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.docx, обов’язково потрібно відправити додатково файли статті перезбережені у формат .doc для Microsoft
Word (версія 97!2003) або .rtf. Назва файлу має відповідати прізвищу автора (наприклад: Іванов або Ivanov ).
3.3. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у
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«Enter», не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша «Tab»).
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RISK MANAGEMENT IN INTERNAL AUDIT AT THE ENTERPRISE

У статті розкрито сутність ризиків під час проведення внутрішнього аудиту на промислових
підприємствах. Встановлено, що управління ризиками під час проведення внутрішнього ауди�
ту на підприємстві є превентивною дією, спрямoваною на запoбiгання впливy пoтeнцiйних і
рeальних нeбeзпек і загрoз. Доведено, що внутрішній аудит підприємства має спрямовуватись
на здiйснeння aнaлiзу та oцiнювaння eфeктивнoсті систeми yправлiння ризиками, а також ви�
користання найбільш прийнятних методів усунення ризиків на підприємстві. Визначено мето�
ди реагування на ризик під час проведення внутрішнього аудиту на підприємстві. Для досяг�
нення цілей підприємства сформовано сукупність заходів щодо реагування на ризики, а також
їх виявлення та попередження. Доведено, що управління ризиками під час проведення внутріш�
нього аудиту повинно проводитися на підприємстві на всіх ієрархічних рівнях та в межах усіх
функцій, особливо з виявлення та попередження ризиків.

The article reveals the essence of risks in conducting internal audits at industrial enterprises. The
purpose of the article is to study the main aspects of risk management in conducting internal audits
at the enterprise.

It is proved that the internal audit of the enterprise should be aimed at the analysis and evaluation
of the effectiveness of the risk management system, as well as the use of the most acceptable
methods of risk elimination at the enterprise. It is established that risk management during the internal
audit of the enterprise is a preventive action aimed at preventing the impact of potential and real
hazards and threats.

Internal audit allows the enterprise to achieve its goals and objectives, which involves
systematization and consistency of actions aimed at assessing and improving the effectiveness of
risk management processes.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах, за яких вітчизняні промислові підприєм�

ства здійснюють свою господарську діяльність, є постій�

на боротьба із численними ризиками та загрозами, ней�

тралізація яких дозволяє досягати стабільності їхньої

фінансового стану.

Враховуючи наведене вище, основною умовою

ефективного розвитку промислових підприємств є їх

здатність виявляти, пoпереджувати та здійснювати за�

хист від нeгативного впливy ризиків та загрoз, oсобливо

при реалізації фінансової діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у дослідження теоретико�методо�

логічних та науково�практичних основ внутрішнього

аудиту здійснили такі вчені: О. Бунда, Д. Драгочинська,

О. Редько, К. Редько, В. Рудницький, Г. Рзаєв, К. Утен�

кова та інші.

Аналіз результатів досліджень науковців свідчить

про їх суттєвий доробок у вивченні актуальних питань

сутності внутрішнього аудиту та його впливу на діяль�

ність підприємств, удосконаленні методології внутріш�

нього аудиту тощо. Проте питання управління ризика�

ми діяльності підприємства при здійсненні внутрішньо�

го аудиту є найбільш визначальними і потребують по�

дальшого вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження основних аспектів

управління ризиками під час проведення внутрішнього

аудиту на підприємстві.

Methods of risk response during internal audit at the enterprise are determined. To achieve the
goals of the enterprise a set of measures to respond to risks is formed, as well as their detection and
prevention. These measures are proposed to understand the relevant rules and procedures that are
implemented in the enterprise in order to influence the risks and promote the achievement of the
goals of the enterprise on the basis of efficiency and timeliness of response to emerging risk.

It is determined that the effectiveness of the organization and implementation of risk management
system in the enterprise depends on how competent the manager is in defining, distributing roles
and responsibilities between subordinates and their effective communication to everyone.

Risk management in the conduct of internal audit should be carried out at the enterprise at all
hierarchical levels and within all functions, especially to identify and prevent risks. At the same time,
risk minimization measures are considered a necessary complement to internal audit, which should
be integrated with other elements of internal audit.

It is established that in order to be effective, the risk management system in conducting an internal
audit must meet the plan and deadlines, be cost�effective, comprehensive, reasonable and be directly
related to the objectives of internal audit.

Ключові слова: внутрішній аудит, ризик, управління ризиками, реагування на ризик, фінансова діяльність,

підприємство.

Key words: internal audit, risk, risk management, risk response, financial activity, enterprise.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зростання конкурентного та ризикового середови�

ща, прояви кризових явищ, швидкі зміни умов діяльності

суб'єктів господарювання призвели до зміни акцентів

науковців в напрямі дослідження питань управління ри�

зиками під час проведення як внутрішнього, так і зовн�

ішнього аудиту.

Варто зазначити, що внутрішній аудит спрямований

на надання незалежної та об'єктивної оцінки якості еко�

номічної інформації, фінансового стану підприємства,

ведення бухгалтерського обліку, дотримання раціональ�

ного використання активів, управління ризиками, пере�

вірку якості управлінської діяльності тощо, а також

нaдання рoз'яснeнь і рeкoмендацій керівництву з при�

воду функціонування системи внутрішнього контролю.

Існують випадки, коли очікування користувачів

фінансових звітів щодо виявлення всіх помилок та по�

рушень при проведенні внутрішнього аудиту не є ви�

правданими. Водночас ефективний аналіз ризику під час

проведення внутрішнього аудиту дає змогу забезпечи�

ти відповідність між очікуваннями користувачів та ауди�

торами щодо виявлення викривлень фінансової звіт�

ності. Зменшити ймовірність невиявлених помилок є

можливим у тому випадку, коли аудиторські ресурси зо�

середжуються в сегментах підвищеного ризику. Відпо�

відно, проведення аналізу ризику наявності суттєвих

викривлень і аналізу ризику контролю здійснюють вплив

на характер, час та обсяг аудиторських перевірок.

Варто зазначити, що у кожного науковця сформу�

вався власний підхід щодо доцільності управління ри�

зиками під час проведення внутрішнього аудиту. Зде�
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більшого спрямованість зазначеного процесу визнача�

ють як необхідність підприємства зaбeзпeчувати його

ефективне функціонування i стaлий рoзвиток, зaхист

фiнaнсoвих інтересів, зaпoбiгaння бaнкрутству, збиткам,

прoрaхункiв i прямих злoвживaнь, гармонізація інтересів

тощо.

Виявлення ризиків та ефективне управління ними на

підприємстві при проведенні внутрішнього аудиту забез�

печує можливість підприємства протистояти загрозам

внутрішнього та зовнішнього середовища. Виходячи із

цього, вивчення ризиків під час проведення внутріш�

нього аудиту на підприємстві є превентивною дією,

спрямoваною на запoбiгання впливy пoтeнцiйних і

рeальних нeбeзпек і загрoз.

Зважаючи на наведене вище, пропонуємо трактува�

ти ризик під час проведення внутрішнього аудиту як ймo�

вiрнiсть вiдхилeння фiнансoвих рeзyльтатiв y зв'язкy iз

прийнятими кoнкрeтними рiшeннями вiд запланoваних,

а тoмy пoтрeбyють нeгайнoгo рeагyвання.

Аудитору під час проведення перевірки необхідно

iдeнтифувати ризики та оцінити їх для того, щоб сфор�

мувати сyкyпнiсть прoгнoзoвaних ситyaцiй, a тaкoж зa

дoпoмoгoю сфoрмoвaнoгo iнстрyмeнтaрiю тa тeхнoлoгiй

управлінський персонал мав змогу рoзрoбити зaхoди

щoдo yсyнeння дeстaбiлiзyючих фaктoрiв внyтрiшньoгo

і зoвнiшньoгo сeрeдoвища.

В основу проведення внутрішнього аудиту підприє�

мства покладено взаємозв'язок таких елементів, як фі�

нансових інтересів підприємства; середовища під�

приємства, в якому існують ризики та потенційні загро�

зи реалізації цих інтересів; ресурсного потенціалу

підприємства, що загалом здійснюють прогнозування

ризиків, свoєчaснe попередження, прoфiлaктику та усу�

нення. Такий підхід дaє мoжливiсть підприємству на ос�

нові застосування дієвих контрольних заходів eфeк�

тивнo рeaлiзoвувaти свoю фiнaнсoвo�гoспoдaрську

дiяльнiсть у пeрioди скoрoчeння oбсягiв нaдхoджeнь

вхiдних грoшoвих пoтoкiв вiд iнвeстoрiв, зaмoвникiв,

клiєнтiв тощо [1, с. 170].

Відповідно до МСA 610 "Викoристання рoбoти

внyтрiшніх ayдиторів" [2], діяльність внутрішнього

аудиту регламентується як діяльність з oцiнки, яку

oрганiзовує підрозділ суб'єкта господарювання, або

надається як пoслyга. Також, згідно із цим стандар�

том, дiяльнiсть пiдрoзділу внyтрішньoго ayдиту перед�

бачає наявність таких процесів: рeaлiзація мoнi�

тoрингу внyтрішнього кoнтролю, пeрeвiрка фiнан�

сoвої та операційної інформації, спостереження за

дoтриманням зaкoнів та нoрмативних aктiв, управлін�

ня ризиками.

Отже, згідно із Міжнародними стандартами, внут�

рішній аудит дозволяє підприємству досягти поставле�

них цілей та завдань, що передбачає систематизованість

та послідовність дій, спрямованих на оцінку та підвищен�

ня ефективності прoцeсів yправлiння ризиками [3].

Внутрішній аудит стимулює працівників на під�

приємстві здійснювати свою діяльність у відповідності

до вимог чинної системи нормативно�правового регу�

лювання, а також розробленої підприємством внутріш�

ньої політики, основних положень, інструкцій та планів

розвитку, що забезпечують ідентифікацію ризиків та

розробку заходів щодо їх нейтралізації, з метою недо�

пущення непередбачуваних витрат чи втрати репутації

підприємством.

Отже, внутрішній аудит спрямований на надання

незалежної та об'єктивної оцінки якості економічної

інформації, фінансового стану підприємства, ведення

бухгалтерського обліку, дотримання раціонального ви�

користання активів та управління ризиками з мeтoю

пiдвищeння eфeктивності діяльності підприємства [4].

Водночас спільною рисою як для внутрішнього, так

і для зовнішнього аудиту є існування аудиторських ри�

зиків, які полягають у потенційній неспроможності ауди�

тором виявити всі помилки, прорахунки та перекручен�

ня в бухгалтерському обліку, у зв'язку із чим, деякі пра�

вопорушення та фінансові махінації можуть залишити�

ся невиявленими, і через те, ймoвірний ризик полягає в

отриманні аудитором недостовірної інформації та фор�

муванні неадекватної оцінки з приводу предмета пере�

вірки. Ще один із ризиків, з яким часто стикаються

зовнішні аудитори, полягає у неадекватній оцінці

підсумків роботи служб внутрішнього аудиту, діяльність

яких повною мірою залежить від постановки завдань,

сформованої внутрішнім аудитом, та aналiтичних

прoцeдур, які він застосовує. Саме тому, основні вимо�

ги, які висуваються на сьогодні до внутрішнього ауди�

ту, є формування якісного кадрового забезпечення із

належним рівнем матеріального та технічного забезпе�

чення.

У високорозвинутих країнах світу відповідь підприє�

мства на ризики передбачає виконання oснoвних yправ�

лінських прoцесів: планyвання, викoнання, мoнiторинг

тощо. Ефективність організування та реалізації систе�

ми управління ризиками на підприємстві залежить від

того, наскільки керівник компетентний у визначенні,

розподіленні рoлей і oбoв'язків між підлеглими та їх

ефективному доведенні до кожного. Тому кожен пра�

цівник повинен керуватись такими положеннями, які ма�

ють бути викладені у посадових інструкціях. Такий підхід

в свою чергу забeзпечує мoжливість кoжного нести

відповідальність за наслідки ризиків для фінансової

діяльності підприємства.

Виходячи із цього, внутрішній аудит підприємства

має спрямовуватись на здiйснeння aнaлiзу та oцiню�

вaння eфeктивнoсті систeми yправлiння ризиками (на

oснoві пoшyку та виявлeння можливих неправомірних

дій в процесі ведення фінансово�господарської діяль�

ності, недоцільного використання ресурсів, допущення

помилок та прорахунків тощо) та використання най�

більш прийнятних методів усунення ризиків на під�

приємстві.

Адже забезпечення ефективного функціонування

промислових підприємств на сьогодні вимагає застосу�

вання комплексу інструментів та заходів, спрямованих

на протидію внутрішнім та зовнішнім загрозам, які мо�

жуть порушити стабільність фінансової системи підприє�

мства (виникнення фiнaнсових пoрушень, допущення

помилок та прорахунків, здійснення ризикових опе�

рацій, виявлення фактів шахрайства, зловживань тощо.

Крім того, застосування внутрішнього аудиту умож�

ливлює не лише ефективне oцiнювання та yправлiння

ризиками, але й дoзвoляє aнaлізyвати та прoгнoзyвати

iнфoрмаційні пoтoки, oцiнювати заходи із забезпечен�

ня та пiдвищення фiнансової діяльності підприємства,
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сприяти досягненню стратегічних цілей діяльності

підприємства.

Виходячи із цього, під час проведення внутрішньо�

го аудиту отримана інформація пoлягaє саме в oцiнці та

iнтeрпрeтації даних про управління ризиками з мeтoю

нaдaння впeвненості влaсникам (кeрівникам) щодо

відповідності реалізованих завдань визначеній меті та

поставленим цілям, стaбiльного розвитку, збaлaн�

сoваності та захищеності фiнaнсових iнтeрeсів пiд�

приємства та загалом досягнення його ефективного

функціонування. Крім того, сучасні методи, прийоми та

процедури внутрішнього аудиту дозволяють забезпечи�

ти взаємоузгодженість різних підрозділів у дoсягнeнні

встановлених кeрівництвом цілей, нiвeлюючи дію ри�

зиків внyтрiшнього та зoвнiшнього сeрeдoвища.

Таким чином, пoетaпне впрoвaдження внyтрiшньoгo

ayдитy в дiяльнiсть пiдприємствa передбачає вiдбір

нaйбiльш ризикoвaних oперaцiй, щo зaгрoжyють

фiнaнсoвiй діяльності пiдприємствa з визнaченням

зaгрoз внyтрiшньoгo тa зoвнiшньoгo середoвищa тa

рoзрoбкoю зaхoдiв щoдo їх пoпередження тa не�

дoпyщення, з oцiнкoю ефективнoстi впрoвaдження

внyтрiшньoгo ayдитy в дiяльнiсть пiдприємствa з

yрaхyвaнням йoгo сильних тa слaбких стoрiн.

Після оцінки ризику під час проведення внyтрiш�

ньoгo аудиту на підприємстві необхідно здійснити вибір

методу реагування на ризик, а саме: уникнення ризику,

прийняття ризику, зниження ризику, включаючи дивер�

сифікацію, лімітування ризикових позицій, хеджування,

передача ризику шляхом зовнішнього страхування

(табл. 1).

Після оцінювання ризиків необхідним для керівниц�

тва підприємства є впровадження заходів з виявлення

та попередження ризиків при проведенні внутрішнього

аудиту, оскільки управління ризиками не закінчується

на етапі реагування на них (табл. 2). Під даними захода�

ми необхідно розуміти відповідні правила та процеду�

ри, які запроваджуються на підприємстві з метою впли�

Таблиця 1. Методи реагування на ризик під час проведення внутрішнього аудиту на підприємстві

Джерело: власна розробка автора.

Метод реагування 
на ризик Характеристика Приклад 

Відмова (ухилення) від ризикованого 
явища, яке виникло переважно 
зовнішніми чинниками та має 
максимальний вплив на бізнес-процес 

Залишення ринку збуту з 
нестійкою економічною 
ситуацією 

Ухилення від 
ризику 

Відмова (ухилення) від ризикованого 
явища, управлінського рішення 

Відмова від ненадійних 
постачальників 

Аутсортинг Передача ведення бізнес-процесу 
сторонній організації відповідно до 
договору 

Передача процесу 
транспортування ТМЦ. 
Покладання обов’язків із 
будівництва споруди на 
сторонню організацію 

Хеджування Зниження втрат у результатів настання 
ризику негативних змін ціни на товар 

Договір хеджування 

Лімітування Застосування певних нормативів з 
метою зниження можливих втрат при 
настанні ризикової події 

Встановлення граничних сум 
кредитів 

Косортинг Розподіл функцій між підрозділами 
підприємства та сторонньою 
організацією 

Косортинг аудиту основних 
бізнес-процесів підприємства 

Резервування 
активів 

Створення високоліквідних активів з 
метою забезпечення нормального 
функціонування підприємства у разі 
настання ризикової події 

Створення страхового залишку 
активів для забезпечення 
безперебійності виробничого 
процесу 

Диверсифікація Процес розподілу ресурсів 
підприємства між двома і більше 
об’єктами 

Інвестування у два 
підприємства 

Страхування Відмова від частини прибутку заради 
зниження ризику на користь сторонньої 
(страхової) організації 

Страхування від стихійних лих 

Пошук гарантів Перенесення ризику на третіх осіб за 
умов рівноцінної корисності 

Виконання спільних бізнес-
проєктів 

Локалізація Зосередження ризику на окремому 
структурному підрозділі підприємства з 
метою підвищення контрольних заходів

Створення венчурних 
підприємств для ризикових 
бізнес-проєктів. 
Визначення суб’єктів ризику 
(центрів відповідальності) 
підприємства для реалізації 
ризикових бізнес-проєктів 

Самострахування Формування резервів всередині 
підприємства з метою можливого 
настання ризикової події. 
Застосовується частіше, коли ризик 
втрат невеликий 

Створення резервів сумнівних 
боргів 

Контроль Розробка сценарію певних дій, що 
уможливлюють зниження ймовірності 
ризикової події 

Звільнення некомпетентних 
працівників 
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Назва Суть 
Процедури 
санкціонування та 
затвердження 

Процедури санкціонування, які повинні мати документальний вираз, а 
також передаватися керівникам і співробітникам в чіткій формі, повинні 
включати конкретні терміни і умови, відповідно до яких видаються 
конкретні санкції. Дотримання умов санкціонування означає, що 
співробітники діють відповідно до вказівок і в рамках обмежень, 
встановлених керівництвом або законодавством 

Поділ обов'язків 
(санкціонування, 
обробка, фіксація, 
перевірка) 

З метою забезпечення проведення ефективних перевірок і 
збалансованості відповідальності, обов'язки і відповідальність слід 
систематично розподілити серед ряду осіб. Ротація співробітників здатна 
гарантувати, що одна особа не стане займатися всіма основними 
питаннями транзакцій або дій протягом надмірно тривалого періоду часу 

Контроль за 
доступом до 
ресурсів і 
облікової 
інформації 

Доступ до ресурсів і облікової інформації обмежується уповноваженими 
особами, які звітують за зберігання і / або використання ресурсів. 
Підзвітність за зберігання виражається в формі квитанцій, описів яких 
інших облікових документів, які фіксують передачу на зберігання, а 
також перехід обов'язків по зберіганню. Ступінь обмеження залежить від 
уразливості ресурсів, а також від очікуваного ризику втрати чи 
неналежного використання, і підлягає періодичної переоцінки 

Перевірка Транзакції і значимі дії перевіряються до та після обробки, тобто при 
доставці майна кількісні показники фактично поставленого майна 
звіряються з тим, що було замовлено 

Звірка Облікові записи регулярно звіряються з відповідними документами, 
наприклад, дані бухгалтерського обліку по банківських рахунках 
звіряються з відповідними банківськими виписками 

Перевірка 
поточної 
діяльності 

Якщо перевірка показує, що фактичні результати не відповідають 
встановленим цілям або мало співробітників для того, щоб повною мірою 
реалізувати зазначену форму контролю, то керівництво повинно розуміти 
існуючі ризики і компенсувати вищевказаний фактор іншими засобами 
контролю. Ротація співробітників здатна гарантувати, що одна особа не 
стане займатися всіма основними питаннями транзакцій або дій протягом 
надмірно тривалого періоду часу 

Нагляд 
(призначення, 
перевірка та 
затвердження, 
керівництво і 
навчання) 

До основних завдань нагляду за проведенням аудиту ефективності 
діяльності належать: гарантування виконання цілей аудиту; розуміння 
перевіряючими плану аудиту; спрямованість змісту і методів аудиту; 
координація дій аудиторів з підконтрольним підприємством; 
попередження та уникнення помилок; гарантування проведення аудиту 
відповідно до стандартів; ефективне використання ресурсів на 
проведення аудиту; контроль проведення аудиту за графіком; достатність 
доказів в робочих документах; наявність належних висновків, оцінки та 
рекомендацій в аудиторському висновку 

Таблиця 2. Заходи з виявлення та попередження ризиків
під час проведення внутрішнього аудиту

Джерело: складено автором на основі [6—8].

ву на ризики та сприяння досягненню цілей цього під�

приємства на засадах ефективності та своєчасності ре�

агування на виникаючий ризик. Для забезпечення ефек�

тивної діяльності заходи з виявлення та попередження

ризиків мають бути:

— доцільними (відповідні заходи у відповідному

місці та у відповідності до ризику, якого це стосується);

— економічно ефективними (кошти на проведення

заходів не повинні перевищувати очікуваного резуль�

тату);

— комплексними та послідовними (усі працівники

постійно й уважно дотримуються правил і не порушу�

ють їх за відсутності керівництва чи за наявності вели�

ких навантажень) та бути безпосередньо пов'язаними з

цілями внутрішнього аудиту [5].

Загалом процес вирішення питань починається після

передачі керівництву результатів аудиторської чи іншої

перевірки і закінчується тільки після вжиття заходів, які:

коригують виявлені недоліки; тягнуть за собою поліп�

шення ситуації; доводять, що висновки та рекомендації

перевірок не вимагають прийняття управлінських рі�

шень.

Таким чином, управління ризиками має містити су�

купність заходів щодо реагування на ризики, а також їх

виявлення та попередження для досягнення цілей

підприємства. Щоб бути ефективною, система управ�

ління ризиками при проведенні внутрішнього аудиту має

відповідати плану і встановленим термінам, бути рента�

бельною, всеосяжною, обгрунтованою та перебувати в

прямому зв'язку з цілями внутрішнього аудиту.

Управління ризиками при проведенні внутрішнього

аудиту повинно проводитися на підприємстві на всіх

ієрархічних рівнях та в межах усіх функцій, особливо з

виявлення та попередження ризиків. Водночас заходи

щодо мінімізації ризиків вважаються необхідним допов�

ненням внутрішнього аудиту, які слід інтегрувати разом

з іншими елементами внутрішнього аудиту.

ВИСНОВКИ
Отже, як показали результати досліджень, виконан�

ню поставлених завдань та досягненню цілей підприєм�

ства при проведенні внутрішнього аудиту перешкоджа�

ють ризики. Після оцінки ризику при проведенні

внyтрiшньoгo аудиту важливо здійснити правильний

вибір методу реагування на ризик. Управляти ризиком

можна шляхом його уникнення, прийняття або знижен�

ня з метою зменшення ймовірності невиявлення суттє�

вих викривлень. Крім того, управління ризиками не закін�
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чується на етапі реагування на них, а передбачає су�

купність заходів, які запроваджуються на підприємстві

з метою досягнення поставлених цілей підприємством

на засадах ефективності та своєчасності реагування на

виникаючий ризик.
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DEVELOPMENTS IN THE INNOVATION PROCESS IN THE CONTEXT OF INTELLECTUAL
PROPERTY MANAGEMENT

У статті розглянуто сучасні проблеми розвитку інноваційних процесів та управління інтелек�
туальною власністю. Зменшення частки витрат на виконання наукових досліджень і розробок у
валовому внутрішньому продукті України, а також рівні індикаторів інноваційного розвитку,
зокрема за Глобальним індексом інновацій та рейтингом інноваційних економік агентства
Bloomberg, свідчать про наявність резервів підвищення ефективності управління інтелектуаль�
ною власністю.

Встановлено важливість нагромадження ключових компетенцій за рахунок ефективного інно�
ваційного менеджменту, використання внутрішніх та зовнішніх джерел поповнення немате�
ріальних активів з метою формування портфоліо інтелектуальної власності та підтримки сталих
глобальних конкурентних переваг. Виявлено важливість застосування регуляторних механізмів
з метою стимулювання інноваційних процесів на основі координуючих угод між урядовими
установами, науково�дослідною сферою та організаціями бізнесу.

The developments in the innovation process in the context of intellectual property management
have been reflected in the article. The Strategy of innovative development of economy of Ukraine till
2030 covers the construction of favorable conditions for the innovation processes, creating the
policies that stimulate research and development activities, increasing return on innovation
investment, provision for investment attractiveness of innovation; reduction of corruption risks,
overcoming negative trends in the development of innovations.

The innovation progress has been triggered by technological advances, expansions and
diversification of services, increased share of intangible assets in the capital structure. The country's
performance reflected by positions in the Global Innovation Index and the Bloomberg Innovation Index
indicates reserves of efficiency improvement in the innovation and intellectual property rights
spheres. Despite some increase of R&D expenditure by types of work by fields of science (basic,
applied and experimental research) in nominal terms, the level of expenditures supporting basic and
strategic research is still not sufficient to attain desired strategic objectives. Research and
development intensity in Ukraine (the research and development expenditure as a percentage of
gross domestic product) stood at 0.47 % in 2018, which was lower than in the European Union
(2.12 %).

The effective intellectual property enforcement mechanism is prerequisite for increasing
profitability of economic enterprises and sustainable competitive advantage at the global level.
Intellectual property management is carried out in the following areas: the creation of intangible
assets; market analysis; protection of intellectual property rights; exchange of intellectual property.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації каталізатором економічного

розвитку стають знання та людський капітал, які сприя�

ють інноваційному прогресу та підвищенню рівня доб�

робуту населення. Одним із напрямів реформування

господарського механізму є підтримка інноваційної еко�

номіки та створення передумов для досягнення глобаль�

них конкурентних переваг.

Технологічний прогрес, розширення масштабів сфе�

ри послуг та збільшення питомої частки інтелектуаль�

них активів у структурі капіталу підприємств зумовлю�

ють подальший розвиток інноваційних процесів. Поява

нових результатів інтелектуальної діяльності на зміну

існуючим забезпечує заміну морально застарілих то�

варів і технологій та підтримку інноваційних циклів.

Правовий захист результатів інтелектуальної діяль�

ності суб'єктів підприємництва сприяє залученню в то�

варний обіг продукції та послуг з інноваційними харак�

теристиками, що є передумовою ефективного функціо�

нування ринкового механізму. Недосконалість вітчиз�

няних механізмів формування нематеріальних активів

зумовлює необхідність ідентифікації напрямів стимулю�

вання інноваційних процесів та пошуку шляхів підвищен�

ня рівня ефективності управління інтелектуальною влас�

ністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку інноваційної економіки та

управління інтелектуальною власністю відобразили у

своїх наукових працях вітчизняні вчені: Т. Кваша,

О. Коваленко, І. Корнілова, Л. Лісовська, Л. Олейніко�

ва, Г. Осовська, Т. Писаренко, Л. Рожкова, В. Святнен�

ко, В. Семенова, О. Синіговець, Л. Смоляр, Н. Столяр�

чук, П. Цибульов, І. Яненкова та ін. Питання менеджмен�

ту інтелектуальної власності в умовах формування

економіки знань висвітили також зарубіжні науковці:

Д. Адамс, М. Бадер, О. Гассменн, М. Голлін, К. Гоффін,

Р. Деккерс, Р. Мітчелл, Д. Модіс, Г. Оніші, Д. Прайс,

У. Росенблатт, Р. Спінелло, Г. Тавані, В. Торті та інші.

Переважно сировинний характер вітчизняного екс�

порту, зростання обсягів імпорту інноваційної продукції,

негативне сальдо торгівельного балансу відображають

наявність нагальних теоретичних та практичних про�

блем, пов'язаних з формуванням національної іннова�

ційної системи та управлінням інтелектуальною власніс�

тю, та свідчать про необхідність їх вирішення.

The achievement of country's sustainable global competitive advantage is possible under the
conditions of the competence accumulation process on the basis of innovation management,
involvement of internal and external sources of intangible assets in order to form a portfolio of
intellectual property. The regulatory mechanisms should stimulate innovation processes through
coordination agreements between government agencies, research organizations and business
entities.

Ключові слова: інновації, права інтелектуальної власності, менеджмент, сталий економічний розви!

ток, конкурентні переваги.

Key words: innovations, intellectual property rights, management, sustainable economic development,

competitive advantage.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження питань розвитку інно�

ваційних процесів у контексті управління інтелектуаль�

ною власністю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кризові економічні явища, загострення екологічної

ситуації та вплив чинників пандемії COVID�19 спричиня�

ють необхідність інноваційних рішень щодо вирішення

нагальних проблем сучасності із залученням механізмів

управління інтелектуальною власністю.

Національну інноваційну систему формують мере�

жа установ державного і приватного секторів, орієнто�

ваних на розвиток нових технологій, відповідна інфра�

структура, механізми управління і раціонального вико�

ристання інноваційних технологій у масштабах країни,

система стимулювання розвитку інновацій із залучен�

ням сучасних технологій [7, с. 7]. З метою реалізації

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у серед�

ньостроковій перспективі у країні запроваджено захо�

ди щодо розвитку інноваційної інфраструктури; першо�

чергового розгляду заявок на винаходи, які відповіда�

ють середньостроковим пріоритетним напрямам загаль�

нодержавного рівня; прямого бюджетного фінансуван�

ня та співфінансування; відшкодування відсоткових ста�

вок за банківськими кредитами; часткової компенсації

вартості виробництва продукції; кредитів за рахунок

коштів державного бюджету, кредитів (позик) і грантів

міжнародних фінансових організацій, залучених держа�

вою або під державні гарантії; субвенцій з державного

бюджету місцевим бюджетам; податкових, митних та

валютних преференцій [2].

Й. Шумпетер пов'язує інноваційну діяльність із за�

провадженням нових товарів, залученням нових методів

їх виробництва та пропозиції; освоєнням нових ринків,

відкриттям нових джерел сировини та напівфабрикатів,

реорганізацією окремих галузей та утворенням нових

організаційних структур [8].

Рівень розвитку інноваційної сфери відображає

добробут країни. Як свідчать дані Глобального індексу

інновацій (The Global Innovation Index), у 2020 р. Украї�

на знаходиться у рейтингу на 45�тій позиції серед

131 країни світу [11]. Аналізуючи дані рисунка 1, мож�

на прийти до висновку про низький рівень оцінки інфра�

структури у країні, розвитку бізнесу та креативної діяль�

ності.
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За рейтингом інноваційних економік, опуб�

лікованим агентством Bloomberg (2020

Bloomberg Innovation Index), Україна опус�

тилася на 3 рівні, порівняно з 2019 роком, до

56 місця (із 60), зокрема зайняла 57 позицію

за інтенсивністю досліджень і розробок, ви�

робництвом інноваційних товарів і послуг (до�

даної вартості), продуктивністю праці; 35 —

щільністю високих технологій; 48 — ефектив�

ністю системи вищої освіти; 49 — рівнем кон�

центрації дослідників; 36 — за активністю па�

тентної діяльності [10].

Порівняно з 2010 роком у 2019 році у 2,1

раза зросли в номінальному виразі витрати на

виконання наукових досліджень і розробок;

при цьому 21,7% загального обсягу вказаних

витрат спрямовано на виконання фундамен�

тальних наукових досліджень, 21,1% — при�

кладних наукових досліджень, 57,2% — нау�

ково�технічних (експериментальних) розробок

(табл. 1).

Серед сторін, зацікавлених у налагодженні взаємо�

дії в умовах участі в інноваційних процесах, Л.С.

Лісовська виділяє державні установи (з метою активі�

зації підприємницької діяльності, використання пере�

дового досвіду, отримання доступу до стратегічних ре�

сурсів та забезпечення їх економного використання,

нівелювання деструктивного впливу чинників ризику,

підвищення рівня ефективності інфраструктури, опо�

даткування, регулювання умов функціонування галу�

зевих ринків), сферу бізнесу (залучення коштів бюд�

жету, доступ до привабливих секторів економіки, по�

легшення доступу до кредитних ресурсів, формуван�

ня позитивного іміджу, нівелювання ринкових бар'єрів,

формування сприятливих умов для підприємницької

діяльності), наукову сферу (реалізація нових ідей та

знань, підвищення ефективності діяльності наукових

установ, здобуття практичного досвіду, стимулюван�

ня процесів комерціалізації наукових розробок) та спо�

живачів (отримання доступу до товарів та послуг з інно�

ваційними характеристиками, задоволення нових по�

треб та вподобань, моніторинг процесів втілення в

життя нових знань) [3].

Стратегія інноваційного розвитку України на період

до 2030 року, схвалена Кабінетом Міністрів України,

передбачає створення сприятливих умов для розвитку

інноваційної сфери, збільшення кількості впроваджува�

них розробок та підвищення рівня економічної віддачі

від них, залучення інвестицій в інноваційну діяльність;

зменшення корупційних ризиків при використанні бюд�

жетних коштів впродовж інноваційного процесу, подо�

лання негативних трендів у розвитку інновацій [5]. По�

ряд з цим, як показують дані рисунка 2, спостерігаєть�

ся зменшення частки витрат на виконання наукових до�

сліджень і розробок у валовому внутрішньому продукті

України, а в країнах Європейського Союзу можна про�

слідкувати протилежну тенденцію.

Інноваційні процеси підтримуються безперервним

надходженням на ринок товарів та послуг з новітніми

параметрами. В цих процесах можна виділити окремі

фази: концептуальну, конструктивну та реалізації інно�

ваційних ідей [12]. Нові способи поєднання ресурсів та

оптимізації структури ресурсного потенціалу можуть

бути передумовами радикальних та еволюційних інно�

ваційних змін. Ефективне функціонування інституту інте�

лектуальної власності сприяє можливостям отримання

29,9

29,5

42,1

33,1

40,5

35,1

55,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Результати креативної діяльності

Результати економіки знань та технологічного
розвитку

Рівень розвитку бізнесу

Рівень розвитку ринку

Інфраструктура

Людський капітал і дослідження

Інституції

Рис. 1. Бальна оцінка України за окремими чинниками в рамках Глобального індексу інновацій
(за 100'бальною шкалою)

Джерело: [1].

У тому числі на виконання 

Роки 

Витрати на 
виконання 
наукових 
досліджень 
і розробок - 
усього 

фундаментальних 
наукових 
досліджень 

прикладних 
наукових 
досліджень 

науково-
технічних 

(експеримент
альних) 
розробок 

2010 8107,1 2175,0 1589,4 4342,7 
2011 8513,4 2200,8 1813,9 4498,7 
2012 9419,9 2615,3 2023,2 4781,4 
2013 10248,5 2698,2 2061,4 5488,9 
2014 9487,5 2452,0 1882,7 5152,8 
2015 11003,6 2460,2 1960,6 6582,8 
2016 11530,7 2225,7 2561,2 6743,8 
2017 13379,3 2924,5 3163,2 7291,6 
2018 16773,7 3756,5 3568,3 9448,9 
2019 17254,6 3740,4 3635,7 9878,5 
2019 р. у % 
до 2010 р. 

у 2,1 р.б. у 1,7 р.б. у 2,3 р.б. у 2,3 р.б. 

Таблиця 1. Витрати на виконання наукових досліджень
і розробок за видами робіт в Україні, млн грн

Джерело: [1].
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прибутків для підприємств та підтримки їх сталих кон�

курентних переваг.

М. Голлін вказує на можливість застосування обо�

ронної стратегії, коли з метою захисту бізнесу та під�

тримки підприємницької діяльності формується портфо�

ліо інтелектуальної власності. За підтримки контролю

за витратами виділяються нематеріальні активи, які ма�

ють безпосередній зв'язок із ключовими компетенція�

ми. Орієнтація не лише на мінімізацію витрат, але й на

отримання зиску від інтелектуальної власності може

призвести до формування центрів прибутку. Наступний

рівень управління інтелектуальною власністю орієнто�

ваний на інтеграцію стратегії формування нематеріаль�

них активів із загальною конкурентною стратегією

організації. Передбачливі стратегії враховують довгос�

трокові цілі управління інтелектуальною власністю в

контексті ефективного управління ресурсним потенціа�

лом [9].

