но&

сить назву "мер" чи "бургомістр";

— територіальні органи громадського самовряду&

вання;

— місцеві референдуми, правотворча ініціатива;

2) регіональні органи самоврядування:

— призначені чиновники — губернатори, управителі;

— подвійна система: вибрані ради та призначені

представники центральної влади;

— потрійна система: вибрані ради, їх колегіальні ви&

конавчі органи, а також призначається урядовий комі&

сар, який не має управлінських функцій;

— вибрані ради та обрані головами місцевих рад,

представники державної влади;

— вибрані ради та сформовані ними виконавчі ко&

мітети.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Отже, можемо сказати, що кожна країна має свою

власну унікальну систему публічного управління на

місцевому рівні, яка сформувалася відповідно до істо&

ричних умов, географічного положення, політичних

подій та національних особливостей, які складались

протягом періоду формування сучасних держав. В ос&

нові організації публічного управління на місцевому

рівні покладений адміністративно&територіальний

устрій. В подальшому буде продовжено дослідження

особливостей систем провідних зарубіжних країн та ви&

окремлення позитивних характеристик, які можливо ви&

користати для удосконалення вітчизняної системи пуб&

лічного управління на місцевому рівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Реформа системи надання адміністративних послуг

є важливою складовою модернізації сектору публічно&

го управління в Україні. В умовах реалізації курсу дер&
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Стаття присвячена проблематиці навчання адміністраторів Центрів надання адміністратив�
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жави на формування правової соціальної держави,

особливу актуальність і соціальну значимість набувають

питання, пов'язані з підвищенням ефективності діяль&

ності органів державної влади і місцевого самовряду&

вання з надання публічних послуг. Модернізація органів
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державної влади та місцевого самоврядування повин&

на відбуватися у напрямі створення клієнтоорієнтова&

ної системи державного управління, яка буде не&

від'ємним елементом механізму соціально&правового

захисту населення, фактором підвищення соціальної і

правової активності.

Втілення в життя ідеї "сервісної" держави насампе&

ред вимагає кардинального перегляду відносин у

внутрішній системі управлінського апарату і взаємовід&

носин з громадянином. Тому саме навчання адміністра&

торів Центрів надання адміністративних послуг, які за&

безпечують спілкування з громадянами від органів вла&

ди є важливим.

На сучасному етапі розвитку української держав&

ності головним завданням діяльності представників вла&

ди стає обслуговування громадян — споживачів адмі&

ністративних послуг, рівень якості якого має відповіда&

ти європейським стандартам. За цих обставин особли&

во актуальним є формування підходів, що дозволяють

отримати максимальний суспільно&корисний результат

за мінімальних витрат ресурсів (матеріальних, людсь&

ких, часових, тощо).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблема організації діяльності Центрів надання

адміністративних послуг розглядалась у працях таких

вітчизняних і зарубіжних вчених, як: І. Коліушко, Р. Без&

смертний, І. Голосніченко, В.Тимощука, які досліджува&

ли роль управлінських послуг під час проведення адміні&

стративної та адміністративно&територіальної реформи;

В. Авер'янов, А. Вишневський розглядали послуги як

чинник реформування державної служби та вдоскона&

лення діяльності керівника в органах державної влади;

М. Лесечко, О. Берданова, В. Вакуленко, Н. Васильєва,

А. Чемерис, Н. Чухранова, Р. Рудницька вивчали сферу

надання послуг органами влади різних рівнів.

Однак, як випливає з проведеного огляду наукових

джерел, питання навчання та підвищення кваліфікації

адміністраторів Центрів надання адміністративних по&

слуг не виступали предметом спеціальних досліджень.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування підходів до

комплексної організації навчання адміністраторів&дер&

жавних службовців орієнтованих на надання "сервісу".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Законом України "Про адміністративні послуги" ви&

значено поняття Центр надання адміністративних послуг

та посада адміністратор — посадова особа органу, що

утворив центр надання адміністративних послуг шляхом

взаємодії з суб'єктом надання адміністративних послуг.

Отже, адміністратор це насамперед організаційно&

процедурний посередник між суб'єктом звернення і су&

б'єктом надання адміністративних послуг. Також на&

явність посади адміністратора передбачає, що така по&

садова особа є універсальним працівником, спромож&

ним прийняти у будь&якого суб'єкта звернення заяву

(заяви) щодо будь&якої адміністративної послуги (по&

слуг).

Статтею 13 Закону України "Про адміністративні

послуги" визначені права та завдання адміністраторів

Центрів надання адміністративних послуг.

Для реалізації завдань, покладених на адміністра&

торів, необхідною є постійна комплексна підготовка

державних адміністраторів за такими напрямами:

— законодавство — правова підготовка та підви&

щення рівня самоосвіти;

— психологічні тренінги — покращення комунікації

з людьми;

— розуміння нового формату державних служ&

бовців з урахуванням міжнародного досвіду та практи&

ки різних країн;

— вироблення концептуальних підходів в Україні;

— робота в комп'ютерних системах, реєстрах та

базах даних щодо полегшення та уніфікації процесів

надання послуг;

— профільне навчання по видам послуг суб'єктів на&

дання адміністративних послуг: Державної міграційної

служби України, реєстраційної служби України та ін.

Вимоги до рівня професійної компетентності осо&

би, яка займає посаду адміністратора, поділяється на

вимоги до рівня професійної компетентності особи ад&

міністратора та загальні вимоги. Загальні вимоги виз&

начені законодавством України у сфері публічної служ&

би, зокрема, залежно від категорії: освіта, стаж роботи

або досвід роботи на посадах державної служби чи по&

садах в органах місцевого самоврядування;

Спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до

напряму підготовки (отриманої особою спеціальності)

та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб,

посад державної служби (служби в органах місцевого

самоврядування), визначаються керівником державної

служби (служби в органах місцевого самоврядування).

До спеціальних вимог рівня професійної компетен&

тності особи, посади адміністратора відносяться:

— наявність юридичної або іншої фахової освіти з

обсягом знань, достатнім для орієнтації у документоо&

бігу та процедурах при наданні адміністративних послуг.

Працівник повинен володіти навичками роботи із зако&

нодавчою базою, документами тощо;

— знання основних нормативно&правових актів, що

стосуються надання адміністративних послуг;

— обізнаність з основоположними концептуальни&

ми засадами організації діяльності ЦНАП. Виконання

обов'язків суттєво ускладнюється без внутрішнього

усвідомлення та сприйняття ним призначення ЦНАП;

— вільне володіння українською мовою. Бажаним

є володіння мовами національних меншин України (для

працівників ЦНАП у населених пунктах компактного

проживання таких меншин), а також англійською мовою

(для працівників ЦНАП у великих населених пунктах);

— фізичний та психічний стан здоров'я, достатній

для належного виконання особою службових обо&

в'язків, в тому числі стриманий темперамент та особисті

моральні якості, необхідні для безконфліктного спілку&

вання з суб'єктами звернення, зокрема, повага до їх

честі та гідності, доброзичливість, неупереджене став&

лення та готовність врахувати конкретні проблеми і спе&

цифічні обставини справ. Вимоги передбачають також

належний рівень культури спілкування, вміння лаконіч&

но, зрозуміло роз'яснити організаційні та юридичні пи&
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тання, а також допомогти скласти необхідні докумен&

ти;

— вільне володіння комп'ютером (на рівні середнь&

ого користувача) та стандартним програмним забезпе&

ченням: операційною системою MS Windows, також

прикладними програмами MS Office. Навички роботи із

програмами по обробці інформації й дистанційному

спілкуванню. Вміння працювати з локальними інформа&

ційними мережами, мережею Інтернет, іншими елект&

ронними й технічними засобами, необхідними для ви&

конання службових обов'язків у сфері надання адміні&

стративних послуг;

— організаційні і комунікативні здібності, вміння

своєчасно й належним чином виконувати поставлені

завдання, вміння працювати як індивідуально, так і в

команді.

При доборі адміністраторів також важливо врахо&

вувати, щоб:

— особа була спроможною позитивно працювати з

відвідувачами (а для цього необхідно перевірити її ро&

боту в реальних умовах протягом випробувального пе&

ріоду);

— особа завжди була готова до постійного підви&

щення кваліфікації і професійного розвитку (засвоєн&

ня нових тем, нового законодавств, нових груп адміні&

стративних послуг тощо). Дуже важливо, щоб адмініст&

ратори періодично проходили психологічні тренінги з

метою удосконалення комунікаційних навичок.

Таким чином, навчання адміністраторів повинно

відбуватися в декількох площинах, а саме:

Теоретична підготовка:

1) знання законодавства у сфері надання адмініст&

ративних послуг;

2) процедури надання адміністративних послуг;

3) набуття навичок щодо орієнтування в законодав&

чому полі у зв'язку з постійними змінами в законо&

давстві.

Законодавство України динамічно змінюється та є

недосконалим, а також на постійні зміни впливає досвід

Європейських країн, що в свою чергу призводить до

процесу змін надання адміністративних послуг в Україні.

Ці прогресивні трансформації потребують постійного

навчання та формування у адміністраторів Центру на&

дання адміністративних послуг розуміння прогресивних

кроків Держави.