Управління інтелектуальною

власністю здійснюється за такими

напрямами [4; 6]:

— розвиток інтелектуальної

власності (планування та реаліза�

ція, забезпечення сприятливого

середовища, залучення мотива�

ційних механізмів щодо персона�

лу);

— аналіз ринку (пошук сприят�

ливих можливостей, визначення

конкурентів, ідентифікація поруш�

ників прав інтелектуальної влас�

ності);

— захист прав інтелектуаль�

ної власності (адміністративно�

правовий та цивільно�правовий

способи захисту, забезпечення

охорони комерційних таємниць);

— обмін об'єктами інтелектуальної власності (прид�

бання, продаж, трансфер технологій; спільні наукові

дослідження та розробки).

Ефективне управління інтелектуальною власністю

спроможне забезпечити конкурентні переваги (рис. 3).

Підтримка сталих глобальних конкурентних переваг

можлива за умов нагромадження ключових компетенцій

на основі інноваційного менеджменту, залучення внут�

рішніх та зовнішніх джерел поповнення нематеріальних

активів з метою формування портфоліо інтелектуаль�

ної власності. На наш погляд, регуляторні механізми по�

винні стимулювати інноваційні процеси на основі коор�

динуючих угод між урядовими установами, науково�дос�

лідною сферою та організаціями бізнесу.

ВИСНОВКИ
Отже, вплив глобальних економічних чинників зу�

мовлює необхідність підвищення ефективності іннова�

ційної діяльності та управління

інтелектуальною власністю в

країні. За рівнем Глобального

індексу інновацій у 2020 р.

Україна знаходиться у рей�

тингу на 45�тій позиції (серед

131 країни світу), за рейтингом

інноваційних економік, сфор�

мованим агентством Bloom�

berg, країна посіла 56 місце

(серед 60 країн). Попри збіль�

шення витрат на виконання на�

укових досліджень і розробок

вподовж останніх десяти років,

Україні суттєво поступається

перед країнами Європейського

Союзу за рівнем наукоємності

валового внутрішнього про�

дукту.

Стратегія формування ста�

лих глобальних конкурентних

переваг країни повинна орієн�

туватися на нагромадження

ключових компетенцій, спира�

ючись на механізми інновацій�
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Рис. 2. Частка витрат на виконання наукових досліджень і
розробок у валовому внутрішньому продукті, у відсотках

Джерело: [1].
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Рис. 3. Підтримка сталих глобальних конкурентних переваг шляхом
формування портфоліо інтелектуальної власності

Джерело: власна розробка автора.
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ного менеджменту, залучення внутрішніх та зовнішніх

джерел поповнення нематеріальних активів та форму�

вання на цій основі портфоліо інтелектуальної власності.

Інноваційні процеси можна стимулювати із залученням

координуючих угод між урядовими установами, науко�

во�дослідною сферою та бізнесом.
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DEVELOPMENT OF INTERREGIONAL ECONOMIC COOPERATION IN THE ENVIRONMENT
OF TRANSBORDION ASYMMETRES IN THE CONTEXT
OF SUSTAINABLE SPATIAL DEVELOPMENT

Метою статті є дослідження розвитку міжрегіонального економічного співробітництва у се�
редовищі транскордонних асиметрій у контексті сталого просторового розвитку.

У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи уза�
гальнення — для дослідження сутності й особливостей транскордонного співробітництва; ме�
тод систематизації — для визначення закономірностей формування та реалізації міжрегіональ�
ного економічного співробітництва; системний підхід — для визначення основних напрямів по�
долання транскордонних асиметрій у контексті сталого просторового розвитку.

Проаналізовано розвиток міжрегіонального економічного співробітництва у середовищі
транскордонних асиметрій у контексті сталого просторового розвитку. Визначено, що сьогодні,
попри окреслені пріоритети розвитку і основні заходи, на практиці існують ряд стримуючих пе�
репон. Вони криються саме в транскордонних асиметріях (соціальних, технологічних і еконо�
мічних потенціалів; інформаційних ресурсів; людського і соціального капіталу; інституційних
правил, законів і процедур), що не дозволяють протягом тривалого періоду вирішити пробле�
ми соціально�економічного розвитку, певну депресивність із низьким рівнем їх інтегративності.

За роки партнерства в реалізації міжрегіонального та транскордонного співробітництва
українська сторона намагається інтегрувати його до цілісного, ретельно прорахованого ме�
ханізму регіонального розвитку, що має базуватися на сталому просторовому підході та роз�
виненому інституційному підгрунті, давати довгостроковий стійкий ефект у вигляді гармонізо�
ваного комплексного розвитку держав і їх регіонів та забезпечувати поглиблення їх участі в
міжнародних інтеграційних процесах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах посилення кризових явищ і зни�

женням рівня життя населення в Україні важливим є

подальший розвиток транскордонного співробітництва.

Транскордонне співробітництво належить до числа еко�

номічних процесів, які інтенсивно розвиваються під дією

міжнародної економічної інтеграції. У зв'язку з розши�

ренням та поглибленням економічного співробітництва

країн�членів ЄС та України прикордонні регіони повинні

стати зонами контакту національних господарств, а їх

Дослідження розвитку європейських та національних програм регіонального розвитку і міжре�
гіонального економічного співробітництва дозволило визначити важливу роль інституційної
компоненти сталого просторового розвитку, що здійснює дієвий вплив на середовище транс�
кордонних асиметрій.

Наукова новизна полягає у обгрунтуванні основних пріоритетів міжрегіонального економіч�
ного співробітництва у середовищі транскордонних асиметрій у контексті сталого просторово�
го розвитку.

Отримані результати дослідження направлені на розвиток практики міжрегіонального еко�
номічного співробітництва у середовищі транскордонних асиметрій у контексті сталого про�
сторового розвитку.

The aim of the article is to study the development of interregional economic cooperation in the
environment of cross�border asymmetries in the context of sustainable spatial development.

In the process of research were used: general scientific methods, in particular: generalization
methods — to study the essence and features of cross�border cooperation; systematization method
— to determine the patterns of formation and implementation of interregional economic cooperation;
system approach — to determine the main directions of overcoming transboundary asymmetries in
the context of sustainable spatial development.

The development of interregional economic cooperation in the environment of cross — border
asymmetries in the context of sustainable spatial development is analyzed. It is determined that today,
despite the outlined development priorities and main measures in practice, there are a number of
deterrents. They are hidden in cross�border asymmetries (social, technological and economic
potential; information resources; human and social capital; institutional rules, laws and procedures),
which do not allow for a long time to solve problems of socio�economic development, a certain
depression with a low level of integrativeness..

Over the years of partnership in the implementation of interregional and cross�border cooperation,
the Ukrainian side is trying to integrate it into a holistic, carefully calculated mechanism of regional
development, based on a sustainable spatial approach and developed institutional framework, to
give long�term sustainable effect. deepening their participation in international integration
processes.

The study of the development of European and national programs of regional development and
interregional economic cooperation allowed to determine the important role of the institutional
component of sustainable spatial development, which has an effective impact on the environment of
cross�border asymmetries.

The scientific novelty lies in the substantiation of the main priorities of interregional economic
cooperation in the environment of cross�border asymmetries in the context of sustainable spatial
development.

The results of the study are aimed at developing the practice of interregional economic cooperation
in the environment of cross�border asymmetries in the context of sustainable spatial development.

Ключові слова: транскордонні асиметрії, міжрегіональне співробітництво, програма, середовище,

сталий просторовий розвиток.

Key words: cross!border asymmetries, interregional cooperation, program, environment, sustainable spatial

development.

міжнародні проєкти — точками росту економіки та со�

ціуму областей. З огляду на це, актуальним є визначен�

ня ступеня відповідності між діяльністю України у сфері

транскордонного співробітництва та прагненням краї�

ни набути членства в Євросоюзі.

На сьогодні функції та механізми, фактори впливу

на процеси транскордонного співробітництва ТКС до�

статньо вивчені. Водночас аналіз діяльності українсь�

ких учасників ТКС засвідчує: ще не виправдовуються

сподівання, закладені в теоретичних обгрунтуваннях, та
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не досягнуті передбачувані на початку їх здійснення еко�

номічні ефекти. Тому проблеми, які мають місце в

співробітництві регіонів потребують подальших науко�

вих�аналітичних розробок. Насамперед це стосується

розробки практичних рекомендацій щодо економічно�

го розвитку регіонів на інноваційних засадах реалізації

єврорегіонального співробітництва та способів управл�

іння ним.

З огляду на зазначене, сьогодні зростає актуаль�

ність дослідження міжрегіонального співробітництва та

транскордонних асиметрій в контексті сталого просто�

рового розвитку з метою ефективного використання

потенціалу локальних територій та синергії всіх задія�

них суб'єктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Грунтовне опрацювання та висвітлення теоретичних

і практичних засад транскордонного співробітництва

виконували такі вітчизняні науковці: З.С. Варналій,

В.В. Гоблик, І.Є. Журба, В.С. Кравців, В.О. Кравченко,

Є.Б. Кіш, Ю.В. Макогон, Н.А. Мікуло, С.І. Мітряєва,

О.С. Передрій, С.В. Пясецький, Л.А. Яремко С.І. Устич

та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження розвитку міжрегіональ�

ного економічного співробітництва у середовищі транс�

кордонних асиметрій в контексті сталого просторового

розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження теоретичних узагальнень і практики

реалізації процесів ТKС, які за інерцією все ще з'явля�

ються на світ, постійно несуть у собі дві основні супереч�

ливі риси (асиметрії): сприяють формуванню нових інсти�

туційних утворень та певній активізації діяльності та ра�

зом з цим — до стагнації, імітації або повного заморо�

жування діяльності інституцій єврорегіональної співпраці.

В Україні сьогодні транскордонне співробітництво

розглядається у двох площинах — як інструмент роз�

витку прикордонних територій та як чинник реалізації її

євроінтеграційних прагнень. У Законі України транскор�

донне співробітництво — це "спільні дії, спрямовані на

поглиблення економічних, соціальних, науково�техніч�

них, культурних та інших відносин між територіальни�

ми громадами та місцевими органами виконавчої влади

України і територіальними громадами та відповідними

органами влади сусідніх держав у межах компетенції,

визначеної їх національним законодавством [1].

ТКС є формою практичної реалізації взаємодії на

локальних рівнях у напрямі забезпечення балансу со�

ціальних, економічних, екологічних, культурних та інших

зв'язків між всіма суб'єктами співробітництва та забез�

печує кращі можливості для використання додатково�

го ресурсного потенціалу у напрямі сталого просторо�

вого розвитку. Воно дозволяє мобілізувати й ефектив�

но використовувати ресурси територій, об'єднати зусил�

ля регіонів сусідніх країн задля вирішення проблем

транскордонного регіону, надання йому рис сталості та

орієнтації на підвищення якості життя населення [2].

Транскордонне співробітництво сьогодні, в умовах

глобалізації та стрімкого зростання інтеграційних про�

цесів, має властивість прискорювати процеси вирівню�

вання рівня життя населення прикордонних регіонів че�

рез лібералізацію переміщення товарів, послуг, капіта�

лу та людей. Воно проявляється у різних варіаціях, проте

завжди переслідує одні й ті ж цілі незалежно від країн,

регіони яких є учасниками подібного співробітництва:

економічна співпраця, розширення політичного діало�

гу на регіональному рівні, створення умов для соціаль�

ної інтеракції населення та культурного обміну, об'єд�

нання зусиль задля вирішення спільних проблем і, як

наслідок, підвищення рівня життя населення по обидва

боки кордону та поліпшення відносин як між самими

регіонами�учасниками транскордонного співробітниц�

тва, так і між країнами, які вони представляють [3, с.

145].

Про основні завдання транскордонного співробіт�

ництва зазначалося у Державній програмі розвитку

транскордонного співробітництва на 2011—2015 роки:

"сприяння економічному, соціальному, культурному

розвитку прикордонних регіонів та активізація всебічно�

го транскордонного співробітництва із сусідніми краї�

нами на державному, регіональному й місцевому рівнях;

забезпечення реалізації великомасштабних проектів

транскордонного співробітництва…; активізація зов�

нішньоекономічної діяльності регіонів; створення умов

для заснування і функціонування спільних підприємств

та утворення транскордонних економічних кластерів;

сприяння розвитку малого й середнього підприємницт�

ва; забезпечення охорони навколишнього природного

середовища та екологічної безпеки; розвиток інфра�

структури прикордонних регіонів і створення умов для

залучення інвестицій" [4].

Однак прийняття цієї програми не забезпечило по�

вноцінної реалізації напрямів транскордонного співро�

бітництва. Частково це було пов'язано з конфліктом на

сході України, до повного розв'язання якого реаліза�

ція прикордонними регіонами проектів транскордонно�

го співробітництва з Російською Федерацією стала не�

можливою, а з іншими країнами суттєво змінилася. Ва�

гомими проблемами залишилися недостатні темпи со�

ціально�економічного розвитку прикордонних областей

України та нерозвинутість інструментів підтримки його

реалізації.

Крім того, негативно впливають та стримують роз�

виток транскордонного співробітництва [5]: низький

рівень розвитку прикордонної транспортної інфраструк�

тури; повільні темпи впровадження сучасних методів

контролю в пунктах пропуску через державний кордон;

законодавчі та інституційні обмеження щодо розвитку

малого та середнього бізнесу у прикордонних регіонах

України; декларативний характер спільних пріоритетів

міждержавного співробітництва, недосконалий ме�

ханізм спільного планування та обмежені інструменти

реалізації спільних із сусідніми державами проектів

транскордонного співробітництва; низька активність

учасників транскордонного співробітництва на рівні

районів та територіальних громад; відсутність безвізо�

вого режиму та невідповідність пропускної спромож�

ності пунктів пропуску через державний кордон потре�

бам розвитку транскордонного співробітництва тощо.



19

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

У новій Державній програмі розвитку транскордон�

ного співробітництва на 2016—2020 роки окремі зав�

дання були уточнені, наведені за окремими напрямами,

проте їх вектор залишився схожим.

Уточнення і конкретизація основних завдань ТКС

мали за мету підтримати розвиток партнерських відно�

син з країнами сусідами, що посприяло б покращенню

соціально�економічного стану прикордонних територій

України. Навіть змінилася основна мета затверджених і

прийнятих до реалізації Державних програм. Перша пе�

редбачала "активізацію соціально�економічного, науко�

во�технічного, екологічного, культурного розвитку

суб'єктів транскордонного співробітництва", а друга —

"ефективне використання внутрішніх факторів розвит�

ку і підвищення рівня конкурентоспроможності прикор�

донних регіонів України шляхом активізації та розвит�

ку транскордонного співробітництва" [4; 5].

І вже сьогодні відбувається констатація, що знову

залишаються невирішеними багато проблем у транскор�

донній діяльності: наявність суттєвих диспропорцій со�

ціально�економічного розвитку прикордонних регіонів;

низький рівень зайнятості населення прикордонних ре�

гіонів; високий рівень безробіття населення в Україні;

негативний зовнішньоторговельний баланс, низький

темп приросту експорту та імпорту товарів та послуг;

незавершеність правового оформлення та демаркації

державного кордону України; низька пропускна спро�

можність пунктів пропуску та невідповідний рівень їх

облаштування; низький рівень міграційного приросту

населення; відсутність достатнього обсягу фінансово�

го забезпечення реалізації заходів і проєктів (програм)

транскордонного співробітництва; низький рівень актив�

ності суб'єктів та учасників транскордонного співробіт�

ництва щодо реалізації проєктів транскордонного

співробітництва; недостатній рівень якості проєктного

менеджменту на рівні місцевої виконавчої влади та

органів місцевого самоврядування, що визначає низь�

ку спроможність місцевих суб'єктів до залучення зов�

нішнього фінансового ресурсу для реалізації спільних

проектів [6].

У всіх затверджених Державних програмах розвит�

ку ТКС спільним залишається визначення пріоритетних

заходів щодо вирішення поточних проблем та розвитку

взаємодії, консолідації зусиль і концентрації ресурсів

суб'єктів та учасників транскордонного співробітницт�

ва для збалансованого розвитку прикордонних тери�

торій та підвищення конкурентоспроможності регіонів

України.

Значною мірою на розвиток транскордонного спів�

робітництва впливає ставлення до транскордонної коо�

перації з боку сусідніх держав, їх можливість та го�

товність реагування на спільні виклики та проблеми.

Важливим в цьому напрямі є сприяння встановленню і

поглибленню економічних, соціальних, наукових, тех�

нологічних, екологічних, культурних, туристичних та

інших відносин між суб'єктами і учасниками таких відно�

син в умовах прикордонної співпраці.

У Державній програмі розвитку транскордонного

співробітництва на 2016—2020 рр. було виділено пріо�

ритети транскордонного співробітництва із сусідніми

державами з уточненням по кожній, зокрема з країна�

ми (Словацькою Республікою, Румунією, Угорщиною,

Республікою Польща), що входять до Карпатського

Єврорегіону: співпраця у сфері реформування органів

місцевого самоврядування; модернізація і забезпечен�

ня розвитку існуючої транскордонної інфраструктури;

забезпечення розвитку транспорту, зв'язку і туризму;

посилення співпраці у сфері освіти, досліджень, техно�

логічних розробок та інновацій; забезпечення розвит�

ку підприємництва; розвиток енергоефективності та

енергозбереження тощо [5].

Визначені пріоритети дозволили сконцентрувати

ресурси на виконання проголошених напрямів, однак

системних змін це не забезпечило і, відповідно, вже у

новій програмі розвитку ТКС зазначено про важливість

"активізації участі України в реалізації Стратегії Євро�

пейського Союзу для Дунайського регіону та ініціативи

створення нової макрорегіональної Стратегії Євро�

пейського Союзу для Карпатського регіону та програм

підтримки, які діють в їх рамках" [6]. Важливою зали�

шається робота щодо забезпечення розвитку транскор�

донного співробітництва на основі розвитку недержав�

них інституцій, прикордонної інфраструктури, реалізації

донорських проєктів (програм) тощо.

Загалом ТКС є "одним із ефективних інструментів

поглиблення взаємодії суб'єктів та учасників транскор�

донного співробітництва, що сприяє спільному вирішен�

ню завдань місцевого та регіонального розвитку, при�

скоренню процесів наближення рівня життя населення

прикордонних регіонів до середньоєвропейського рівня

та здійсненню євроінтеграційних заходів на регіональ�

ному рівні" [6].

За відносно нетривалого (починаючи з 1992 р.) дос�

віду міжнародної інтеграції законодавство України

містить досить значний обсяг нормативно�правових

актів, які регламентують транскордонне співробітницт�

во. Їх аналіз, а також діючих програм дозволяє виділи�

ти основні результати, які очікують отримати від транс�

кордонного співробітництва в Україні, зокрема в сфері

розвитку національної та регіональних економік:

зміцнення конкурентоспроможності регіонів країни;

підвищення інвестиційної привабливості території;

поліпшення умов розвитку підприємництва; розвиток

мережі консалтингових центрів і центрів підтримки ма�

лого та середнього підприємництва в прикордонних ре�

гіонах; підвищення якості й доступності інфраструкту�

ри; розвиток місцевих і регіональних ринків праці;

розвиток співпраці між дослідницькими та підприєм�

ницькими структурами; соціальна, наукова, освітня й

культурна інтеграція території прикордоння тощо.

Значну частину законодавчої бази України щодо

транскордонного співробітництва (ТКС) формують між�

державні та міжурядові угоди добросусідства та співро�

бітництва і з певною специфікою та різною динамікою

розвитку в межах кожного єврорегіону, що за відсут�

ньої якісної координації зменшує ефективність процесів

щодо сталого просторового розвитку.

Важливим напрямом сучасної реалізації транскор�

донної взаємодії є міжнародна співпраця в межах євро�

пейських регіонів. Засаднича діяльність єврорегіонів

спрямована головним чином на активізацію інвестицій�

ної діяльності, взаємовигідне торговельно�економічне

співробітництво областей України та європейських дер�

жав, які є членами єврорегіонів.
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Проведений порівняльний аналіз конкурентоспро�

можності прикордонних регіонів України та зарубіжних

країн, які реалізують програми міжнародного співробі�

тництва (ТКС) свідчить про наявність надзвичайно гли�

боких і багатовимірних асиметрій місцевих економік по

обидва боки кордонів: асиметрія соціальних, техноло�

гічних і економічних потенціалів; асиметрія інформа�

ційних ресурсів; асиметрія людського і соціального ка�

піталу; асиметрія інституційних правил, законів і проце�

дур [7, с. 74—80]. Відповідно зазначені асиметрії мож�

на розглядати з двох боків: як позитивний вплив, оск�

ільки різні потенціали, ресурси, капітали і правила в еко�

номіці сприяють створенню ефекту порівняльної вар�

тості економічної і соціальної діяльності та генерації

ефекту синергії співробітництва; як негативний вплив,

оскільки відсутня повна інформація про економічні і

соціальні асиметрії, невідповідність між законами, пра�

вилами і процедурами, інформаційні прогалини між су�

б'єктами, відсутність інформаційної прозорості ринків

та інститутів.

Соціально�економічний розвиток західних прикор�

донних регіонів залишається тривалий час депресивним

із низьким рівнем їх інтегративності. Залишаються ра�

зючими відмінності (асиметрії) в рівні розвитку прикор�

донної, підприємницької та інформаційної інфраструк�

тури, які за логікою функціонування єврорегіонів, вже

давно б мали стертися [8, с. 140].

Поряд з єврорегіонами важливим механізмом ста�

новлення міжнародних економічних зв'язків у транскор�

донних регіонах в умовах європейської інтеграції Украї�

ни слід визнати створення різного роду преференцій�

них економічних режимів (спеціальних економічних зон

і територій пріоритетного розвитку, безмитних зон,

транскордонних технопарків та бізнес�інкубаторів), які

здатні активізувати регіональний розвиток прикордон�

них територій України за рахунок зовнішньоекономіч�

них зв'язків із прикордонними регіонами сусідніх дер�

жав Європи [9]. Основна роль таких територій з префе�

ренційними економічними режимами передбачає підви�

щення інвестиційно�інноваційної активності, що сприяє

розвитку підприємництва та зовнішньоекономічних

зв'язків на транскордонних територіях, нарощенню об�

сягів товарообороту, просуванню у європейській інтег�

рації України.

Ускладнення зазначених зрушень спричинене тим,

що законодавство України щодо транскордонного

співробітництва має певні прорахунки й неузгодженості

з ратифікованими міжнародними нормативними акта�

ми та стандартами Європейського Союзу: не визначено

конкретні механізми здійснення транскордонного

співробітництва та розподілу компетенцій між органа�

ми влади; відсутня процедура фінансування проектів

транскордонного співробітництва; відсутні конкретні

положення, що регламентують спеціальний статус дво�

та багатосторонніх органів транскордонного співробі�

тництва тощо [1].

Отже, відсутність конкретики в законах щодо ви�

значення компетенції органів влади призводить до

виникнення протиріч, дублювання функцій, бюрократії

та інших негативних проявів, а законодавча обмеженість

у дофінансуванні з української сторони — зменшує

можливості залучення додаткових донорських коштів

для реалізації транскордонних проєктів інфраструктур�

ного розвитку.

Суттєві прогалини містить преференційний механізм

стимулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної

діяльності транскордонних регіонів з причин призупи�

нення функціонування СЕЗ і ТПР, хоча у ЄС практика

створення індустріальних парків та спеціальних митних

зон є доволі поширеною [10]. Відповідно актуальною

залишається подальша робота з узгодження норматив�

но�правових умов

Отже, актуальними для української сторони на ни�

нішньому етапі є різні форми взаємодії інвесторів та

органів державної виконавчої влади і місцевого само�

врядування щодо розвитку міжрегіонального еконо�

мічного співробітництва у середовищі транскордонних

асиметрій у контексті сталого просторового розвитку.

Крім того, майбутні перспективи членства в ЄС для

України вимагають уже зараз започатковувати підготов�

ку фахівців державного і місцевого управління, здатних

у майбутньому прозоро і ефективно адмініструвати кош�

ти з бюджету Євросоюзу та спеціалістів по регіональ�

ному маркетингу, які будуть ознайомлені зі специфікою

транскордонного співробітництва на місцевому рівні та

здатні здійснювати ефективний регіональний маркетинг.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Результати проведеного дослідження умов розвит�

ку міжрегіонального економічного співробітництва у

середовищі транскордонних асиметрій в контексті ста�

лого просторового розвитку показали, що сьогодні по�

при визначені і окреслені пріоритети на практиці існу�

ють ряд стримуючих перепон. Вони криються саме в

транскордонних асиметріях (соціальних, технологічних

і економічних потенціалів; інформаційних ресурсів;

людського і соціального капіталу; інституційних правил,

законів і процедур), що не дозволяють протягом трива�

лого періоду вирішити проблеми інфраструктурної роз�

будови, розвитку підприємництва, економічно активно�

го населення тощо.

За роки партнерства в реалізації міжрегіонального

та транскордонного співробітництва українська сторо�

на намагається інтегрувати його до цілісного, ретельно

прорахованого механізму регіонального розвитку, що

має базуватися на сталому просторовому підході та

розвиненому інституційному підгрунті, давати довго�

строковий стійкий ефект у вигляді гармонізованого ком�

плексного розвитку держав і їх регіонів та забезпечу�

вати поглиблення їх участі в міжнародних інтеграційних

процесах.

Дослідження розвитку європейських та національ�

них програм регіонального розвитку і міжрегіонально�

го економічного співробітництва дозволило визначити

важливу роль інституційної компоненти сталого просто�

рового розвитку, що здійснює дієвий вплив на середо�

вище транскордонних асиметрій.
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CHANGES IN LOCAL BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES IN THE FINANCIAL
DECENTRALIZATION PROCESS: EU EXPERIENCE IN UKRAINIAN REALITIES

Статтю присвячено аналізу змін у доходах та видатках місцевих бюджетів у результаті ре�
формування місцевих фінансів України в умовах євроінтеграції та порівнянню їх з показниками
країн ЄС з метою виявлення та подолання основних проблем, що перешкоджають подальшому
розвитку сфери місцевих фінансів та підвищенню добробуту населення. Наведено ключові ре�
зультати проведення реформи фінансової децентралізації в Україні та в ряді країн ЄС (Іспанії,
Італії, Польщі та Франції). Відмічено загальну тенденцію до збільшення власних доходів місце�
вих бюджетів як у країнах ЄС, так і в Україні. Визначено тенденцію змін у видатках місцевих
бюджетів України та акцентовано увагу на необхідності подальшого зміцнення місцевих
фінансів. Окреслено напрями розвитку місцевих фінансів у результаті завершення реформи
децентралізації у контексті підвищення добробуту населення.

The relevance of the study of changes in revenues and expenditures of local budgets at the final
stage of financial decentralization reform in Ukraine is determined by the necessity of assessment
the effectiveness of its implementation, making necessary adjustments to enhance the impact on
welfare, taking into account of the European Union (EU) experience.

The article is devoted to the analysis of changes in local budget revenues and expenditures in
consequence of reforming Ukraine's local finances in the context of European integration and to
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом всього періоду незалежності Україна три�

мається стратегічного курсу на інтеграцію до Європейсь�

кого Союзу, що безпосередньо впливає на всі сфери

державної політики, зокрема і на фінансову політику.

Так, у рамках євроінтеграції в 2014 році в Україні сфор�

мовано законодавче підгрунтя, а з 2015 року розпоча�

лася втілення реформи фінансової децентралізації. Її

головним орієнтиром стало забезпечення фінансової

самодостатності місцевого самоврядування з метою

створення комфортних умов для проживання громадян,

надання їм високоякісних та доступних публічних по�

слуг.

Місцеві фінанси є одним із головних елементів фі�

нансової системи держави, базовою передумовою ста�

більного соціально�економічного розвитку відповідних

територій. Наявність міцної фінансової ресурсної бази

дає можливість органам місцевого самоврядування

повною мірою виконувати покладені на них функції [1,

с. 212].

Основним напрямом реформування місцевих фі�

нансів стало втілення європейського досвіду децентра�

лізації владних та фінансових повноважень держави на

користь місцевого самоврядування [2]. Проте, зважаю�

чи на те, що Україна і країни ЄС дещо відрізняються за

рівнем економічного розвитку, постає необхідність по�

стійного аналізу й контролю процесу впровадження

реформи, оцінки змін у доходах і видатках місцевих

бюджетів. Особливо це актуально на заключному етапі

реформи фінансової децентралізації в Україні, що ви�

значається необхідністю оцінки ефективності її впровад�

ження, можливістю внесення необхідних коректив для

comparing them with EU indicators to identify and overcome major problems hindering further
development of local finances and welfare. The financial decentralization reform key results in Ukraine
and in EU countries are presented. The local finances of such countries as Spain, Italy, Poland and
France, which are the closest to Ukraine in terms of size and population, are considered. Found that
the current organization of local finance Ukraine practically corresponds to the level closest to it
(land area, population and form of government) EU. There is a general tendency to increase local
budget revenues in both EU countries and Ukraine. Comparison of own revenues of local budgets
per capita in EU and Ukraine, as one of population welfare indicators. It was noted that despite the
positive trend to this index significant increase in Ukraine in 2015—2019, respectively, in monetary
terms, 1 inhabitant of Ukraine is much less than the revenues of local budgets in EU. The causes for
this discrepancy are established. It is shown that significant part of GDP is generated by small and
medium�sized businesses in EU, they are the main local budgets source. The basis of Ukraine local
budgets revenues is determined and local finances development directions in Ukraine are
substantiated. The main factor of the further development of Ukraine's local finances is GDP growth,
which can be promoted through the development and effective implementation of socio�economic
development programs, including regional ones. The directions of strengthening local finances as a
result of the decentralization reform completion in the context of improving the population welfare
are outlined.

Ключові слова: місцеві фінанси, реформа децентралізації, доходи місцевих бюджетів, видатки місце!

вих бюджетів, міжбюджетні трансферти.

Key words: local finances, reform, financial decentralization, local budget revenues, local budget expenditures,

intergovernmental transfers.

посилення впливу на підвищення добробуту населення

з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу (ЄС).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Місцевим фінансам у контексті впровадження ре�

форми фінансової децентралізації присвячено значну

кількість праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Тео�

ретичні і практичні аспекти організації місцевих фінан�

сів та вплив на них реформи децентралізації розгляда�

ли такі вчені: І.О. Луніна, Т.Г. Бондарук [1], К.М. Бліщук

[16]. Впливу реформи децентралізації на економічний

розвиток країн присвятили свої праці А.Ф. Ватаману, Ф.

Опря [3], Н. Славінскайте [4]. Позитивний вплив рефор�

ми децентралізації на спроможність виконання повно�

важень органами місцевого самоврядування в своїх до�

слідженнях довели Ляшек, Р. Тшецяковский [5] та С. Кме�

зич, В. Бартлетт, К. Джюлич [6]. Вплив реформи децен�

тралізації на фінансову та податкову самостійність міс�

цевого самоврядування досліджувала М. Павлова�Ба�

нова [7]. Попри значну кількість наукових праць, питан�

ня ефективності впровадження реформи децентралі�

зації, з урахуванням особливостей економічного роз�

витку України, оцінка зміни доходів та видатків місце�

вих бюджетів з урахуванням досвіду країн ЄС потребу�

ють подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — оцінка змін доходів та видатків місце�

вих бюджетів як результату реформи децентралізації в

Україні та країнах ЄС в умовах євроінтеграції з метою

виявлення та подолання основних проблем, що пере�
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шкоджають подальшому розвитку сфери місцевих

фінансів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Децентралізована фінансова система гарно зареко�

мендувала себе в багатьох країнах. Проведення рефор�

ми децентралізації мало позитивний вплив на економіч�

ний розвиток регіонів, зокрема зростання ВВП та підви�

щення інвестиційної привабливості [3], та соціально�

економічний розвиток країн загалом [4]. У Польщі

втілення реформи сприяло підвищенню ефективності

функціонування місцевого самоврядування [5], а в

Сербії реформа мала позитивний вплив на економічний

розвиток країни [6]. Проте в таких країнах, як Болга�

рія, Естонія, Румунія, Словаччина та Угорщина рефор�

ма децентралізації мала неоднозначні результати, адже

сприяла зростанню фінансових ресурсів місцевого са�

моврядування за рахунок трансфертів, внаслідок чого

бюджети цих країн залишаються у значній мірі залеж�

ними від центрального рівня управління [7].

Таким чином, важливого значення набуває забез�

печення децентралізованих повноважень органів місце�

вого самоврядування відповідними ресурсами для якіс�

ного виконання власних і делегованих повноважень. В

Україні для вирішення даного завдання було внесено

зміни до Податкового та Бюджетного кодексів. Завдя�

ки цьому, з 1 січня 2015 року, місцеве самоврядування

отримує більше фінансів для підвищення економічної

спроможності. Так, об'єднані територіальні громади

(ОТГ) здобули повноваження та ресурси, які мають міста

обласного значення, зокрема — зарахування до місце�

вих бюджетів ОТГ 60% податку на доходи фізичних осіб

на власні повноваження. Окрім того, на місцях повністю

залишаються надходження від податків: єдиного, на

прибуток підприємств і фінансових установ комуналь�

ної власності та податку на майно (нерухомість, земля,

транспорт) [8].

Зміни законодавства стосувалися також і між�

бюджетних відносин. Відтак тепер ОТГ мають прямі

міжбюджетні відносини з державним бюджетом (до ре�

форми прямі відносини мали лише обласні та районні

бюджети, бюджети міст обласного значення), для ви�

конання делегованих державою повноважень їм нада�

ються відповідні трансферти (дотації, освітня та медич�

на субвенції, субвенція на розвиток інфраструктури гро�

мад тощо) [8].

Таким чином, реформа фінансової децентралізації

значно вплинула на організацію місцевих фінансів, зок�

рема, було впроваджено нову ланку системи місцевих

фінансів — фінанси об'єднаних територіальних громад,

а місцеві бюджети були доповнені новими статтями до�

ходів та видатків. Наразі реформа перебуває на заключ�

ному етапі та має певні, зокрема й позитивні, результа�

ти [9], що дають змогу оцінити ефективність її впровад�

ження.

Реформа децентралізації в Україні передбачає

втілення найкращого європейського досвіду в сфері

організації місцевої влади та, зокрема, місцевих

фінансів, отже, для оцінки ефективності впровадження

Параметри Іспанія Італія Польща Франція Україна 
Площа, тис. км2 504,6 301,3 312,7 674,8 603,5 
Населення, млн осіб 46,7 60,6 38,5 67,8 41,9 
Щільність населення, 
осіб на км2 92,5 201,1 123,1 100,5 69,4 

ВВП, млрд євро 1 245 1 790 532 2 426 133 
ВВП на 1 особу 
(населення), тис. євро 26,7 29,5 13,8 35,8 3,2 

Таблиця 1. Порівняння адміністративно'територіального устрою України
та провідних країн Європи

Джерело: побудовано за даними [10—14].

Рис. 1. Доходи місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України та окремих країн ЄС, %

Джерело: побудовано за даними [17; 18].
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реформи доцільно не лише проана�

лізувати її результати в динаміці, а й

порівняти їх з показниками ряду

країн Європейського Союзу. Для по�

рівняння розглянемо місцеві фінан�

си таких країн, як Іспанія, Італія,

Польща та Франція, адже вони

подібні до України за розмірами та

чисельністю населення (табл. 1), а та�

кож проаналізуємо загальні тен�

денції в Європейському Союзі.

Враховуючи, що організація

місцевих фінансів безпосередньо за�

лежить від адміністративно�територ�

іального устрою країни, розглянемо

детальніше адміністративний поділ

обраних для порівняння країн. Так,

Іспанія є федеративною державою,

що поділяється на 17 автономних об�

ластей та 50 провінцій. Відповідно

місцеві фінанси Іспанії складаються

з фінансів штатів та власне місцевих

фінансів. Інші держави є унітарними,

а їх адміністративний поділ має на�

ступний вигляд: Італія — 20 регіонів,

близько 110 провінцій, 8092 комун та 15 міст із стату�

сом метрополій; Польща — 16 воєводств, 379 повітів та

2479 гмін (з яких 597 — селищні гміни, 1576 — сільські

гміни, а решта 306 — це міські гміни); Франція — 101

департамент, 22 метропольних та 5 заморських регіонів,

329 округів, 3883 кантони та 36783 комуни [11, с. 216,

222, 235, 241, 353, 357, 442, 445]; Україна — 1 Авто�

номна республіка Крим, 24 області, 461 місто, 490 райо�

нів, 882 селища міського типу, 28 400 сільських населе�

них пунктів та 841 об'єднана територіальна громада [13].

Таким чином, проведене дослідження дасть змогу

порівняти досягнення України в сфері реформування

місцевих фінансів з досягненнями європейських країн

унітарного державного устрою, а також оцінити ефек�

тивність організації місцевих фінансів за федеративно�

го устрою.

Досліджуючи результати реформування місцевих

фінансів України в контексті проведення фінансової де�

централізації, доцільно взяти за основу методику моні�

торингу процесу децентралізації влади та реформуван�

ня місцевого самоврядування Міністерства розвитку

громад та територій України [15]. Ця методика перед�

бачає аналіз таких показників:

— частка доходів місцевих бюджетів у зведеному

бюджеті;

— динаміка власних доходів місцевих бюджетів;

— частка власних доходів місцевих бюджетів у ВВП;

— власні доходи місцевих бюджетів на 1 мешкан�

ця;

— видатки місцевих бюджетів на 1 мешканця.

Зважаючи на те, що реформа децентралізації ста�

вить на меті підвищення рівня фінансової самостійності

 2015 2016 2017 2018 2019 Відхилення, 
млрд євро 

Відхилення, 
% 

Іспанія 102 108 114 120 124 22 21,08 
Італія 115 104 106 110 111 -4 -3,48 
Польща 24 24 26 29 30 6 26,89 
Франція 168 173 179 185 187 19 11,52 
ЄС 1140 1188 1233 1279 1312 171 15,02 
Україна 5 6 8 8 10 5,4 108,49 

Таблиця 2. Динаміка надходжень власних доходів до місцевих бюджетів, млрд євро

Джерело: складено і розраховано за даними [17—19].

Рис. 2. Частка власних доходів місцевих бюджетів у ВВП
України та окремих країн ЄС, %

Джерело: побудовано на основі [12; 14; 17; 18].

 2015 2016 2017 2018 2019 Відхилення, 
євро 

Відхилення, 
% 

Іспанія 2198 2325 2458 2559 2633 435 19,79 
Італія 1888 1717 1752 1817 1834 -54 -2,85 
Польща 626 632 689 750 795 168 26,89 
Франція 2519 2602 2677 2765 2788 269 10,69 
ЄС 2570 2670 2767 2866 2935 366 14,23 
Україна 116 142 181 195 248 132 112,98 

Таблиця 3. Власні доходи місцевих бюджетів на 1 мешканця, євро

Джерело: складено і розраховано на основі [10; 13; 17; 18].
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місцевих бюджетів [16] доцільно також розглянути ди�

наміку надходжень трансфертів з державного до місце�

вих бюджетів, а також співвідношення власних доходів

та трансфертів в доходах місцевих бюджетів.

Так, розглядаючи частку доходів місцевих бюджетів

у зведеному (з урахуванням трансфертів), необхідно

відмітити, що за даним показником протягом 2015—

2019 років Україна знаходиться приблизно на одному

рівні з іншими унітарними європейськими країнами (при�

близно 35% доходів зведеного бюджету складають до�

ходи місцевих бюджетів). Загалом по ЄС цей показник

протягом всього досліджуваного періоду становить при�

близно 43%, значно вищим він є в Іспанії — понад 50%

(рис. 1).

Аналізуючи динаміку надходжень власних доходів

до місцевих бюджетів, необхідно відмітити загальну

тенденцію до їх збільшення в усіх країнах, окрім Італії

(табл. 2).

Водночас важко співвідносити власні доходи місце�

вих бюджетів України та країн ЄС у абсолютному виразі,

адже останні значно переважають. Проте порівнюючи

тенденції росту, можна говорити про позитивні резуль�

тати реформи в Україні, адже протягом 2015—2019 років

власні доходи місцевих бюджетів зросли вдвічі.

Для якісної оцінки зростання власних ре�

сурсів органів місцевого самоврядування роз�

глянемо їх ріст у співвідношенні з ростом ВВП

(рис. 2).

З рисунка 2 видно, що власні доходи

місцевих бюджетів України реально збільши�

лись як у грошовому вимірі, так і у відношенні

до ВВП. Водночас необхідно зазначити, що в

Україні через місцеві бюджети розподіляється

більше ВВП ніж в Італії та Польщі, до того ж,

значення даного показника має тенденцію до

зростання. Загалом по ЄС частка власних доходів місце�

вих бюджетів у ВВП становить близько 9%.

Порівнюючи власні доходи місцевих бюджетів на

1 мешканця, як один з показників, що свідчить про доб�

робут населення, можна знову побачити тенденцію до

значного зростання значення показника в Україні про�

тягом досліджуваного періоду (табл. 3). Проте в гро�

шовому виразі на 1 мешканця України припадає значно

менше доходів місцевих бюджетів ніж в країнах ЄС, що

пояснюється відповідно низькими надходженнями влас�

них доходів до місцевих бюджетів, саме в грошовому

виразі.

Ще однією важливою складовою доходів місцевих

бюджетів є трансферти. Так, реформування місцевих

фінансів передбачало розширення повноважень місце�

вих органів влади, та делегування їм деяких повнова�

жень держави. Дуже важливо щоб разом із делегуван�

ням повноважень, держава передавала і фінанси на їх

виконання. Так порівнявши обсяги трансфертів із дер�

жавного бюджету місцевим в Україні та країнах ЄС

(табл. 4), можна зробити висновки щодо загальної тен�

денції до збільшення надходжень трансфертів від дер�

жавного бюджету до місцевих, при цьому у відносному

виразі найбільше протягом 2015—2019 років зросли

 2015 2016 2017 2018 2019 Відхилення, 
млрд євро 

Відхилення, 
% 

Іспанія 121 124 131 137 141 20 16,46 
Італія 134 141 137 139 138 4 3,13 
Польща 32 32 37 41 45 13 42,41 
Франція 83 79 77 77 83 1 0,60 
ЄС 896 915 938 974 1003 106 11,86 
Україна 7 7 9 9 9 2 25,19 

Таблиця 4. Трансферти з державного бюджету
до місцевих бюджетів, млрд євро

Джерело: складено і розраховано на основі [17—19].

Рис. 3. Співвідношення власних доходів та трансфертів у структурі місцевих бюджетів

Джерело: побудовано за даними [17; 18].
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трансферти до місцевих бюджетів Польщі та

України.

Отже, проаналізувавши окремо такі еле�

менти місцевих бюджетів, як власні доходи та

трансферти, виявлено загальні тенденції до

зростання їх як в абсолютному, так і у віднос�

ному виразі. Ці тенденції є позитивними, адже

свідчать про зростання дохідної бази місце�

вих бюджетів. Проте, зважаючи на те що од�

нією з умов децентралізованої фінансової си�

стеми є фінансова самодостатність місцевих

бюджетів, вагоме значення має співвідношен�

ня власних доходів та трансфертів у структурі місцевих

бюджетів (рис. 3).

З рисунка 3 бачимо, що за роки проведення ре�

форми децентралізації структура місцевих бюджетів

України наблизилася до структури місцевих бюд�

жетів країн ЄС, де спостерігається співвідношення

власних доходів місцевих бюджетів до трансфертів

у пропорції 55:45. Також варто відмітити, що в усіх

інших досліджуваних країн, окрім Франції, у струк�

турі доходів місцевих бюджетів переважають транс�

ферти. У Франції ж, навпаки, власні доходи станов�

лять близько 70% доходів місцевих бюджетів.

Аналіз місцевих бюджетів провідних регіонів Украї�

ни (рис. 4) також підтверджує, що структура місце�

вих бюджетів України наблизилася до структури

місцевих бюджетів країн ЄС, адже вже в 2019 році

понад 55% доходів місцевих бюджетів становили

власні надходження.

Таким чином, аналіз доходів місцевих бюджетів

України засвідчив наявність значних результатів. Зва�

жаючи на те, що доходи місцевих бюджетів покликані

слугувати матеріальною базою забезпечення можли�

вості місцевого самоврядування виконувати власні та

делеговані функції та завдання, показником оцінки

ефективності реформування місцевих фінансів може

слугувати динаміка видатків місцевих бюджетів на

1 мешканця (табл. 5).

Результати розрахунків, що наведено в таблиці

5, свідчать про ефективність впровадження рефор�

ми, адже за п'ять досліджуваних років видатки

місцевих бюджетів України на 1 мешканця зросли

на 73%. Проте в абсолютному виразі у порівнянні

Рис. 4. Співвідношення власних доходів та трансфертів
у структурі місцевих бюджетів України в 2015—2019 роках

Джерело: побудовано за даними [18—20].

 2015 2016 2017 2018 2019 Відхилення, 
євро 

Відхилення, 
% 

Іспанія 5110 5041 4146 5426 5708 598 11,70 
Італія 3985 3985 3970 4064 4111 126 3,15 
Польща 1466 1450 1647 1868 2008 542 36,98 
Франція 3767 3737 3805 3877 4046 279 7,42 
ЄС 4599 4679 4790 4991 5156 557 12,12 
Україна 271 292 391 422 468 197 72,84 

Таблиця 5. Видатки місцевих бюджетів
на 1 мешканця, євро

Джерело: складено і розраховано на основі [17; 18; 21].
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з країнами ЄС цей показник залишається незнач�

ним.

Зміцнення місцевих бюджетіву результаті активно�

го реформування потребує подальших дій щодо оптим�

ізації та забезпечення ефективності бюджетних ви�

датків, враховуючи, що у їх структурі переважають соц�

іальні видатки. Формування місцевих бюджетів на се�

редньострокову перспективу, забезпечення їх збалан�

сованості з урахуванням економічної циклічності та

гнучкості і адаптивності з огляду на рівень життя насе�

лення потребує ефективних управлінських рішень щодо

створення умов для активізації інвестиційної та іннова�

ційної діяльності, розвитку малого та середнього бізне�

су.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналіз результатів впровадження ре�

форми децентралізації в Україні показав позитивні зру�

шення в системі місцевих фінансів. Наразі організація

місцевих фінансів України практично відповідає рівню

найбільш наближених до неї (за площею території, чи�

сельністю населення та формою державного устрою)

країн ЄС.

Основною проблемою місцевих фінансів та публ�

ічних фінансів загалом в Україні залишається низь�

кий у порівнянні з європейськими країнами ВВП. Так,

частка місцевих бюджетів у ВВП в Україні практично

відповідає значенню цього показника в ряді країн ЄС

(Італії, Польщі, Франції), проте в абсолютному вимірі

набагато нижче. Зважаючи на це, та враховуючи

досвід країн ЄС, де значну частину ВВП створює ма�

лий та середній бізнес, а також враховуючи те, що

основу доходів місцевих бюджетів України склада�

ють єдиний податок, частка податку на доходи фізич�

них осіб та частка податку на прибуток підприємств,

можна зробити висновки, що надалі заради розвитку

місцевих фінансів Україні варто рухатися саме в на�

прямі підтримки малого та середнього бізнесу, акти�

візації ділової активності загалом. Подальше дослід�

ження місцевих фінансів варто розглядати в контексті

внесення змін до Конституції щодо децентралізації,

що очікуються в 2021 році та в контексті завершення

реформи децентралізації.
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND INTERNAL AUDIT OF SETTLEMENTS WITH DEBTORS
AT TRADING ENTERPRISES

Для кожного підприємства, що стикається з дебіторською заборгованістю, у тому числі і для
торгівельного, існує велика ймовірність того, що її не сплатять. Недосконалий облік дебіторсь�
кої заборгованості або наявність безнадійної заборгованості приводять до заниження прибут�
ку підприємства та підвищує ймовірність банкрутства. Виходячи з цього, підприємству не�
обхідно проводити контроль обліку розрахунків з дебіторами, приділяючи велику увагу кожно�
му процесу.

Метою статті є вдосконалення обліку та внутрішнього аудиту розрахунків з дебіторами.
Для вдосконалення обліку та внутрішнього аудиту на підприємстві було запропоновано скла�

сти власні нормативи для аудиту на підставі Міжнародних стандартів аудит. Також запропоно�
вано тести, план та програма аудиту, що допоможуть отримати більше інформації, та робочі
документи — для зручного групування та повного відображення наданої інформації.

Основними завданнями проведення внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості є аналіз
та оцінка організації та надійності системи внутрішнього контролю обліку дебіторської забор�
гованості; перевірка факторів, які впливають на збільшення заборгованості; виявлення рівня
ризику виникнення дебіторської заборгованості; дослідження правильності, повноти та своє�
часність відображення дебіторської заборгованості в обліку; надання консультації для подаль�
шого покращення обліку заборгованості.

Запропоновані удосконалення обліку та внутрішнього аудиту допоможуть покращити орга�
нізацію обліку дебіторської заборгованості загалом, а також попередити виникнення безнад�
ійної дебіторської заборгованості.

For every company that faces receivables, including trade, there is a high probability that it will not
be paid. In the case where receivables can be repaid from the provision for doubtful debts — the
activity can be considered normal, if the amount of the reserve is not enough — it indicates a clear
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ВСТУП
У наш час більшість підприємств знаходяться на

межі кризового становища через нездатність задоволь�

нити власні потреби або покрити зобов'язання перед

фінансовими установами. У більшості випадків подібна

неплатоспроможність пов'язана із виникненням дебі�

торської заборгованості або з нездатністю достовірно

та у повному обсязі відобразити її стан. Актуальність

цієї статті полягає у потребі вдосконалити організацію

обліку та внутрішнього аудиту розрахунків з дебітора�

ми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню особливостей обліку та організації внут�

рішньому контролю дебіторської заборгованості при�

свячено праці таких вчених: Єлісєєва О, Гуня В., Коб�

лянська О.І., Акімова Н.С., Топоркова О.В., Сафінсько�

го В.Л., Меліхова Т.О. та інших. Незважаючи на таку

кількість робіт, питання заборгованості залишається все

ще не до кінця розкритим та потребує подальшого до�

слідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виходячи з робіт вчених стає зрозуміло, що зага�

лом до проблеми дебіторської заборгованості підприє�

мства відносяться халатно та не приділяють достатню

увагу. Виникають суперечки у обліку та оподаткуванні

заборгованості, насамперед через формування резер�

ву сумнівних боргів та обліку безнадійної заборгова�

deficiency in accounting or internal control of the enterprise. Imperfect accounting of receivables or
the presence of bad debts lead to an understatement of the company's profits and increases the
likelihood of bankruptcy. Based on this, the company needs to control the accounting of settlements
with debtors, paying close attention to each process.

The aim of the study is to develop practical recommendations for organizing accounting and control
of settlements with buyers and customers in trade organizations.

To improve accounting and internal audit at the enterprise, it was proposed to develop its own
standards for auditing based on International Standards, сreate a reserve for doubtful debts and
develop a procedure for determining it in the accounting policy of the enterprise as well as timely
exercise control over the ratio of receivables and payables. Internal control assessment tests, an
audit plan and program to help obtain more information, and working papers are also proposed for
easy grouping and complete display of the information provided.

The purpose of the audit of receivables is to verify the legality of the causes of receivables and the
timeliness of its repayment, proper accounting of calculations and measures taken by the
management of the organization to eliminate bad debts. The main tasks of the internal audit of
receivables are: analysis and assessment of the organization and reliability of internal control systems
for accounting receivables; checking the factors influencing the struggle; identifying the level of
risk of receivables; study of the correctness, completeness and ownership of the reflection of
receivables in accounting; providing recommendations for further improvement of debt accounting.

The proposed improvements in accounting and internal audit will help to improve the organization
of accounting for receivables in general, as well as prevent the occurrence of bad debts.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, аудит, облік, процедури, план,

програма, робочі документи.

Key words: receivables, provision for doubtful debts, audit, accounting, procedures, plan, program, working

documents.

ності, а також суперечки безпосередньо щодо внутріш�

нього контролю, а точніше інформаційної забезпече�

ності підприємства.

У розрізі дебіторської заборгованості автори виді�

ляють такі проблеми, які впливають на її збільшення:

1. Недостатньо розкрите питання класифікації за�

боргованості.

2. Відсутність на підприємствах резерву сумнівних

боргів.

3. Відсутність або не досконально розроблено план

проведення внутрішнього контролю.

4. Відсутність плану дій у разі довгострокової за�

боргованості [1].

Для обліку та достовірного відображення даних у

фінансовій звітності важливе місце посідає класифіка�

ція дебіторської заборгованості.

На думку Оксани Єлісєєвой та Володимира Гуні, за

винятком стандартної класифікації, необхідно також

поділити дебіторську заборгованість на заплановану та

незаплановану. На нашу думку, такий поділ є дуже до�

речним, бо є можливість розмежувати дебіторську за�

боргованість на ту, яку планували для отримання май�

бутніх економічних вигод (про те все одно є ймовірність,

що навіть запланована заборгованість не буде випла�

чена) та ту, яка виникла внаслідок допущених помилок

у документах, фальсифікування отриманих даних (зло�

вживання посадою) або ж обставин, що непідвласні

контролю [8].

На нашу думку, проблеми з класифікацією дебі�

торської заборгованості на практиці виникають через
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те, що у П(С)БО 10 "Дебіторська заборго�

ваність" (далі — П(С)БО 10) відсутні конкретні

розмежування. Так, наприклад, П(С)БО 10 дає

визначення поточній заборгованості як тій, що

виникає в ході нормального операційного цик�

лу та буде погашена протягом 12�ти місяців, а

довгострокову — характеризує як ту, що не ви�

никає в ході нормального операційного циклу та

строк оплати якої становить більше 12�ти

місяців. Завдяки НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до

фінансової звітності" ми знаємо, що під опера�

ційним циклом розуміють проміжок часу між

придбанням запасів та отриманням грошових

коштів за реалізацію виготовленої з них про�

дукції. Про те жодне положення не дає визна�

чення поняттю "нормальний операційний цикл".

На думку Сафонського В.Л., поняття "нормаль�

ний операційний цикл" не має відношення до

часових рамок, а прив'язане скоріше до самого

підприємства. Не варто забувати, що для кож�

ного підприємства нормальний операційний

цикл може сягати як 12 місяців, так і більше [3].

Отже, у П(С)БО 10 при класифікації дебіторської

заборгованості потрібно або деталізувати визначення

без узагальнень, або з усіх можливих варіантів вибрати

те, яке не викликатиме диспутів.

Резерв сумнівних боргів є своєрідною рятувальною

шлюпкою для підприємства. Його створюють з приво�

ду обачності для можливості покриття (у майбутньому)

безнадійної дебіторської заборгованості. Винятком для

створення становлять суб'єкти малого підприємництва

та бюджетні організації.

Наразі нам відомо, що величина резерву нарахо�

вується наступними методами (рис. 1).

Перший метод використовується шляхом підсумку

сумнівних заборгованостей по окремим дебіторам. Дру�

гий метод використовується шляхом нарахування кое�

фіцієнту сумнівності.

На нашу думку, маючи справу з дебіторською за�

боргованістю, необхідно приділяти увагу усім деталям,

а тому більш доречним є нарахування величини резер�

ву сумнівних боргів шляхом класифікації дебіторської

заборгованості". Цей метод передбачає "класифікацію

заборгованості на відповідні групи в залежності від

строку непогашення.

Відповідно до розділу ІХ "Дебіторська заборго�

ваність" у Примітках до річної звітності (форма № 5), у

таблиці 1 нами наведено поділ заборгованостей.

Подібна класифікація, на наш погляд, не є доціль�

ною, оскільки використовується дуже великий проміжок

часу, тим паче, що подібний проміжок не є відповідним

для створення самого резерву.

Такі автори, як П'ятигорець Г.С., Ніколайчук К.В.,

Мальчевська О.П. та Харчук Ю.Ю. пропонують розді�

лити дебіторську заборгованість за строками непога�

шення до 3�х, 6�ти та 12�ти місяців. На наш погляд, роз�

поділ доцільно здійснювати поквартально, тобто період

непогашення у розмірі до 3�х, 6�ти, 9�ти та 12�ти місяців.

Оскільки резерв сумнівних боргів визначається на дату

складання балансу, подібна класифікація спростить та

прискорить його нарахування, а безпосереднє викори�

стання методу використання коефіцієнту сумнівності

шляхом "класифікації дебіторської заборгованості"

наддасть більш детальну інформацію по заборгова�

ності.

На наша думку, доцільно, щоб на підприємстві ав�

томатично розподілялась сума дебіторської заборгова�

ності на окремі субрахунки в залежності від їх класи�

фікації. Так, наприклад, суму поточної заборгованості

за реалізовані товари, роботу та послуги необхідно

відображати на таких субрахунках:

— 3611 "Розрахунки з вітчизняними покупцями та

замовниками з оплатою до 3�х місяців";

— 3612 "Розрахунки з вітчизняними покупцями та

замовниками з оплатою до 6�ти місяців";

— 3613 "Розрахунки з вітчизняними покупцями та

замовниками з оплатою до 9�ти місяців";

— 3614 "Розрахунки з вітчизняними покупцями та

замовниками з оплатою до 12�ти місяців".

При відображені довгострокової дебіторської забор�

гованості суму прострочку бажано рахувати з 13�го міся�

ця. Класифіковану довгострокову заборгованість кра�

ще відображати на субрахунках:

— 181 "Довгострокова дебіторська заборгованість

зі строком оплати до 18�ти місяців";

— 182 "Довгострокова дебіторська заборгованість

зі строком оплати до 24�х місяців";

— 183 "Довгострокова дебіторська заборгованість

зі строком оплати до 30�ти місяців"

Використовуючи ці субрахунки, підприємство має

змогу отримати детальну інформацію по заборгованості

за конкретний період сплати. Це допоможе контролю�

вати процес обліку та запобігти виникненню безнадій�

ної заборгованості.

Рис. 1. Методи нарахування резерву сумнівних боргів

Джерело: розроблено авторами.

№ Група Період непогашення 
1 Перша група Від 0 до 12-ти місяців 
2 Друга група Від 12-ти до 18-ти місяців 
3 Третя група Від 18-ти до 36-ти місяців 

Таблиця 1. Поділ дебіторської заборгованості
відповідно до Приміток до річної звітності

Джерело: доопрацьовано авторами на основі [17].
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Для документального відображення класифікованої

заборгованості, відповідно до запропонованих субра�

хунків, рекомендуємо використовувати запропоновану у

таблиці 2 форму відомості. Для відображення поточної

заборгованості рекомендуємо нумерувати відомість

відповідно до номеру субрахунку, а саме, для субрахун�

ку 3611 "Розрахунки з вітчизняними покупцями та замов�

никами з оплатою до 3�х місяців" використовувати нуме�

рацію 361.1 і подібне. Такого ж типу нумерацію застосо�

вувати для відображення довгострокової заборгованості.

У разі порушення покупцем умов договору та для

того щоб зобов'язати його сплатити штраф, рекомен�

дуємо застосувати на підприємстві запропоновану фор�

му Акту�претензій, зображену на рисунку 2.

№ Контрагент Сума боргу з першого місяця 
прострочки 

Нарахована сума 
штрафу протягом 

періоду 

Виплачена сума 
штрафу протягом 

періоду 

Сума заборгованості 
станом на __.__.20__р. 

      
      

Таблиця 2. Запропонована відомість з відображення поточної (довгострокової) заборгованості

Джерело: складено авторами.

Рис. 2. Запропонована форма Акт'претензії

Джерело: доопрацьовано на основі [18].
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Як зазначалось раніше, однією з причин, що вплива�

ють на збільшення дебіторської заборгованості є відсутність

внутрішнього контролю або його недосконала розробка.

Однією зі складових внутрішнього контролю є внутрішній

аудит. Внутрішній аудит — незалежна ланка в діяльності

підприємства, що сформована для оцінки господарської

діяльності, надання консультацій та рекомендацій [11].

Наявність внутрішнього

аудиту на підприємстві є не�

обхідною для ведення гос�

подарської діяльності. Він

не лише дозволить звести

до мінімуму ймовірність

банкрутства, але й посідає

значне місце при форму�

ванні відносин з кредитора�

ми та партнерами.

Враховуючи те, що орга�

нізація внутрішнього аудиту

на підприємстві є відносно но�

вим і в жодному нормативно�

му документі (Зокрема у За�

коні України "Про аудит

фінансової звітності та ауди�

торську діяльність") відсутнє

його визначення, роль та зна�

чення в аудиторській діяль�

ності, ми пропонуємо підприє�

мству самостійно скласти нор�

мативи внутрішнього аудиту

на підставі Міжнародних стан�

дарті внутрішнього аудиту.

До завдань внутрішньо�

го аудиту дебіторської за�

боргованості слід віднести:

— Аналіз і оцінку орга�

нізації та надійності системи

внутрішнього контролю де�

біторської заборгованості.

— Перевірка факторів,

які впливають на збільшен�

ня заборгованості.

— Виявлення рівня ри�

зику виникнення безнадій�

ної заборгованості.

— Дослідження пра�

вильності, повноти та своє�

часності відображення дебіторської заборгованості в

обліку.

— Надання консультацій для подальшого покра�

щення обліку заборгованості.

Для достовірної оцінки внутрішнього контролю об�

ліку дебіторської заборгованості у таблиці 3 наведено

тест аудиту.

Відповідь № Зміст питань Так Ні Власна Примітки 

1 2 3 4 5 6 
1 Хто перевіряє укладання договорів?     
2 Чи проводиться аналіз фінансового стану покупця?     
3 Ким ведеться контроль за виконанням умов договорів?     
4 На основі яких документів ухвалюється укладання 

договорів? 
    

5 Для відображення дебіторської заборгованості 
використовуються журнали та відомості? 

    

6 Чи розподілені розрахунки з покупцями та розрахунки з 
підзвітними особами між різними працівниками 
бухгалтерії? 

    

7 Чи являється їх робота взаємозамінною?     
8 Чи обмежений доступ до програмних носіїв?     
9 Чи перевіряються усі необхідні реквізити у первинних 

документах? 
    

10 Чи проставляються підписи та печатки на виписаних 
документах? 

    

11 Чи перевіряється відповідність даних у первинних 
документах з програмними розрахунками? 

    

12 Чи складається реєстр перевірки відповідності даних?     
13 Чи формується резерв сумнівних боргів?     
14 За яким методом розраховується резерв сумнівних 

боргів? 
    

Чи використовуються наступні розрахунки при 
класифікації заборгованості: 

    

-18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші 
необоротні активи» 

    

15 

-944 «Сумнівні та безнадійні борги»     
16 Як списується безнадійна заборгованість?     
17 З якою періодичністю складається акт-звірка 

розрахунків? 
    

18 Чи групується дебіторська заборгованість?     
19 За якими показниками?     
20 Чи застосовується взаєморозрахунок при погашенні 

дебіторської заборгованості?  
    

21 Чи контролюється об’єм використаного пального під 
час відрядження? 

    

Чи проводиться інвентаризація дебіторської 
заборгованості? 

    

З якою періодичністю?     

22 

Як відображаються результати?     

Таблиця 3. Тест оцінки внутрішнього контролю дебіторської
заборгованості

Джерело: доопрацьовано авторами на підставі [12].

Етап аудиту Перелік аудиторських процедур Термін проведення
1 2 3 

Знайомство зі структурою підприємства  
Оцінка системи внутрішнього контролю  

Попередній 

Ознайомлення з Наказом про облікову політику  
Перевірити наявність первинних документів  
Перевірити умови сплати за договором  
Перевірити правильність класифікації дебіторської заборгованості  
Перевірити правильність відображення дебіторської заборгованості в обліку  
Перевірити відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності  
Перевірка законності списання та аргументованості списання безнадійної 
заборгованості 

 

Основний 
  

Групування недоліків  
Заключна Формулювання аудиторських висновків  

Таблиця 4. План внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості

Джерело: доопрацьовано авторами на підставі [12].
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У таблиці 4 відображено план аудиторської пере�

вірки, а у таблиці 5 — програма аудиту дебіторської

заборгованості.

У таблицях 6—8 наведено робочі документа аудито�

ра, що допоможуть отримати більш детальну інформацію

при внутрішньому аудиті дебіторської заборгованості.

№ Аудиторські 
процедури Мета 

Я
кі
сн
і 

кр
ит
ер
ії 

Документи обліку 

М
ет
од
и 

ау
ди
ту

 

Ін
де
кс

 
до
ку
ме
нт
у 

Термін 
аудиту 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Перевірити 

наявність 
первинних 
документів 

Впевнитись у 
існуванні первинних 
документів 

А, Б, В Видаткова накладна, 
податкова накладна, 
ТТН, виписка банку, 
касові ордери, журнал 
3, відомості, платіжні 
доручення 

В
иб
ір
ко
ва

, 
до
ку
ме
нт
ал
ьн
а ДЗ-1  

2 Перевірити умови 
сплати за 
договором 

Впевнись 
правильності умов 
сплати за договором 

Б, В, Г Договір, виписка 
банку 
 
 

В
иб
ір
ко
ва

, 
су
ці
ль
на

 

ДЗ-2  

3 Перевірити 
правильність 
класифікації 
дебіторської 
заборгованості 

Впевнитись у 
правильності 
класифікації 
дебіторської 
заборгованості 

А, Б, В, Г Журнал 3, Відомості 
до журналу 3 

С
уц
іл
ьн
а 

ДЗ-3  

4 Перевірити 
правильність 
відображення 
дебіторської 
заборгованості в 
обліку 

Впевнитись у 
правильності 
відображення 
дебіторської 
заборгованості в 
обліку 

А, Б, Г Платіжні документі, 
журнал 3, відомості, 
головна книга 

С
уц
іл
ьн
а,

 
до
ку
ме
нт
ал
ьн
а ДЗ-4  

5 Перевірити 
відображення 
дебіторської 
заборгованості у 
фінансовій 
звітності 

Впевнитись у 
правильності 
відображення 
дебіторської 
заборгованості у 
фінансовій звітності 

А, Б, Г Видаткова накладна, 
журнал, Баланс 

Д
ок
ум
ен
та
ль
на

 ДЗ-5  

6 Перевірка 
законності та 
аргументованості 
списання 
безнадійної 
заборгованості 

Перевірити 
законність та 
аргументованості 
списання безнадійної 
заборгованості 

А, Б, Г Ухвала суду, платіжні 
доручення, 
бухгалтерська довідка, 
рахунок 

В
иб
ір
ко
ва

, 
до
ку
ме
нт
ал
ьн
а ДЗ-6  

Таблиця 5. Програма внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості

Джерело: доопрацьовано авторами на підставі [12].

Первинні документи 

Контрагент Дата 
операції 

В
ид
ат
ко
ві

 
на
кл
ад
ні

 

ТТ
Н

 

П
од
ат
ко
ві

 
на
кл
ад
ні

 

К
ас
ов
і 

ор
де
ри

 
(з
аз
на
чи
ти

) 

Ж
ур
на
л 

3 

В
ід
ом

ос
ті

 
(з
аз
на
чи
ти

) 

Примітки 

         

Таблиця 6. Робочий документ аудитора ДЗ'1 "Перевірка наявність первинних документів"

Джерело: розроблено авторами.

Контрагент Період сплати  
за договором Фактична дата сплати Класифікація на 

підприємстві Примітки 

     

Таблиця 7. Робочий документ аудитора ДЗ'3 "Перевірка правильної класифікації
дебіторської заборгованості"

Джерело: розроблено авторами.
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ВИСНОВКИ
У статті запропоновано більш детально приділити

увагу конкретному визначенню дебіторської заборго�

ваності, що в подальшому дасть змогу точніше її класи�

фікувати, змінити політику обліку заборгованості та

ввести нововведення внутрішнього аудиту.

Також у статті запропоновано доопрацьовані тес�

ти, план та програму аудиту, які допоможуть доскональ�

но оцінити стан поточних контролю та обліку, а також

вчасно прийняти рішення при відображені ризику появи

безнадійно заборгованості.
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ASSESSMENT OF THE DEPOSIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK
ON THE EXAMPLE OF OTP BANK JSC

У статті розглянуто теоретичні аспекти, сучасні підходи та методику щодо процесу управлін�
ня депозитним портфелем комерційного банку. На прикладі Акціонерного Товариства "ОТП
Банк" проведено кількісний та якісний аналіз управління депозитним портфелем протягом
2016—2020 років, з оцінкою цінової політики та асортименту банківських продуктів, виявлен�
ням стратегії банку в зазначеному напрямі діяльності.

Для виконання активних операцій банківським установам недостатньо власних коштів, що й
обумовлює їх потребу у залученні додаткових фінансових ресурсів. Однією зі складових ре�
сурсної бази виступають саме залучені у вклади (депозити) кошти клієнтів — домогосподарств
та корпоративного сектору економіки. Саме тому на сьогодні особливої уваги набуває роль і
місце депозитного портфеля у складі фінансових ресурсів. Під впливом зовнішніх чинників та
внутрішніх недоліків управлінських процесів на сьогодні актуальним перед банками стає пи�
тання раціонального формування оптимального за обсягами, структурою та складом депозит�
ного портфеля з його подальшим використання в активних операціях.

This article discusses the theoretical aspects, modern approaches and methods for the process
of managing the deposit portfolio of a commercial bank. On the example of OTP Bank Joint�Stock
Company, a quantitative and qualitative analysis of the deposit portfolio management during 2016—
2020 was conducted, with an assessment of the pricing policy and range of banking products,
identification of the bank's strategy in this area of activity.

An important element of the country's financial system is its banking component, so commercial
banks must pursue effective and sustainable policies. One of the functions of banking institutions is
mobilization, which is to attract the necessary amount of resources, forming on their basis the
resource base and its further transformation into capital. To perform active operations, including
lending, banking institutions do not have enough own funds, which determines their need to attract
additional financial resources, which form most of the resource base. One of the components of the
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resource base is the funds of clients — households and the corporate sector of the economy —
attracted in deposits. That is why today the role and place of the deposit portfolio in the financial
resources is gaining special attention. The intensification of competition between banking institutions
in attracting resources from deposit sources, forming a deposit resource base based on them, its
efficient and rational use, maneuvering funds and forming a strategy and policy of their work in this
direction need constant monitoring and improvement. To mobilize these resources, the main task
for the bank is to identify potential customers who have excess funds and provide favorable conditions
for their placement. This is facilitated by the development of an effective deposit policy of the bank,
the introduction of new and high�quality deposit products with attractive price terms. Under the
influence of external factors and internal shortcomings of management processes today the issue
of rational formation of the optimal volume, structure and composition of the deposit portfolio and
manage it with the subsequent use of borrowed resources in active operations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Важливим елементом фінансової системи країни є

її банківська складова, тому комерційні банки повинні

вести ефективну й стійку ресурсну політику, спрямову�

ючи зусилля на нарощення своєї ресурсної бази та по�

кращення її якості. Останнім часом банки зазнають низ�

ки фінансових труднощів через неефективність проце�

су управління ресурсами та сукупність зовнішніх фак�

торів. Загострення конкурентної боротьби між банківсь�

кими установами щодо залучення ресурсів з депозит�

них джерел, формування на їх основі депозитної ресур�

сної бази, ефективного й раціонального її використан�

ня, маневрування коштами та формування стратегії й

політики своєї роботи в цьому напрямі потребують по�

стійного моніторингу та вдосконалення. Саме тому на

сьогодні актуальними залишаються проблеми щодо

формування оптимального за структурою (обсягами,

клієнтського каналу, термінами, валютою тощо) депо�

зитного портфеля та управління ним, ідентифікація ос�

новних чинників впливу на нього та своєчасне застосу�

вання відповідних заходів щодо його покращення та

вдосконалення. Такі заходи дозволяють забезпечити

комерційні банки достатніми обсягами депозитних ре�

сурсів, що визначає стратегічні засади розвитку як бан�

ківського сегменту, так і економіки України загалом.