Важливим елементом в системі навчання адмініст&

ратора є самоосвіта та доступ до інформації.

Оскільки адміністратор є посадовою особою та при&

рівнюється до посади керівника сектором, він повинен

мати відповідні навички та вміння.

Психологічна підготовка:

1) опрацювання вміння спілкуватися з заявниками;

2) покращення комунікаційних здібностей;

3) виховання психологічної та емоційної стійкості;

4) можливість вирішувати конфліктні ситуації.

Важливим є тренінг з залученням фахівців&прак&

тиків, що тренують фахівців бізнес&управлінців. Великі

комерційні корпорації приділяють особливу увагу до

формування корпоративного бренду, корпоративної

якості обслуговування та інше. Державна служба завж&

ди була іншою та на сучасному етапі розвитку форму&

вання системного підходу "сервісного" орієнтованого

ставлення до людини, формування на підсвідомому рівні

шанобливого ставлення до потреб заявників.

Технічна підготовка:

1) вміння користуватися комп'ютерними технологі&

ями;

2) володіння основами роботи з реєстрами та база&

ми даних;

3) знання нових інформаційних технологій;

Робота в комп'ютерних системах, які є процесом

уніфікації надання послуг завдяки повним комп'ютер&

ним технологіям та контролем за наданням адміністра&

тивних послуг суб'єктами надання, вимагає від адміні&

страторів та керівництва розумінні, підвищення квалі&

фікації, вміння користуватися можливостями "аналіти&

ки", що автоматично формується системами.

Організаторські здібності:

1) планування та організація робочих процесів;

2) вміння керувати підлеглими та заявниками;

3) налагодження суспільних контактів.

Аналітичні здібності:

1) навички з аналізу інформації;

2) моніторинг процесів, які відбуваються;

3) формування планів та звітів про проведену робо&

ту.

Особливу увагу при організації навчання слід над

надавати з урахуванням повноважень посадової особи:

1. Адміністратори.

Для адміністраторів: вивчення законодавства,

інформаційні технології; культура спілкування; якість

послуг;

2. Керівники структурних підрозділів.

Для керівників: вміння організувати роботу, логі&

стичну роботу, вміння планувати та контролювати, мати

навики нормотворчого процесу, мати аналітичне бачен&

ня, мати навики стратегічного планування.

Важливою складовою навчання є організація взає&

модії та обміну досвідом.

Бажано б було запровадити обмін досвідом з фахі&

вцями з регіонів України та вивчення міжнародного дос&

віду.

Необхідно ввести вимоги підтвердження кваліфіка&

ційного рівня адміністраторів.

Слід розділити програми навчання для адміністра&

торів та керівників підрозділів.

Управління знаннями — запорука успіху Центрів

надання адміністративних послуг. У сучасних умовах

діяльності Центрів надання адміністративних послуг

кардинально змінюється роль адміністраторів (пер&

соналу). Основна вимога до менеджменту сучасних

підходів по роботі Центрів надання адміністративних

послуг — ознайомити адміністраторів (працівників)

з перспективами розвитку ЦНАПу, заслужити їх до&

віру, забезпечити навчання і комфортний розвиток

при умовах належної мотивації. Крім того, керівниц&

тво Центрів надання адміністративних послуг має за&

безпечити доступ кожного працівника до корпоратив&

них знань і можливість зробити власний внесок у ці

знання.

В умовах сьогодення панує тенденція, відповідно до

якої цінуються знання як елемент управління процеса&

ми, але не береться до уваги, що управління знаннями

має бути перманентним процесом. Це пояснюється перш
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за все недостатністю апробованих практикою моделей

і процедур, які могли б служити для Центрів надання

адміністративних послуг певним орієнтиром у процесі

управління знаннями.

Загалом Центри надання адміністративних послуг,

які самонавчаються, є моделлю організації, орієнто&

ваної на розвиток шляхом постійного навчання і само&

навчання адміністраторів (персоналу). Відбуваються

процеси розвитку, навчання і вдосконалення за раху&

нок власних внутрішніх резервів. Кожен член такого

колективу зацікавлений в індивідуальному підвищенні

власного професійного рівня. Адміністратори Центрів

надання адміністративних послуг, що приділяють ува&

гу самонавчанню ефективно працюють у будь&якій, у

тому числі і кризовій ситуації, відчуваючи себе части&

ною системи і з повагою ставлячись до всього, що його

оточує. У результаті в більшості випадків переборюєть&

ся страх перед необхідністю організаційних змін, які

починають сприйматися як закономірний процес, що

супроводжується особистісним професійним зростан&

ням.

Один з основних факторів успіху програм навчання

адміністраторів Центрів надання адміністративних по&

слуг є чітко визначені загально корпоративні стандарти

(правила поведінки, процедури до знань і навичок різних

категорій, розуміння цілісного процесу надання послуг

та ін.), з орієнтацією на які необхідно впроваджувати

відповідні програми навчання.

Постійні реформи системи надання адміністратив&

них послуг є важливою складовою у модернізації сек&

тору публічного управління в Україні. Реалізація фор&

мування правової та направленої до особи держави,

набуває широкого соціального значення.

У місті Києві з 2011 року функціонує Міський та 10

районних центрів надання адміністративних послуг, що

створені на базі Дозвільних центрів. Саме надання ад&

міністративних послуг через адміністраторів та держав&

них адміністраторів шляхом їх взаємодії з суб'єктами

надання адміністративних послуг та дозвільними орга&

нами визначає необхідність в достатній кількості про&

фесійних працівників, що може забезпечити в повній мірі

швидке та якісне обслуговування суб'єктів звернення.

Враховуючи постійне збільшення кількості адміністра&

тивних послуг що надаються через ЦНАП, логічним є

збільшення кількості адміністраторів.

Так, сумарний приріст кількості адміністраторів

ЦНАП у порівнянні з минулим роком склав у 2013 році

— 97%, 2014 році — 11%, а у 2015 році — вже 105%.

Разом із цим, збільшення кількості адміністраторів

ЦНАП призводить до необхідності навчання нових ад&

міністраторів та підвищення рівна кваліфікації працю&

ючих у зв'язку із змінами в законодавстві та розширен&

ням кількості послуг.

Оскільки Департамент (Центр) надання адміністра&

тивних послуг виконавчого органу виконує функцію єди&

ного методологічного та організаційного центру у сис&

темі надання адміністративних послуг на території міста

Києва, питання навчання адміністраторів міського та

районних центрів також є задачею Департаменту.

Так, Департаментом (Центром) надання адміністра&

тивних послуг виконавчого органу Київської міської

ради (Київської міської державної адміністрації) разом

з Київським міським центром перепідготовки та підви&

щення кваліфікації працівників органів державної вла&

ди, органів місцевого самоврядування, державних

підприємств. Установ і організацій розроблений план

навчання на 2015 рік шляхом проведення систематич&

них (1 раз на квартал по 2 групи) тематичних короткос&

трокових семінарів.

При організації навчання враховані особливості

центрів надання адміністративних послуг, а саме орган&

ізація безперервного прийому суб'єктів звернення, тому

навчання адміністраторів відбувається шляхом поділу

їх на групи.

Окремо проводяться навчання керівників районних

ЦНАП та керівництва районних у місті Києві державних

адміністрацій, якому відповідно до розподілу обов'язків

підпорядкований ЦНАП, це спричинено різними вимо&

гами. Адміністратори повинні надавати "сервіс", керів&

ний склад повинний організувати правильну логістику

надання "сервісу" та забезпечити якісне функціонуван&

ня Центру надання адміністративних послуг.

Окремим елементом такого навчання є залучення

компетентних фахівців для проведення навчання. Аналіз

власної практики свідчить про важливість наступних ас&

пектів:

Рис. 1. Динаміка збільшення кількості адміністраторів ЦНАП
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— До проведення психологічних тренінгів слід за&

лучати спеціалістів, що проводять таке навчання для

бізнес&середовища, оскільки особливістю такого сере&

довища є орієнтація на клієнта.

— До навчання керівного складу при підвищенні

рівня знання законодавства доречним є залучення

фахівців Верховної Ради України, як основних ідеологів

змін до законодавства України з приведення до євро&

пейських вимог, а також представників спеціально упов&

новаженого органу з питань надання адміністративних

послуг.

— До навчання керівного складу при підвищенні

рівня вмінь та навичок організаційного та аналітичного

характеру доречним є залучення міжнародних експертів

та тренерів.

— До навчання програмним продуктам та інформа&

ційним технологіям слід залучати не тільки розробників

програмного продукту, в якому працюють адміністра&

тори ЦНАПів та їх керівники, розробників Реєстрів, а і

спеціалістів з електронного урядування на рівні Держа&

ви.

— Отже, для сучасної організації роботи Центрів

надання адміністративних послуг ефективне управлін&

ня знаннями та психологічна складова — це один із ре&

сурсів для підвищення власної конкурентоспромож&

ності, один із способів оптимізувати організацію

внутрішніх процесів. Цей ресурс потрібно вміти виміря&

ти, оцінити та ефективно використовувати.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження обгрунтова&

на модель навчання адміністраторів Центрів надання

адміністративних послуг у сучасних умовах існуючої

практики у сфері надання адміністративних послуг та

сучасних стандартів обслуговування громадян на євро&

пейському рівні.