Отже, проблемою дослідження виступає недоскона�

лість управлінських дій керівництва банківських уста�

нов щодо формування оптимального депозитного порт�

феля під впливом різних чинників в умовах сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вдосконалення процесу управління депозитним

портфелем банківських установ відіграє важливу роль

у системі загального банківського менеджменту, про

що свідчить постійна увага до вивчення даного аспек�

ту з боку дослідників — науковців та практиків. Досл�

ідженню проблем формування та управління депозит�

ним портфелем приділена увага таких вчених�еко�

номістів: Макаренко Ю.П. та Сагач Т.О. [2] розглядали

Ключові слова: банківські установи, комерційний банк, депозит, депозитний портфель, депозитна

діяльність, депозитні ресурси, ресурсна база.

Key words: banking institutions, commercial bank, deposit, deposit portfolio, deposit activity, deposit resources,

resource base.

проблеми формування депозитного портфеля банку в

умовах нестабільності його депозитної ресурсної бази,

серед яких відмічали недовіру клієнтів до банківсько�

го сектору, яка характеризувалася відтоком коштів з

депозитних рахунків. Також вони поділяли банки за

рівнем ризику відтоку коштів з вкладних рахунків та

надавали рекомендації щодо повернення вкладника�

ми коштів на них.

Матвєєва В.В., Гайдаржийська О.М. та Василен�

ко В.В. [3] розглядали ресурси банку, досліджуючи ре�

сурсну та депозитну політику банку, розглядали сутність

депозитного портфелю та напрями його формування,

зазначаючи проблеми й напрями забезпечення ефектив�

ності депозитної політики банку.

В.И. Бархатов [1] проводив аналізу ризиків за па�

сивними депозитними операціями. Особливу увагу при�

діляв методиці оптимізації управління депозитним пор�

тфелем комерційного банку.

Попри грунтовні напрацювання за порушеною про�

блемою, її баготоаспектність у наукових працях, їх на�

укова розробленість залишається невизначеною. Зок�

рема потребують узагальнення питання оцінки управ�

ління депозитним портфелем. Недостатньо висвітле�

ними є питання кількісного та якісного аналізу управ�

ління депозитним портфелем, оцінки цінової політики

та асортименту банківських продуктів у цьому напрямі

діяльності.

Постановка завдання полягає в поглибленні та

узагальненні теоретичних знань у сфері депозитного

менеджменту, оцінці процесу управління депозитним

портфелем на прикладі АТ "ОТП Банк" виявленні

(ідентифікації) головних тенденцій й існуючих на сьо�

годні недоліків, з наданням практичних рекомендацій,

які дозволять вітчизняним банкам покращити та

зміцнити свої позицій на фінансовому ринку шляхом

нарощення ресурсної бази завдяки депозитним вли�

ванням, оптимізувати структуру депозитного портфе�

ля збільшити ефективність діяльності у сфері вклад�

них операцій та зменшити недовіру населення до бан�

ківського сектора загалом, забезпечивши його роз�

виток.



41

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей управ�

ління депозитним портфелем комерційного банку, про�

ведення оцінки цього процесу на прикладі окремо взя�

тої банківської установи з визначенням проблем та фор�

муванням пропозицій щодо напрямів покращення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією з функцій банківських установ є мобіліза�

ційна, яка полягає у залученні необхідного обсягу ре�

сурсів і їх подальше перетворення у капітал. Вирішення

даних завдань пов'язане з умінням банків раціонально

формувати та використовувати ресурсну базу, яка ви�

ступає ключовою основою для провадження їх діяль�

ності. Ресурсну базу формують пасиви, які складають�

ся з власного капіталу та зобов'язань (коротко� та дов�

гострокових). Загалом більша частина фінансових ре�

сурсів формується саме за рахунок залучених та пози�

чених коштів, а не за рахунок власних.

Невід'ємною та переважною части�

ною ресурсної бази, за рахунок якої

банки здійснюють свої активні операції,

виступають залучені депозитні ресурси,

які формуються за рахунок проведен�

ня банківськими установами, як фінан�

совими посередниками на ринку фінан�

сових послуг, депозитних (вкладних)

операцій з клієнтами (домашніми госпо�

дарствами та корпоративним секто�

ром), які полягають у залученні їх тим�

часово вільних грошових коштів на до�

говірній основі (за визначену плату й на

визначений строк) та розміщення цих

фінансових ресурсів від свого імені, на

власний розсуд та ризик [9].

Від обсягу, складу, структури та

ціни залучення даного виду ресурсів, а

також системи управління ними, зале�

жать можливості банку підтримувати

свою ліквідність за найменшого рівня

витрат для досягнення мети своєї комерційної діяльності

— прибутку.

Сукупність залучених банком на договірній основі

коштів у депозити формують депозитний портфель бан�

ку, який являє собою на певну дату балансовий зали�

шок на поточних та депозитних рахунках (до запитання

та строкових) коштів клієнтів (юридичних та фізичних

осіб) [4; 10].

Депозитний портфель є важливою складовою ре�

сурсної бази банківської установи, а пошук напрямів

збільшення його обсягу, нових джерел залучень, опти�

мізації структури та диверсифікації ризиків, утримання

депозитів у довгостроковій перспективі набувають стра�

тегічного значення.

Пошук шляхів збільшення обсягів депозитних

вкладів, нових джерел, утримання депозитів (як існую�

чих, так і потенційних) у довгостроковій перспективі

набуває стратегічного значення не лише для подальшо�

го розвитку окремого банку, а для банківської системи

та національної економіки загалом.

Процес управління депозитним

портфелем комерційного банку є

безперервним і циклічним, тісно по�

в'язаний з його формуванням та,

доповнюючи думку Матвєєвої В.В.,

Гайдаржийської О.М., Василен�

ко В.В. [3] включає такі кроки:

1) аналіз "поточного (фактич�

ного)" стану депозитного портфе�

ля (оцінка руху коштів клієнтів на

депозитних та поточних рахунках);

2) планування "потенційного"

депозитного портфеля (орієнтація

на залучення потрібного обсягу

коштів від певних груп клієнтів, на

певний строк та в обумовленій ва�

люті);

3) організація депозитної діяль�

ності банку, розробка та реалізація

депозитної політики (поступове та

послідовне виконання завдань);

 
 
 
 

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

кількісний аналіз динаміки обсягу залучених коштів, а також 
кожної підгрупи  

структурний аналіз вкладів з визначенням питомої ваги 
(частки) кожної підгрупи в загальному обсязі залучень, а також 
частки депозитів у сукупних зобов’язаннях та пасивах 

аналіз сукупної ресурсної бази банку з виявленням частки 
депозитних ресурсів та основних напрямів їх використання 

оцінка актуальних депозитних продуктів та цінових умов 
залучення коштів у вклади 

Рис.1. Етапи оцінки процесу управління депозитним
портфелем комерційного банку

Джерело: побудовано та узагальнено авторами.
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Рис. 2. Динаміка обсягу депозитного портфеля та коштів
клієнтів у вкладах, млн грн

Джерело: побудовано авторами на основі [5; 7].
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4) мотиваційні дії щодо формування депозитного

портфеля (запровадження нових продуктів, вигідних

цінових умов, програм лояльності);

5) контроль за перебігом попередніх етапів та до�

сягненням кінцевої мети й результату.

Як бачимо, управління депозитним портфелем реа�

лізується через управлінські функції, передбачає цілес�

прямований вплив на внутрішні параметри серед яких

обсяг, склад, структура, форма залучень тощо.

Оцінку управління депозитним портфелем комер�

ційного банку, на нашу думку, доцільно здійснюють в

декілька етапів, використовуючи дані публічної фінан�

сової звітності банківських установ (рис. 1).

У ході проведення перших двох етапів також до�

цільно застосовувати порівняльний метод дослідження

депозитів залежно від групи клієнтів, строковості, у

розрізі валют тощо.

Для оцінки процесу управління депозитним портфе�

лем було обрано комерційний універсальний банк іно�

земної банківської групи зі 100% іноземним капіталом

— АТ "ОТП Банк", який віднесено Національним бан�

ком України до системно важливих [6].

Протягом 2015—2020 років ОТП Банк залучав кош�

ти з двох клієнтських каналів, а саме: від фізичних осіб

(населення, домогосподарств) та юридичних осіб (кор�

поративного сектора економіки). За весь аналізований

період простежується стабільне зростання обсягу де�

позитного портфеля та коштів у вкладах як фізичних,

так і юридичних осіб, що обумовлене доволі високим

рівнем довіри та позитивною репутацією банку на

вітчизняному рику депозитних послуг серед клієнтів, які

мають депозитні та поточні рахунки в цьому банку, та є

свідченням доволі міцної позиці банку на ринку (рис. 2).

Скорочення строкових депозитів не вплинуло на за�

гальний обсяг депозитного портфеля у вклади завдяки

покриттю таких зменшень стрімким ростом поточних ра�

хунків та депозиті до запитання (табл. 1). Скорочення

строкових депозитів першочергово обумовлено неста�

більністю політичної та, як наслідок, економічної ситу�

ації в країні у попередніх періодах. Ці фактори вплину�

ли на втрату довіри населення до банківських установ

та банківського системи загалом у довгостроковій пер�

спективі, що й спричинило відтік зазначених вкладів та

вкладників по всій банківській системі (у тому числі й в

ОТП Банку).

Збільшення обсягу поточних рахунків та депозитів

до запитання пояснюється їх перевагою для клієнтів під

час нестабільності економічної ситуації в країні, а саме

те, що за договором банківського вкладу, укладеного

до запитання, банк повинен видати вкладені кошти та

відсотки на першу вимогу вкладника (табл. 1). Хоча

відсотки за такими вкладами є нижчими, ніж ті, що на�

раховуються при укладанні строкового договору бан�

ківського вкладу.

Слід зауважити, що такі вклади є нестабільними ре�

сурсами, адже вони повинні бути повернені на першу

вимогу клієнта, що обмежує можливість їх використан�

ня банком для позикових (кредитних) та інвестиційних

операцій.

Водночас банку слід враховувати те, що збільшен�

ня вкладів до запитання, які слугують найбільш де�

шевим джерелом ресурсів банку, сприяє підвищенню

прибутковості операцій, проте послаблює ліквідність.

У той же час збільшення строкових вкладів знижує

прибутковість операцій, проте підвищує ліквідність

балансу.

Окрім розгляду зростання обсягів вкладень з різних

каналів та відповідно до їх строковості, доцільно розг�

лянути й їх структуру (вертикальний аналіз). Завдання

банківського менеджменту в цьому напрямі полягає у

визначенні та досягненні оптимального співвідношення

(структури) між різними групами клієнтів та видами де�

Показник 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.10.2020 

Фізичні особи 48,20 42,83 39,79 42,72 41,40 40,54 
Юридичні особи 51,80 57,17 60,21 57,28 58,60 59,46 
Строкові 
депозити 

41,48 26,77 15,42 15,76 15,51 14,80 

Поточні рахунки 
та депозити до 
запитання 

58,52 73,23 84,58 84,24 84,49 85,20 

Таблиця 2. Структура депозитного портфеля у розрізі клієнтських каналів та строковості, %

Джерело: побудовано авторами на основі [5; 7].

Клієнтський канал 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.10.2020 
Фізичні особи: 8 833 9 339 10 053 11 260 14 564 17 906 
- строкові депозити 5 579 3 586 2 726 2 855 4 345 3 961 
- поточні рахунки / 
депозити до запитання 3 254 5 752 7 327 8 405 10 219 13 944 

Юридичні особи: 9 492 12 464 15 214 15 096 20 615 26 265 
- строкові депозити 2 023 2 250 1 171 1 298 1 110 2 575 
- поточні рахунки / 
депозити до запитання 7 469 10 214 14 043 13 798 19 505 23 691 

Усього коштів клієнтів 18 325 21 802 25 267 26 355 35 179 44 171 

Таблиця 1. Обсяг залучених коштів депозитного портфеля у розрізі клієнтських каналів
та строковості залучень, млн грн

Джерело: побудовано авторами на основі [5; 7].
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позитів, яке відповідає депозитній політиці та меті діяль�

ності банківської установи.

Протягом аналізованого періоду в структурі депо�

зитного портфеля ОТП Банку переважаючими були кош�

ти від юридичних осіб, частка яких становила понад 50%

у сукупній величині вкладів щорічно, а значення коли�

валися від 51,80% до 60,21% депозитного портфеля

банку (табл. 2).

Можна зазначити, що ОТП Банк у своїй депозитній

діяльності та при формуванні свого депозитного порт�

феля більше орієнтований на залучення коштів у вкла�

ди від корпоративного сегменту ринку. Також варто заз�

начити, що за офіційною звітністю ОТП Банку понад

10% вкладів загального обсягу депозитного портфеля

були отримані у 2015 році від 7 клієнтів, у 2016 та 2018 ро�

ках від 8 клієнтів, 2018 року від 24 клієнтів та 2019 року

від 10 клієнтів з переважанням великих гривневих де�

позитів (від 500 тис.) [7].

З аналізу рахунків клієнтів простежується динаміка

щодо значної частки поточних рахунків та депозитів до

запитання у структурі депозитної ресурсної бази ОТП

Банку (табл. 2). Можна зазначити, що ОТП Банк у своїй

депозитній діяльності. На рахунках до запитання клієнти

банку, як правило, утримують залишки коштів, необхідні

для покриття найближчих поточних платежів. Збільшен�

ня обсягу поточних рахунків та депозитів до запитання є

негативним явищем, оскільки ресурси даного виду явля�

ють собою "нестабільні пасиви", а збільшення їх частки

впливає на ліквідність балансу та стабільність ресурсної

бази банку. Оскільки власник рахунку може у будь�який

час вилучити кошти, то найбільший ризик у ОТП Банку

пов'язаний саме з депозитами цього виду.

У структурі строкової складової депозитного порт�

феля ОТП Банку переважали кошти фізичних осіб,

значення яких значно коливалося від 73,39% на кінець

2015 року до 79,65% на кінець 2019 року. Ці показники

є свідченням прихильності населення щодо здійснення

строкових вкладів у цьому банку, на відміну від корпо�

ративного сектора. Збільшення частки строкових депо�

зитів сприяє підвищенню стабільності та надійності ре�

сурсної бази, що своєю чергою поліпшує ліквідність і

дає змогу активно розвивати кредитну діяльність.

Зі структури поточних рахунків та депозитів до запи�

тання простежується переважання частки юридичних

осіб, які тримають кошти на них для проведення та по�

криття свої поточних фінансових платежів. Чим більша

частка поточних рахунків депозитів до запитання в за�

гальному обсязі коштів клієнтів, тим більша можливість

виникнення проблем банку стосовно платоспроможності

та ліквідності. У складі структури коштів корпоративних

клієнтів залежно від галузі економіки протягом аналізо�

ваного періоду значну питому вагу мала торгівля, частка

якої становила понад 31%. Наступною за величиною пи�

томої ваги була галузь виробництва, частка якого була

дещо менша за торгівлю, проте у середньому становила

20 %. Як висновок на цьому етапі можемо зазначити, що

понад 50% коштів корпоративних клієнтів припадають

на 2 галузі економіки — торгівлю та виробництво.

У сукупних зобов'язаннях та валюті балансу ОТП

Банку переважають кошти корпоративного сектору. За�

Відсоткова ставка, % річних Депозитний продукт Строк гривня долар євро шв. франк 
Мінімальна 
сума вкладу 

Фізичні особи 
90-179 днів 5,5 
180-269 днів 
270-365 днів 

5,75 
Строковий депозит з 
виплатою відсотків після 
закінчення дії договору 

367-730 днів 6 

0,01 0,01 0,01 2000 UAH 
50 USD 
50 EUR 
50 CHF 

90-179 днів 5 
180-269 днів 
270-365 днів 

5,25 
Строковий депозит з 
щомісячною сплатою або 
капіталізацією відсотків 

367-730 днів 5,5 

0,01 0,01 – 2000 UAH 
50 USD 
50 EUR 
 

Ощадний банківський вклад 
з щомісячною виплатою 
процентів «Зручні гроші +» 

безстроковий 5,5 0,01 0,01 – 300 UAH 
10 USD 
10 EUR 

Ощадний банківський вклад 
з щомісячною виплатою 
процентів «Доступні гроші» 

безстроковий 5,5 – – – 100 UAH 

Депозитний вклад на дитину 
до настання повноліття 

до повноліття – 0,01 0,01 – 20 USD 
20 EUR 

3 місяці 6,5 
6 місяців 6,75 

Строковий депозит 
«Преміальний» 

12 місяців 7 

– – – 100 000 UAH 

30-59 5,3 
60-89 5,5 
90-119 5,7 

Депозитна лінія для ФОП 

120-180 6 

– – – необмежена 

Вклад на вимогу «Вільний» 
для ФОП 

безстроковий 4,5 0,01 – – необмежена 

Юридичні особи 
Депозитна лінія від 1 дня до 1 року 

(більш 1 року) 
індивідуально – необмежена 

Депозит на вимогу «Call 
deposit» 

безстроковий 3 0,1 0,01 – необмежена 

Таблиця 3. Перелік депозитних продуктів, умов по ним станом
на грудень 2020 року

Джерело: побудовано авторами на основі [8].
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боргованість перед НБУ та емітовані боргові цінні па�

пери в ОТП Банку відсутні.

У загальному підсумку можна зазначити, що банк

функціонує переважно за рахунок залучених коштів від

юридичних та фізичних осіб, що є цілком нормальним у

банківській практиці. Їх частка протягом аналізованого

періоду коливалася від 93,93% до 97,89% по зобов'я�

заннях та від 68,31% до 87,80% по валюті балансу.

Переважання коштів клієнтів пояснюється, зокрема,

через їх відносну дешевизну, порівняно з міжбанківсь�

ким кредитування та кредитами рефінансування НБУ.

Переважну частку в структурі забезпечення зобо�

в'язань банку коштами клієнтів становили гарантії бан�

ку перед бенефіціарами, а загальна частка рахунків

клієнтів, що були використані в якості забезпечення не

перевищувала 5,04% їх загального обсягу. В подаль�

ших роках структура дещо змінилася, а основну частку

у забезпеченні зобов'язань банку рахунками клієнтів

почали становити кредити (понад 80%). Водночас за�

гальний обсяг рахунків клієнтів, що були використані в

якості забезпечення не перевищував 3,36%.

Депозитна політика ОТП Банку націлена на залучен�

ня необхідного обсягу ресурсів, пошук найефектив�

ніших джерел їх акумуляції та включає розробку й впро�

вадження депозитних продуктів, дотримуючись задек�

ларованої цінової політики, виконуючи поставлені стра�

тегічні та тактичні завдання з метою забезпечення рен�

табельності, ліквідності та загального розвитку бан�

ківської установи.

ОТП Банк пропонує широкий асортимент депозит�

них продуктів як для населення, так і для корпоратив�

ного сектора (табл. 3). Можна зазначити, що ОТП Банк

у своїй депозитній діяльності. Різні відсоткові ставки,

терміни та інші умови договору дозволяють обрати

клієнтам найбільш прийнятний варіант вкладення тим�

часово вільних коштів. Оформити депозит можна у

відділенні банку, або ж через систему інтернет�банкін�

гу OTP Smart, з можливістю отримання "бонусу" до роз�

міру відсоткової ставки в 0,5% для деяких вкладів

фізичних осіб. Сервіс дозволяє дистанційно керувати

депозитами: поповнювати їх, знімати кошти з рахунків,

відкривати строкові та поточні депозити, переглядати

інформацію та виписки, переоформлювати депозити на

новий строк тощо.

Клієнти банку, при прийнятті того чи іншого рішен�

ня про вкладання власних вільних коштів у вклади, як

правило, керуються такими критеріями: надійність бан�

ківської установи, асортимент депозитних продуктів та

цінові умови по ним, а також рівень і якість обслугову�

вання.

Важливим завданням при формуванні депозитного

портфеля банку є процес планування роботи в аспекті

залучення депозитних ресурсів та оцінка можливої ве�

личини залишку коштів клієнтів, для проведення за їх

рахунок активних операцій. Окрім того, ці ресурси ма�

ють відповідати двом критеріям одночасно: стабільність

та відносна дешевизна.

Управління депозитною діяльністю дає банку мож�

ливість щодо формування оптимальної структури де�

позитного портфеля та захист від різного роду ризиків

ринку. Пропонуємо виділити ключові фактори, які чи�

нять вплив на управління депозитним портфелем ко�

мерційного банку, поділяючи їх на зовнішні та

внутрішні.

До зовнішніх (некерованих) ми пропонуємо відне�

сти: політико�економічну ситуацію, стан соціального

середовища, законодавчу базу, політику регулятора,

стан системи страхування вкладів та поведінку конку�

рентів та споживачів.

До внутрішніх (керованих), тобто тих, на які банк

може безпосередньо впливати, відносимо стан систе�

ми управління інструментарієм цінового та нецінового

характеру, а також кількісними та якісними параметра�

ми депозитного портфеля.

Основними проблемами в управлінні банківським

депозитним портфелем на прикладі ОТП Банк є неопти�

мальність його структури: переважання частки поточних

рахунків [4] та депозитів до запитання, а також валют�

них вкладів, що впливає на ліквідність балансу і не

сприяє стійкості та надійності ресурсної бази.

До проблем залучення коштів від клієнтів на депо�

зитні рахунки варто віднести: низькі відсоткові ставки

при вкладенні коштів на депозит до запитання та вкла�

ди в іноземній валюті, агресивна політика багатьох

банків щодо підключення накопичувальних послуг типу

"скарбничка", пролонгації депозитних договорів і на�

явність певних труднощів із поверненням суми вкладу

навіть після закінчення строку договору, суворі умови і

штрафи у разі дострокового розірвання депозитного

договору.

ВИСНОВКИ
На сьогодні ОТП Банк є доволі надійним банком в

Україні, який провадить свою діяльність доволі вели�

кий період часу та займає провідні позиції на вітчизня�

ному ринку. Саме тому багато громадян не бояться до�

віряти свої вільні кошти цій організації. Банк є учасни�

ком Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(ФГВФО), який гарантує кожному вкладнику банку

відшкодування граничного розміру коштів за депози�

тами (200 тис. грн), незалежно від кількості вкладів у

одному банку. Суми понад ліміт поверненню не підля�

гає.

Процес управління депозитним портфелем перед�

бачає застосування банком як цінових, так і нецінових

(маркетинговий підхід) методів управління. Впровад�

ження ОТП Банком процесу бенчмаркінгу в управління

депозитним портфелем дозволить виявити ключові пе�

реваги та недоліки у порівнянні з банками�конкурента�

ми чи "банком�взірцем" в цьому напрямі діяльності,

своєчасно реагувати на зміни внутрішнього й зовнішнь�

ого середовища, запроваджувати унікальні депозитні

продукти тощо.

Основними завданнями, які стоять перед банком та

поточну перспективу є: мінімізація витрат на залучення

коштів у вклади, нарощення обсягу депозитного порт�

феля з оптимізацією його структури (мінімізація обсягу

депозитів до запитання та поточних рахунків, зменшен�

ня кількості вкладів у валюті).

Оскільки одним з ключових завдань банків є по�

легшення життя клієнтів в аспекті надання банківсь�

ких послуг, то в подальших періодах ОТП Банку слід

дотримуватись процесу стратегії діджиталізації відно�

син клієнтами у вирішенні всіх фінансових питань, у
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тому числі й у депозитній сфері, що послугує спро�

щену процесу обслуговування. Банку слід вдатися до

нарощення депозитної ресурсної бази шляхом залу�

чення нових категорій клієнтів, розробкою нових

інноваційних депозитних продуктів з вигідними ціно�

вими умовами, покращення загального рівня обслу�

говування тощо.

Застосування висунутих рекомендацій, на думку

авторів, дозволить банку ефективніше здійснювати

управлінський процес в контексті депозитного портфе�

ля.

Література:

1. Бархатов В.И. Особенности управления депозит�

ным портфелем коммерческого банка в современных

условиях [Электронный ресурс] / В.И. Бархатов —

2009. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/

article/n/osobennosti�upravleniya�depozitnym�

portfelem�kommercheskogo�banka�v�sovremennyh�

usloviyah/viewer (дата звернення 11.12.2020).

2. Макаренко Ю.П., Сагач Т.О. Проблеми формуван�

ня депозитного портфеля банків в умовах нестабільності

депозитної бази та шляхи їх вирішення [Електронний

ресурс] / Ю.П. Макаренко, Т.О. Сагач — 2016. — Ре�

жим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/

1_2016/5.pdf (дата звернення 11.12.2020).

3. Матвєєв В.В., Гайдаржийська О.М., Василенко

В.В. Дослідження депозитного портфелю як інстру�

менту ресурсної політики банку [Електронний ресурс]

/ В.В. Матвєєв, О.М. Гайдаржийська, В.В. Василенко /

/ Молодий вчений. — 2018. — Режим доступу: http://

www.molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/

146.pdf (дата звернення 11.12.2020).

4. Мельничук Н.Ю., Ковальчук С.С. Депозитна діяль�

ність банківських установ у контексті формування їхньої

ресурсної бази [Електронний ресурс] / Н.Ю. Мельничук,

С.С. Ковальчук — 2020. — Режим доступу: http://

scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/1_67_2020/

28.pdf (дата звернення 11.12.2020).

5. Національний банк України " Дані наглядової ста�

тистики: згруповані балансові залишки банків України"

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://

bank.gov.ua/files/stat/Aggregation_new.zip (дата

звернення 11.12.2020).

6. Національний банк України "Перелік системно

важливих банків" [Електронний ресурс]. — Режим до�

ступу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy�

bank�onoviv�perelik�sistemno�vajlivih�bankiv (дата звер�

нення 11.12.2020).

7. Офіційна річна звітність АТ "ОТП Банк" [Елект�

ронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.otp�

bank.com.ua/about/informations/annual�reports/ (дата

звернення 11.12.2020).

8. Офіційний сайт АТ "ОТП Банк" [Електронний ре�

сурс]. — Режим доступу: https://www.otpbank.�

com.ua/ (дата звернення 11.12.2020).

9. Про затвердження Положення про порядок

здійснення банками України вкладних (депозитних) опе�

рацій: Постанова Правління Національного Банку Украї�

ни від 03.12.2003 № 516. Дата оновлення 14.10.2020.

— Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/z1256�03#Text (дата звернення 11.12.2020).

10. Рущишин Н.М., Милян І.І. Сучасний стан та на�

прями розвитку депозитної діяльності банків Украї�

ни [Електронний ресурс] / Н.М. Рущишин, І.І. Милян. —

2019. — Режим доступу: http://visnyk�onu.od.ua/

journal/2019_24_2/22.pdf (дата звернення

11.12.2020).

References:

1. Barkhatov, V.I. (2009), "Features of management

of the deposit portfolio of a commercial bank in modern

conditions", Bulletin of Chelyabinsk State University, vol.

1, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/

osobennosti�upravleniya�depozitnym�portfelem�kommer�

cheskogo�banka�v�sovremennyh�usloviyah/viewer

(Accessed 11 December 2020).

2. Makarenko, Yu.P. and Sagach, T.O. (2016),

"Problems of formation of the deposit portfolio of banks

in the conditions of instability of the deposit base and ways

of their solution", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1,

available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/

1_2016/5.pdf (Accessed 11 December 2020).

3. Matveev, V. Gaidarzhiyskaya, O. and Vasilenko, V.

(2018), "Research of the deposit portfolio as an

instrument of the bank's resource policy", Molodyj

vchenyj, vol. 3, available at: http://www.molodyv�

cheny.in.ua/files/journal/2018/3/146.pdf (Accessed

11 December 2020).

4. Melnichuk, N.Yu. and Kovalchuk, S.S. (2020),

"Deposit activity of banking institutions in the context of

formation of their resource base", Scientific View:

Economics and Management, vol. 1, available at: http://

scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/1_67_2020/

28.pdf (Accessed 11 December 2020).

5. National Bank of Ukraine (2020), "Data of

supervisory statistics: grouped balance sheets of banks

of Ukraine", available at: https://bank.gov.ua/files/

stat/Aggregation_new.zip (Accessed 11 December

2020).

6. National Bank of Ukraine (2020), "List of syste�

mically important banks", available at: https://

bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy�bank�onoviv�

perelik�sistemno�vajlivih�bankiv (Accessed 11 December

2020).

7. The official site of OTP Bank JSC (2020), "The

official annual reporting of OTP Bank JSC", available at:

https://www.otpbank.com.ua/about/informations/

annual�reports (Accessed 11 December 2020).

8. The official site of OTP Bank JSC (2020), "Deposit

products", available at: https://www.otpbank.com.ua/

(Accessed 11 December 2020).

9. National Bank of Ukraine (2003), Resolution "On

approval of the Regulations on the procedure for carrying

out deposit operations by Ukrainian banks", available at:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256�

03#Text (Accessed 11 December 2020).

10. Ruschishin, N.M. and Milyan, I.I. (2019), "The

current state and directions of development of deposit

activity of banks of Ukraine", Odessa National University

Herald. Library studies, Bibliography studies, Bibliology,

vol. 7, available at: http://visnyk�onu.od.ua/journal/

2019_24_2/22.pdf (Accessed 11 December 2020).

Стаття надійшла до редакції 17.12.2020 р.



Інвестиції: практика та досвід № 1/202146

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

УДК 336.71

І. П. Васильчук,
д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна
ORCID ID: 0000900029787292738
А. О. Соколов,
студент магістратури, Державний університет економіки і технологій,
м. Кривий Ріг, Україна
ORCID ID: 0000900029128893045

ІНВЕСТИЦІЇ БІЗНЕСУ У СТАЛИЙ
РОЗВИТОК: КРАЩІ ПРАКТИКИ
ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ

DOI: 10.32702/2306�6814.2021.1.46

I. Vasylchuk,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance,
Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine
A. Sokolov,
Master's student, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

BUSINESS INVESTMENTS IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT: BEST PRACTICES OF DOMESTIC
COMPANIES

У статті досліджено "кращі практики" інвестицій бізнесу у проєкти сталого розвитку. Зав�
дання дослідження: оцінити стан та тенденції інвестування у проєкти за напрямами сталого
розвитку на прикладі компанії "Метінвест" та підтвердити/спростувати гіпотези щодо залеж�
ності обсягів таких інвестицій від величини доходів і фінансових результатів компанії. Аналіз
обсягів інвестування Метінвесту у проєкти сталого розвитку за 2008—2019 роки встановив, що
динаміка інвестицій демонструє мінливу тенденцію, яка укладається у певні цикли розвитку
компанії.

Для тестування гіпотез щодо впливу на обсяги інвестицій у проєкти сталого розвитку таких
чинників, як величина чистих доходів та чистих фінансових результатів компанії використано
методи кореляційного аналізу та дескриптивної статистики. За результатами тестування вста�
новлено, що між обсягами інвестицій у проєкти захисту довкілля і безпеки праці та величиною
чистої виручки (гіпотеза1) є позитивний і значний зв'язок. Для соціальних інвестицій такого
зв'язку не встановлено. Гіпотезу щодо зв'язку між обсягами інвестицій у сталий розвиток та
величиною чистого прибутку не було підтверджено.

Sustainable development and corporate social responsibility have become the most important tools
for managing the activities of modern companies. The purpose of the article is to research the "best
practices" of business investments in sustainable development. Research objectives: 1) to assess
the state and trends of the investments in projects in the areas of sustainable development on the
example of Metinvest; 2) confirm / refute the hypotheses about the dependence of the volume of
sustainable development investments on the amount of income (hypothesis 1) and the financial results
(hypothesis 2) of the company.

It was found that the company has identified priority goals for itself in the main areas of sustainable
development and has integrated environmental, social and corporate governance issues (ESG�issues)
into its business decisions. It has been confirmed that Metinvest's activities put significant pressure
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЗВ'ЯЗОК З
НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Бізнесу доводиться відігравати життєво важливу

роль у переході до сталого розвитку. Сталий розвиток

та корпоративна соціальна відповідальність стали най�

важливішими інструментами управління діяльністю су�

часних компаній. З прийняттям у вересні 2015 року на

Саміті ООН 17�ти Цілей сталого розвитку до 2030 року

(ЦСР�2030), все більша кількість компаній грунтують

свої стратегії на принципах сталого розвитку та інтегру�

ють цілі сталого розвитку у свої бізнес�процеси. Ком�

панії розглядають ЦСР як невід'ємну частину їх стра�

тегії конкурентоспроможності, та усвідомили, що відпо�

відальний бізнес може привести до більш стійкого зро�

стання, нових ринкових можливостей і максимізації вар�

тості як для акціонерів, так і для інших стейкхолдерів

[1, с. 203—204]. Тому сталий розвиток стає критично

важливим як для бізнесу, так і для майбутнього плане�

ти та людства загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика сталого розвитку на рівні корпорацій

віднедавна увійшла у науковий дискурс, а до цього роз�

глядалася у контексті корпоративної соціальної відпо�

відальності. Питання інтеграції засад сталого розвитку

у діяльність компаній різних організаційно�правових

форм в останні роки розглядаються у працях вітчизня�

них науковців, зокрема Х. Гальчак [2], Л. Зайцевої [3],

Л. Квятковської [4], Ш. Омарова, В. Хаустової [5],

С. Пакуліна, А. Пакуліної [6] та багатьох інших вчених.

Складність та неоднозначність розуміння поняття

сталого розвитку зумовлюють різні підходи до його

трактування, проте переважна більшість науковців грун�

тують свої визначення на триєдиній концепції сталого

розвитку, яка передбачає єдність 3�х "Р" (people, planet,

profit — люди, планета, прибуток). Екстраполяція мак�

on the environment and company is one of the largest pollutants in Ukraine. Therefore, significant
amounts of funds are allocated by the company to implement projects to protect the environment.
Metinvest has programs on labor protection and industrial safety, which also receive significant funds.
The company implements social investment projects in support programs for local communities. It
has been established that the share of environmental investments in total sustainable development
investments throughout the years fluctuates within 70—79%, and the share of social investments
ranges from 1% to 4% throughout the years.

Analysis of Metinvest's investment volumes in sustainable development projects in 2008—2019
revealed that the dynamics of investments demonstrates a changing trend, which consists in certain
cycles of the company's development.

Methods of correlation analysis and descriptive statistics were used to test hypotheses about the
influence of such factors as the amount of net revenue and net financial results on the volume of
company's sustainable development investments. Based on the test results, it was found that there
is a positive and significant relationship between the volume of investments in environmental
protection and labor safety projects and the amount of net revenue (hypothesis 1). No such
relationship has been established for social investment. The hypothesis about the dependence of
investment in sustainable development on the amount of net profit has not been confirmed.

Ключові слова: сталий розвиток, корпорація, інвестиції бізнесу, кореляційний аналіз.

Key words: sustainable development, corporation, business investment, correlation analysis.

роекономічної концепції на рівень організації привела

до розуміння сталого розвитку корпорації як збалан�

сованого розвитку, що узгоджує три основні компонен�

ти — економічну, екологічну та соціальну. Крім того,

більшість визначень спирається на необхідність забез�

печення умов для розвитку майбутніх поколінь без шко�

ди планеті і людству.

В. Хаустова, Ш. Омаров досліджують сутність ста�

лого розвитку корпорацій і зазначають, що ця концеп�

ція грунтується на концепції "потрійного критерію"

(triple bottom line — TBL) Дж. Елкінгтона, який запро�

понував розглядати в єдності три виміри — економіч�

ний, екологічний та соціальний (EES) [5, с. 268]. Згідно

з іншим підходом трактування дефініції "сталий розви�

ток корпорації" має поєднувати у собі три складові: по�

перше, це єдність економічної, екологічної та соціаль�

ної перспектив (цілей) діяльності корпорації, по�друге,

забезпечення її довгострокового розвитку та створен�

ня вартості для стейкхолдерів; по�третє, забезпечення

корпоративної стійкості за рахунок управління ризика�

ми [7, с. 257]. На сьогодні концепція отримала розши�

рене тлумачення, перетворившись у концепцію чотири�

вимірного критерію, в якій четвертий вимір — управлі�

нський (ESG) [5, с. 268].

K. Зайцева вважає, що перехід до парадигми кор�

поративної стійкості пов'язаний не стільки з бажанням

великих компаній сприяти потребам суспільства, скільки

з елементарної необхідністю власного виживання [3,

c. 59], а Л. Квятковська наголошує, що сталий розвиток

характеризує гарантію цілеспрямованості руху компанії

у сьогоденні і прогнозованому майбутньому [4, с. 86].

С. Пакулін та А. Пакуліна акцентують увагу на тому, що

компанія зможе досягти цілей сталого розвитку шляхом

впровадження соціально�відповідального типу пове�

дінки у зовнішньому середовищі [6].

Віддаючи належне науковому доробку вчених слід

зазначити, що подальшого розвитку потребують при�

кладні аспекти використання інструментів та методів
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імплементації принципів сталого розвитку у корпоратив�

ну стратегію та бізнес�процеси. Тому вивчення "кращих

практик" ведення сталого бізнесу передовими вітчизня�

ними компаніями та адаптація їх досвіду до особливос�

тей діяльності конкретної компанії є запорукою успіху

досягнення ЦСР�2030.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є дослідження "кращих практик" інве�

стицій бізнесу у сталий розвиток. Завдання досліджен�

ня: 1) оцінити стан та тенденції інвестування у проекти

за напрямами сталого розвитку на прикладі компанії

"Метінвест"; 2) підтвердити/спростувати гіпотези щодо

залежності обсягів інвестицій у сталий розвиток від об�

сягів доходів (гіпотеза 1) і фінансових результатів ком�

панії (гіпотеза 2).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вітчизняні компанії не можуть залишатися осторонь

процесів, що відбуваються у глобальному світі, і долу�

чаються до реалізації Цілей сталого розвитку ООН.

Особливо, якщо компанія в Україні є частиною міжна�

родної, або ж представляє собою "великий" бізнес, який

реалізує свою продукцію на експорт та зацікавлений у

отриманні фінансування на закордонних ринках. Знач�

на кількість великих українських компаній вже має роз�

роблені політики з корпоративної соціальної відпові�

дальності (КСВ), а віднедавна інкорпорує Цілі сталого

розвитку та його принципи у свою бізнес�стратегію [8;

9]. Не виключенням є і компанія "Метінвест" (Група "Ме�

тінвест"), досвід діяльності якої у напрямах сталого роз�

витку може розглядатися як "кращі практики" ведення

сталого бізнесу. Починаючи з 2017 року, компанія "Ме�

тінвест" складає відповідний нефінансовий звіт — звіт

зі сталого розвитку.

За інформацією компанії "Метінвест" гармонізував

свій підхід до забезпечення сталого розвитку відповід�

но до ЦСР�2030, що стали загальновизнаною основою

для вирішення проблем у цій сфері. "Метінвест" визнає

17 Цілей сталого розвитку та сприяє їхньому досягнен�

ню на місцевому, національному та міжнародному

рівнях [10; 11]. Компанія визначила для себе пріоритетні

цілі за основними напрямами сталого розвитку та інтег�

рувала екологічні, соціальні та питання ефективності

корпоративного управляння (ESG�питання) у прийняття

своїх бізнес�рішень та відстежує світові тренди їх ана�

лізу. Такий підхід до питань ESG розглядається як дуже

важливий компонент довгострокової конкурентоспро�

можності компанії порівняно з провідними світовими ме�

талургійними і гірничодобувними компаніями [11, c.

21; 12, c. 14]. "Метінвест" фінансує проекти зі сталого

розвитку згідно з визначеними цілями, зокрема проек�

ти, спрямовані на забезпечення безпечних умов праці

та добробуту працівників компанії, розвиток та навчан�

ня персоналу, зменшення впливу на довкілля, раціональ�

не використання природних та енергетичних ресурсів,

а також на розвиток місцевих громад.

Аналіз показав, що діяльність компанії "Метінвест"

спричиняє значний тиск на довкілля і вона є одним із

найбільших забруднювачів в Україні: у 2019 році загаль�

на сума викидів у повітря різних забруднюючих речо�

вин склала 354,0 тис. тонн або більше 14% від загаль�

ного обсягу викидів в Україні; обсяги споживання води

склали 614 млн м куб. або майже 13% від всього обся�

гу спожитої води промисловими об'єктами в Україні;

вироблено промислових відходів 234 млн тонн, з яких

94% — безпечні відходи гірничодобувних підприємств

компанії (хвости збагачення, покришні породи), проте

які займають значні земельні ділянки [11; 13].

Зважаючи на ці особливості діяльності, значні об�

сяги коштів спрямовуються компанією на реалізацію

екологічних цілей і захист навколишнього середовища

(рис. 1).

Рисунок демонструє мінливу динаміку обсягів інве�

стицій, проте яка узгоджується із загальноекономічни�

ми трендами, циклами розвитку вітчизняної економіки

та кон'юнктурою ринку залізорудної сировини (ЗРС) і

металургійної продукції: 2008—2009 роки — світова

фінансова криза; 2011—2013 роки — відновлення гло�

бальної економіки та підвищення попиту і цін на ЗРС;

2014—2015 роки — втрата компанією "Метінвест" час�

тини своїх активів у Донецькій області; 2016—2019 роки

— макроекономічна стабілізація та розширення ком�

панії за рахунок операцій з придбання профільних ак�

тивів (або частки).

Згідно з визначеною метою дослідження було по�

ставлено завдання дослідити вплив чинників на обсяги

екологічних інвестицій компанії, зокрема їх залежність
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Інвестиції (витрати) в природоохоронні заходи

Рис. 1. Динаміка інвестицій у природоохоронні заходи компанії "Метінвест"
за 2008—2019 роки

Джерело: складено авторами на основі звітності компанії [10; 11; 14].
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від обсягів доходів та фінансових результатів (гіпотеза

1, 2). Для підтвердження гіпотез було використано ме�

тод кореляційного аналізу.

Аналіз тісноти зв'язку між коливанням показників

обсягів чистої виручки та обсягів екологічних інвестицій

компанії (гіпотеза 1) за період

2008—2019 роки виявив, що ко�

ефіцієнт кореляції складає 0,74, що

є свідченням достатньо високої обу�

мовленості інвестицій у природо�

охоронні заходами ситуацією з от�

риманням доходів компанією (рис.

2). Кореляційний аналіз за той же

період для показників екологічних

інвестицій і чистого прибутку (гіпо�

теза 2) не виявив тісного зв'язку (ко�

ефіцієнт кореляції = 0,15). На цій

підставі можна стверджувати, що

рішення щодо спрямування інвес�

тицій у природоохоронні проекти та

обсяги цих інвестицій залежать від

доходів компанії, зокрема від об�

сягів її виручки, та не залежать від

обсягів прибутку.

Встановлено, що компанія переважно здійснює

поточні інвестиції у захист довкілля (у 2018 році —

171 млн дол. США, у 2019 році — 229 млн дол. США) і

значно менше спрямовує на капітальні інвестиції (у

2018 році — 92 млн дол. США, у 2019 році — 155 млн
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Рис. 2. Співвідношення витрат на природоохоронні заходи та обсягів чистої виручки компанії
"Метінвест" за 2008—2019 роки

Джерело: складено авторами на основі звітності компанії [10—12;14].
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Інвестиції в охорону праці та промислову безпеку

Рис. 3. Динаміка інвестицій у охорону праці та промислову
безпеку компанії "Метінвест" за 2008—2019 роки

Джерело: складено авторами на основі звітності компанії [10; 11; 14].
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Рис. 4. Співвідношення соціальних інвестицій та обсягів чистого прибутку компанії "Метінвест"
за 2008—2019 роки

Джерело: складено авторами на основі звітності компанії [10; 11; 14].
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дол. США). Це не дозволяє здійснювати великомасш�

табні перетворення і нове будівництво, тому переваж�

но реалізуються проекти з екологічної модернізації ви�

робництва. Так, у 2019 році загальна вартість проектів,

реалізованих на металургійних підприємствах "Азов�

сталь" та ММК імені Ілліча, становить 89 млн дол. США.

Для зменшення викидів забруднюючих речовин в ат�

мосферу проведено масштабне технічне обслуговуван�

ня печей Авдіївського коксохімічного заводу, "Запор�

іжкокс" та реалізовано інші проекти [11, c. 54]. Метін�

вест впроваджує низку ініціатив для збереження біор�

ізноманіття та рекультивації земель у регіонах присут�

ності, відновлення річок.

З 2013 року компанія працює над впровадженням

системи енергетичного менеджменту, яка відповідає

вимогам міжнародному стандарту ISO 50001:2011. Вісім

підприємств Метінвесту провели сертифікацію своїх си�

стем енергетичного менеджменту відповідно до вимог

стандарту [11, c. 62]. У 2019 році Метінвест витратив

6,9 млн дол. США на програми з енергоефективності

[11, c. 64].

Одним із важливих напрямів діяльності Метінвесту

у сфері сталого розвитку є реалізація соціальних про�

ектів, орієнтованих на внутрішніх та зовнішніх стейкхол�

дерів. Оскільки гірничо�видобувне та металургійне ви�

робництво має високий рівень травматизму та потребує

важкої праці, у Метінвесті діють програми з охорони

праці та промислової безпеки (ОП і ПБ). Так, на кінець

2019 року діють 15 корпоративних стандартів у сфері

ОП і ПБ. Вони забезпечують єдиний підхід до охорони

праці, здоров'я і промислової безпеки як на підприєм�

ствах Групи "Метінвест", так і у підрядних організацій.

У 2019 році Метінвест став першою в Україні компанією,

яка отримала сертифікат Vision Zero від Міжнародної

асоціації соціального забезпечення (ISSA) [11, c. 86].

Компанія нарощує інвестиції у ОП і ПБ (рис. 3).
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Освіта; 1,6; 
14%

Спорт і 
культура; 1,9; 

17%

Підвищення 
активності 
місцевих 

громад; 0,3; 3%

Благодійність; 
0,2; 2%

Екологічна 
культура; 1,6; 

14%

Рис. 5. Структура інвестицій Метінвесту
у Програму соціального партнерства у 2019 році, млн дол. США

Джерело: складено авторами на основі звітності компанії [11].

Показники 
Інвестиції 
у захист 
довкілля 

Інвестицій у 
охорону 
праці та 

промислову 
безпеку 

Соціальні 
інвестиції

Сукупні 
інвестиції 
у сталий 
розвиток 

Середнє 
значення 

292 88,4 7,7 390,5 

Медіана 259 81,6 7,4 344,7 
Максимальне 
значення 

481,2 134,8 12,5 628,5 

Мінімальне 
значення 

167,3 59 628,5 229,3 

Стандартне 
відхилення  

115,3 26,1 3,3 143,9 

Коефіцієнт 
варіації 

0,39 0,30 0,43 0,37 

 Результати кореляційного аналізу  
(коефіцієнт кореляції) 

Чиста виручка 
від реалізації 
продукції  

0,74 0,69 0,44 0,74 

Чистий 
прибуток  

0,15 0,19 0,39 0,17 

Таблиця 1. Дескриптивна статистика вибіркової сукупності

Джерело: розраховано авторами.
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Аналіз обумовленості інвестицій у охорону праці та

промислову безпеку таким чинником, як обсяги чистої

виручки, виявив, що обсяги інвестицій залежать від от�

римання компанією доходів від своєї діяльності (ко�

ефіцієнт кореляції = 0,69). А от залежність між обсяга�

ми інвестицій у безпеку та обсягами чистого прибутку

компанії, як і у випадку з природоохоронними інвести�

ціями, не простежується (коефіцієнт кореляції = 0,19).

У межах реалізації соціальних проектів, орієнтова�

них на внутрішніх стейкхолдерів, "Метінвест" приділяє

увагу підготовці та розвитку працівників. Протягом 2019

року пройшли навчання за внутрішніми менеджерськи�

ми програмами 8196 працівників, та було інвестовано у

розвиток працівників 5,8 млн дол. США [11, с. 78].

Ще одним важливим напрямом у сфері підтримки

сталого розвитку є соціальні програми "Метінвесту",

спрямовані на розвиток місцевих громад. "Метінвест"

декларує, що інвестиції мають бути корисними для лю�

дей, підвищувати якість життя та допомагати розвитку

міст. З цією метою розроблені корпоративні соціальні

програми і програми соціального партнерства. Загалом

за 12 років "Метінвест" інвестував у розвиток місцевих

громад близько 102 млн дол. США, до того ж п'ята частина

цих інвестицій (20,9 млн дол. США) припадає на 2017—

2018 роки [11, с. 99—100].

Оскільки соціальні інвестиції переважно здійсню�

ються за рахунок чистого прибутку, то доцільно дослі�

дити тісноту взаємозв'язку між показниками та виявити

спростування або підтвердження гіпотези 2 (рис.4).

За даними рисунку не простежується тісний зв'язок

між поведінкою показників, що підтверджує і розраху�

нок коефіцієнту кореляції, який складає 0,39, а тіснота

зв'язку між обсягами соціальних інвестицій та чистої

виручки також є незначна — коефіцієнт кореляції скла�

дає 0,44. Таким чином, не можна виділити чіткої тен�

денції, хоча по окремих особливо прибуткових роках

компанія збільшувала обсяги соціальних інвестицій у

розвиток працівників та місцевих громад.

У структурі інвестицій "Метінвесту" згідно з програ�

мами соціального партнерства переважають інвестиції у

соціальну інфраструктуру у місцях присутності компанії

— майже 64% або 13,4 млн дол. США у 2017—2018 ро�

ках та 4,8 млн дол. США або 41% у 2019 році (рис. 5).

У розвиток екологічної культури компанія вклала

1,9 млн дол. США або 9% від всіх соціальних інвестицій

за 2017—2018 роки та 1,6 млн дол. США або 14% у

2019 році. У підтримку культури та спорту за 2019 рік

було спрямовано майже17% від загального обсягу інвес�

тицій, 9% — в охорону здоров'я та 14% у освітні проєкти.

Загалом слід зазначити, що частка природоохорон�

них інвестицій у сукупних інвестиціях у сталий розвиток

протягом всіх років коливається у межах 70—79%, а

частка соціальних інвестицій коливається у межах від

1% до 4% протягом всіх років. Таким чином, можемо

зробити висновок, що компанія "Метінвест" протягом

12 років поспіль інвестує кошти у екологічні та соціальні

проєкти за напрямами. Однак обсяги цих інвестицій

різняться за роками та вирізняються мінливою динамі�

кою, хоча рівень мінливості є нижче середнього. Це

підтверджують дані дескриптивної статистики (табл. 1).

Проведене тестування гіпотези 1 щодо впливу та�

кого чинника як обсяги чистої виручки на обсяги інвес�

тицій у сталий розвиток виявило наявність позитивного

і значного зв'язку (окрім обсягів соціальних інвестицій),

що підтвердив рівень коефіцієнта кореляції (див. табл. 1).

Причинами низького рівня зв'язку між обсягами соціаль�

них інвестицій і чистою виручкою може бути як висока

мінливість показників соціальних інвестицій за роками,

так і незначні їх суми у порівнянні з іншими видами та

сукупним обсягом. З економічної точки зору пояснен�

ням може бути все ж таки низька пріоритетність соц�

іальних інвестицій для бізнесу, оскільки такі інвестиції

є добровільними, не несуть за собою санкції (на відміну

від штрафів за забруднення та травматизм тощо) і спри�

чиняють лише репутаційні ризики.

Гіпотеза 2 не була підтверджена, оскільки показни�

ки тісноти зв'язку між обсягами інвестицій у сталий роз�

виток та величиною чистого прибутку мають незначний

рівень за шкалою Чеддока.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз встановив, що компанія "Метінвест" прово�

дить послідовну політику і реалізує розроблену страте�

гію інвестування у підтримку сталого розвитку та досяг�

нення його цілей. Аналіз стратегії інвестування у про�

екти сталого розвитку за напрямами захисту довкілля

та безпеки праці, виявив, що динаміка таких інвестицій

демонструє мінливу тенденцію, яка укладається у певні

цикли розвитку компанії. У "Метінвесті" розроблені кор�

поративні соціальні програми і програми соціального

партнерства. Встановлено, що частка природоохорон�

них інвестицій у сукупних інвестиціях у сталий розвиток

протягом всіх років коливається у межах 70—79%, а

частка соціальних інвестицій коливається у межах від

1% до 4% протягом всіх років.

За результатами тестування гіпотез доведено, що

між обсягами інвестицій у проекти захисту довкілля і

безпеки праці та величиною чистої виручки (гіпотеза 1)

є позитивний і значний зв'язок. Для соціальних інвес�

тицій такого зв'язку не встановлено. З економічної точ�

ки зору поясненням може бути низька пріоритетність

соціальних інвестицій для бізнесу, оскільки такі інвес�

тиції є добровільними, не несуть за собою санкції (на

відміну від штрафів за забруднення та травматизм тощо)

і спричиняють лише репутаційні ризики. Гіпотеза щодо

зв'язку між обсягами інвестицій у сталий розвиток та

величиною чистого прибутку не була підтверджена. На

цій підставі можна стверджувати, що спрямування інве�

стицій у природоохоронні проекти та обсяги цих інвес�

тицій залежать від доходів компанії, зокрема від обсягів

її виручки, та не залежать від обсягів прибутку.

Подальші дослідження у цьому напрямі мають стосу�

ватися дослідження впливу не тільки фінансових, але й інших

чинників зовнішнього і внутрішнього середовища компанії.
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THE STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL LANDSCAPING IS ON THE BASIS
ON SWOT�ANALYSIS

Статтю присвячено стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування на основі
SWOT �аналізу. У сільськогосподарського землекористування є ключовою проблема у забез�
печенні розвитку аграрного сектора економіки, що зумовлює необхідність ефективного вико�
ристання сільськогосподарського землекористування та забезпечення швидкого зростання
продуктивних сил. Одним із найбільш ефективних інструментів, які можуть бути використані
для стратегічного планування сільськогосподарського землекористування є SWOT�аналіз. Тому
пропонується розкрити сутність SWOT�аналізу як матричного методу стратегічного плануван�
ня в землекористуванні. Обгрунтувати впровадження SWOT�аналізу в практику суб'єктів госпо�
дарювання на землі та розглянути сильні та слабкі сторони розвитку сільськогосподарського
землекористування. Організаційна частина стратегії розвитку управління земельними ресур�
сами включає поєднання державних та приватних інтересів з приводу виробництва на землі,
передбачення заходів щодо відтворення продуктивності земель, врахування SWOT�аналізу під
час планування сільськогосподарського землекористування.

The article is devoted to the strategy of agricultural land use development on the basis of SWOT
analysis. On agricultural land is a key issue in ensuring the development of the agricultural sector,
which necessitates effective use of agricultural land and ensure rapid growth of productive forces.
One of the most effective tools that can be used for strategic planning of agricultural land use is
SWOT�analysis. It is therefore proposed to reveal the essence SWOT�аnalysis of a matrix method of
strategic planning in land use. The results of the theoretical, methodological and practical aspects
of the strategic development research of rational land use model using the method of SWOT�analysis
showed in the article. Submitted SWOT�matrix entity on the ground and constructed logical�semantic
diagram SWOT�analysis sustainable agricultural land use. Basic socioeconomic indexes that
characterize the development and tenure are analysed. The basic tasks that must be taken into
account in conception of forming of agrarian politics are stated. The article is aimed at revealing the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема розвитку сільськогосподарського земле�

користування є ключовою у забезпеченні розвитку

аграрного сектора економіки, яка підкреслює необхід�

ність створення сприятливого середовища для підви�

щення ефективного використання сільськогосподарсь�

кого землекористування і забезпечення швидкого зро�

стання продуктивних сил. Матриця SWOT�аналізу є

універсальним інструментом, а його суб'єктом може ста�

ти будь�який суб'єкт господарювання на землі, госпо�

дарська діяльність або господарська діяльність бізнес�

процесів. Погоджуємося з ними, хоча, можливо, до заз�

начених шляхів варто було б додати ще й такий, як вдос�

коналення системи планування розвитку сільськогоспо�

дарського землекористування на регіональному та

місцевому рівнях, адже необхідність цього зумовлена

природоохоронними цілями спочатку саме та рівні ре�

гіону, а вже потім загалом у державі, але метод SWOT�

аналізу залишається недостатньо дослідженим.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку сільськогосподарського землеко�

ристування і дослідження проблем інноваційних про�

цесів зробило багато вчених.

На фоні позитивних зрушень, що відбуваються в

галузі сільськогосподарського землекористування, є

багато невирішених проблем. Одним із найбільш ефек�

тивних інструментів, які можуть бути використані для

стратегічного планування сільськогосподарського зем�

лекористування є SWOT�аналіз (SWOT від англійських

слів Strengths (Переваги), Weaknesses (Недоліки),

Opportunities (Можливості), Threats (Загрози)), що в

перекладі означає "систему інтегрального аналізу, ос�

новним змістом якої є дослідження сильних і слабких

сторін в площині окремих внутрішніх чинників, а також

позитивного чи негативного впливу окремих зовнішніх

чинників, які зумовлюють розвиток галузі" [1].

За словами Третяка А.М. [2, с. 52], відсутні прогно�

зи розвитку землекористування, в яких би здійснюва�

essence, the use of SWOT�analysis as a tool of anti�crisis financial management of the enterprise
and each of its implementation. The characteristic of the matrix of SWOT�analysis is given Provide a
description of the matrix SWOT�analysis. Describe the stages through which conducted a full and
qualitative SWOT�analysis. The modern system of land resources management is insufficiently
balanced and does not provide a positive result in achieving high economic efficiency and
environmental safety in land use. Analyzed that in the modern strategic management one the most
common methods that allows assessing the condition, it is a SWOT�analysis. Found out the concept
and the real possibility of its application in practice. To prove SWOT�analysis implementation in
practice of entities on the ground and examine the strengths and weaknesses of agricultural land.
The organizational part of the strategy for the development of land management includes a
combination of public and private interests in land production, the provision of measures to restore
land productivity, taking into account SWOT�analysis when planning agricultural land use.

Ключові слова: сільськогосподарське землекористування, SWOT!аналіз, стратегічне планування,

внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, стратегії розвитку, навколишнє середовище.

Key words: agricultural land use, SWOT!analysis, strategic planning, internal environment, external environment,

development strategies, environment.

лось стратегічне планування використання земель на

перспективу (хоча б до 2025 року). Сучасна економічна

політика суб'єктів господарювання на землі унеможлив�

лює екологізацію сільськогосподарського землекори�

стування. Так, Хвесик М.А. [3, с. 347] пропонує ведення

прогресивного, прийнятного для нашої системи госпо�

дарювання, забезпечуючи тим самим раціональне

сільськогосподарське землекористування в Україні.

Згідно з думкою Т.П. Кальна�Дубінюк [4], покращи�

ти управління в сільському господарстві можна завдя�

ки реалізації інноваційної, наукової, соціальної функції,

оскільки, об'єднавши науку, освіту і виробництво, що

сприятиме розповсюдженню нових знань. А це дійсно

є необхідним в умовах конкурентного середовища.

Будзяк В.М. у монографічному досліджені проана�

лізував еколого�економічні та управлінські аспекти

сільськогосподарського землекористування [5]; Коти�

кова О.І., Радченко Г.О. проаналізував поняття та зміст

раціонального використання земель [6]; Смагин Б.І. про�

аналізував ефективність використання ресурсного по�

тенціалу в аграрному виробництві [7], Шляхта О.М. про�

аналізував SWOT�аналіз як інструмент стратегічного

менеджменту підприємства [10], Лазарєва О.В. викла�

ла логіко�смислову схема моделі раціонального

сільськогосподарського землекористування [12].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Визначення та обгрунтування особливостей матрич�

ного методу стратегічного аналізу — SWOT�аналізу в

сільськогосподарському землекористуванні. Таким чи�

ном необхідно обгрунтувати теоретичні основи органі�

зації стратегії розвитку сільськогосподарського земле�

користування, розкрити практику використання SWOT�

аналізу, а також знайти відображення напрямків удос�

коналення цієї системи в сучасних реаліях української

економіки. А також дослідити сильні та слабкі сторони

SWOT�аналізу, що передбачають перспективи його по�

дальшого впровадження з метою врахування альтерна�

тив розвитку.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення та обгрунтування тео�

ретичних основ стратегії розвитку сільськогосподарсь�

кого землекористування на основі SWOT�аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кризова ситуація в сільськогосподарському земле�

користуванні в першу чергу стосується успішного вирі�

шення продовольчої проблеми, досягнення належного

рівня екологічної безпеки та визначення заходів щодо

охорони та підвищення родючості земель. Необхідно в

подальшому майбутньому навчитись використовувати

SWOT�аналіз у процесі стратегічного планування вико�

ристання землі та впровадження орієнтирів розвитку

сільськогосподарського землекористування.

Стратегічне планування в сільськогосподарському зем�

лекористуванні повинне здійснюватись з урахуванням та�

кого використання сільгоспугідь, при якому воно вважати�

меться ефективним. Сучасне розуміння сутності "ефектив�

не землекористування" вчені пропонують розуміти як по�

казник реалізації мети використання земель — задоволен�

ня запитів землевласників та землекористувачів, досягнен�

ня максимальних результатів при оптимальній взаємодії з

оточуючим середовищем [5, с. 132; 6, с. 90; 7, с. 86].

Що стосується планування заходів зі збереження та

відновлення родючості грунту, то вони майже не

здійснюються, причиною чого є як і нестача коштів на

придбання органічних добрив, так і відсутність гною, ви�

робленого у власному господарстві. Тому у землекори�

стуванні і складається така ситуація, за якої у госпо�

дарському обороті знаходяться малопродуктивні та дег�

радовані землі. Ніким і нічим не контролюється засто�

сування виснажливих технологій при виробництві і ви�

рощуванні сільськогосподарської продукції. Також при�

ватні землевласники не забезпечені матеріальними за�

собами для проведення агрохімічних обстежень [8].

Огляд внутрішнього та зовнішнього середовища є

важливою частиною стратегічного розвитку сільсько�

господарського землекористування Фактори внутріш�

нього середовища підприємства, зазвичай, класифіку�

ють як Сила (S) або Слабкість (W) і, відповідно, факто�

ри зовнішнього середовища можуть бути класифіковані

як Можливості (O) та Загрози (T).

Таблиця 1. Матриця SWOT'аналізу

Джерело: сформовано авторами на основі [10].

Рис. 1. Оцінка навколишнього середовища

Джерело: узагальнено авторами на основі [9].
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SWOT�аналіз надає інформацію, яка може допо�

могти у використанні сільськогосподарським під�

приємством ресурсів та можливостей у конкурент�

ному середовищі, в якому воно працює. Як такий,

він відіграє важливу роль при розробці та виборі

стратегії. На рисунку 1 показано, яким чином при
аналізі здійснюється оцінка навколишнього середо�

вища [9].

Таблиця 2. SWOT'аналіз розвитку сільськогосподарського землекористування

Джерело: сформовано авторами на основі [12, с. 51—55].

Сильні сторони Слабкі сторони 
1 2 

- Синергетичний ефект від взаємодії економічної, екологічної та 
соціальної сфер;  
− заходи з підвищення родючості грунтів, її відновлення;  
− органічне землеробство;  
− розширення посівів багаторічних трав;  
− охорона й захист грунтів;  
− автоматизоване ведення державного земельного кадастру; 
− дієвий державний контроль за використанням та охороною земель;  
− моніторинг земель;  
− інвестиційна привабливість сільського господарства;  
− збереження та примноження флори й фауни;  
− еколого-ландшафтна організація сільських територій;  
− впровадження в дію науково-технічних та технологічних досягнень;  
− консервація деградованих сільгоспугідь;  
− контроль з боку державних органів за дотриманням чинного 
законодавства;  
− оптимізація землекористування шляхом установлення економіко-
екологічних співвідношень;  
− концентрація та консолідація землекористувань сільгосппризначення;  
− створення продовольчих кластерів;  
− фінансування заходів з охорони земель;  
− державна підтримка сільського господарства за рахунок дотацій;  
− державне регулювання землекористування;  
− екологобезпечне виробництво;  
− дотримання екологічних нормативів антропогенного навантаження на 
земельні ресурси;  
− мінімальний обробіток грунту;  
− інвестиційна діяльність у розвиток сільського господарства;  
− агрохімічна паспортизація земель сільгосппризначенння;  
− наявність екологічних паспортів земельних ділянок та ін. 

− Напружена екологічна ситуація;  
− змитість, засоленість, заболоченість, перезволоженість 
грунтів; 
− ресурсовитратне виробництво;  
− порушення біологічної рівноваги в природі;  
− відсутність науково обгрунтованого планування;  
− застарілі дані щодо оцінки земель;  
− відсутність грунтоохоронних заходів;  
− незбалансоване співвідношення угідь; 
− відсутність перспективного планування земель;  
− зниження продуктивності сільгоспугідь;  
− безпідставне переведення земель в інші категорії;  
− нераціональне використання земельних ресурсів;  
− обмежений доступ до ринків збуту;  
− недосконала інформація про стан управління 
землекористуванням;  
− відсутність розвитку автоматизованої системи ведення 
державного земельного кадастру;  
− незадовільне бюджетне фінансування заходів із 
землеустрою;  
− недосконалість державного управління 
землекористуванням;  
− надмірна розораність грунтового покрову;  
− відсутність виваженої стратегії розвитку 
землекористування 

Можливості Загрози 
3 4 

− Стратегічне управління землекористуванням;  
− виробництво високоякісних продуктів харчування;  
− екологічна збалансованість аграрного виробництва;  
− дотримання норм екологічної безпеки;  
− використання рослинних решток у ролі добрив;  
− оптимізація структури посівних площ сільськогосподарських культур; 
− удосконалення законодавчої та нормативної бази;  
− створення сприятливих умов для сталого розвитку;  
− економічне стимулювання раціонального землекористування;  
− підвищення рівня суспільної свідомості з питань використання й 
охорони земель;  
− упровадження дієвої системи інформування населення;  
− підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому та 
зовнішньому ринках;  
− штрафні санкції за забруднення грунтів;  
− підвищення прибутковості аграрного виробництва;  
− зростання доходів сільськогосподарських товаровиробників;  
− перехід до ресурсоощадних технологій;  
− використання інноваційних біологічних засобів боротьби зі 
шкідниками;  
− розвиток землеустрою;  
− рекультивація порушених земель;  
− екологобезпечне використання земельних ресурсів;  
− урахування регіональних особливостей аграрного виробництва;  
− підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської 
продукції; 
− залучення інвестицій в аграрний сектор економіки;  
− упровадження ресурсоощадних та безпечних технологій;  
− відповідальність місцевих органів влади за ухиляння від розв’язання 
екологічних проблем;  
− безвідвальний обробіток грунту 

− Антропогенний вплив на землекористування;  
− переробка продукції без дотримання екологічних 
вимог;  
− розширення площ під посівами гумусовитратних 
культур;  
− неврегульованість виробничих процесів;  
− відсутність програм використання земель та охорони 
грунтів;  
− корупційні схеми у сфері земельних орендних 
відносин;  
− застосування отрутохімікатів і мінеральних добрив;  
− порушення сівозмін;  
− зменшення вмісту гумусу в грунтах;  
− забруднення грунтів пестицидами та хімікатами;  
− відсутність законодавчого забезпечення екологізації 
сільськогосподарського землекористування;  
− активізація деградаційних процесів у грунті;  
− забруднення земель стічними водами й атмосферними 
викидами;  
− недосконалість державного управління земельними 
ресурсами та землекористуванням;  
− недосконалість інфраструктури ринку земель;  
− незадовільне використання меліорованих земель 
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Проаналізувавши рисунок 1, можна зробити висно�

вок, що методика SWOT�аналізу дозволяє максималь�

но повно й детально оцінити ризики та можливості ком�

панії, спланувати діючу стратегію виробництва про�

дукції:

— Проводиться аналіз зовнішнього ринкового се�

редовища товару або послуги у розрізі зовнішніх та

внутрішніх факторів.

— На основі проведеного аналізу формуються силь�

ні та слабкі сторони бізнесу, загрози й можливості рин�

ку для бізнесу.

— Отримані параметри вносяться в SWOT�матри�

цю для зручності аналізу.

— На основі SWOT�матриці формуються висновки

про необхідні дії з вказаними пріоритетами виконання

й строки.

Класичний аналіз передбачає також оцінку кожно�

го з факторів у балах відносно середньогалузевих по�

казників або по відношенню до даних стратегічно важ�

ливих конкурентних підприємств. Підсумкова SWOT�

матриця показана у таблиці 1 [10].

Задля визначення відносної важливості кожного з

перерахованих факторів SWOT�аналізу необхідний

значний перелік попередніх даних. Об'єкти в рамках

кожного фактору мають аранжуватись до значущості,

тобто, першою буде йти сама важлива сила, а потім —

друга і так далі [11, с. 305].

Розвиток сільськогосподарського землекористу�

вання має базуватися на принципово новому підході до

прогнозування стану навколишнього середовища —

виділення стратегічних зон господарювання та страте�

гічних господарських центрів. Важливою ознакою роз�

витку сільськогосподарського землекористування є

аналіз як зовнішнього середовища, так і внутрішніх

можливостей регіону. Кожен орієнтир на комплексний

соціально�економічний розвиток у залежності від ста�

ну зовнішнього середовища. Тобто має розроблятися

декілька стратегічних альтернатив з урахуванням мож�

ливих ситуацій в майбутньому.

Для успішного проведення SWOT�аналізу важливо

розробити концепцію раціонального землекористуван�

ня, яка повинна грунтуватися на об'єктивному баченні

майбутнього.

Тому з метою реалізації стратегії подальшого роз�

витку землекористування була представлена матриця

SWOT�аналізу, що показує сильні та слабкі сторони в

сільськогосподарському землекористуванні (табл. 2).

Розглядаючи сильні сторони як можливі напрями

здійснення раціонального землекористування, а слабкі

сторони як потенційні напрями діяльності з усунення їх,

необхідно визначити пріоритетні напрями їхнього стра�

тегічного розвитку [12, c. 141].

Щоб на практиці уникнути можливих помилок та

отримати максимум користі від SWOT�аналізу, необ�

хідно притримуватись декількох основних правил:

— по можливості максимально конкретизувати сфе�

ру проведення SWOT�аналізу;

— дотримуйтесь коректності при віднесенні того чи

іншого фактору до сил/слабкостей чи можливостей/

загрозам;

— SWOT�аналіз має показувати реальний стан і пер�

спективи сільськогосподарського підприємства на рин�

ку, а не внутрішнє їх сприйняття, тому сильні та слабкі

сторони можуть рахуватись такими тільки у тому випад�

ку, коли вони (або їх результат) сприймаються зовніш�

німи покупця та партнерами;

— якість SWOT�аналізу напряму залежить від об'єк�

тивності та використання різносторонньої інформації;

— необхідно уникати розлогих та двозначних фор�

мулювань.

Упровадження SWOT�аналізу в практику суб'єктів

господарювання на землі, з одного боку, сприятиме

усуненню слабких сторін землекористування з одночас�

ним посиленням його сильних сторін, з іншого боку,

повною мірою скористатися сприятливими можливос�

тями, які можуть виникнути завдяки дії зовнішніх чин�

ників, уникаючи загроз [12, c. 141].

Тому є підстави стверджувати, що SWOT�аналіз

справляє значний вплив на ухвалення стратегічних

управлінських рішень, орієнтованих на формування ра�

ціонального сільськогосподарськоого землекористу�

вання.

ВИСНОВКИ
На основі SWOT�аналізу можна побачити, що стра�

тегії розвитку в сільськогосподарському землекористу�

ванні мають бути спрямовані на високоефективне ви�

користання земельних ресурсів, на відтворення їх ро�

дючості. Завдяки чому ми будемо мати змогу отриму�

вати високі врожаї сільськогосподарських культур при

мінімальних затратах на одиницю продукції та збере�

ження продуктивних властивостей земель як основно�

го аграрного ресурсу. Причому виробництво має роз�

міщуватись з урахуванням еколого�економічної придат�

ності земель та забезпечувати економію ресурсів. Та�

кож потрібно здійснювати також і регіональне плану�

вання земельних ресурсів.