На основі практичних напрацювань вироблений ме&

ханізм навчання та підвищення кваліфікації адмініст&

раторів Центру надання адміністративних послуг. Об&

грунтовано необхідність створення системи навчання,

підвищення кваліфікації та систематичних тренінгів для

адміністраторів центрів надання адміністративних по&

слуг.

Перспективи подальших досліджень полягають у

доцільності розроблення навчального модулю.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток сучасного суспільства вимагає створення но&

вих форм співпраці та взаєморозуміння, відповідно, потре&

бує і нових форм комунікації, які характеризуватимуться ще
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Стаття присвячена питанням побудови ефективної системи комунікації органів державної
влади та громадськості. Показано, що становлення нової парадигми державного управління
можливе через призму комунікативного менеджменту. Підкреслено важливість громадського
контролю для становлення демократичного суспільства, розкрито механізми, через які він може
реалізовуватися. Вказано особливості громадського моніторингу та громадської експертизи.

Досліджено взаємодію інститутів державної влади з інститутами громадянського суспіль�
ства через громадські ради, що діють при органах виконавчої влади. Проаналізовано динаміку
розвитку громадських рад та сучасний стан нормативно�правової бази в цій сфері, визначено
вектори її доопрацювання. Показано, що громадські ради є потужним інструментом залучення
громадян до участі в управлінні державою та спроможні стати ефективним комунікаційним
"містком" між інститутами влади та населенням за умови активної громадянської позиції та
відповідального ставлення до виконання взятих на себе обов'язків і повноважень усіма учасни�
ками комунікації.

Article is devoted to the problem of building an effective system of communication of public
authorities and the public. It is shown that the formation of a new paradigm of public administration
is possible through the prism of communicative management. Highlighted public control on becoming
a democratic society, revealed the mechanisms through which it can be implemented. It is displayed
the features of the public monitoring and public expertise.

It was investigated the interaction between government institutions and the civil society institutions
through community councils which operate under the executive branch. The dynamics of development
of public councils and the current state of the legal framework in this area were investigated, its
vectors of modification were defined. It is shown that community councils are a powerful tool for
citizen participation in government and will be able to become an effective communication "bridge"
between government institutions and the public, provided it was the active citizenship and all
participants of communications has adopted a responsible attitude to assume its responsibilities
and and authority.

Ключові слова: комунікація, громадська рада, консультативно�дорадчі органи, інститути громадянсь�
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більшою оперативністю, відкритістю, прозорістю, ефектив&

ністю та якістю. Наявність цих характеристик може забез&

печити такий тип комунікації, учасники якої є рівноправни&

ми та активними, здатними не просто налагодити комуні&



93

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

каційні канали, які дозволять швидко передавати інформа&

цію в обидва напрями, але й створити ефективну комуніка&

ційну площадку для результативного та взаємовигідного

спілкування задіяних в комунікаційному процесі суб'єктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Загально&теоретичні аспекти комунікаційної взаємодії

вивчали такі автори, як Б. Адамс, П. Друкер, В. Зигерт,

Л. Ланг, Е. Мерманн, Е. Тоффлер, К. Шенон, та інші. До пи&

тань побудови нової парадигми державного управління в

умовах розвитку комунікації органів державної влади та гро&

мадськості у своїх працях звертались Бажинова О.А., Ку&

чабський А.Г., Пашко Л.А., Романенко Є.О, Хлєбнікова А.А.,

Юрченко В.Е. Питанням діяльності громадських рад при&

свячували свої наукові праці такі вітчизняні дослідники, як

Т. Андрійчук, Н. Боржеллі, Н. Дніпренко, В. Брайт, Т. Дени&

сюк, Л. Загайнова, О. Козакевич, В. Латишева, І. Підлуська

та інші. Однак дані теоретичні розвідки є недостатніми та

потребують подальшого вивчення і поглиблення у зв'язку із

викликами сьогодення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження нової парадигми комунікації

органів державної влади з громадськістю та аналіз специф&

іки взаємодії держави та інститутів громадянського суспіль&

ства через діяльність громадських рад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні індивід прагне не лише бути поінформованим,

а й також самостійно продукувати інформацію, яка буде

сприйнятою іншими суб'єктами комунікативного процесу. В

площині державного управління це відображає бажання

громадян не стільки пасивно сприймати інформацію, що роз&

повсюджується органами державної влади та місцевого са&

моврядування, скільки бути спроможним впливати на прий&

няття рішень, визначення пріоритетних напрямків розвитку,

формування програми дій в межах компетенції даних

органів. Таким чином, можемо констатувати існування на&

гальної потреби у побудові суб'єкт&суб'єктного типу комун&

ікації, що забезпечить повноцінний діалог між громадяна&

ми та органами державної влади, який характеризується

діалогічністю, можливістю бути почутим, а також налагод&

женням моделі "питання — відповідь".

Ефективний зворотній зв'язок забезпечує своєчасне

інформування населення щодо тих аспектів діяльності

органів публічної влади, які найбільше цікавлять громадян,

дозволяє оцінити швидкість та якість реагування на вияв&

лені проблеми, визначити можливі прорахунки і, за потре&

би, скоригувати план подальших дій.

Комунікації в процесі функціонування органів держав&

ної влади відіграють важливу роль у прийнятті управлі&

нських рішень, які в свою чергу впливають на рівень життя

громадян. Ефективність даних рішень залежить від багать&

ох факторів, зокрема від розуміння причин та рівня схва&

лення населенням обраних методів, що використовувати&

муться для розв'язання певних проблем або виконання по&

ставлених задач. Адже важко впроваджувати будь&які про&

екти та програми розвитку, якщо немє чіткого розуміння

того, до яких кінцевих результатів приведе прийняте рішен&

ня, а також чи дотримано баланс інтересів усіх зацікавле&

них сторін. Саме тому сьогодні думка громадян є важливим

інструментом впливу на діяльність органів влади та на виз&

начення вектору розвитку країни, яка позиціонує себе як

правова та демократична.

Згідно із дослідженням, проведеним соціологічною

службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демокра&

тичні ініціативи" з 6 по 12 березня 2015 року, рівень довіри

громадян до інститутів влади є доволі низьким, адже

більшість громадян не сприймають дій органів влади та не

довіряють їм. Так, наприклад, не підтримують діяльність

Уряду, Верховної Ради та Прем'єр&Міністра України близь&

ко 57 % респондентів, не довіряють політичним партіям

більше 75 %, місцевій владі — 52,5 % [12]. Ефективність

комунікації влади з громадськістю ілюструє і той факт, що

78,9% респондентів навіть не знають, як зв'язатися з депу&

татом їх округу, що відображає вкрай незадовільну якість

взаємодії на цьому рівні.

Дослідники відзначають, що умовою налагодження

двостороннього діалогу влади та громадськості є "орган&

ізаційно&правова спроможність інститутів громадянсько&

го суспільства до артикуляції соціальних інтересів, їх

просування та захисту", а успіх такого діалогу часто "за&

лежить від спільних дій органів державної влади й об&

'єднань громадян та їх готовності до співробітництва",

адже "громадські об'єднання здійснюють реальний

вплив на державну політику <…>, уособлюючи весь

спектр думок,  що генеруються у громадянському

суспільстві" [6]. Вплив громадянського суспільства на

процес вироблення та прийняття рішень відбувається не

лише на національному рівні, а й на міжнародному та

міжнаціональному рівні, адже до діалогу долучаються й

міжнародні інституції.

Завдяки розвитку мережевої взаємодії державної

влади та громадськості змінюються механізми держав&

ного управління. Відбувається зростання зацікавленості

влади у з'ясуванні та врахуванні думки громадськості.

Як стверджують А. Кучабський та О. Бажинова, ці зміни

сприяють налагодженню ефективного та якісного діало&

гу як в розвинених та демократичних країнах, так і в

сусідніх країнах, що дозволяє побудувати стабільні

відносини між державами на єдиних ціннісних засадах

— захисту прав людини, верховенства права та демок&

ратії.

Сьогодні теоретики та практики в галузі державно&

го управління дедалі активніше обговорюють формуван&

ня інституту громадськості як можливої форми впливу

та участі в управлінському процесі, але, "якщо говорити

про можливість виникнення й введення інституціональ&

ного соціального діалогу в Україні, то потрібно забез&

печити відповідні умови його організації, окреслити спо&

соби функціонування та очікувані результати" [3, с. 45].

Як стверджує Є. Романенко, формування інституту гро&

мадськості сьогодні відбувається не на належному рівні,

оскільки ініціюється згори, що стримує розвиток внутр&

ішнього потенціалу громадянського суспільства.

Більшість проблем сьогодні пов'язані з неефективними

реформами, які погано сприймаються суспільством, а

також з відсутністю дієвої нормативно&правової бази,

яка б створила законодавче підгрунтя для налагоджен&

ня ефективного діалогу між громадянами та владними

інститутами. До основних причин неналежного рівня

формування інституту громадянського суспільства (далі

— ІГС) також слід віднести низьку активність самих гро&

мадян. Так, соціологічні дослідження показують деякий

спад громадянської активності у період з 2008 по 2013

роки, що можна пояснити відсутністю прозорого меха&

нізму участі громадян у прийнятті важливих державниць&

ких рішень, невідпрацьованості інструментів та певним

небажанням залучати громадян до взаємодії.

Однак слід відзначити, що протягом останніх років

рівень розвитку громадянської свідомості українців де&

монструє стійку тенденцію до зростання. Так, у 2013 році

26,4% опитуваних відповіли, що будуть проявляти ак&

тивну громадську позицію, якщо їхні дії будуть прино&

сити реальну користь суспільству, тоді як у 2008 році таку

відповідь дали лише 14,8% респондентів). Якщо по&

рівнювати результати досліджень 2008 та 2014 років,

спостерігаємо і той факт, що зменшується кількість гро&



Інвестиції: практика та досвід № 1/201694

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

мадян які хочуть отримувати грошове винагородження

за громадську діяльність.

Революція Гідності та воєнні події на Сході країни

спричинили різке переосмислення цінностей українців:

досить велика частина громадян займає нині активну гро&

мадянську позицію, щоправда ці самі активісти, яким че&

рез в силу вектору діяльності доводиться спілкуватися з

державними органами, відзначають забюрократизо&

ваність державного апарату, надмірну ускладненість ко&

мунікацій з державними органами, низьку оперативність

реагування на звернення тощо, що спричиняє потребу у

пошуку інших шляхів вирішення поставлених перед ак&

тивістами задач — в обхід державних інституцій, що, на

жаль, є зайвим підтвердження неефективності сучасних

каналів комунікації між державною владою та громадсь&

кістю, а отже й вад усієї системи державного управлін&

ня.

На думку більшості сучасних дослідників, ефек&

тивність системи державного управління залежить від

оптимізації комунікативної взаємодії органів державної

влади, громадськості та самоврядних структур (інсти&

тутів місцевого самоврядування). Це стає можливим зав&

дяки побудові не лише ефективної комунікативної пол&

ітики, а й єдиного комунікативного простору, що реалі&

зується на основі принципу партнерства, реалізація яко&

го передбачає цілковиту довіру зі сторони громадськості

до органів державної влади. Звітуючи перед суспіль&

ством, органи влади повинні нести відповідальність за

свої дії та прийняті рішення. Така форма взаємодії є

однією із дієвих форм колективного управління, що у

свою чергу забезпечує зміцнення демократії, адже нові

форми комунікації держави і суспільства створюють пе&

редумови розвитку інститутів та організацій громадянсь&

кого суспільства, сприяють демократизації.

Становлення нової парадигми державного управ&

ління можливе через призму комунікативного менедж&

менту, адже дана концепція направлена на максималь&

но ефективне вирішення питань державного рівня. Нова

парадигма державного управління передбачає здійснен&

ня досліджень на трьох рівнях, а саме: "опис особливо&

стей та властивостей державного управління, система&

тизацію пізнавальних підходів, основні прикладні сфе&

ри та їх концентрування. В основі комунікативного ме&

неджменту <…> — сутність, зміст та форми зворотних

зв'язків" [13]. Об'єктом комунікативного менеджменту

є сукупність інформаційних потоків, а предметом — по&

шук найоптимальніших шляхів управління даними пото&

ками, що створює сприятливе середовище для управлі&

ння. У свою чергу, як стверджує А. Хлєбнікова, метою

даної парадигми є розроблення найбільш сприятливих

проектів чи рекомендацій, що "вирішують певну комуні&

кативну проблему з точки зору зворотних зв'язків кому&

нікативного менеджменту як суб'єкт&суб'єктного управ&

ління" [13].

Процес комунікації є взаємодією як мінімум двох ак&

тивних суб'єктів, адже взаємодія влади з цільовими ауди&

торіями, якими можуть виступати як громадяни, так і гро&

мадські організації та ЗМІ, є безперервним обміном соц&

іальною інформацією, який здійснюється завдяки наяв&

ності комунікативного ланцюжка. Ефективність функці&

онування суб'єктів комунікації залежить від якісного зво&

ротного зв'язку в системі державного управління.

Відзначимо, що розрізняють два основних типи зворот&

них зв'язків: об'єктні, що передбачають відображення

рівня, глибини, адекватності сприйняття об'єктами уп&

равління управлінських впливів; та суб'єктні, до яких

відносять контроль, аналіз та оцінювання діяльності дер&

жавних органів, що може бути здійснено шляхом регу&

лярного представлення на розгляд громадськості вичер&

пних звітів, наданню інформації за запитами тощо. Кон&

цепція зворотного зв'язку передбачає наявність саме

суб'єкт&суб'єктної взаємодії: розвиток дво& та багатос&

торонньої комунікації, яка рівною мірою впливає на всіх

учасників інформаційного обміну.

Важко не погодитися з твердженням Є. Романенка,

який зазначає, що ефективність діяльності органів дер&

жавної влади залежить в ід прийняття ефективних

рішень, що відповідають інтересам суспільства, та від

успішності їх реалізації, яка досягається не в останню

чергу завдяки дієвому "комунікативному контролю".

Саме тому органи державної влади повинні мати надійні

механізми зворотного зв'язку та взаємного контролю,

що "передбачає запровадження системного моніторин&

гу громадської думки суспільно&політичної ситуації та

ефективності влади". Така комунікативна взаємодія доз&

воляє забезпечити "баланс державно&управлінських,

державно&громадських та державно&приватних інтересів

у суспільстві" [9].

Очевидно, що в сучасних реаліях для налагодження

ефективної діяльності органів державної влади одного

лише взаємного контролю органів державної влади за&

мало, тому велике значення в цьому процесі відводить&

ся саме контролю з боку громадськості. Громадський

контроль — це систематичний моніторинг та громадсь&

ка експертиза інституційними структурами громадянсь&

кого суспільства діяльності інститутів і посадових осіб

держави з метою виявлення й припинення різних видів

зловживання владою [5, с. 138]. Для здійснення ефек&

тивного громадського контролю необхідна повна й дос&

товірна інформація про діяльність, плани та можливі

проблеми в органах державної влади.

Громадський моніторинг слід розглядати як систе&

матичне дослідження певних напрямів діяльності органів

виконавчої влади (далі — ОВВ). Для забезпеченості по&

рівнювальності показників цього моніторингу (як і будь&

якого іншого) необхідно використовувати однакові кри&

терії та методику отримання оцінок протягом усього пе&

ріоду моніторингу.

Одним із механізмів громадського контролю за

діяльністю органів виконавчої влади" (далі — ОВВ) є

громадські експертизи, які проводяться тоді, коли ви&

никає потреба у глибокому та незалежному вивченні

певних аспектів діяльності ОВВ, а отже, на відміну від

громадського моніторингу, який здійснюється безперер&

вно, має певні часові рамки.

Основні питання щодо проведення громадських ек&

спертиз визначає "Порядок сприяння проведенню гро&

мадської експертизи діяльності органів виконавчої вла&

ди" [2], затвердженого у 2008 році. Згідно з цим поряд&

ком, громадська експертиза діяльності ОВВ є складо&

вою механізму демократичного управління державою,

який передбачає проведення ІГС та громадськими рада&

ми оцінки діяльності ОВВ, ефективності прийняття і ви&

конання такими органами рішень, підготовку пропозицій

щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх

врахування ОВВ у своїй роботі.

Результати громадських експертиз враховуються орга&

нами виконавчої влади під час підготовки програм соціаль&

но&економічного розвитку, державних цільових та регіо&

нальних програм, формування бюджетів, здійснення поточ&

ної діяльності. На урядовому порталі "Громадянське су&

спільство і влада"1 працює реєстр громадських експертиз

діяльності ОВВ, де можна отримати інформацію про завер&

шені громадські експертизи діяльності ОВВ та ОМС, ознай&

омитися з експертними пропозиціями і заходами для їх реа&

лізації. Із серпня 2015 року по жовтень 2015 року було про&
____________________________

1 http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/civex/lst/7
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ведено лише 6 громадських експертиз. На нашу думку, до

основних причин низької активності проведення даних екс&

пертиз слід віднести їхню складність, тривалість та малозро&

зумілість самого механізму, а також низький рівень відкри&

тості та прозорості органів державної влади, що гальмує

процес отримання достовірної інформації стосовно діяль&

ності влади.

Ефективність громадської експертизи залежить від

трьох основних чинників [7]:

— професійності та послідовності дій експертів, які її

проводять (відповідальність ІГС);

— повноти та достовірності наданої інформації, точності

у виконанні вимог зі сприяння громадській експертизі (відпо&

відальність ОВВ);

— рівня та якості взаємодії між ОВВ та ІГС.