Таким чином, потребує передбачення еколого�еко�

номічної відповідальності землевласників та землеко�

ристувачів за погіршення якісних параметрів грунтово�

го покриву, поєднання державних та приватних інтересів

з приводу сталого ведення виробництва на землі, вико�

ристання земельних ресурсів з врахуванням інтересів

громади, передбачення заходів щодо відтворення про�

дуктивності земель, врахування SWOT�аналізу під час

планування сільськогосподарського землекористуван�

ня.
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TRENDS IN INTERNATIONAL TRADE OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF THE GLOBAL
CRISIS COVID�19

У статті проаналізовано тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах пандемії
COVID�19. Визначено, що в міжнародній торгівлі особливо важливим для економіки України є
експорт товарів і послуг, та зазначено заходи, рекомендовані для покращення торговельного
балансу. Описано вплив держави у регулюванні міжнародної торговельної політики. Підкрес�
лено значення державних та всесвітніх організацій у вирішенні глобальної проблеми пандемії
COVID �19, а саме: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Центр підтримки
експорту, Міжнародна торгівельна палата, Світова організація торгівлі, Офіс з просування екс�
порту України, Європейська мережа підприємств. Зазначено, що задля найшвидшого віднов�
лення в період кризи є необхідним спиратись на досвід інших держав та проаналізовано при�
клад швидкого відновлення від кризи у Китаі. З'ясовано, що процес глобалізації зупинився че�
рез зміни в системі міжнародних постачань, обмеження в торгівлі, подорожї і міграції.

Trends in the development of Ukraine's foreign trade in the context of the COVID�19 pandemic
have been analyzed. It has been determined that the export of goods and services is especially
important for the economy of Ukraine in international trade, and the measures recommended for
improving the trade balance have been indicated. Factors that will contribute to the effective
development of Ukraine's international trade have been established: the absence of technical barriers
to the export of industrial products to the European Union and the increase of export quotas for
duty�free supply of agricultural products to the European Union markets; an effective mechanism
for representing Ukraine's foreign economic interests abroad; information and training support for
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Зараз у світі спостерігається критична ситуація, по�

в'язана із пандемією COVID�19. Ця проблема торкнулась

майже всіх країн як у соціальному, так і в економічному

планах. Україна, як держава, яка зовсім не була підго�

товлена до такої кризи, особливо важко переживає на�

слідки пандемії. З початком карантину багато під�

приємств припинило своє функціонування, вони почали

скорочувати кількість працівників, тим самим залишив�

ши багато людей без роботи. Як внутрішня, так і зов�

нішня торгівля України зазнала значних труднощів, тому

було необхідним втручання держави заради покращен�

ня ситуації. Якщо для внутрішньої торгівлі уряд прий�

няв певні, хоча і не дуже продуктивні міри у вигляді до�

помоги дрібному бізнесу, то міжнародна торгівля зали�

шилась майже без уваги. Головною проблемою слід

вважати відсутність належного впливу держави на

міжнародну торгівлю в період пандемії COVID�19.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню тенденцій розвитку міжнродної торгівлі

України та її проблематики присвячено роботи таких

вітчизняних дослідників: Ю.Г. Козак, О.О. Алимова,

В.М. Мовчан, та стан міжнародної торговельної політи�

ки в умовах пандемії COVID�19 аналізували такі сучасні

економісти: В. Дубровський, О. Шепотило, А. Махино�

ва. Треба взяти до уваги те, що криза з пандемією є сьо�

exporters to raise awareness of entrepreneurs about the available consulting and financial
opportunities; full functioning of the Export Credit Agency; in order to import, increase the level of
quality of transport infrastructure, simplify the determination of the origin of goods and reduce the
customs value of goods. The importance of state and world organizations in solving the global problem
of the COVID�19 pandemic has been emphasized, namely: Ministry of Economic Development and
Trade of Ukraine, Export Support Center, International Chamber of Commerce, World Trade
Organization, Ukrainian Export Promotion Office, European Enterprise Network. It has been noted
that for the fastest recovery during the crisis there is anti�crisis management of the territory and it is
necessary to rely on the experience of other countries. The example of rapid recovery of China has
been analyzed as well. It has been proved that the European Union failed to deal properly with the
epidemic: national governments put the interests of their citizens first, but not the principles of
European solidarity. The process of globalization has been found to have stalled due to changes in
the international supply system, restrictions on trade, travel and migration. It is presented that COVID�
19 reveals the vulnerabilities of the globalized economy and may lead to the fact that businesses in
the future will again be more active in production at the local level.

Ключові слова: COVID!19, зовнішня торгівля України, протекціонізм, ліберальна політика, глобальна

криза, глобалізація, торговельний баланс, антикризове управління територією.

Key words: COVID!19, international trade of Ukraine, protectionism, liberal policy, global crisis, globalization,

trade balance, anti!crisis territory management.

гочасною проблемою, яка трапилась досить несподіва�

но, тому попри дослідження сучасних економістів, які

вивчали стан міжнародної торгівлі України у період ко�

ронавірусу, питання належного впливу держави на стан

міжнародної торгівлі є невирішеним.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою є дослідження тенденції розвитку

зовнішньої торгівлі України в умовах пандемії COVID�

19. Також виявлення рішень, завдяки яким уряд може

ефективно вплинути на міжнародну торгівлю країни та

покращити стан експорту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існує два види торговельної політики: лібералізм та

протекціонізм. Класична модель вільного міжнародно�

го обміну сприяє економічному розвитку країни і світо�

вої економіки, та в цілому знаходить підтвердження в

торговельній практиці. В умовах пандемії держава зму�

шена вдаватися до протекціоністських заходів, проте ці

заходи не сприяють збільшенню експорту міжнародної

торгівлі. Універсально�глобальний підхід до розвитку

вільної міжнародної торгівлі, безсумнівно, є найбільш

адекватним для рішення світових торгових проблем,

оскільки він передбачає максимальну кількість інозем�

них учасників, і дозволяє уникнути економічних викрив�

лень і політичних ризиків, пов'язаних з дискримінацією

відносин між торговими партнерами [1].

Слід зазначити, що в міжнародній торгівлі особли�

во важливим для економіки України є експорт товарів і
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послуг. В умовах COVID�19 товарообіг України за січень —

вересень 2020 року зменшився на 7,1 млрд доларів

(8,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року).

За 9 місяців 2020 року експорт товарів скоротився на

2 млрд дол. або 5,6% (за такий самий період експорт

2018 року становив 34,55 млрд дол., а експорт 2019 року

за 9 місяців — 37,1 млрд дол.).

Оскільки експорт є життєво необхідним для украї�

нської держави, розглянемо, які заходи держава могла

б зробити для утримання експорту на рівні 2018—2019

років або навіть збільшити його.

По�перше, в економічно розвинених країнах держа�

ва надає підтримку експортерам у вигляді прямого ви�

ділення коштів компаніям, важливим для економіки

країни. Наприклад, в Європі та Америці сільськогоспо�

дарським виробникам виділяються дотації у вигляді гро�

шових коштів за вироблену продукцію. Основними га�

лузями України, орієнтованими на експорт, є виробниц�

тво зерна, металу, соняшникова олія. Урядом було ство�

рено Коронавірусний Фонд, гроші з якого виділялися

на зарплати лікарям, закупівлю медичного обладнан�

ня, а так само будівництво доріг.

З рисунка 1 виходить, що найбільше скорочення ек�

спорту відбулось у зернових та інших продуктах рос�

линництва, але галузь металургії також зазнала знач�

ного зменшення. Експорт чорних металів та виробів зі

сталі та чавуну — це майже п'ята частина всього украї�

нського експорту. Через зупинення інфраструктурних

проєктів та замороження будівництва в усьому світі, по�

пит на металопродукцію суттєво скоротився. Верховна

Рада України в 2020 р. приймала закони на підтримку

дрібного бізнесу фізичних осіб�підприємців, що стосу�

ються несплати ними соціального податку протягом

трьох місяців у 2020 році.

Проаналізуємо торговий баланс України за 9 місяців

(січень — вересень) 2018, 2019 та 2020 років за даними

Рис 1. Топ'5 товарів українського експорту від початку 2020 року

Джерело: розроблено авторами на основі [7].

Рис. 2. Топ'5 товарів імпорту в Україні від початку 2020 року
Джерело: розроблено авторами на основі [7].
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митної служби. За 9 місяців 2018 року експорт товарів

склав 34,55 млрд дол., імпорт — 41,02 млрд дол. Саль�

до составляє �6,47 млрд дол. За 9 місяців 2019 року

експорт — 37,1 млрд дол, імпорт — 43,1 млрд дол. Саль�

до дорівнює �6 млрд дол. Та за 9 місяців 2020 року

експорт склав 35,1 млрд дол. і скоротився на 2 млрд

або 5,6%. Імпорт товарів в Україну склав 38 млрд дол.

і скоротився на $ 5,1 млрд або 11,8% в порівнянні з по�

казниками 2019 року. Сальдо залишається негативним —

$ 2,95 млрд. У минулому році негативне сальдо було

вдвічі більше і становило 6 млрд дол.

Хоча експорт є найважливішим показником для

міжнародної торгівлі країни, але імпорт також грає

визначну роль. Оскільки державна скарбниця напов�

нюється саме з податка на додану вартість, який спла�

чується із ввезених на територію України товарів, то

скорочення імпорту є поганим показником для дер�

жави. Проілюструємо падіння імпорту в Україні ниж�

че (рис. 2).

Зазначимо інші чинники, які сприятимуть ефектив�

ному розвитку міжнародної торгівлі України:

— відсутність технічних бар'єрів для експорту про�

мислової продукції до Європейського Союзу та

збільшення експортних квот для безмитного постачан�

ня агропродукції на ринки Європейського Союзу;

— ефективний механізм представництва зовніш�

ньоекономічних інтересів України за кордоном;

— інформаційна та навчальна підтримка експор�

терів для підвищення обізнаності підприємців про на�

явні консультаційні та фінансові можливості;

— повноцінне функціонування Експортно�кредитно�

го агентства (ЕКА);

— задля імпорту збільшення рівня якості транспор�

тної інфраструктури, спрощення визначення походжен�

ня товару та зменшення митної вартості товарів.

Слід відмітити, що на даний момент держава пра�

цює над тим, щоб вже зараз розпочати відновлення

та розвиток всіх галузей економіки країни. Зокрема

планується забезпечення розвитку промисловості

через локалізацію виробництв, сприяння орієнтації

промисловості на внутрішній ринок України, забез�

печення розвитку експортного потенціалу в тих га�

лузях, які мають найбільший попит під час економі�

чної кризи.

Проаналізуємо, хто програє найбільше через па�

діння українського експорту та в яких странах ситуація

для експортерів може бути сприятлива. Серед країн,

до яких Україна експортувала найбільше товарів у

2019 році, є Китай, Польща, Росія, Туреччина, Італія,

Німеччина, Єгипет, Індія, Нідерланди, Угорщина, Біло�

русь та Іспанія. А за прогнозами найбільше експорт зни�

зиться до Польщі, Росії, Італії та Угорщини, а найменше

— до Китаю. До тих країн, які мають жорстокі каран�

тинні заходи та купують в Україні переважно промис�

лові товари, експорт постраждає найбільше. А в ті краї�

ни, до яких Україна постачає переважно аграрні товари

та які мають помірні карантинні заходи (Білорусь) або

вже зовсім не мають їх (Китай), експорт знизиться най�

менше. Для зменшення негативних наслідків від кризи

є необхідним:

1) надавати оцінку ризикам закриття країн, які є важ�

ливими партнерами України;

2) проінформовувати експортерів щодо змін умов

доступу, введення додаткових вимог для українських

товарів на ринках іноземних країн;

3) якщо є високий ризик закриття ринків чи запро�

вадження обмежень треба вести переговори з торго�

вельними партнерами про продовження постійних по�

ставок продукції з України;

4) надавати допомогу експортерам аграрної про�

дукції, адже такий ринок під час кризи є найбільш ста�

більним.

Розглянемо державні та всесвітні організації, які

повинні допомагати та покращити стан України. В Ук�

раїні при Торгово�промислових палатах є Центр підтрим�

ки експорту — структурний підрозділ, діяльність якого

спрямована на підтримку експортерів системою торго�

во�промислових палат в Україні та забезпечення коор�

динації роботи центрів підтримки експорту в регіональ�

них торгово�промислових палатах. До основних послуг

Координаційного ЦПЕ відносяться: проведення марке�

тингового дослідження ринку, побудова експортної

стратегії підприємства, класифікація продукту за кодом

товару, перевірка надійності партнера, оцінка експорт�

ного потенціалу компанії, умови входу на ринок, аналіз

конкурентів за кордоном, визначення унікальності то�

вару на ринку, організація та проведення ділових за�

ходів з питань зовнішньоекономічної діяльності.

Що стосується Міністерства економічного розвит�

ку і торгівлі України, вони на своєму сайті в розділі "пріо�

ритетні реформи" вказують про розвиток експорту, зок�

рема вказують заходи, які вони повинні робити для по�

силення експортного потенціалу країни. Також на сайті

згаданий документ про експортну стратегію, а саме:

27 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України прийняв

розпорядження № 1017�р "Про схвалення Експортної

стратегії України на 2017�2021 роки". Дана стратегія є

планом дій для розвитку експорту, та заходи і пропо�

зиції, які вказані на їх сайті, можуть позитивно позначи�

тися на експорті нашої країни.

Значення СОТ та МТП у вирішенні цієї глобальної

проблеми є не менш важливим. Світова торгівля това�

рами знизилась на 14,3% в обсязі у другому кварталі

2020 року у порівнянні з попереднім періодом, оскіль�

ки заходи по стримування COVID�19 вплинули на еко�

номіку по всьому світу. Найбільш різке зниження за�

реєстровано в Європі (�21%) і Північній Америці (�20%).

Азія постраждала в меншій мірі (�7%) [9]. Оскільки зни�

ження обсягу торгівлі стосується усього світу, тому ко�

оперування всіх країн, що входять в ці організації, може

значно полегшити удар пандемії як для світу, так і для

кожної країни окремо. Для пом'якшення наслідків у

торгівлі та виробництві велике значення мають політичні

рішення, тому за словами генерального директора СОТ

Роберто Азеведо, торгова, фіскальна та грошова пол�

ітика мають розвиватися в одному напрямі. Галузями,

які найбільше постраждали, є авіасполучення, автови�

робництво та контейнерні перевезення.

Як відмічає СОТ у своєму новому релізі, який був

оприлюднений 6 жовтня, зменшення світової торгівлі

товарами у 2020 році зараз становить 9,2%. Попри прог�

ноз росту в 7,2% у 2021 році, СОТ зазначає, що перс�

пективи на цей рік мають неоднозначний характер:

відновленню можуть заважати друга хвиля хвороби,
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слабкий економічний зріст та торговельні обмеження з

боку держав.

Щодо торговельних обмежень, на значну частку

світової торгівлі продовжують впливати заходи, які сто�

суються обмеження імпорту, але для відродження після

пандемії економіка потребує саме торгівлі. Тому пози�

тивний вплив мало рішення СОТ стосовно спрощення

імпорту та відміни торговельних обмежень, також чле�

ни СОТ реалізували 51 нове сприяння торгівлі, не пов'я�

зане с COVID�19. Крім цього, СОТ зазначила, які на�

слідки можуть бути через заборону експорту на засоби

захисту від COVID�19, яку ввели 80 країни: відсутність

міжнародного співробітництва в цих галузях призведе

до відділення залежних від імпорту країн від гостро не�

обхідних медичних товарів.

Особливе місце займає наявність в Україні таких

організацій, як "Офіс з просування експорту України",

який допомагає бізнесу досягти успіху на закордонних

ринках, та "Європейська мережа підприємств" (Enter�

prise Europe Network), що націлена на підтримку мало�

го та середнього бізнесу. Метою першої організації є

розвиток експортної компетентності українського бізне�

су, промоція українських товарів та послуг за кордоном

та допомога в налагодженні співробітництва між украї�

нським та закордонним бізнесом. З їх послуг експорте�

рам можна виділити наступні: освіта, бізнес�можливості,

експортний консалтинг, аналітика та дослідження

ринків, B2G платформа. Основними цілями другої орган�

ізації є стимулювання інноваційної активності українсь�

ких компаній та забезпечення інформацією та практич�

ними консультаціями щодо міжнародної співпраці. Існує

платформа EEN, за допомогою якої українські бізнес�

мени мають можливість зареєструватись та шукати парт�

нерів для експорту та імпорту [10].

Зараз у виграшному становищі перебувають краї�

ни, які спеціалізуються на промисловості, а не на сфері

послуг. Можна виділити ряд галузей, які постраждають

від епідемії сильніше інших. Серед них туризм, ритейл,

енергоносії, технологічний сектор. Також першими по�

страждають всі сектори, так чи інакше пов'язані з паса�

жирськими перевезеннями. Країни, що мають сильну і

стабільну економіку (США, Великобританія, Китай,

Швейцарія, Південна Корея) мають значну перевагу пе�

ред слаборозвиненими країнами, які зараз зовсім зна�

ходяться в занепаді.

Взагалі задля відновлення економіки держави в

умовах кризи або форс�мажорних ситуаціях, якою є

COVID�19, існує антикризове управління територією —

вид діяльності органів державного управління та місце�

вого самоврядування, що забезпечує збереження опти�

мальної структури територіальної економіки, її сталий

розвиток і згладжування негативних наслідків криз

різної природи, та антикризове регулювання — систе�

ма заходів організаційно�економічного і нормативно�

правового впливу з боку держави, мета якого забезпе�

чити захист муніципальних утворень від кризових си�

туацій, сталий розвиток місцевої економіки. Основними

напрямками антикризового управління є коригування

фінансово�економічної, соціальної, науково�технічної,

інвестиційної, зовнішньоекономічної політики, виявлен�

ня і прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз еко�

номічній стабільності, розробка комплексу оперативних

і стратегічних заходів щодо подолання негативних фак�

торів, зміцнення контролю, правопорядку, дотримання

законодавства. Крім цього, безумовно, велике значен�

ня має допомога всесвітніх організацій, які описані

вище, та необхідно аналізувати та спиратися на досвід

держав з сильною економікою.

Як приклад швидкого відновлення стану економіки

розглянемо державу Китай. Національне бюро статис�

тики Китаю надало дані щодо зростання китайської еко�

номіки на 4,9% за квартал з липня по вересень 2020 року

порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ці

високі показники дали можливість Китаю практично

повернутися до темпів зростання, які становлять близь�

ко 6%, про які повідомлялося до спалаху коронавіру�

су. Багато країн світу з сильною економікою швидко

вийшли з глибини економічного спаду минулої весни,

коли через карантинні заходи рівень спаду економік

таких країн, як США, досяг однієї третини. Але Китай є

першою країною, що повідомила про значне зростання

порівняно з тим же періодом минулого року. Такий

стрімкий зріст китайської економіки може значити, що

вона буде домінувати у світовому зростанні, і на неї при�

падатиме не менше 30% світового економічного зрос�

тання 2020 року і в наступні кілька років. Чим зумовле�

но таке швидке відновлення? Серед причин можна ви�

ділити те, що частка китайських компаній у світовому

експорті постійно зростає. Вони спеціалізуються на ви�

робництві засобів індивідуального захисту, побутової

електроніки та інших товарів, на які під час пандемії є

великий попит. Водночас Китай купує більше залізної

руди Бразилії, кукурудзи і свинини в США і пальмової

олії в Малайзії, що сприяло частковому зупиненню

різкого падіння цін на сировинні товари минулої весни і

пом'якшило вплив пандемії на деякі галузі. Відновлен�

ня Китаю також мало залежність від колосальних інве�

стицій у розвиток автомагістралей, ліній високошвид�

кісних потягів та іншої інфраструктури. Але слід зазна�

чити, що попри все відновлення Китаю допомогло світу

менше, ніж це було раніше, оскільки темпи зростання

його імпорту значно поступаються темпах зростання

експорту. Ця модель створила робочі місця в Китаї, але

сповільнила зростання в інших регіонах. Зараз Китай

приділяє увагу самозабезпеченню, тобто стратегії, яка

робить акцент на розширення сфери послуг та оброб�

ної промисловості, щоб населення мало можливість

збільшити витрати.

Що стосується всесвітніх організацій, треба відміти�

ти проблему Європейського союзу, який мав би допо�

магати країнам у боротьбі з COVID�19. Пандемія пока�

зала головну проблему прийняття рішень в ЄС: у над�

звичайних ситуаціях все залежить від національних

урядів, що ставлять на перший план інтереси своїх гро�

мадян, а не принципи європейської солідарності. Коли

Європа була оголошена епіцентром пандемії коронави�

русу, країни Євросоюзу прийняли жорсткі заходи для

уповільнення поширення інфекції. Однак робили вони

це окремо, в основному без узгодження з партнерами

по Союзу, що ставить під великий сумнів ефективність

інститутів ЄС у надзвичайній ситуації, адже була не�

обхідність в інтегруванні. Але навіть на рівні окремих

держав реакція влади на наступ коронавірусу була за�

пізнілою і безсистемною. Водночас говорити, що євро�
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пейську солідарність остаточно і безповоротно втраче�

но, було б невірно. В Брюсселі істотно наростили спільні

зусилля по раціоналізації та узгодження кроків країн�

членів щодо протидії пандемії на території Євросоюзу

та змогли приділити моральну і фінансову підтримку

своїм найближчим сусідам і партнерам. Єврокомісія

схвалила такі заходи боротьби з COVID�19 [8]:

— створено "Резерв порятунку" з запасом облад�

нання (апарати ШВЛ, захисні маски, лабораторні при�

належності);

— Греції, яка на початку березня зіткнулася з при�

пливом мігрантів, виділено € 350 млн на будівництво п'я�

ти центрів прийняття громадян з третіх країн. Цей захід

спрямовано на "запобігання і уповільнення поширення

коронавирусу в таборах біженців";

— створено фонд стратегічних ініціатив в розмірі €
400 млн для глобальної боротьби з COVID�19;

— засновано військову оперативну групу, яка в бо�

ротьбі з COVID�19 координуватиме свої дії з НАТО;

— призупинено дію Пакту стабільності й зростан�

ня, згідно з яким межа бюджетного дефіциту кожної

країни — 3% ВВП, а сумарного держборгу — 60% ВВП.

Це повинно дозволити членам ЄС залучати кредити для

допомоги економікам, які постраждали від карантину;

— виділено € 100 млрд на допомогу бізнесу і збере�

ження робочих місць у період карантину (в пріоритеті

— сільське господарство і рибальство).

Стосовно України, для подолання наслідків епідемії

ЄС мобілізував пакет екстреної допомоги розміром по�

над 190 млн євро. З цієї суми найбільша частка коштів

піде на потреби малого та середнього бізнесів та фер�

мерських господарств.

У такий критичний період для всього світу є дуже

важливим кооперування та взаємна підтримка держав,

але навіть процес глобалізації зазнає значних змін та

руйнується. Система глобалізації, яка здавалася цілком

стійкою, обвалилася швидко, майже миттєво — згор�

тання міжнародної торгівлі і глобальних авіаперевезень

відбулося всього за місяць — і від відносно невеликого

поштовху. Ключові ланцюги постачань розриваються,

а країни прагнуть створити запаси медикаментів і об�

межити переміщення людей. Глобалізація не тільки

сприяла поширенню небезпечного захворювання, а й

підкреслила взаємозалежність компаній і країн: компанії

будували глобальні ланцюги постачань, у результаті

заплутані мережі виробництва зв'язали воєдино всю

світову економіку. Виробництво стало глобальним, од�

ночасно зросла і взаємозалежність держав, оскільки

жодна країна не може повністю контролювати всі това�

ри і компоненти, необхідні її економіці. Національні еко�

номіки перетворилися в учасників глобальної системи

постачань. Але за даними німецької газети Die Welt з�

поміж опитаних глав підприємств приблизно половина

має намір після закінчення пандемії коронавірусу пере�

орієнтувати закупівлі і постачання на внутрішній ринок.

Через перегляд ланцюга постачань глобалізація може

піти на спад. Коронавірус виявляє уразливості глобалі�

зованої економіки, і може привести до того, що підприєм�

ства в майбутньому, можливо, знову будуть більш

активно вести виробництво на локальному рівні. Крім

потенційних змін у системі міжнародних постачань, про�

цес глобалізації повернеться назад через те, що уряди

під приводом безпеки громадян будуть вживати заходів,

які приведуть до введення нових обмежень у торгівлі,

подорожах і міграції.

ВИСНОВКИ
Отже, досліджено тенденції розвитку зовнішньої

торгівлі України в умовах пандемії COVID�19. Також

виявленно рішення, завдяки яким уряд може ефектив�

но вплинути на міжнародну торгівлю країни та покра�

щити стан експорту.

Серед головних заходів, які могла би зробити дер�

жава для покращення стану експорту, можна виділити

такі: виділення дотацій у вигляді прямої підтримки екс�

портерів; на законодавчому рівні прийняття ряду законів

для поліпшення ситуації з експортом (наприклад, ска�

сування експортного мита, постанова про пільги по вип�

латі єдиного соціального податку для експорту орієн�

тованих галузей); найважливіше — валютна політика

Національного Банку (курсове співвідношення між грив�

нею і доларом); та не менш важливим є виділення коштів

для сільськогосподарського виробництва на закупівлю

систем зрошення задля збільшення сільськогоспо�

дарської продукції та експорту.

Не менш важливим є значення державних та світо�

вих організацій, а саме: Міністерство економічного роз�

витку і торгівлі України, Центр підтримки експорту, Між�

народна торгівельна палата, Світова організація тор�

гівлі, країни якої повинні разом вирішувати глобальні

проблеми. Задля відновлення економіки держави в умо�

вах кризи або форс�мажорних ситуаціях існує антикри�

зове управління територією та антикризове регулюван�

ня. Але зараз у світі можна спостерігати процес дегло�

балізації, що спричинено змінами в системі міжнарод�

них постачань, обмежень у торгівлі, подорожах і міг�

рації.
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BENEFITS IN THE GLOBAL ECONOMIC SPACE

У статті здійснено аналіз ланцюгів постачання та сформовано пропозиції щодо управління ними з
метою підвищення ефективності функціонування логістичних систем підприємства. Теоретичний аналіз
оптимізації ланцюгів постачання передбачає комплексність цього процесу та має маркетинговий, лог�
істичний, інформаційно�комунікаційний та інші виміри. Управління ланцюгами постачання охоплюють
стратегічні, тактичні та оперативні рівні діяльності організації. Констатовано, що функціонування логі�
стичної системи в умовах динамічного зовнішнього середовища пов'язане із виникненням багатьох
проблемних ситуацій. Досліджено, що з великої кількості показників, найдоцільніше при визначенні
ефективності управління ланцюгом постачання, використовувати два — рівень надійності роботи лан�
цюга та рівень ризику щодо своєчасності поставки замовникам продукції. Доведено, що логістичний
підхід до управління транспортно�логістичними витратами останнім часом суттєво змінився, більшою
мірою стали використовуватись інноваційні підходи, які об'єднали сферу виробництва та постачання
продукції. Використання нових форм партнерської співпраці та новітніх інформаційних технологій сприяє
розвитку нових господарських стосунків між виробниками, постачальниками та споживачами продукції,
а також підвищує ефективність спільного управління процесами постачання.

Зазначено, що ефективна організація і управління ланцюгом постачань є вельми важливим напря�
мом підвищення конкурентоспроможності підприємств України в умовах глобалізації та сприяє еконо�
мічному розвитку національної економіки загалом. Тому подальшим перспективним розвитком логі�
стики є ефективне управління ланцюгами постачання, що є свідченням зростаючого розуміння компа�
ніями важливості координації всіх функцій і бізнес�процесів, оскільки виробництво якісних і доступних
за ціною товарів без впровадження на підприємствах системи реєстрації, обліку та контролю логістич�
них витрат, є неможливим.  Важливим є розуміння того, що через інтеграцію, кооперацію та партнер�
ство у всіх ланках регіональних логістичних систем — виробничих та інфраструктурних підприємств,
органів державної влади, можна добитися отримання синергетичних ефектів у ланцюгах постачання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Через системну інтеграцію та співпрацю, при усу�

ненні географічних, галузевих і внутрішньокорпоратив�

них перешкод, глобальна економіка отримує додаткові

вигоди. Для отримання конкурентних переваг корпо�

рації та компанії об'єднують партнерські зусилля, ви�

кликані потребою в зниженні невизначеностей та ри�

зиків, у ході спільної взаємодії в ланцюгах постачання.

Цей фактор відіграє стратегічну роль у функціонуванні

систем менеджменту безпеки ланцюгів поставок і є пре�

валюючим [1, с. 352].

Забезпечити конкурентоспроможність українських

товарів на європейському ринку та прискорити євроін�

теграційні процеси, що відбуваються в національній еко�

номіці, можна частково через вирішення організаційно�

економічних проблем формування ефективних ланцюгів

постачання. До недоотримання прибутку, незадоволен�

ня потреб клієнтів та недосягнення мети функціонуван�

ня підприємства призводить недосконала операційна

діяльність самого підприємства, в тому числі і логістич�

на. А тому в сучасних нестабільних умовах, питання

уникнення цієї проблеми та боротьби з нею, якщо вона

вже існує, є важливими і актуальними для будь�якого

підприємства. В цій статті здійснюється аналіз ланцюгів

постачання та надаються пропозиції щодо управління

ними з метою досягнення конкурентних переваг

підприємств і підвищення ефективності функціонуван�

ня логістичних систем.

The author of the article analyzed supply chains and offered to  manage them in order to improve the
efficiency of the logistics systems of companies. The aurhor mentions that the theoretical analysis of supply
chain optimization implies complexity of this process in realms of  marketing, logistics, information,
communication and other dimensions. It is said that supply chain management covers all activities of the
organization: from strategic levels to tactical and operational ones. It is stated that the functioning of the
logistics system in the dynamic external environment is associated with the emergence of problematic
situations, for example, due to the discrepancy to the declared indicators of reliability and quality of deliveries
of finished products, the emergence of commercial and technological loss of goods, etc.. The author proved
that the effectiveness of supply chain management is assessed with the help of many indicators, but, according
to the experience of European and American logistics companies, it is sufficient to use two indicators — the
level of reliability of the chain and the level of risk regarding the timeliness of delivery of products to the
customer. Adding to this, the logistics approach to managing transport and logistics costs has changed
drastically over the past decade. Moreover, logistics and the concept of supply chain management (SCM)
have become highly developed innovation areas of the industry including the field of production and delivery
of products. This became possible due to the emergence and development of new economic  between
manufacturers, suppliers and consumers of products owing to joint management of resource supply processes
on the basis of the use of forms of partnership cooperation and the latest information technologies.

The author also mentions that the  further perspective development of logistics is the monitoring and
management of supply chains that lead to  the growing understanding of  companies  the importance of
coordinating all functions and business processes. A very important direction in increasing the competitiveness
of Ukrainian enterprises, in  terms of globalization, is the production of high�quality and affordable goods.
Achieving this goal without implementation of  the system of registration, accounting and monitoring of logistics
costs at enterprises is impossible. It is important to pay more attention to obtaining synergistic effects in supply
chains through integration, cooperation and partnership of all levels of regional logistics systems — production
and infrastructure enterprises, organizations and authorities. The author concludes that the established schemes
of management of logistics systems provide wide opportunities for usage in logistics practice.

Ключові слова: логістика, управління витратами, оптимізація ланцюгів постачання, бізнес, логістична систе!

ма, підприємство, глобальна економіка.

Key words: logistics, cost management, supply chain optimization, business, logistics system, enterprise, global economy.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідники виділяють шість основних напрямів, на

яких зосереджується увага управління ланцюгами по�

ставок: виробництво, місце розташування, постачання,

транспортування, запаси, інформація. Безліч науковців

як закордонних так і вітчизняних у своїх дослідженнях

схилялися до того, що компанія може досягти конку�

рентних переваг та стати більш прибутковою за допо�

могою реорганізації ланцюгів постачання та вдоскона�

лення бізнес�процесів в ланцюгах постачання.

Система управління витратами в ланцюгу постачання

досліджувалась такими вченими: М.І. Долішній, М.П. Де�

нисенко, М.А. Козоріз, Т.О. Колодізєва, Є.В. Крикавсь�

кий, П.Р. Левковець, О.М. Сумець, О.М. Тридід, Н.І. Чух�

рай. Проблеми оптимізації та прогнозування логістич�

них процесів добре висвітлили такі автори: А.М. Гад�

жинський, А.А. Грешилов, В.Р. Кігель. М.Р. Ліндерс,

Х.Е. Фірон, Д.Е. Ханк. Особливої актуальності набува�

ють дослідження проблем управління витратами у лан�

цюгах постачання в умовах європейської інтеграції Ук�

раїни та виходу на світові ринки, що передбачає не�

обхідність їх моніторингу, аналізу та оцінювання з ме�

тою підвищення ефективності функціонування логістич�

них ланцюгів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності та особливостей

системи управління витратами в ланцюгах постачання з

метою підвищення конкурентоспроможності бізнесу в

глобальному економічному просторі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ланцюг постачання — це лінійно�впорядкована гло�

бальна мережа (виробників, дистриб'юторів, складів за�

гального користування та ін.), яка керуючи потоками

інформації, матеріальних цінностей та грошових коштів,

перетворює вихідну сировину на продукти і послуги, які

необхідні кінцевому споживачеві. В ХХІ ст. на зміну тех�

нологічній та маркетинговій парадигмам прийшла інтег�

ральна парадигма логістики, яка відповідає інноваційним

та мережевим виробничо�логістичним концепціям форму�

вання ланцюгів поставок національними підприємствами,

а також глобальним викликам світової економіки. Найсу�

часніша концепція управління підприємствами передбачає

пряму залежність ефективності логістичної діяльності на�

ціональних підприємств від формування ними оптималь�

них ланцюгів поставок (ЛП) і впровадження досконалих

принципів управління ланцюгами поставок (УЛП, SCM —

Supply Chain Management) — [2, с. 3]. Під час побудови

глобальних ланцюгів постачання всі логістичні рішення

зводяться до таких параметрів [3, с. 48—54]: зміна потреб

споживачів і поява нових очікувань, мережева економіка,

глобалізація та складність логістичних процесів, не�

стабільність середовища, сталість розвитку системи, зро�

стання ризиків, відсутність надійної інфраструктури, зро�

стання урядових обмежень і бар'єрів. Ці світові логістичні

акценти відображені в глобальних програмах Світового

Економічного Форуму (The World Economic Forum), а та�

кож у працях відомих економістів Світової Організації

Торгівлі (The World Trade Organization) і Глобального

інституту (Fung Global Institute).

Ефективне управління ланцюгами поставок (УЛП)

передбачає партнерську інтеграцію постачальників, ви�

робників, дистриб'юторів і безпосередніх точок про�

дажів товарної продукції та сприяє раціональному роз�

поділу продукції, що виробляється. Тобто повинна до�

сягатися мета мінімізації логістичних витрат у межах

ланцюга, зі спрямуванням продукції в потрібне місце, в

необхідній кількості, в зазначений час, з гарантією ви�

сокого рівня надання послуг.

За ефективного управління ланцюгами поставок по�

винні враховуватись всі можливі фактори та умови, що

можуть впливати на собівартість товару, а також обо�

в'язково мають враховуватися всі вимоги споживачів.

Вартість у межах ланцюга постачання (постачальники →
виробники → споживачі) повинна бути якомога нижчою,

а ефективність функціонування ланцюга по всій його

довжині і ширині — якомога вищою. Забезпеченість

цього процесу можна вважати головною метою управ�

ління ланцюгом постачання. Основними завданнями

управління ЛП слід визнати:

— підвищення рентабельності організації з акцен�

туванням уваги на підвищенні доходів, використанні рек�

лами, зменшенні собівартості;

— координація всіх логістичних видів діяльності в

межах ланцюга поставок та створення для клієнта якіс�

ного товар, а також підвищення прибутковості для кож�

ної ланки ЛП;

— швидше і ефективне покращення організації на�

дання послуг клієнтам, з врахуванням вимог клієнтів і

координації зусиль всіх ланок ЛП, а також підвищити

фінансових показників.