Громадські експертизи діяльності ОВВ можуть проводи&

ти інститути громадянського суспільства та громадські ради,

створені при цих ОВВ. Типовим положенням про громадські

ради, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України

від 3 листопада 2010 р. N 996, для громадських рад передба&

чено цілий ряд завдань та повноважень, що перетворює їх на

потужний механізм взаємодії органів державної влади та ІГС,

дієву платформою для налагодження ефективної комуніка&

тивної політики. Громадські ради є консультативно&дорадчи&

ми органами, які діють при ОВВ та покликані забезпечувати

залучення громадськості до формування та реалізації дер&

жавної політики, готувати для органів виконавчої влади про&

позиції щодо розв'язання суспільно значущих проблем,

здійснювати громадський контроль за діяльністю ОВВ.

Європейська практика демонструє позитивні результа&

ти таких комунікативних механізмів: "консультативно&до&

радчі органи, які постійно діють при органах публічної вла&

ди, є значно ефективнішими і результативнішими в уп&

равлінні, аніж короткострокові процедури контролю за

діяльністю органів влади з боку громадськості чи разове

залучення громадян до формування управлінських рішень"

[4, с. 7].

Зародження громадських рад в Україні можна пов'яза&

ти із Постановою Кабінету Міністрів України "Про деякі пи&

тання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні

та реалізації державної політики" від 2004 року та Указом

Президента України "Про забезпечення умов для більш

широкої участі громадськості у формуванні та реалізації

державної політики" від 2004 року. Щоправда, сформовані

у відповідності з цими документами громадські ради майже

не виконували покладену на них функцію організації кому&

нікативних майданчиків для ОВВ та громадськості, реалізо&

вуючи лише експертну функцію або, гірше того, просто лег&

ітимізуючи рішення, прийняті ОВВ. В 2009 році постановою

Кабміну № 1302 громадським радам було надано статус ви&

борних колегіальних органів, щоправда механізм їх ство&

рення був досить складним для реалізації, оскільки перед&

бачав участь у виборах представників не менше ніж однієї

чверті громадських організацій, зареєстрованих у регіоні.

Суттєвим кроком на шляху вдосконалення механізму

функціонування громадських рад стало прийняття Постано&

ви Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року №

996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні

та реалізації державної політики" [1], яка по суті являла со&

бою доопрацьований варіант Постанови Кабміну № 10 від 6

січня цього ж року "Про затвердження Порядку залучення

громадян до формування та реалізації державної політики"

та, крім іншого, затверджувала типове положення про гро&

мадську раду при органах виконавчої влади. Наступний ви&

ток розвитку громадських рад пов'язаний із Постановою

КМУ від 8 квітня 2015 р. № 234, якою були внесенні суттєві

поправки та доповнення до Постанови № 996.

Постанова № 996 визначає порядок проведення кон&

сультацій з громадськістю, які, згідно із останньою редак&

цією постанови, можуть здійснюватися у безпосередній та

опосередкованій формах. Безпосередньою формою кон&

сультацій органів державної влади з громадськістю є публ&

ічне громадське обговорення (громадські слухання, фору&

ми, "круглі столи", конференції, збори, зустрічі з громадсь&

кістю, засідання громадських рад, Інтернет& та відеоконфе&

ренції) та/або електронні консультації, які здійснюються

через офіційний веб&сайт органів виконавчої влади або че&

рез урядовий веб&сайт "Громадянське суспільство і влада".

Опосередкованою формою консультацій органів держав&

ної влади з громадськістю є вивчення громадської думки,

яке реалізується через соціологічні дослідження, спостере&

ження, телефонні "гарячі лінії", опрацювання та узагальнен&

ня пропозицій та зауважень громадян, моніторинг друкова&

них та електронних ЗМІ [1].

В новій редакції постанови № 996 було регламентова&

но вимоги щодо складу громадських рад, (не більше одно&

го делегата від кожного об'єднання та не більше 35 осіб

загалом), визначено критерії відбору представників ІГС,

строк повноважень громадської ради (2 роки) та умови до&

строкового припинення їх діяльності. Можна стверджува&

ти, що ці поправки були спрямовані на подолання законо&

давчих прогалин, які містилися у попередній редакції поста&

нови [8; 10; 11], але, тим не менше, досі залишаються ок&

ремі неврегульовані питання.

Зокрема, у відповідності до вимог Постанови № 996 у

редакції 2015 року до складу громадської ради при цент&

ральному органі виконавчої влади можуть обиратися лише

ті представники ІГС, професійна діяльність яких пов'язана з

діяльністю відповідного ОВВ, що підтверджується установ&

чими документами та конкретними результатами діяльності

даного інституту. Такі зміни спрямовані на підвищення рівня

професійності громадських рад, але, якщо глянути при&

скіпливіше, стосуються профілю діяльності та результатів

ІГС в цілому, а не його конкретного делегата.

Вимоги щодо досвіду, компетентності та фахової підго&

товки членів громадської ради не закріплені в означених по&

ложеннях, що частково можна пояснити складністю визна&

чення подібних вимог (в т.ч. із врахуванням специфіки діяль&

ності конкретних ОВВ) та діагностування рівня компетентності

претендентів на членство в раді. Проте, на наш погляд, в По&

ложенні про громадську раду варто передбачити, зокрема,

вимогу щодо підтвердження наявності фахового досвіду пре&

тендентів, а не лише інформації про результати діяльності ІГС

в цілому, тим більше, що претендент може мати власні досяг&

нення, здобуті поза рамками діяльності в ІГС. Що стосується

громадських рад при місцевих ОВВ, то на них вимоги щодо

кореляції профілю діяльності ІГС та ОВВ наразі взагалі не

поширюються, у доцільності або недоцільності чого ми змо&

жемо переконатися лише з часом.

Виникає питання і щодо доцільності обмеження макси&

мальної кількості членів громадської ради 35 особами. Мож&

ливо, для громадських рад при місцевих ОВВ цього цілком

достатньо, але ж для великих міст з високим рівнем грома&

дянської активності та значно більшим рівнем повноважень

та відповідальності ОВВ, а отже, і громадської ради, ство&

реної при ньому, така кількість членів може виявитися за&

малою.

У типовому положенні про громадську раду відсутні

конкретні строки оприлюднення інформації щодо її складу

та діяльності (план роботи, протоколи, прийняті рішення,

звіти). Як показує проведене авторами цієї статті досліджен&

ня, на більшій частині проаналізованих сайтів ОВВ відсутня

інформація про діяльність громадських рад взагалі або роз&

міщена лише частина документів, які мали б відображати їх

діяльність. Можна припустити, що наявність чітких вимог

щодо обов'язкового мінімального переліку та термінів оп&

рилюднення документів про діяльність громадських рад на

офіційному сайті ОВВ сприяла б підвищенню рівня відпові&
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дальності членів цих рад перед громадськими інститутами,

які їх делегували, та громадськістю в цілому.

ВИСНОВКИ
У нашій країні тривають трансформаційні процеси, спря&

мовані на становлення демократичного урядування в дер&

жаві, забезпечення фундаменту нової моделі державного

управління, яка відповідатиме високим європейським стан&

дартам. Ефективність та якість управлінської діяльності сьо&

годні полягає у забезпеченні відкритості та прозорості сис&

теми публічної влади, у належному нормативно&правовому

закріпленні комунікаційної взаємодії усіх задіяних суб'єктів.

Важливим елементом у системі взаємодії органів дер&

жавної влади та громадськості є громадські ради, які, вис&

тупаючи своєрідною платформою комунікаційної взаємодії,

є потужним інструментом залучення громадян до участі в

управлінні державою та демократичного розвитку країни в

цілому. Громадські ради спроможні стати ефективним

"містком" між інститутами влади та населенням за умови

активної громадянської позиції та відповідального ставлен&

ня до виконання взятих на себе обов'язків і повноважень

усіма учасниками комунікації.
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GREENING POLICY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Визначено основні екологічні складові державної політики в Україні. Сучасна екологічна полі�
тика як на національному, так і на регіональному рівні, розробляється та впроваджується в на�
пружених політичних умовах, до яких різноманітні політичні цілі та інтереси відомств часто при�
зводять до конфліктів між окремими суб'єктами суспільства.

Загрозливішою стає соціоекологічна ситуація, яка склалося в Україні. Економіка України
формувалося без належної оцінки екологічних можливостей окремих регіонів, абсолютна
більшість промислових підприємств пов'язані головним чином з видобутком корисних копалин
та початковими стадіями переробки сировини, тобто є нерентабельними, обтяжливими і за�
бруднюючими.

У статті обгрунтувано ряд принципів, спрямованих на подолання кризової ситуації, що скла�
лася у сфері розбудови екологічної безпеки для здійснення сталого розвитку суспільства. Ав�
тор виділяє основні домінанти змісту еколого�політологічних знань, проаналізовано методо�
логічні засади дослідження екологічної політики, її витоки, суть, значення.

Автор розвиває ідею про екологізацію політики. Тобто функцію регулятора має відтепер сус�
пільство. Ефективним засобом такого регулювання повинна бути виважена і науково обгрунто�
вана соціально�екологічна політика. Початок екологізації політики означає кінець політики ек�
стенсивного і енерговитратного та забруднюючого господарювання. Таке переплетення про�
блем, які й досі розглядаються в Україні як окремі і самодостатні, вимагає значного корегуван�
ня їх в осмисленні і високої компетентності влади в реалізації.

Розкрито пріоритети екологічної політики, засоби проведення ефективної політики: культу�
ра природокористування, зростання екологічної компетентності влади та посилення її відпо�
відальності за управлінські рішення.

The main environmental component of public policy in Ukraine is determined. Modern environmental
policy at both the national and regional level, developed and implemented in a tense political
environment in which the different political goals and interests of agencies often lead to conflicts
between different actors of society.

Threatens face socio�ecological situation, which has developed in Ukraine. Ukraine's economy is
formed without a proper assessment of the environmental features of individual regions, the vast
majority of industrial enterprises are mainly related to mining and processing of the initial stages of
raw materials, and they are unprofitable, cumbersome and polluting.

The article is justifying a set of principles aimed at overcoming the crisis situation in the sphere of
environmental safety for sustainable development. The author identifies the main content of the
dominant ecological and political science knowledge, analyzed methodological foundations of the
study of environmental policy, its origins, the essence of the value.

The author develops the idea of a greening policy. The function of the regulator is now on society
responsibility. An effective means of such regulation must be balanced and evidence�based social
and environmental policies. Start greening policy means an end to the policy of extensive and energy�
consuming and polluting economy. This intertwining of the problems that are still considered in
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АКТУАЛЬНІСТЬ
Складна екологічна ситуація в Україні, на думку Хиль&

ка М.І., значною мірою зумовлена тим, що в Україні недо&

статня увага приділяється питанням екологізації державної

політики, суспільної свідомості та моралі, культури та осві&

ти, що передбачає формування принципово нових ціннос&

тей, пріоритетів та світоглядних орієнтирів соціально&еко&

номічного розвитку, націленого на раціональне використан&

ня природних ресурсів і збереження та гармонійне відтво&

рення усіх екосистем [10, с. 7].

Прийняття науково&обгрунтованих рішень та запобіган&

ня виникнення загроз в екологічній сфері потребує пост&

ійно діючого моніторингу оцінки екологічного стану в сис&

темі національної безпеки держави з використанням відпо&

відної системи показників. Це, в першу чергу, потребує удос&

коналення методико&методологічної бази у цій сфері. По&

казники екологічного стану держави та окремих її територій

мають враховуватись при оцінках соціально&економічного

стану та окремі з них мають в обов'язковому порядку зас&

тосовуватись в якості цільових індикаторів в стратегічних

документах соціально&економічного розвитку (зокрема, це

стосується показників ресурсоємності, енергоємності, ра&

ціонального використання природних ресурсів, рівня ант&

ропогенного навантаження на екосистеми, забруднення

грунтів, атмосфери, водних ресурсів, накопичення відходів

тощо) [5, с. 34].

Екологічна складова державної політики має стати виз&

начальною, що зараз демонструють усі високорозвинені

країни. Це потребує, у першу чергу, перегляду нормативно&

правової бази, її подальший розвиток та усунення право&

вих колізій в існуючих правових актах. Така необхідність

зумовлена тим, що незважаючи на велику кількість прийня&

тих законодавчих актів у цій сфері залишаються суттєві про&

блеми та суперечності з їх застосуванням з огляду на їх не&

узгодженість та певне дублювання. Окрім того, до цього

часу не розроблені ряд норм прямої дії, що передбачені

рамковим законом, зокрема, це стосується екологічних

цілей і стандартів (норм) якості довкілля [6].

Основні напрями державної політики України у галузі

охорони довкілля, використання природних ресурсів та за&

безпечення екологічної безпеки розроблено відповідно до

ст. 16 Конституції України, якою визначено, що забезпе&

чення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівно&

ваги на території України, подолання наслідків Чорно&

бильської катастрофи — катастрофи планетарного масш&

табу, збереження генофонду Українського народу є обо&

в'язком держави [1, с. 71—72].

Ukraine as a separate and self�sufficient, requires significant adjustments in their understanding
and high competence of the authorities in the implementation.
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management decisions.
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Нинішню екологічну ситуацію в Україні можна охарак&

теризувати як кризову, що формувалася протягом трива&

лого періоду через нехтування об'єктивними законами роз&

витку і відтворення природно&ресурсного комплексу Украї&

ни. Відбувалися структурні деформації народного госпо&

дарства, за яких перевага надавалася розвитку в Україні

сировинно&видобувних, найбільш екологічно небезпечних

галузей промисловості [3].

Звернення до феномена екологічної політики зумовле&

но також особливими соціально&економічними обставина&

ми в Україні. Відомо, що там, де інститути громадянського

суспільства мають тривалу історію і безапеляційний статус

у соціумі і масовій свідомості, де екологічна культура спи&

рається на надійне підгрунтя екологічних традицій, де еко&

логічні права не лише передбачені, а й захищені, — там по&

треба політичного чинника незначна. За таких умов політич&

ний фактор ніби розчиняється в інших — суспільно більш

вагомих, прийнятних і звичних. На жаль, цього ще не мож&

на сказати про українське суспільство.

Отже дослідження, вивчення й аналіз політичного чин&

ника, його ролі і значення в подоланні екологічної кризи є

нагальною потребою українського сьогодення. Саме тому,

основною метою нашого дослідження є обгрунтування на

сучасному науковому рівні принципів, спрямованих на по&

долання ситуації, що склалася, формування політики у сфері

розбудови екологічної безпеки для здійснення сталого роз&

витку суспільства. Для України ця проблема є особливо ак&

туальною.

Основні результати дослідження. Саме політичні й соц&

іально&економічні фактори мають стати визначальними чин&

никами зниження негативного антропогенного впливу на

природне середовище в Україні. Політико&правовий ме&

ханізм розбудови екологічної безпеки країни полягає, з

одного боку, у взаємодії різних гілок влади, а з іншого — в

активності самого громадянського суспільства.

Порушення основних засад екологічної політики в пло&

щені цієї взаємодії часто&густо призводить до суттєвої де&

формації у досягненні мети.

Перш за все, як стверджує Андрейцев В.І., слід мати на

увазі, що екологічна політика держави має уособлювати

досягнення науково&технічного потенціалу, а тому має ста&

ти осмисленим і цілеспрямованим напрямом діяльності Ук&

раїни щодо вирішення реальних екологічних проблем, орі&

єнтованих на забезпечення екологічної безпеки, захист на&

вколишнього природного середовища та дотримання ре&

жиму використання природних ресурсів на основі впровад&

ження багатогранності форм права власності і права кори&
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стування і належного матеріально&технічного забезпечен&

ня.

По&друге, здійснення екологічної політики держави має

опиратися на основні засади та важелі соціально&економі&

чного розвитку, тобто базуватиметься на реальній економіці

і безумовній соціальній орієнтації.

Тому в якості основних пріоритетів держава має виді&

ляти найважливіші соціальні цінності — гарантування еко&

логічної безпеки і захист екологічних прав людини, зокре&

ма на безпечне життя і здоров'я.

По&третє, реалізація екологічної політики проводиметь&

ся на базі довгострокових науково&технічних та поточних

програм, серцевину яких мають складати цільові заходи

економічного, науково&технічного, організаційного, мате&

ріально&технічного та державно&правового забезпечення

охорони життя та здоров'я громадян від небезпечного се&

редовища, створеного внаслідок антропогенної діяльності

та аномальних природних явищ.

По&четверте, держава має запроваджувати систему га&

рантій і визначати основні засади права загального викори&

стання природних ресурсів своїм громадянам та створюва&

ти необхідні соціально&економічні умови для сприятливого

спілкування людини із навколишнім природним середови&

щем для задоволення рекреаційних, оздоровчих, біологіч&

них та інших життєво необхідних духовних та майнових інте&

ресів громадян.

По&п'яте, вирішення екологічних проблем доцільно за&

безпечити системою гарантій ощадливого використання та

відтворення природних ресурсів на основі застосування і

впровадження різноманітних форм права власності на зем&

лю та інші природні ресурси, права постійного та тимчасо&

вого природокористування, багатогранності форм госпо&

дарювання з метою задоволення потреб виробників, інших

верств населення у продуктах харчування природного по&

ходження [1, с. 71—72].

Надзвичайно важливо, щоб прийняття та запроваджен&

ня державної екологічної політики здійснювалось з дотри&

манням екологічних, соціальних, гуманітарних, власно еко&

лого&правових принципів збереження, відтворення та пол&

іпшення навколишнього природного середовища, безпечно&

го і сприятливого для здоров'я та життя громадян України.

Розробка принципових засад екологічної політики дер&

жави в частині забезпечення екологічної безпеки в значній

мірі ускладнюється неоднорідністю та неоднозначністю

підходів щодо виявлення змісту останньої. Скажімо, в спец&

іальній "екологічній" літературі екологічна безпека інтерп&

ретується в декількох понятійних значеннях:

а) захист людини та навколишнього природного сере&

довища від надзвичайної небезпеки;

б) умова збереження здоров'я людей і забезпечення

сталого соціально&економічного розвитку;

в) гарантія попередження екологічних катастроф та

аварій;

г) баланс розвитку екосистем.