Ефективне управління ланцюгами постачання перед�

бачають всі види організаційної діяльності оперативного,

тактичного та стратегічного рівнів. Всі логістичні рішення,

що стосуються кількості, місцезнаходження і ємності ви�

робничих приміщень та складів, потоку сировини і готової

продукції через логістичний ланцюг, носять характер дов�

гострокового впливу на підприємство, приймаються на

стратегічному рівні. Рішення щодо планування на довгос�

троковий або короткостроковий період виробництва і по�

стачання, управління запасами, стратегії розподілу гото�

вої продукції і розширення кола потенціальних клієнтів,

розглядаються на тактичному рівні і приймаються на кож�

ний квартал або рік. Рішення, що приймаються на кожен

день — наприклад, планування транспорту, складання

розкладу виробництва, встановлення термінів поставок

продукції клієнтам тощо — це рішення оперативного рівня.

Сегментація ринку в залежності від вимог до якості

послуг, індивідуалізація логістичної мережі, збір інфор�

мації з ринків і розробка відповідних планів, індивідуа�

лізація необхідних товарів клієнтам, вибір стратегічних

ресурсів для постачання, розвиток технологічної стра�

тегії на рівні всього ланцюга постачання, прийняття по�

казників рівня якості щодо всього ланцюга поставок —

ось ті головні принципи, які забезпечують високу ефек�

тивність в управлінні ланцюгами постачання [4]:

Погані наслідки з'являються, якщо реалізувати на прак�

тиці всі ці принципи не вдається. Також проблеми під час

управління ланцюгами поставок виникають: за відсутності

належної інфраструктури, що могла б забезпечити функц�

іональну діяльність ланцюга постачання; без наявності ра�

ціональних ініціатив; за надмірних витратах ресурсів і часу

за умов обмеженості координації в роботі управлінських

структур ланцюгом постачання; за неякісної реалізації пла�

ну щодо реорганізації ланцюга постачання.

Як свідчить досвід діяльності європейських та аме�

риканських логістичних компаній, за наявності багать�

ох показників оцінки ефективності управління ланцю�

гом поставок, достатнім є використання двох з них —

рівня ризику щодо своєчасності поставки продукції за�

мовнику та рівня надійності роботи ланцюга.

У сучасних нестабільних умовах господарювання,

надійність є одним із основних сучасних логістичних

пріоритетів, що закладені в загальну стратегію діяль�

ності логістичних компаній та виступає в якості комп�

лексного показника ефективної діяльності логістичних

систем і ланцюгів поставок. Такі показники надійності,

як своєчасність поставки (відсоток замовлень, що ви�

конані в зазначений термін) і повнота поставки (відсо�

ток замовлень, що виконані в повному обсязі) доцільно

використовувати під час аналізу ланцюга поставок по

всій його довжині — від початку і до кінця.

Європейські та американські компанії оцінюють

надійність ланцюга поставок у залежності від факторів

ризику [4]: затримка поставки (компанія Tesco UK),

точність комплектації замовлення (компанія Tesco UK)

час виконання замовлення (компанія Vision Express UK),

кількість дефектних деталей в замовленні (компанія

Nissan UK), час доставки (Королівська пошта UK) повно�

та поставки в зазначений термін (компанія Siemens EMS).

Проблеми управління ланцюгами поставок у су�

часній літературі розглядаються в розрізі різних моде�

лей, і при їх розгляді достатньо уваги приділяється мо�
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делі SCOR. Модель SCOR (Supply Chain Operation

Reference Model — Довідкова модель операцій ланцю�

га поставок), що запропонована The Supply Chain Council

(США) аналізує сьогоднішній стан компанії і її цілі, ви�

значає основні кількісні показники і порівнює їх з дани�

ми бенчмаркінга (тобто із кращими показниками в даній

галузі або на цьому ринку). Для характеристики роботи

ланцюгів поставок і їх учасників, SCOR розробила набір

показників. Для бенчмаркінга застосовуються створе�

ний банк інформації про особисті досягнення в сфері

логістики. Для опису бізнес�процедур учасників лан�

цюгів поставок, модель SCOR містить уніфікований тер�

мінологічний апарат, а типові логістичні процеси і по�

казники ефективності ланцюгів постачання допомага�

ють в проведенні реінжинірингу технологій поставок.

Використання моделі SCOR, за даними Ради по лан�

цюгах поставок (The Supply Chfin Counsil — SCC), надає

фірмам і компаніям можливість [4]: зменшити логістичні

витрати в межах ланцюга; прискорити товарообіг; змен�

шити запаси ресурсів (наприклад, Со. Siemens Medical,

застосувавши SCOR, скоротила строк доставки продукції

майже вдвічі і приблизно на 40 % зменшила обсяг запасів);

знизити повернення обсягів продукції постачальникам.

 Модель SCOR спрямована на оптимізацію логістич�

них функцій надійності, оперативності поставок, ефек�

тивності управління активами, гнучкості витрат і вклю�

чає: планування і управління попитом / поставками,

постачання із сформованого обсягу запасів; розроб�

ку і виробництво продукції під замовлення і під запас;

управління замовленнями, складуванням і доставкою

продукції; повернення при необхідності сировини, ма�

теріалів і готової продукції [4]. Ця модель може стати

галузевим логістичним стандартом, а її додатковою пе�

ревагою є те, що вона акцентує на основних показни�

ках у ланцюгах поставок, які потрібно контролювати.

Попри те, що провідні компанії приділяють велику ува�

гу плануванню своїх ланцюгів постачань, наявні свідчення

та дослідження сигналізують про те, що навіть у них ланцю�

ги поставок цілеспрямовано не проектувалися, в той час, як

грамотно спроєктовані та сформовані ланцюги постачань

визначають динаміку товарно�матеріальних, інформацій�

них, фінансових і інших потоків у процесі відтворення, реа�

лізують функції обміну та розподілу. Отже, варто розуміти,

що ефективне управління ланцюгами постачань і їх органі�

зація якісно впливають на темпи, а також пропорції еконо�

мічного розвитку національної економіки України загалом.

Ефективне управління ланцюгами поставок може при�

нести компаніям багато зисків, але у багатьох випадках,

вони навіть не знають про всі еквівалентні варіанти побу�

дови ланцюгів, через що кінцеві рішення часом виявляють�

ся далеко не досконалими. Узгодження стратегії ланцюгів

постачання із загальною стратегією бізнес�структури, роз�

гляд різних варіантів конфігурації ланцюжків постачань і

здійснення структурних змін з метою їх коригування, мо�

жуть сприяти підвищенню рентабельності. Переглядають�

ся колишні ланцюги поставок також у зв'язку з змінами у

зовнішньому середовищі (зміни в запитах кінцевих корис�

тувачів, ринках продукції та товарних серіях, економіки в

цілому, загальної конкурентної ситуації, стимулюючих діях

уряду), що часто вимагає перегляду угод між партнерами.

Основна мета процесу планування логістичного лан�

цюга полягає в тому, щоб забезпечити безперебійне ви�

робництво та прогнозування попиту, розробити досконалі

виробничі плани, оптимізувати поповнення запасів, і ство�

рювати можливості для моніторингу товарних потоків на

всій протяжності логістичного ланцюга, що дозволить

здійснити своєчасну доставку товарів зазначеної кількості

у вказане місце. Всі коригувальні дії при змінах у струк�

турі споживчого попиту потрібно здійснювати вчасно.

Ланцюг постачання не є прямолінійний, його фор�

мують величезна кількість ланок різної потужності. Тому

якісь з ланок, що мають найменшу потужність, обмежу�

ють загальну пропускну здатність ланцюга і стають вузь�

ким місцем ланцюга постачань [5, с. 228].

Отже, основними характеристиками ЛП є довжина,

ширина та потужність [6, с.74]: довжина ланцюга поставок

залежить від кількості постачальників, споживачів і посе�

редників, через яких матеріали проходять від початку ви�

робництва (добування) до місця призначення — тобто до

кінцевого споживача; ширина ланцюга поставок — це

кількість паралельних маршрутів, за якими може переміща�

тися продукція; потужність ланцюга поставок — це макси�

мальний обсяг матеріального потоку, що може пройти че�

рез ланцюг за визначений проміжок часу. Загальна по�

тужність ланцюга поставок визначається частиною (фраг�

ментом) з найнижчою пропускною можливістю, тобто най�

нижчою потужністю, що визначає "вузьке місце" ланцюга

поставок і є визначальним в його діяльності. Таким чином,

одним зі способів підвищення потужності ланцюга поста�

вок є підвищення потужності в його "вузькому місці".

Підвищення ефективності ланцюга постачань перед�

бачає використання стратегії формування союзів з по�

стачальниками та замовниками, метою якої є спільна пра�

ця членів на досягнення результату та довгострокове

отримання зиску від такої кооперації. Спонукаючими

факторами до використання цієї стратегії є прагнення до

кращого обслуговування споживачів, зниження витрат,

намагання уникнення ризиків при інвестуванні, запози�

чення досвіду у партнерів. Найбільш часто партнерства

створюються між транспортними компаніями. До інших

сфер співробітництва відносяться складування, послуги

в сфері імпорту / експорту, обробка інформації [7, с. 14].

Потужним стимулом та інструментом розвитку нових

концепцій управління ланцюгами постачання стали інфор�

маційні технології. Інформаційні технології стали також

основою забезпечення й підвищення ефективності лан�

цюгів постачання, бо з'явилася можливість реалізувати

найважливіші ідеї управління ланцюгами постачання, а

саме: інформаційну координацію та синхронізацію попи�

ту і постачання. В сьогоднішніх умовах управління лан�

цюгами постачання розвивається стрімко і набуває вели�

чезного значення для промислових, торговельних і логі�

стичних підприємств, а інтеграція та координація суттє�

во відрізняє управління ланцюгами від традиційних кон�

цепцій міжфірмового кооперування. Враховуючи інтег�

рований підхід до формування всіх ділянок і елементів

процесу створення вартості продукту, практика управлі�

ння ланцюгами поставок довела ефективність побудови

та аналізу бізнесу. Врахування тільки витрат і прибутку

підприємства без обліку впливу на них міжорганізацій�

них зв'язків з постачальниками та відносин із клієнтами

відображає не в повній мірі картину ефективності госпо�

дарювання підприємства. Принаймні існує п'ять галузе�

вих напрямів, а саме: автомобілебудування, авіабудуван�
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ня, електротехніка, оптова й роздрібна торгівля, споживчі

й фармацевтичні товари, де управління ланцюгами поста�

чання є одним з головних напрямів підвищення ефектив�

ності функціонування бізнесу.

Важливо зазначити, що в управлінні ланцюгами поста�

вок перейдено від простої інформаційної координації та

операційної кооперації до інтегрованої взаємодії в ланцю�

гах постачання, що змушує розглядати процес управління

ланцюгами постачання як концепцію управління бізнесом.

В Україні, так само як і за кордоном, процес управл�

іння ланцюгами постачання розглядається як бізнес�кон�

цепція, як середовище інформаційної взаємодії

підприємств, як самостійний науковий напрям. Тобто про�

цес управління ланцюгами постачання розглядається з

трьох позицій, і найбільше переплітаються між собою

інформаційні технології та бізнес�процеси. Вельми важ�

ливим є розуміння взаємозв'язків між бізнес�концепція�

ми, інформаційними технологіями та моделюванням лан�

цюгів поставок, бо оптимізація цих взаємозв'язків та

ефективне моделювання ланцюгів поставок сприяють

досягненню конкурентних переваг бізнесу та підвищен�

ню ефективності управління ланцюгами постачання.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Отже, під час управління ланцюгом постачань вини�

кає завдання мінімізації логістичних витрат та досягнен�

ня конкурентних переваг, водночас необхідно домог�

тися об'єднання ринку, виробничого процесу, закупівель

та збуту, забезпечивши найвищий рівень обслуговуван�

ня клієнтів. Нині всі учасники ланцюгів постачання у

більшій мірі розуміють важливість не тільки внутрішнь�

ого симбіозу потокових процесів, але також і не�

обхідність налагодження тісних взаємозв'язків між по�

стачальниками, підприємством і клієнтами, з метою на�

лагодження оптимального процесу координування опе�

рацій між ними та досягнення конкурентних переваг.

За останній час підходи до використання концепцій

управління логістично�транспортними системами, так

само, як і до логістичного управління економікою загалом,

зазнали суттєвих змін, перетворивши логістику, сферу

виробництва та доставки продукції у високорозвинуті інно�

ваційні сфери індустрії. З'явились та розвиваються нові

форми господарських стосунків, які виникли між вироб�

никами, постачальниками та споживачами продукції, ак�

тивно впроваджуються та використовуються спільні про�

грами управління процесами постачань ресурсів на основі

новітніх інформаційних технологій та різноманітних форм

партнерської співпраці. Вдосконалення процесів у ланцю�

гах постачання та здійснення організаційних змін логістич�

ної системи, потребує ефективної стратегії бізнес�діяль�

ності на конкурентному ринку, яку можна реалізовувати,

грунтуючись на чотирьох основних підходах: методиці

швидкого аналізу рішення (FAST), бенчмаркінгу процесу,

перепроєктуванні процесу, реінжинірингу процесу.

У ланцюгах постачання через партнерство, інтегра�

цію, кооперацію всіх ланок регіональних логістичних

систем — виробничих та інфраструктурних підприємств,

організацій і органів державної влади, можна добитися

синергетичних ефектів, при цьому оптимізація управ�

ління матеріальними та супровідними потоками в Ук�

раїні, значною мірою залежатиме від ефективності

організації функціонування ланцюгів постачання, які по�

єднують процеси виробництва, споживання та рециклі�

нгу. Все це вимагає детального опрацювання, вивчен�

ня, серйозних часових і фінансових вкладень в управ�

ління організаційними змінами в ланцюгах постачання.

Підприємства могли б досягти конкурентних переваг та

якісніше, але з нижчими витратами задовольнити потреби

споживачів, але науково підтвердженні свідчення сигналі�

зують про те, що навіть у провідних компаніях ланцюги по�

стачання цілеспрямовано не проєктувалися, а формували�

ся з часом свого роду органічним шляхом, що вимагає по�

дальшого дослідження причин зазначених недоліків.
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Метою статті є здійснення дослідження сутності та особливостей ризиків у діяльності про�
мислових підприємств, їх характеристик та функцій, особливостей класифікації.

У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи тео�
ретичного узагальнення — для дослідження сутності, теоретичних основ, характеристик та
ознак категорії "ризик", визначення основних особливостей, що її характеризують, а також
набули поширення у різних визначеннях даної категорії; системний підхід — для обгрунтування
та формування власного визначення категорії "ризик", підходів та засад класифікації ризиків.

Обгрунтовано причини складності визначення поняття ризику та основні особливості і функції,
що характеризують ризик промислового підприємства, власне визначення категорії "ризик".

Наукова новизна полягає у визначенні основних особливостей, що характеризують ризик про�
мислового підприємства, а також набули поширення у різних визначеннях цієї категорії, роз�
робці авторського визначення категорії "ризик", розробці авторської класифікації ризиків про�
мислового підприємства.

Отримані результати дослідження можуть бути спрямовані на удосконалення засад та ме�
ханізмів управління ризиками в діяльності промислового підприємства для упередження та
мінімізації їх негативного впливу на діяльність підприємства.

The purpose of the article is to study the nature and features of risks in the activities of industrial
enterprises, their characteristics and functions, features of classification. The market environment,
the ongoing process of globalization of the world economy, as well as many other important reasons
and conditions in which modern industrial enterprises operate, are probabilistic and have a high
degree of uncertainty, as evidenced by their crisis, so the activities of any industrial enterprise a
significant number of simple and complex risks, becomes increasingly unstable, volatile, complex
and difficult to predict. At the same time, it is difficult to completely avoid risk in the production and
/ or other activities of an industrial enterprise, or rather it is almost impossible and the only way to
avoid it and / or minimize existing and potential risks is the risk management process. The multiplicity
of risk factors in the industrial sector poses difficult challenges for enterprises to organize a targeted
impact on them. The unresolved issues, especially those related to the nature of risks, methods of
analysis and collection of information on risk factors, organization of influence on risk factors,
creation and implementation of risk management system, form a wide range of research tasks, which
primarily requires research "and its main features, without which the risk management process will
be poor and limited.

In the process of research were used: general scientific methods, in particular: methods of
theoretical generalization — to study the essence, theoretical foundations, characteristics and
features of the category "risk", to determine the main features that characterize it, and became
widespread in various definitions of this category; system approach — to substantiate and form one's
own definition of the category "risk", approaches and principles of risk classification.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ризик притаманний усім сферам життя та діяльності,

причому випадковість настання ризикової події означає

неможливість заздалегідь точно визначити просторово�

часові координати його виникнення. Не є виключенням і

діяльність промислових підприємств, що постійно су�

проводжується та пронизана різноманітними ризиками, які

обумовлені наявністю цілого ряду факторів як внутрішнь�

ого, так і зовнішнього походження, кожен з яких має різні

ступені невизначеності. Ще Р. Кантильон розглядав ризик

як основну функціональну характеристику підприємницт�

ва і підкреслював нерозривний зв'язок підприємництва та

ризику, при цьому називаючи підприємцем "людину, що

здійснює свою діяльність в умовах ризику" [1, с. 5].

Слід також зважити, що ринкове середовище, три�

ваючий процес глобалізації світової економіки, а також

безліч інших важливих причин та умови, в яких функ�

ціонують сучасні промислові підприємства, носять імо�

вірнісний характер та відрізняються високим ступенем

невизначеності, що підтверджується їх кризовим харак�

тером, тому діяльність будь�якого промислового

підприємства, схильна до значної кількості простих і

складних ризиків, стає все більш нестійкою, мінливою,

складною і важко передбачуваною. Водночас повністю

уникнути ризику у виробничій та/або іншій діяльності

промислового підприємства складно, а точніше практич�

но неможливо і єдиним шляхом його уникнення та/або

мінімізації наявних та потенційних ризиків виступає про�

цес управління ризиками. Множинність же факторів

ризику в промисловій галузі ставить перед підприємства�

ми складні завдання по організації цілеспрямованого

впливу на них. Невирішеність багатьох питань, насам�

перед тих, що стосуються сутності ризиків, методів ана�

лізу і збору інформації про чинники ризику, організації

впливу на фактори ризику, створення і впровадження

системи управління ризиками, формує широкий спектр

завдань дослідження, що першочергово потребує дос�

лідження сутності такої категорії як "ризик" та його ос�

новних особливостей, без чого процес управління ри�

зиками буде неякісним та обмеженим.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Різноманітні аспекти теорії ризиків знайшли відобра�

ження в наукових працях таких західних вчених: Р. Кан�

The reasons for the complexity of defining the concept of risk and the main features and functions
that characterize the risk of an industrial enterprise, the actual definition of the category "risk" are
substantiated.

The scientific novelty is to determine the main features that characterize the risk of an industrial
enterprise, as well as widespread in various definitions of this category, the development of the
author's definition of the category "risk", the development of the author's classification of industrial
risks.

The results of the study can be aimed at improving the principles and mechanisms of risk
management in the industrial enterprise to prevent and minimize their negative impact on the
enterprise.
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тільон, Дж. М. Кейнс, Дж. Мілль, Ф. Найт, А. Сміт, Й. Шум�

петер, які займались вивченням цієї проблеми одними з

перших. Значний внесок у розвиток ризикології зроб�

лено такими вченими�економістами: М. Бромвич,

Г. Марковіц, Д. Мессен, Дж. Нейман, Р. Тобін, У. Шарп

та іншими. Питанням оцінки та аналізу ризиків у діяль�

ності промислових підприємств присвячені праці таких

науковців: В. Данчук, В. Лакіза, В. Немченко, С. Неско�

родєв, Т. Письменна, Р. Пікус, А. Свідерська, Н. Чека�

лова та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення дослідження сутності та

особливостей ризиків у діяльності промислових під�

приємств, їх характеристик та функцій, особливостей

класифікації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існує велика різноманітність думок з приводу понят�

тя визначення і сутності ризику. Це пов'язано, по�пер�

ше, з багатоаспектністю та комплексністю цього явища:

у дослідницькій роботі "Ризики діяльності промислових

підприємств: інтегральне оцінювання" її авторами виді�

лено 22 ознаки при здійсненні класифікації ризиків,

а загальна кількість ризиків у їх класифікації склала

69 одиниць [2],

по�друге, з різноплановістю здійснюваних дослід�

жень даного питання. Так, наприклад А. Бондаренко

стверджує, що в економічній літературі існує, як міні�

мум, 4 типи трактувань такої категорії:

1) ризик як наслідок реалізації небезпечних умов та

джерело загрози;

2) ризик як похідна від загрози;

3) ризик як джерело загрози (ризик — імовірність

виникнення загрози);

4) ризик як частина загрози [3].

Внаслідок цього, наявні в даний час публікації з про�

блем ризиків підприємств, відрізняються різноманіттям

трактувань такої категорії як "ризик" і неоднозначністю

рекомендацій щодо управління ризиками. Певна ж час�

тина наукових досліджень взагалі побудована на мате�

ріалах діяльності західних підприємств, які здійснюють

підприємницьку діяльність в інших умовах, пересліду�

ють інші цілі і вирішують завдання, які не завжди співпа�
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дають з тими, що стоять перед вітчизняними підприєм�

ствами.

За результатами систематизації різних визначень

ризику і характерних ознак, що визначають сутність ка�

тегорії "ризик", В. Кунін у монографії "Управління ри�

зиками промислового підприємництва (теорія, методо�

логія, практика)" виділяє такі ключові ознаки, що виз�

начають сутність цього поняття:

— імовірнісний, випадковий характер ризику;

— можливість сприятливих або несприятливих

наслідків;

— можливість відхилення від очікуваного резуль�

тату або події [4].

Група науковців на чолі з професором В. Швандара

виділяє три групи підходів до визначення сутності кате�

горії ризику:

— група робіт присвячена теоріям оптимального

управління, згідно з якими ризик розглядають в якості

характеристики, властивої будь�якому виду доцільної

діяльності людини, яка здійснюється в умовах обмеже�

ності ресурсів і можливості вибору методу досягнення

цілей. Ніякі здібності та дії людини не здатні знищити

ризик, існують лише способи пом'якшення його на�

слідків;

— група робіт, в яких під ризиком розуміється на�

копичення регресивного потенціалу, а основний акцент

у них здійснюється на окремих негативних характерис�

тиках ризику (наприклад, непоправність втрати мате�

ріальних благ та цінностей, зниження рівня безпеки,

тощо);

— група робіт, в яких ризики досліджуються, як

наслідок, невизначеності результату, який пов'язаний з

особливим видом господарської діяльності — підприє�

мництвом [5].

Більш широка класифікація підходів до інтерпре�

тації категорії "ризик" запропонована вітчизняними на�

уковцями К. Семеновою та К. Тарасовою в профільній

монографії "Ризики діяльності промислових під�

приємств: інтегральне оцінювання":

— ризик як ймовірність (можливість) отримання

певного несприятливого результату від відповідної

діяльності;

— ризик як збиток або можливі втрати;

— ризик як економічна категорія, "яка відображає

особливості сприйняття заінтересованими суб'єктами

економічних відносин об'єктивно існуючих невизначе�

ності та конфліктності, іманентних процесам цілепок�

ладання, управління, прийняття рішень, оцінювання, що

обтяжені можливими загрозами та невикористаними

можливостями" [6, с. 83];

— ризик як характеристика об'єкта;

— ризик як ненадійність, що властива процесу ви�

лучення прибутку;

— ризик як дія або діяльність, що супроводжуєть�

ся певною невизначеністю;

— ризик як ймовірність помилки або успіху того чи

іншого вибору в ситуації з кількома альтернативами [4].

На підставі вищевикладеного нами було розроб�

лено власне визначення категорії "ризик", за яким ри�

зик — це певна сукупність різноманітних ймовірних об�

ставин та умов, за яких функціонування та подальша

діяльність або бездіяльність підприємства можуть спро�

вокувати додаткові втрати та інші негативні для нього

наслідки, або додаткові можливості, вигоди.

На підставі здійсненого дослідження властивостей

ризику вважаємо за можливо виділити такі основні вла�

стивості ризику:

— суперечливість — проявляється в тому що, по�

перше, ризик може бути спрямований на прискорення

науково�технічного прогресу, на отримання суспільно

значущих результатів новими нестандартними способа�

ми; по�друге, може привести і до авантюризму і навіть

може служити перепоною на шляху соціально�економ�

ічного розвитку, якщо в умовах неповної вихідної інфор�

мації (невизначеності) рішення приймаються без чітко

прорахованих наслідків таких дій, без урахування за�

кономірностей розвитку явища, або фахівцями недо�

статньо компетентними в цих питаннях;

— альтернативність — передбачає обов'язкову не�

обхідність вибору одного з двох або більше можливих

варіантів рішень, дій, адже завжди є кілька варіантів

рішення, сама сутність виявленої небезпеки передбачає

цю характеристику. Якщо ж вибір неможливий, то і ри�

зик втрачає значення для розгляду;

— невизначеність — існування ризику безпосередньо

пов'язано з невизначеністю, яка неоднорідна за формою

прояву і за змістом. Невизначеність є відсутність однознач�

ності, незнання достовірного і управління ризиком є од�

ним із способів її подолання. Але повністю позбутися від

невизначеності неможливо, тому неминучий ризик при

виборі оптимального варіанта (альтернативи) [7].

Для роботи з ризиком та забезпечення якісного

управління ним, важливо розуміти функції, що викону�

ються ризиком в діяльності промислового підприємства.

Н. Куроптєв стверджує, що ризик виконує лише дві

функції, кожна з яких має різні аспекти:

— стимулююча функція — має конструктивний

аспект (проявляється в тому, що ризик при вирішенні

багатьох завдань виконує роль каталізатора, особливо

при виконанні інноваційних інвестиційних рішень) та де�

структивний аспект (виражається в тому, що прийняття

і реалізація рішень відбувається з необгрунтованим ри�

зиком, що веде до авантюризму);

— захисна функція — має історико�генетичний

аспект (полягає в тому, що люди завжди стихійно шука�

ють форми і засоби захисту від можливих небажаних

наслідків) та соціально�правовий аспект (полягає в не�

обхідності впровадження в законодавство категорій

правомірності ризику) [7].

Погоджуючись з попереднім автором, а також вра�

ховуючи той факт, що ризиком необхідно управляти

виділимо функції ризику, базуючись саме на засадах та

особливостях управління ризиками та безпосередньо

діяльністю промислового підприємства:

— інноваційна функція полягає в тому, що виявле�

ний ризик грає стимулюючу роль для пошуку абсолют�

но нових шляхів вирішення проблем, виконуючи свою

так звану "інноваційну функцію". На Заході навіть ви�

ник спеціальний термін — "інноваційне ризикове гос�

подарювання". Новаторські знайдені унікальні рішен�

ня в ризиковій парадигмі господарювання здатні при�

вести виробництво і маркетинг у найбільш ефективну

форму, від якої можуть виграти всі учасники економіч�

ної взаємодії;
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— захисна функція полягає в тому, що підприємли�

вим керівникам забезпечуються правові та економічні

гарантії, що виключають покарання. Маються на увазі

випадки реалізації невдалих сценаріїв по розрахованих

ризиках, відпрацьованих з дотриманням певних умов.

Помилка розглядається не як ознака некомпетентності,

а як допустимий супутник самостійності відповідальної

особи;

— регулятивна функція — ризик керівника пов'я�

заний з пошуком та застосуванням часто нетривіальних

способів вирішення складних завдань. Одна зі сторін

регулятивної функції полягає в конструктивній формі,

яка передбачає здатність ділової людини ризикувати

заради успішного результату діяльності. Але, як у будь�

якої медалі, у подібній здатності є інша грань — вико�

ристання можливостей і самовпевненість, у чому про�

являється деструктивна форма даної функції. Важливо

знаходити середину і ризик служить гарною опорою для

регулювання і саморегулювання дій керівника по відно�

шенню до виявлених можливостям несприятливих

наслідків. Таким чином можна зазначити, що регулятив�

на функція може проявлятись як у конструктивній, так і

у деструктивній формах;

— аналітична функція — дозволяє вибирати опти�

мальні шляхи зниження ризику з сформованого складу

альтернатив. Зміст і складність управлінського рішен�

ня визначають глибину і широту аналітичної роботи з

погрозами. При вирішенні великих проектних завдань

зростає трудомісткість аналізу ризиків, які займають

цілий розділ проектної роботи. У той же час, прості і

типові рішення дозволяють більше спиратися на досвід

і інтуїцію керівника [8; 9].

Підсумовуючи результати розгляду функцій, що ви�

конуються ризиком у діяльності промислового підприє�

мства, необхідно додатково наголосити на тому, що

окрім потенційних втрат та інших негативних наслідків,

які ризик несе для промислового підприємства, він та�

кож створює і певні можливості для подальшого якісно�

го розвитку та функціонування підприємства.

Що стосується класифікації ризиків, то необхідно

зазначити, що існує безліч підходів і спроб класифіку�

вати ризики. Так, відповідно до класифікації ризиків,

що запропонована професорами Б. Мільнером і Ф. Ліі�

са, всю сукупність ризиків можна поділити на дві основні

групи:

1) зовнішні: політичні, законодавчі, регіональні, при�

родні, галузеві, макроекономічні (інфляційні, валютні,

процентні, структурні);

2) внутрішні: виробничі (транспортні, технологічні,

кваліфікаційні, ризик поставки), інвестиційні (діловий

ризик, ризик зниження прибутковості, селективний ри�

зик, тимчасової ризик), комерційні (втрата конкуренто�

спроможності підприємством, торгові, цінова дискри�

мінація, ризик розрахунків) [10].

Схожа класифікація запропонована і Н. Подольча�

ком, який згрупував основні види ризиків промислово�

го підприємства на дві групи та їх підвиди. Перевагою

даної класифікації є врахування всіх основних ризиків,

що притаманні діяльності промислових підприємств:

1. Ризики зовнішнього середовища:

— економічні;

— соціальні;

— політичні;

— адміністративно�законодавчі;

— природно�екологічні;

— науково�технічні.

2. Ризики внутрішнього середовища:

— ресурсні: фінансовий ризик, ризик персоналу,

матеріальний ризик, інформаційний ризик, енергетич�

ний ризик;

— виробничо�господарські: технічний ризик, техно�

логічний ризик, інноваційний ризик, майновий ризик;

— комерційні: маркетинговий ризик, торговельний

ризик, транспортний ризик [11].

За класифікацією Ф. Джоріону, яка, на нашу дум�

ку, є доволі загальною, хоча і включає певну частину

ключових ризиків, всі ризики поділяються на дві великі

категорії:

— бізнес�ризики, що представлені ризиком про�

дукції, макроекономічним та технологічним ризиками;

— інші ризики, що поділяються на два класи: ризик

несприятливої події (юридичний, ризик втрати ділової

репутації, ризик стихійного лиха, регулятивно�політич�

ний ризик) та фінансовий ризик (ринковий, кредитний

ризи, ризик ліквідності, операційний ризик) [12].

Більш функціональну класифікацію ризиків промисло�

вих підприємств розробили М. Трейман і О. Варигіна. Відпо�

відно до чинників, що впливають на ризик, автори виділя�

ють наступні групи ризиків промислового підприємства:

— ризики, характерні для країни в цілому — ризи�

ки, зумовлені труднощами в соціально�економічній і

політичній сфері держави, а так само ризики пов'язані

з тиском (санкціями) з боку інших держав;

— ризики, що носять стратегічний характер — прий�

няття стратегічних рішень, що впливають на майбутнє

суспільства, які не в повній мірі враховують зовнішні або

внутрішні особливості середовища;

— ризики, що виникають на досліджуваному галу�

зевому ринку;

— виробничо�технічні ризики — позапланові зупин�

ки роботи основного виробничого обладнання;

— ризики, пов'язані зі змінами в законодавчих ак�

тах — зміна законодавчої бази та нормативних право�

вих актів;

— фінансово�економічні ризики�відсоткові і моне�

тарні ризики;

— ризики, пов'язані з діяльністю персоналу орга�

нізації — ризики, пов'язані з виникненням аварій і поза�

штатних ситуацій з вини персоналу;

— ризики екологічного характеру — ризики, без�

посередньо пов'язані з надання об'єктами підприємства

негативного впливу на навколишнє природне середови�

ще та нанесенням їй шкоди, а так само ризики, пов'я�

зані з компенсацією цих втрат [13].

Дещо схожа, але цікава з практичної точки зору, є

класифікація запропонована А. Сливоцьким та К. Ве�

бером, які в процесі класифікації виходили з оточення

фірми і в своїй роботі:

— ризики галузі полягають у тому, що держава

може послабити свій контроль у певній галузі економі�

ки внаслідок чого відбудеться зміна позицій учасників

ринку через неможливість втримати свої позиції;

— ризики технології полягають у тому, що нові тех�

нології, на які покладали значні надії власники та керів�
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ники підприємства, не принесуть їм очікуваного резуль�

тату;

— ризики бренду полягають у тому, що репутація

бренду підприємства або його товарів може суттєво

погіршитися, внаслідок чого підприємством не буде от�

римано відповідний рівень очікуваного доходу та/або

прибутку;

— ризики конкуренції полягають у тому, що поява

нового конкурентного підприємства може спричинити

втрату підприємством певної частини ринку та/або

клієнтів;

— ризики клієнта полягають у тому, що можуть

змінитися уподобання споживачів (клієнтів) продукції

підприємства при неможливості оперативного реагуван�

ня підприємством на ці зміни, внаслідок чого підприєм�

ством буде втрачено відповідний рівень очікуваного

доходу та/або прибутку;

— ризики проєкту полягають у тому, що вагомий

проєкт може провалитися, і внаслідок цього підприєм�

ство втратить свої конкурентні позиції на відповідному

ринку;

— ризики стагнації полягають у тому, що у випадку,

коли підприємство перестане рости і розвиватися — з

великим ступенем ймовірності його чекає провал [14].

Попри очевидні позитивні риси цієї класифікації,

вона не враховує і не виділяє фінансових ризиків, хоча

доволі часто саме вони і можуть стати причиною суттє�

вих проблем не лише у промислового підприємства. Так,

за Дж. Кейнсом, підприємець, у тому числі і промисло�

ве підприємство, повинен враховувати наступні види

підприємницького ризику:

— ризик втрати очікуваної вигоди від непередбаче�

них обставин;

— ризик кредитора від можливої втрати позики;

— ризик від втрати реальної вартості грошей з пли�

ном часу [15].

Так і класифікація І. Чуприної, попри запропонова�

ну деталізацію ризиків є обмеженою лише тими функ�

ціональними групами ризиків, які вона виділяє:

1. Фінансово�економічні ризики:

— нестійкість попиту: проявляються у вигляді па�

діння попиту зі зростанням цін;

— поява альтернативного продукту: породжує зни�

ження попиту на продукцію підприємства;

— зниження цін конкурентами: зумовлює поступо�

ве зниження цін підприємством — виробником про�

дукції;

— збільшення обсягу виробництва у конкурентів:

може проявитися у вигляді скорочення обсягів продажу

або зниження цін підприємством — виробником продукції;

— зростання податків: має прямий вплив на змен�

шення чистого прибутку;

— скорочення платоспроможності споживачів: зу�

мовлює зниження обсягів продажу та споживання про�

дукції підприємства�виробника;

— зростання цін на сировину, матеріали, перевезен�

ня: має прямий вплив на зниження прибутку через зрос�

тання цін та збільшення постійних витрат підприємства;

— залежність від постачальників: відсутність аль�

тернатив робить підприємство вкрай уразливим через

монопольне становище постачальників сировини, мате�

ріалів;

— зниження прибутку через зростання цін;

— дефіцит оборотних коштів: збільшення розміру

кредитів, позик, інших залучених коштів часто на неви�

грашних для підприємства умовах.