При формуванні основ державної екологічної політики

в частині правового забезпечення екологічної безпеки до&

цільно враховувати що чинне екологічне законодавство

України в якості юридичних критеріїв безпечного навколиш&

нього природного середовища передбачає спеціальні нор&

мативи екологічної безпеки:

а) гранично допустимі концентрації забруднених речо&

вин у природному середовищі;

б) гранично допустимі рівні акустичного, електромаг&

нітного, радіаційного та іншого шкідливого впливу на це се&

редовище;

в) гранично допустимий захист забруднюючих речовин

у продуктах харчування [2, с.157—163].

Очевидно, що два перших нормативи характеризують

якісний рівень зовнішньої екологічної безпеки людини, а

останній вказує на його внутрішню безпеку. Зрозуміло, що

наведена законодавча модель веде до дещо розширеного

розуміння безпечного навколишнього середовища, в ме&

жах якого й повинна забезпечуватися екологічна безпека.

Екологічна політика як комплекс засобів і заходів, спря&

мованих суспільством і державою на охорону та оздоров&

лення довкілля, ефективне поєднання природокористуван&

ня і природоохорони та забезпечення нормальної життєді&

яльності громадян, має два виміри — нормативний і регу&

ляційний. Перший — це система правил і норм, другий —

це конкретні дії для охорони навколишнього середовища.

Зміст і структура природоохоронних заходів потребують

уточнення суті, мети, цілей, принципів, завдань, способів та

основних напрямів екологічної політики.

Основною екологічної політики України є покращен&

ня якості життя за умови оптимального використання та

відтворення природних ресурсів. Екологічна політика

викликана узгодити соціальні та екологічні завдання сус&

пільства як основу вирішення проблеми глобальної еко&

логічної кризи.

Основні принципи екологічної політики України викла&

дені у ст. 3 Закону України "Про охорону навколишнього

природного середовища". На основі узагальнення вітчиз&

няного та зарубіжного досвіду формування механізмів ви&

рішення соціальних і екологічних проблем виокремленні

основоположні принципи екологічної політики України у

перехідний період:

а) пріоритет екології над економікою, поступовий та

поетапний перехід до нових механізмів державного управ&

ління у сфері реалізації екологічної політики;

б) відповідність механізму державного управління у

сфері реалізації екологічної політики фактичному стану

розвитку суспільства;

в) узагальнення позитивного вітчизняного та зарубіж&

ного досвіду з метою вирішення екологічних проблем;

г) участь держави у фінансуванні екологічних проблем;

д) забезпечення сталого і невиснажливого природоко&

ристування;

е) неперервне екологічне виховання, екологічна освіта

й отримання екологічної інформації [8].

З метою забезпечення реалізації ефективної екологіч&

ної політики в Україні необхідно в основу професійної підго&

товки фахівців у всіх сферах діяльності (господарської, пра&

вової та екологічної) закласти основні системні принципи

сталого розвитку.

Основним суб'єктом екологічної політики повинна бути

держава, оскільки реалізація екологічної, як і будь&якої

іншої політики, неможлива без підкорення волі окремих осіб

спільним інтересам. Основна роль у прийнятті рішень на

національному рівні належить галузевим міністерствам,

державним комітетам та іншим центральним органам дер&

жавної виконавчої влади. Вони регулюють використання,

відновлення і розміщення природних ресурсів, забезпечу&

ють екологічне обгрунтування доцільності господарських

проектів, організацію постійного моніторингу довкілля, еко&
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логічної експертизи, екологічного контролю, екологічного

виховання, екологічної освіти тощо.

Основні методи реалізації екологічної політики: еко&

номічні (податки, санкції, пільги), адміністративно&правові

(закони, укази Президента, постанови уряду, накази

міністерств тощо), освітньо&інформаційні (преса, радіо, те&

лебачення). Формуючи екологічну політику важливо знати

і дотримуватись головних екологічних законів. Засоби, які

використовуються для реалізації екологічної політики: за&

ходи природоохоронного спрямування, економічне регу&

лювання і стимулювання природоохоронної діяльності, при&

мусові та спонукальні заходи.

У реалізації екологічної політики сучасні вчені ви&

діляють три основні рівні: глобальний, національний і ло&

кальний. Вважаємо за необхідне виокремити такі рівні

здійснення екологічної політики:

— локальний — рівень підприємства організації;

— місцевий — рівень адміністративного району, міста;

— регіональний — рівень області;

— субнаціональний — рівень кількох областей;

— національний — рівень держави;

— міждержавний — рівень кількох держав;

— планетарний (глобальний) — рівень планети.

Екологічна політика є окремим напрямом діяльності

держави і державного управління. Державне управління —

діяльність, спрямована на виконання законів та інших нор&

мативно&правових актів шляхом використання різних форм

організуючого впливу на суспільні явища та процеси. Об&

'єктом управлінських відносин є майже всі сфери життя

людини, а визначальним принципом цього виду діяльності

є підпорядкованість. Тому методом адміністративно&право&

вого регулювання є владні приписи. Якщо розглядати дер&

жавне управління у сфері екологічної політики з позицій

системного аналізу [7], то суб'єкти управління (державні

органи та органи місцевого самоврядування) та об'єкти уп&

равління (підвідомчі сфери управління) повинні ефективно

взаємодіяти через управлінську діяльність (суспільні відно&

сини, які складаються між елементами системи).

 За своєю суттю державне регулювання ширше, ніж

поняття "державне управління", оскільки останнє для до&

сягнення своєї мети використовує адміністративні впливи,

тобто методи прямого зв'язку. Державне регулювання пе&

редбачає здійснення комплексних заходів у сфері екологі&

чної політики з метою їх упорядкування, встановлення за&

гальних норм і правил суспільної поведінки для охорони

живої і неживої природи навколишнього середовища, за&

хисту здоров'я та життя населення, організації та підтриму&

вання раціонального використання і відтворення природ&

них ресурсів. За умови ефективного функціонування дер&

жавного регулювання включається потреба прямого втру&

чання держави та її інституцій у діяльність екологічних струк&

тур [4].

Для виконання завдань сформульованих вище, необ&

хідно розвивати відповідний механізм реалізації, який має

включати такі компоненти:

— державну інституційну інфраструктуру регулюван&

ня екологічної безпеки,

— систему екологічного законодавства,

— регіональні екологічні програми,

— економічний механізм природокористування.

У свою чергу, регіональна екологічна політика повинна

об'єднувати такі сфери діяльності як науки, система еколо&

гічного моніторингу, експертні процедури прийняття рішень,

економічні важелі управління регіонального рівня, механізм

формування екологічної культури господарювання та інші,

що значно активізує процес управління природоохоронною

діяльністю [3].

В умовах, коли в країні багато екологічних проблем, а

ресурси для їх розв'язання обмежені, одним із головних

завдань екологічної політики, на національному та регіо&

нальному рівні є визначення та реалізація важливих страте&

гічних завдань. Згідно зі стратегічними цілями уряду Украї&

ни на перші десять років XXI століття такими завданнями

були:

— забезпечення екологічної безпеки усіх сфер життє&

діяльності;

— екологічне оздоровлення і відтворення порушених

екосистем, у першу чергу басейнових;

— створення екологічних передумов для переходу до

сталого розвитку, передусім на екологічно депресивних

територіях;

— збереження та розширення біологічного та ланд&

шафтного різноманіття;

— внутрішня інтеграція екологічних вимог у сектораль&

ну політику в системі забезпечення життєдіяльності сусп&

ільства;

— впровадження міжнародних стандартів, регламентів

системного екологічного управління; — демократизація

процесу прийняття рішень і посилання відповідальності за

їх виконання [3].

Завдання екологічної політики на найближчий час

матимуть подвійну спрямованість. По&перше, вдоскона&

лення на інституційному та технологічному рівнях ма&

ють перебороти негативні тенденції розвитку виробни&

чого комплексу, враховуючи необхідність значного

зменшення ресурсо& та енерговитрат. По&друге, необ&

хідно забезпечити таку систему управління й техноло&

гічної підтримки, яка б не дала можливості посилити тех&

ногенний тиск на довкілля тоді, коли виробництво по&

долає кризу та почне ритмічно функціонувати.

Сучасна екологічна політика як на національному,

так і на регіональному рівні, розробляється та впровад&

жується в напружених політичних умовах, до яких різно&

манітні політичні цілі та інтереси відомств часто призво&

дять до конфліктів між окремими суб'єктами суспіль&

ства.

Трапляються ситуації, коли надзвичайно важко знайти

політичний консенсус між екологічними органами та при&

родокористувачами, інтереси яких часто лобіюються відпо&

відними відомствами та місцевими владними і неурядовими

структурами. Зокрема, це стосується питань використання

природних ресурсів суспільного користування, розподілу

економічних вимог та витрат, відповідальності за майбутні

екологічні наслідки тієї чи іншої діяльності (або бездіяль&

ності) тощо.

Приєднання України та її регіонів до загальноєвро&

пейського процесу регіоналізації вимагає від неї застосу&

вання механізмів регіонального розвитку, за змістом под&

ібних тім, що використовуються в країнах Європи і перш за

все щодо впровадження механізмів програмно&цільового

підходу [9].

При їх різноманітті основна їх особливість полягає

у тому, що вони організують участь і об'єднують зусил&

ля різних ланок управління у регіональному розвитку.
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Особливого значення набувають процеси використан&

ня "екоринкових" відносин у сфері екологічної політи&

ки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити такі висновки. По&перше,

в Україні сформована певна система управління у сфері

екологічної політики як на національному, так і регіональ&

ному рівні. Ця система має нормативно&правове підгрунтя,

яке постійно оновлюється.

Однак, у той же час, завдання вступу до ЄС потребує

вдосконалити роботу регіональних органів влади відносно

транскордонного співробітництва, а також потребує зако&

нодавчо обгрунтованих їх повноважень.

По&друге, підвищення результативності регіональ&

ної екологічної політики потребує всебічної екологізації

суспільного розвитку, поєднання економічних, соціаль&

них та екологічних проблем. Екологічна політика має

носити міжсекторіальний характер. Треба посилити пи&

тому вагу науки у прийнятті рішень в галузі природоко&

ристування.

По&третє, необхідно забезпечити таку систему управл&

іння й технологічної підтримки у сфері екологічної політи&

ки, перш за все на регіональному рівні, яка б не дала мож&

ливості посилити техногенний тиск на довкілля тоді, коли

виробництво подолає кризу та почне ритмічно функціону&

вати, а цей час вже прийшов.

По&четверте, перспектива розвитку екологічної політики

тісно пов'язана у з виконанням завдань по входженню Ук&

раїни в Європейський екологічний простір як чинник загаль&

ного процесу Європейської інтеграції.

 Сьогодні наочно відчувається процес зміни морально&

політичної парадигми. Ті переконання, які протягом деся&

тиліть вважали (принаймні офіційно) продуктивними, нині

втратили колишню однозначність. Якщо наслідки наукових

революцій часто&густо позначались лише в теорії, то зміна

політичних парадигм спричиняє здебільшого крах реальних

державно&політичних інститутів [10, с. 51—65].

Нині зрозуміло, що сучасні постіндустріальні су&

спільства вже не можуть далі розвиватися у традиційний

спосіб, інакше ми потрапимо в так звану екологічну безод&

ню. Те, що господарство, економіка є домінуючою підсис&

темою, центральною сферою культури нашого часу, вже

не викликає заперечень. Сучасний уклад у політиці, що пе&

ребуває в полоні економічної парадигми, без усякого сум&

ніву призведе планету до екологічної катастрофи, до того

ж країни так званого третього світу матимуть найбільш жа&

люгідний стан.

 Отже, екологічна криза змушує відмовитися від націо&

нально&економічної парадигми в політиці. Правильною буде

політика, яка зможе якнайбільше зберегти природні осно&

ви навколишнього світу, але аж ніяк не та, котра сприяє

максимальному економічному зростанню, нехтуючи еколо&

гічними проблемами суспільства.

Екологічна криза як глобальна криза цивілізації — це

криза діючих механізмів адаптації соціуму в навколишньо&

му соціальному і природному середовищі. Людське співто&

вариство не встигає адаптуватися до мінливого довкілля,

насамперед через інерційність мислення, і тому втрачає

здатність до саморегуляції. Постає нагальна потреба замі&

нити напрям цієї взаємодії за допомогою реформи соціаль&

них інститутів і управління.

Підгрунтям для класичної політичної економії був прин&

цип, згідно з яким ринок має вирішувати усі проблеми без

будь&якого спеціального втручання з боку держави.

Проте ХХ століття внесло принципові корективи у цей

принцип. Концепція державного регулювання економіки,

висунута й розвинута Дж. Кейнсом, Ф. Рузвельтом і Дж.

Соросом, довела серйозність ідеї прогнозованої економі&

ки. Доктрину невтручання держави в економіку Дж. Сорос

називає "ринковим фундаменталізмом" і попереджає, що

останній сьогодні є більшою небезпекою для світового

співтовариства, ніж тоталітарна ідеологія. Але за умов су&

часності треба дбати про більше — не лише про керування

економікою, а й про науковий прогноз розвитку суспіль&

ства. Імперативом нашої технологічної цивілізації стає прин&

цип відповідальності за життя, яке постійно перебуває під

загрозою й щомиті може обірватися, адже вперше за істо&

рію людства діяльність людини може мати незворотні на&

слідки і завдати непоправну шкоду як життю її самої, так і

природному довкіллю.

 Звідси постає ідея відповідальності за майбутнє.

Принцип відповідальності спрямовує нас безпосередньо

в царину політики, у сферу управління людською

спільнотою.

 За умов загальної екологічної кризи потрібна, насам&

перед, нова система вимог, що обмежує ту чи іншу систему

діяльності людей. Усі гілки державної влади зобов'язані

ефективно втручатися у виробничу діяльність,в економіч&

ний процес, невтручання в який було основою ідеологічно&

го кодексу індустріального суспільства. Політика взагалі, а

отже, й екологічна політика має своєю передумовою на&

явність своїх суб'єктів, завдяки участі й діяльності яких вона

здійснюється на основі вихідних принципів і з використан&

ням відповідних методів. На сьогодні в працях філософсь&

ко&правового напряму екополітику вважають найважливі&

шим засобом концентрації зусиль суспільства в напряму оп&

тимізації природо перетворювальної діяльності і гармоні&

зації відносин із природою [2].

 Ефективність екологічної політики неможлива без еко&

логічно свідомої особистості як суб'єкта екологічної дії.

Тому і одним із завдань екологічної політики є формування

"екологічного типу" особистості, адже для розв'язання го&

стрих екологічних проблем сучасності і майбутнього

потрібні не лише державні і соціальні механізми, а й новий

тип особистості, здатної на любов до всього живого на пла&

неті і до відповідальності за його долю. Ніякі закони, ніякі

репресивні заходи не зможуть самі по собі переорієнтува&

ти суспільство з бездумного споживацтва (хай і вимушено

обмеженого економічною кризою) на свідоме самообме&

ження в низці істотних моментів.

Таким чином, базування екологічної політики України,

на ряді принципових, грунтовних ідей мусить забезпечити її

невипадковий характер, теоретичну і наукову обгрунто&

ваність, ефективність і практичність в майбутньому.

 Державна екологічна політика України здійснюється у

межах реалізації екологічної функції держави. Вона охоп&

лює діяльність по розпорядженню, в інтересах суспільства,

використання природних ресурсів, що знаходяться у влас&

ності держави (та інших суб'єктів), а також діяльність спря&

мовану на забезпечення раціонального використання при&

родних ресурсів з метою попередження їх виснаження, дег&

радації якості довкілля і, на кінець діяльність по охороні

екологічних прав і законних інтересів фізичних і юридич&
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них осіб. Екологічна функція держави здійснюється у за&

безпеченні збалансованого співвідношення екологічних та

економічних інтересів суспільства, та надання необхідних

гарантій для реалізації і захисту прав людини на сприятли&

ве для життя навколишнє середовище.

 На сьогоднішній час державна екологічна політика

України будується з урахуванням міжнародних документів

і у сфері права. У сфері права вона характеризується фор&

муванням законодавчої і нормативної бази охорони навко&

лишнього середовища, проживання, природокористуван&

ня і, встановленням відповідальності порушення вимог еко&

логічного правопорядку та безпеки, створенням спеціаль&

них управлінських і охоронних структур, через участь у

міжнародних і міждержавних заходах з охорони навколиш&

нього природного середовища та іншими показниками.

Незважаючи на розуміння глобальної та європейської

стратегії в екологічній сфері, в Україні існують проблеми,

які потребують нагального вирішення:

— недостатня увага основних політичних сил до еко&

логічних проблем;

— не повною мірою реалізований потенціал громадсь&

кості у формуванні екологічної політики;

— недооцінка екологічної складової у стратегіях соц&

іально& економічного розвитку країни;

— неналежне виконання зобов'язань, взятих Україною

у зв'язку з підписанням міжнародних угод у природоохо&

ронній сфері та недостатній рівень виконавчої дисципліни;

— недостатнє розмежування регулюючих функцій і

господарської діяльності у межах Мінприроди;

— недостатнє інформування експертів та громадськості

з екологічних питань, зокрема припинено випуск Національ&

них доповідей про стан навколишнього природного сере&

довища України, практично відсутня офіційна інформація

щодо ходу підготовки і позиції України стосовно "Ріо+20";

— відсутність системного моніторингу стану навколиш&

нього природного середовища на основі сучасних техно&

логій;

— значною мірою втрата поверхневих вод як джерела

питно& господарського водопостачання, підтоплення

більшості промислово&міських агломерацій, забруднення

атмосферного повітря, деградація сільськогосподарських

земель;

— екологічні проблеми з небезпечними відходами, зня&

тими з експлуатації гірничо&видобувними підприємствами;

— проблеми з адаптацією економіки України до гло&

бальних змін клімату;

— недостатня гармонізація національної системи

звітності суб'єктів господарювання різних форм власності

з екологічних та економічних показників до стандартів ЄС

та ООН.
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