2. Соціальні ризики:

— труднощі з набором кваліфікованої робочої сили:

збільшення витрат на комплектування кадрами та спе�

ціалістами з необхідною кваліфікацією;

— загроза страйку: штрафи за порушення дого�

ворів, зростання невдоволення в колективі, напруженої

атмосфери;

— відношення місцевої влади: додаткові витрати на

виконання їхніх вимог;

— недостатній рівень заробітної плати: висока те�

кучість кадрів, зниження продуктивності;

— недостатня кваліфікація кадрів: зниження ритм�

ічності, зростання бракованих виробів продукції,

збільшення числа аварій на виробництві;

— соціальна інфраструктура: зростання невироб�

ничих витрат на нематеріальне заохочення працівників

підприємства [16].

Зважаючи на потенційні негативні наслідки ризиків

для промислових підприємств, з практичної точки зору

викликає зацікавленість класифікації ризиків за мож�

ливими наслідками:

1. Припустимий ризик — це ризик рішення, у резуль�

таті не здійснення яко�го підприємству загрожує втрата

прибутку. У межах цієї зони підприємницька діяльність

зберігає свою економічну доцільність, тобто втрати є,

але вони не перевищують розмір очікуваного прибутку.

2. Критичний ризик — це ризик, за якого підприєм�

ству загрожує втрата обсягів продаж, тобто зона кри�

тичного ризику характеризується небезпекою втрат, які

свідомо перевищують очікуваний прибуток і можуть

призвести до втрати всіх засобів, вкладених підприєм�

ством у проект.

3. Катастрофічний ризик — ризик, за якого існує

можливість виникнення неплатоспроможності підприє�

мства. Втрати можуть досягати величини, яка дорівнює

майновому стану підприємства. Також до цієї групи

відносять будь�який ризик, пов'язаний із прямою небез�

пекою для життя людей або виникненням екологічних

катастроф [17].

Як видно із наведених вище класифікацій ризиків про�

мислового підприємства, що наводяться різними науко�

вцями, всі вони більшою або меншою мірою враховують

особливості функціонування промислового підприємства,

але не всі мають практичне значення, що ускладнює їх за�

стосування в процесі управління ризиками на рівні промис�

лового підприємства. Зважаючи на попередні результати,

пропонуємо в процесі управління ризиками промислово�

го підприємства здійснювати акцент на таких ризиках: за�

конодавчий, правовий, ринковий, фінансовий, стратегіч�

ний, виробничий, маркетинговий.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснене нами дослідження сутності та особливос�

тей ризиків у діяльності промислових підприємств, їх ха�

рактеристик та функцій, особливостей класифікації доз�

воляє стверджувати, що ризик — це певна сукупність

різноманітних ймовірних обставин та умов, за яких функ�
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ціонування та подальша діяльність або бездіяльність

підприємства можуть спровокувати додаткові втрати та

інші негативні для нього наслідки, або додаткові можли�

вості, вигоди. Від правильності ж розуміння особливос�

тей ризику та якості управління ним залежитиме чи отри�

має промислове підприємство прибуток та інші економічні

та неекономічні вигоди, чи понесе відповідні втрати.
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ESSENCE AND CONTENT OF TRADE ENTERPRISES ARCHITECTURE
AND APPROACHES TO ITS FORMATION

Метою статті є здійснення дослідження сутності та змісту архітектури підприємств, підходів
до її формування.

У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи тео�
ретичного узагальнення — для дослідження сутності, теоретичних основ, характеристик та
ознак категорії "архітектура підприємства", визначення основних елементів архітектури
підприємства, що її характеризують, а також набули поширення у різних визначеннях цієї ка�
тегорії; системний підхід — для обгрунтування та формування власного визначення категорії
"архітектура підприємства", підходів та засад формування архітектури підприємства.

Обгрунтовано причини складності визначення поняття архітектури підприємства та основні
елементи, що характеризують архітектуру підприємства, власне визначення категорії "архі�
тектура підприємства".

Наукова новизна полягає у визначенні основних елементів, що характеризують архітектуру
підприємства, а також набули поширення у різних визначеннях зазначеної категорії, розробці
авторського визначення категорії "архітектура підприємства".

Отримані результати дослідження можуть бути спрямовані на удосконалення засад та ме�
ханізмів управління процесом формування та управління архітектурою підприємств для забез�
печення високого рівня його конкуреноспроможності та ефективності.

The purpose of the article is to study the essence and content of enterprise architecture,
approaches to its formation. Management of any enterprise in the modern world requires constant
flexibility in making appropriate decisions, rapid adaptation to changes in the environment, taking
into account and using the latest innovations and technologies, which can be done through continuous
transformation of policies, organizational structure, management practices, business processes.
coordinated work of many functional areas of the enterprise, etc. Only in this case, the company has
the opportunity to remain competitive in the relevant market, meet customer requirements and
conduct efficient, profitable activities. The main prerequisite for the success of these actions and
get the appropriate positive effect is a holistic understanding and formation of an adequate picture
of the arrangement and interaction of all elements of the enterprise as a whole, representing the
architecture of the enterprise, which provides a common view and relationship. It should be noted
that the architecture of the enterprise exists independently of the consciousness, attention and
actions of owners and managers of the enterprise, and directly from the size and scope of this
enterprise — be it a global corporation, small enterprise, small business, etc.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління будь�яким підприємством у сучасному

світі потребує постійної гнучкості у прийнятті відповід�

них рішень, швидкої адаптації до змін зовнішнього се�

редовища, врахування та використання новітніх інно�

вацій та технологій, що можливо зробити за умови без�

перервної трансформації політик, організаційної струк�

тури, управлінських практик, бізнес�процесів, узгодже�

ної роботи багатьох функціональних сфер підприємства

тощо. "Якщо в 80�і роки все вирішувало якість, а в 90�і —

реінжиніринг бізнесу, то ключова концепція нинішньо�

го десятиліття — "швидкість". Тут і швидкість зміни ха�

рактеру бізнесу; тут і питання оперативності управління

бізнес�процесами" [1]. Лише в такому випадку підприє�

мство має можливість залишатися конкурентоспромож�

ним на відповідному ринку, задовольняти вимоги спо�

живачів та вести ефективну, прибуткову діяльність. Го�

ловною передумовою успішності зазначених дій та от�

римання відповідного позитивного ефекту є цілісне ро�

зуміння та формування адекватної картини облаштуван�

ня та взаємодії всіх елементів підприємства в цілому,

що представляють собою архітектуру підприємства, яка

забезпечує загальний погляд і взаємозв'язок частин в

єдине ціле. Водночас слід зазначити, що архітектура

підприємства існує незалежно як від свідомості, уваги

та дій власників та керівників підприємства, так і безпо�

середньо від розміру та сфери діяльності цього підприє�

мства — чи то глобальна корпорація, невелике під�

приємство, мале торгове підприємство, тощо.

З огляду на вищевикладене дослідження сутності

та змісту архітектури підприємств, підходів до її фор�

мування є вкрай важливим для подальшого удоскона�

лення засад та механізмів управління процесом форму�

вання та управління архітектурою підприємств.

In the process of research were used: general scientific methods, in particular: methods of
theoretical generalization — to study the essence, theoretical foundations, characteristics and
features of the category "enterprise architecture", definition of basic elements of enterprise
architecture that characterize it, and became widespread in various definitions of this category;
system approach — to substantiate and form one's own definition of the category "enterprise
architecture", approaches and principles of enterprise architecture formation.

The reasons for the complexity of defining the concept of enterprise architecture and the main
elements that characterize the architecture of the enterprise, the actual definition of the category
"enterprise architecture" are substantiated.

The scientific novelty is to determine the main elements that characterize the architecture of the
enterprise, as well as widespread in various definitions of this category, the development of the
author's definition of the category "enterprise architecture".

The results of the research can be aimed at improving the principles and mechanisms of
management of the process of formation and management of the architecture of enterprises to ensure
a high level of its competitiveness and efficiency.

Ключові слова: архітектура торговельного підприємства, категорія, сутність, елементи, характе!

ристика, особливості.

Key words: trade enterprise architecture, category, essence, elements, characteristics, features.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питаннями дослідження концепції архітектури

підприємств займались такі науковці: Дж. Захман,

Дж. Сова, С. Співак, Д. Шеккерман, Ю. Зіндер, Г. Ка�

лянов, Є. Забегалін, В. Галактіонов, А. Слюсаренко,

А. Данілін, Д. Кудрявцев, Л. Григор'єв, тощо. Питанням

моделювання та формування архітектури діяльності під�

приємств присвячені праці М. Хаммера, Д. Чампі,

Д. Нортона, О. Шеера, Р. Каплана, М. Грюнінгера,

Дж. Харрінгтона, Дж. Форрестера, Ю. Тельнова, В. Рєпі�

на, В. Макарова, В. Баранчеева, А. Левенчук, Є. Ойхма�

на, В. Еліферова, В. Івлєва, В. Волкової, С. Горелика та

інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення дослідження сутності та

змісту категорії "архітектура підприємств" та розробка

власного визначення, дослідження підходів до форму�

вання архітектури підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Концепція архітектури підприємства, що набула

останнім роками значного поширення, першочергово

виникла і набула поширення як концепція комплексно�

го підходу до систем, де важливі властивості людей, ма�

шин, їх взаємозв'язок, цілі систем, їх поведінка, тощо.

Сферою виникнення даної концепції вважається сфера

інформаційних технологій і стосувалась вона архітек�

тури та інфраструктури інформаційних систем, апарат�

них та програмно�апаратних компонентів, комплексів.

У середині минулого сторіччя інструментарій цієї кон�

цепції (комплексний аналіз і створення таких систем)
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активно використовувався у військовій сфері, а почи�

наючи з початку 70�х років — зазначена концепція по�

ширилась і на різноманітні цивільні системи від промис�

лових підприємств до різноманітних соціально�політич�

них утворень. Таке широке вживання цієї концепції, а

також еволюція економічної думки та інформаційних

технологій, глобалізаційні процесі в світовій економіці

та інші причини призводили до постійної зміни уявлень

про архітектуру підприємства, сутності та ємності само�

го поняття "архітектура підприємства", уточнення, удос�

коналення не лише засад і принципів самої концепції

(рис. 1). Так, вперше запропонована Дж. Захманом у

1987 році категорія "архітектура підприємства" [2], далі

перетворилася в наукове спрямування завдяки працям

зарубіжних і вітчизняних вчених, що мають теоретико�

методологічну та практичну спрямованість.

Зважаючи на доволі активний еволюційний розви�

ток категорії "архітектура підприємства", на сьогодні не

існує єдиного універсального її визначення. Серед

основних причин відсутності універсального визначен�

ня категорії "архітектура підприємства" можна виділи�

ти такі:

по�перше, ємність категорії "архітектура підприєм�

ства", яка включає в себе всі питання становлення,

організації, управління, функціонування та діяльності

підприємства, внаслідок чого визначення можуть бути

або надто загальними та всеохоплюючими, або вузько

спеціалізованими, акцентованими на окремі особливості

даної категорії. Наприклад, сучасне трактування "архі�

тектури підприємства" (починаючи з 2010�х років) по�

лягає в синтезі елементів бізнес�архітектури та інфор�

маційно�технологічної архітектури як єдиного цілого,

що функціонує для досягнення цілей роботи підприєм�

ства. У зв'язку з цим вона включає: цілі, показники,

бізнес�процеси, бізнес�модель, здібності, сервіси,

організаційну структуру, створення цінності, знання і

кейси, архітектуру інформації, додатків і технологічну

архітектуру [3];

по�друге, визначення категорії "архітектура підприє�

мства", які надаються різними науковцями або спеціа�

лізованими установами та організаціями, особливо у ви�

падку їх праці та здійснення досліджень в різних сфе�

рах, можуть також суттєво відрізнятись за функціональ�

ним навантаженням. Наприклад, Фінансово�контрольне

управління США архітектуру підприємства описує з двох

абсолютно різнопланових позицій:

— з позиції логічних термінів, таких як взаємодіють

бізнес�процеси і бізнес�правила, необхідна інформація,

структура і потоки інформації, місця розташування ро�

боти і користувачів;

— з позиції технічних понять, таких як апаратні і ком�

п'ютерні засоби, програмне забезпечення, комунікація

даних, захист і безпеку, а також використовувані стан�

дарти [4];

по�третє, однією з важливих характеристик архітек�

тури підприємства є її динамічний характер, адже вона

постійно перебуває під впливом різноманітних

внутрішніх та зовнішніх факторів, чинників та ризиків,

що провокують та/або вимагають відповідних її змін.

З огляду на це, навіть для цілей аналізу та для отриман�

ня найбільш об'єктивних результатів архітектура під�

приємства розглядається в двох аспектах:

— статичному, що передбачає фіксацію архітекту�

ри підприємства на певний фіксований момент часу;

— динамічному, що представляє процес переходу

підприємства від поточного стану на певний фіксований

момент часу до деякого бажаного стану в майбутньо�

му.

Таким чином, за результатами здійсненого дослід�

ження визначень та сутності категорії "архітектура під�

Рис. 1. Еволюція уявлень про архітектуру підприємства

Джерело: побудовано автором.
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приємства" можна виділити наступні основні риси, за

якими вона характеризується:

— опис або модель структури та/або системи

організації та функціонування підприємства;

— опис (модель) всіх ключових елементів

підприємства і зв'язків між ними;

— інструментарій системного управління підприє�

мством;

— інструментальний засіб для підвищення резуль�

тативності та ефективності існуючих на підприємстві

бізнес�процесів;

— процес реалізації нових бізнес�стратегій на осно�

ві створення комплексу корпоративних інформаційних

систем;

— процес побудови системи управління підприєм�

ством, тощо.

Враховуючи вищевикладене, нами було розробле�

не власне визначення категорії "архітектура підприєм�

ства", за яким архітектура підприємства — це систем�

ний та цілісний опис моделі організації, якій включає в

себе стратегічну, організаційну, інформаційну та техно�

логічну архітектури, з метою реалізації стратегії та до�

сягнення бізнес�цілей підприємства.

З огляду на таку різноплановість підходів та визна�

чень категорії "архітектура підприємства" не має єдності

поглядів і на структуру архітектури підприємства ні у

управлінському, ні у бізнесовому, ні у регулятивному,

ні у науковому середовищі. Так, Міністерство оборони

США розглядає архітектуру підприємства в розрізі на�

ступних основних системних доменів, кожен з яких

включає ряд більш простих елементів архітектури під�

приємства:

— бізнес (Business) — корпоративна стратегія,

структура управління і ключові бізнес�процеси;

— дані (Data) — логічна і фізична структура даних

організації, включаючи корпоративні ресурси для управ�

ління ними;

— додатки — перелік всіх використовуваних кор�

поративних інформаційних систем і програмних до�

датків з описом їх участі в бізнес�процесах компанії,

а також взаємодії один з одним і зовнішніми сервіса�

ми;

— технології (Technology) — структура і логіка про�

грамного забезпечення та апаратної середовища, не�

обхідні для роботи бізнес�додатків і доступу до даних,

включаючи опис всієї підтримуючої інфраструктури:

мережі, сервера, процесинг і інше [5].

З практичної точки зору викликає зацікавленість

позиція різноманітних бізнес�структур та консалтинго�

вих компаній, яка будується на базі здійснених практич�

них кейсів відповідних підприємств, корпорацій, тощо.

Методологія бізнес�моделювання ARIS при розгляді

архітектури підприємства та виділенні її складових ви�

ходить із завдань, що покладаються на процес бізнес�

моделювання: аналіз і проектування. Результатом цьо�

го є виділення таких п'яти позицій архітектури підприє�

мства:

— організаційна;

— функціональна;

— обробка даних,

— структура бізнес�процесів,

— продукти і послуги [6].

Корпорація "Microsoft" виділила чотири основні

точки елементи архітектури підприємства:

— бізнес�архітектура — описуються бізнес�проце�

си організації, а також бізнес�стратегії розвитку орга�

нізації;

— інформаційна архітектура — описуються не�

обхідні для реалізації бізнес�процесу дані, використо�

вується як зв'язка між даними і процесами на під�

приємстві;

— архітектура додатків — вказується, які програ�

ми використовуються або повинні використовуватися

для управління даними;

— технологічна архітектура — перелік необхідно�

го для підтримки архітектури підприємства додатків та

інформаційної архітектури апаратного забезпечення

[7].

А. Данілін і А. Слюсаренко виділяють такі елемен�

ти архітектури підприємства: цілі та завдання, бізнес�

моделі, моделі інформації, моделі прикладних систем,

моделі ІТ�сервісів, ІТ�послуги, ІТ�інфраструктура. На

нашу думку, зазначений підхід є доволі загальним і ос�

новний акцент робить на інформаційних технологіях та

їх використанні у архітектурі підприємства [8]. Дещо інші

елементи виділяють В. Галактіонов та Ю. Гриценко:

місія, бізнес�архітектура і системна архітектура [9].

Однак така позиція також не висвітлює всіх ключових

елементів архітектури підприємства та її функціональ�

них складових.

Викликає зацікавленість позиція Є. Штейнгарта та

А. Бурмістрова, які пропонують всі компоненти архітек�

тури підприємства поділити на дві великі групи:

— загальні — виходять із сутності та особливостей

категорії "архітектура підприємства" та тісно пов'язані

з функціональними сферами діяльності підприємства;

— спеціалізовані — мають прикладне значення та

описують стан і вимоги до архітектури підприємства [10].

Водночас до загальних компонентів архітектури

підприємства відносяться:

— місія, що визначає бачення способу та шляхів

отримання підприємством ефективних результатів

діяльності;

— стратегія, що представляє довгострокові плани

власників та керівництва підприємств щодо більшості

найважливіших аспектів діяльності підприємства (вироб�

ництва, доходів і витрат, бюджету, податків, капіталов�

кладень, цін, соціального захисту, тощо);

— функції, що представляють певний набір дій

підприємства для отримання якісного продукту;

— організаційна структура, що представляє поділ

підприємства на відповідні підрозділи з метою упоряд�

кування управління, налагодження взаємодії ланок,

встановлення підпорядкованості і співпідпорядкова�

ності, відповідальності;

— бізнес�процеси, що представляють модель дій по

створенню продукту, його постачання і реалізації;

— проєкти, що представляють початкові задуми,

образи наміченого до створення об'єкта, представлені

у вигляді його опису, схем, креслень, розрахунків, об�

грунтувань, числових показників;

— інфраструктура, що представляє матеріальні та

нематеріальні елементи, які використовуються для

реалізації бізнес�процесів;
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— інформаційна система, що представляє су�

купність інформаційних, економіко�математичних ме�

тодів і моделей, технічних, програмних, технологічних

засобів і фахівців [11; 12; 13].

До спеціалізованих компонентів архітектури під�

приємства, що сформовані в рамках методології Феде�

ральної структури архітектури підприємств США (FEAF

— Federal Enterprise Architecture Framework), прийня�

то відносити наступні:

 — двигуни (драйвери) відображають два типи

зовнішніх стимулів або джерел зміни архітектури під�

приємства, це бізнес�стимули і технічні стимули;

 — стратегічний напрям — керівництво для розроб�

ки цільової архітектури підприємства, яке містить бачен�

ня, принципи, цілі та об'єкти;

 — поточна архітектура підприємства — визначає

архітектуру підприємства "як є" і складається з двох

частин: поточна бізнес�архітектура і поточна архітекту�

ра ІТ;

 — цільова архітектура підприємства визначає архі�

тектуру підприємства "як повинно бути побудовано" і

складається також з двох частин — майбутня бізнес�

архітектура і майбутня архітектура ІТ;

 — перехідні процеси підтримують процес перехо�

ду від поточної до цільової архітектури підприємства;

 — архітектурні сегменти відображають розбиття

загальної архітектури підприємства на окремі суттєві

області діяльності;

 — стандарти включають всі стандарти (деякі з них

можуть бути обов'язковими), керівні принципи, а також

передовий досвід;

 — архітектурні моделі визначають бізнес і техно�

логічні моделі, які відображають всі необхідні сегмен�

ти для повного опису архітектури підприємства [14, с.

67].

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за необхід�

не:

по�перше, зазначити, що бізнес�процеси знайшли

відображення в більшості методологій та наукових по�

зицій, через що їх можна вважати ключовим елементом

архітектури підприємства,

по�друге, виділити мінімальний перелік ключових

елементів архітектури підприємства, який повинен бути

відомий власникам та керівникам будь�якого підприєм�

ства, незважаючи ні на сферу його діяльності, ні на інші

особливості:

— місія, цілі та завдання підприємства;

— організаційна структура підприємства;

— структура управління та корпоративні стандар�

ти;

— бізнес�процеси;

— дані та показники;

— персонал;

— інформаційні системи та технології.

Побудова ж архітектури підприємства повинна ба�

зуватись на вимогах, керівних принципах та концеп�

туальних моделях, які описують наступний етап еволюції

організації. Аналізуючи розриви між поточним та май�

бутнім станом, має створюватись дорожня карта, яка

повинна провести на підприємстві необхідні зміни, адже

архітектура підприємства як унікальна методологія доз�

воляє як цілісно застосовувати системний підхід до мо�

делювання організації, так і одночасно фокусуватися

на окремих елементах системи та не втрачати загально�

го контексту, створюючи тим самим збалансовану та

оптимальну систему на всіх рівнях управління, що підви�

щує гнучкість і конкурентоспроможність підприємства

у довгостроковій перспективі.

Моделювання підприємства як цілісної системи доз�

воляє зробити організацію зрозумілою для всіх стейк�

холдерів, опис архітектури створює загальний комуні�

каційний простір, що дозволяє поліпшити ефективність

та результативність взаємодії в команді. Що ж стосуєть�

ся методології моделювання та побудови архітектури

підприємства, то серед найбільш відомих і вживани мож�

на виділити такі:

— Модель Захмана (Framework for Information

Systems Architecture) — методика опису архітектури

інформаційних систем;

— DoDAF — Department of Defense Architecture

Framework — методика опису архітектури Міністерства

оборони США, раніше відома під назвою C4ISR AF;

— FEAF — Federal  Enterprise Architecture

Framework — Федеральна Архітектура Державних

організацій США — методологія для структур уря�

ду США;

— TEAF — Treasury Enterprise Architecture Frame�

work — методика опису архітектури казначейства

США;

— TOGAF — The Open Group Architecture Frame�

work — методика опису архітектури розроблена Open

Group;

— NASCIO — National Association of State Chief

Information Officers — методика, розроблена Націо�

нальною асоціацією CIO США;

— NATO Architecture Framework — методика опи�

су архітектури НАТО;

— Enterprise Architecture Desk Reference — мето�

дика компанії META Group і т.д.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснене нами дослідження сутності та змісту архі�

тектури підприємств, підходів до її формування дозво�

ляє стверджувати, що архітектура підприємства є уні�

кальною методологією, яка дозволяє:

по�перше, цілісно застосовувати системний підхід

до моделювання підприємства,

по�друге, одночасно фокусуватися на окремих еле�

ментах системи та не втрачати загального контексту,

створюючи тим самим збалансовану та оптимальну си�

стему на всіх рівнях управління, що підвищує гнучкість і

конкурентоспроможність підприємства в довгостро�

ковій перспективі.
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INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND THE PRIVATE SECTOR FOR INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT: THE CONTEXT OF PUBLIC�PRIVATE PARTNERSHIP

У статті визначено сутність поняття "інфраструктура" та особливості її формування. Здійснено
історичний екскурс застосування державно�приватного партнерства у розвитку інфраструкту�
ри у зарубіжних країнах. Досліджено позицію "Великої двадцятки" стосовно розвитку інфра�
структури та застосуванні дієвих інструментів для ефективної реалізації інфраструктурних
проєктів. У статті відзначено про зміст державно�приватного партнерства та особливості його
застосування у розвитку інфраструктури. Визначено різноманітні підходи щодо форм держав�
но�приватного партнерства у сфері інфраструктури. Досліджено практику застосування дер�
жавно�приватного партнерства у розвитку інфраструктури у зарубіжних країнах. Встановлено,
що договори державно�приватного партнерства широко застосовуються в іноземних країнах.
Досліджено національну статистику укладених договорів державно�приватного партнерства
станом на 01.01.2020. З'ясовано, що договори державно�приватного партнерства в більшості
не виконуються. Встановлено переваги та ризики застосування державно�приватного партнер�
ства у розвитку інфраструктури. Доведено необхідність в удосконаленні законодавства Украї�
ни у сфері державно�приватного партнерства.

The article establishes the essence of infrastructure. A historical digression of the use of public�
private partnership in the development of infrastructure in foreign countries has been made. The
position of the G20 on the development of infrastructure and the use of effective tools for the effective
implementation of infrastructure projects, which are reduced to attracting private investment and
management, is studied. The article notes the content of public�private partnership and the
peculiarities of its application in infrastructure development. It is established that the use of public�
private partnership in infrastructure development is a modern form of interaction between the
government and the private sector in order to implement socio�economic projects. Various
approaches to determining the forms of public�private partnership in the field of infrastructure have
been identified. The practice of using public�private partnership in infrastructure development in
foreign countries is studied. It is established that public�private partnership agreements are widely
used in foreign countries and give a positive result from the standpoint of quality and efficiency of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ АКТУАЛЬНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Інфраструктура кожної країни є відображенням їх

економічного стану та добробуту населення. Тому її

розвиток здійснює позитивний вплив на забезпечення

реалізації прав людини. Ефективним інструментом у

розвитку інфраструктури є якісна реалізація розробле�

них інноваційних проєктів. Хоча державний сектор по�

вною мірою відповідає за забезпечення інфраструкту�

рою країни, вектор фінансування та реалізацію проєктів

нещодавно змінився з державного на приватний. Роль

приватного сектору у забезпеченні реалізації інфра�

структурних проєктів набуває все більшого значення,

водночас виникає багато труднощів у застосуванні дер�

жавно�приватного партнерства у розвитку інфраструк�

тури, які полягають у недосконалості правовідносин

держави та приватного сектору. Тому на сьогодні про�

блеми застосування державно�приватного партнерства

у розвитку інфраструктури є надзвичайно актуальними.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичної основою дослідження сутності інфра�

структури, його поняття та ознаки є наукова праця Брун�

ця Б.Р. [1]. Науковцями, які досліджували сутність дер�

жавно�приватного партнерства, його форми та світовий

досвід його застосування, є: Рогова О.В. [4], Рожко�

ва С. [5], Круглов В.В. [6], Узунов Ф.В. [8], Федулов Д.В.

[9], Победин А.А. [9], Mazharova L. [10], Agafonova M.

[10], Stroganova Y. [10], Shevchenko L. [10]. Проблема�

тику застосування державно�приватного партнерства у

розвитку інфраструктури досліджували: Зубаха П.А. [2],

Wang Y.[11], Wang Y. [11], Wu X. [11], Li J. [11], Leigland

J. [12], Rajeev M. [14].

Зазначені наукові праці було використано у науковій

роботі під час дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є визначення впливу взаємодії

влади та бізнесу у формі державно�приватного партнер�

ства у розвитку інфраструктури.

infrastructure projects. The national statistics of concluded public�private partnership agreements
as of 01.01.2020 have been studied. It was found that the majority of public�private partnership
agreements are not fulfilled, which negatively affects the development of public�private partnership
in the field of infrastructure. The advantages and risks of public�private partnership in infrastructure
development are established, based on their analysis it is concluded that the effective implementation
of infrastructure projects requires the use of a number of tools: proper financing, compliance with
project deadlines by all parties and availability of necessary resources: technological, intellectual,
human labor and others. The need to improve the legislation of Ukraine by enshrining rules that will
control the project at all stages of the contract, the responsibility of the private sector in case of
poor project implementation, the responsibility of the state for delay, refusal to implement the project,
termination of its funding.

Ключові слова: приватний сектор, взаємодія влади, взаємодія бізнесу, форми, інфраструктурний проєкт.

Key words: private sector, interaction of power, interaction of business, forms, infrastructure project.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У світі для державно�приватного партнерства як

форми взаємодії держави та приватного сектору харак�

терний активний розвиток протягом останніх двох де�

сятиліть. Як окрему категорію міжнародна спільнота

почала виділяти даний вид партнерства приблизно за

цей час, проте це не є відносно новим механізмом відно�

син та взаємодії між державою та приватним сектором.

Так, наприклад, за історичною довідкою, на початку, у

1200�х роках XIII ст. у м. Лондон приватною особою,

служителем церкви, на умовах надання дозволу від

діючого короля було побудовано та відкрито міст че�

рез р. Темзу з правом збору коштів за користування ним.

У Франції наприкінці 1700�х рр. приватна особа отри�

мала контракт на вивіз сміття з вулиць міста терміном

на 20 років з умовою отримання плати за надані послу�

ги безпосередньо від короля. У США у другій половині

XIX ст. було завершено будівництво першої континен�

тальної залізниці на основі співпраці між федеральним

урядом та приватними акціонерними компаніями. Перші

платні дороги з'явилися у Франції у 1970�х рр. Аеро�

порт MidWay в Чикаго — перший великий аеропорт,

зданий в оренду. Центральний парк у Нью�Йорку утри�

мується також у рамках проєкту з державно�приватно�

го партнерства. До таких прикладів, у тому числі, мож�

на віднести також Лондонський метрополітен та багато

інших об'єктів інфраструктури [4].

Інфраструктуру потрібно розглядати як єдину

цілісну систему, в основу котрої закладено функцію за�

безпечення виробничої та невиробничої сфер діяльності

людини з метою досягнення максимально можливого

економічного ефекту із урахуванням моральних та ду�

ховних благ населення, охорони здоров'я та забезпе�

чення умов охорони та відтворення навколишнього се�

редовища. Специфікою її самоокупності є довготрива�

ле перенесення її вартості на господарську діяльність,

котра активізується у зв'язку із створенням облаштова�

них умов для її здійснення [1, c. 377].

Глобальна підтримка державно�приватного партнер�

ства для розвитку інфраструктури здається сильнішою,

ніж будь�коли раніше. Обговорення на засіданнях "Ве�
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ликої двадцятки" протягом останніх кількох років все

більше зосереджувались на необхідності величезного

збільшення інвестицій в інфраструктуру в країнах, що

розвиваються, особливо в країнах з низьким рівнем до�

ходу. У заявах "Великої двадцятки" говориться про пе�

реваги реалізації цього масштабу за допомогою великих

"трансформаційних" проєктів, що передбачають участь

приватного сектору. Під цим вони мають на увазі великі,

регіональні або транскордонні інфраструктурні проєкти,

що передбачають приватні інвестиції та управління, що

потенційно можуть мати позитивні наслідки для транс�

формації на цілі країни чи регіони [12, с. 104].

Підтримуємо позицію С. Рожкової, що бізнесу слід

перенести акцент з максимізації прибутку на максимі�

зацію можливості задовольнити соціально�економічні

потреби в рамках балансування суперечливих комер�

ційних та соціально�економічних інтересів учасників

партнерства — організацій, суспільства та держави за�

галом [5].

Тому державно�приватні партнерства можуть бути

інструментом отримання більш якісних інфраструктур�

них послуг для більшої кількості людей. Добре розроб�

лене та впроваджене в збалансоване регуляторне се�

редовище державно�приватне партнерство може забез�

печити більшу ефективність та стійкість у наданні дер�

жавних послуг, таких як енергетика, транспорт, телеко�

мунікації, вода, охорона здоров'я та освіта. Державно�

приватне партнерство може також дозволити краще

розподілити ризик між державними та приватними

структурами. Проте потрібна значна робота, щоб зро�

бити проєкти готовими до інвесторів та розробити інно�

ваційні рамки для залучення приватних інвестицій [13].

Уряди усього світу на континентах приймають дер�

жавно�приватне партнерство як одну з ключових про�

грам побудови та надання інфраструктурних активів та

послуг. Головним чином, державно�приватне партнер�

ство є основною формою взаємодії влади та бізнесу у

розвитку інфраструктури через обмежені можливості

урядів щодо надання інфраструктурних ак�

тивів та послуг [14].

Багато країн, які перебувають на стадії

розвитку, провели структурні реформи

своїх інфраструктурних секторів у період

1980�х — 1990�х, що полягали в удоскона�

ленні законодавчої бази; створенні конку�

ренції шляхом приватизація державного

майна; залучення національних та іноземних

інвесторів на умовах володіння, управління

інфраструктурою, експлуатація та надання

послуг. Таким чином, уряди спромоглися за�

лучити іноземних інвесторів, збільшити ВВП

держав та, відповідно, дохід населення, чим

покращити рівень його життя.

Державно�приватне партнерство здійс�

нюється у визначених формах. Стосовно їх

видів, то в ст. 5 Закону України "Про дер�

жавно�приватне партнерство" визначається,

що у рамках здійснення державно�приват�

ного партнерства відповідно до цього Зако�

ну та інших законодавчих актів України мо�

жуть укладатися: концесійний договір; до�

говір управління майном (виключно за умо�

ви передбачення у договорі, укладеному в рамках дер�

жавно�приватного партнерства, інвестиційних зобов'я�

зань приватного партнера); договір про спільну

діяльність; інші договори [3].

Наукова література не містить визначеної позиції

стосовно видів форм державно�приватного партнер�

ства. Так, П.А. Зубаха визначає настпуні форми взає�

модії бізнесу і держави, які знаходять найбільше зас�

тосування в сфері інфраструктурного розвитку: кон�

тракти життєвого циклу; концесійні угоди; угоди про

державний / муніципальному партнерство [2, с. 55, 56].

Д.В. Федулов виділяє такі форми державно�приват�

ного партнерства: контракти з управління та оренди;

концесійні угоди; грінфілд�проєкти, проєкти "з чистого

аркуша", проєкти "з нуля"; передача власності, участь в

капіталі [9].

В.Ф. Узунов позиціонує таку класифікацію форм

державно�приватного партнерства за змістовними ка�

тегоріями партнерства з відповідними перевагами та

ризиками: експлуатація та обслуговування; проєктуван�

ня�будівництво; здавання об'єктів "під ключ"; споруд�

ження доповнень до об'єкта; оренда/придбання; тим�

часова приватизація; "оренда�будівництво�експлуата�

ція"; "будівництво�передача�експлуатація"; "будівницт�

во�власність�експлуатація�передача"; "будівництво�

власність�експлуатація" [8, с.115].

Вважаємо позицію В.Ф. Узунова спірною, бо за�

значені ним форми державно�приватного партнерства

доцільно зазначити як моделі державно�приватного

партнерства. Такий висновок зроблено на підставі того,

що запропонована класифікація науковця відображає

змістове наповнення різних форм державно�приватно�

го партнерства, а не його зовнішній вираз.

Таким чином, у законодавстві є перелік форм дер�

жавно�приватного партнерства, однак, такий є невичер�

пним, водночас у науці не існує єдиного бачення сто�

совно визначення зазначених форм — це свідчить про

розвиток державно�приватного партнерства, що поля�

Таблиця 1. Переваги та ризики державно'приватного
партнерства в сфері інфраструктури

Джерело: розробка автора на основі [10].

№ 
п/п 

Держава 
(державний партнер) 

Бізнес 
(приватний партнер) 

Залучення додаткових інвестицій в 
сферу інфраструктури, яка 
традиційно включається в сферу 
бюджетного фінансування 
(транспорт, охорона здоров'я, 
освіта тощо) 

Можливість потрапити в сектор 
державних послуг, які надаються в 
сфері інфраструктури, та має 
стабільний попит і яка традиційно є 
монополією держави 

Залучення менеджерів, технологій 
та методів, які застосовуються в 
приватному секторі 

Реалізація проєктів з розвитку 
інфраструктури, які не були б фінансово 
привабливими для інвестування без 
участі держави 

П
ер
ев
аг
и 

Розподіл витрат та ризиків на 
приватного партнера 

Розподіл витрат та ризиків на державу 

Ризик недостатньої кваліфікації 
менеджерів / виконавців проєкту 
від приватного партнера 

Ризик відсутності відповідальності 
державного партнера за реалізацію 
проекту з розвитку інфраструктури 

Ризик нечесності приватного 
партнера 

Ризик «затримки» процесу координації 
різних частин проєкту 

Ризик низької якості послуг, що 
надаються приватним партнером 

Ризик зменшення або припинення 
фінансування проєкту у разі зміни 
пріоритетів бюджетних витрат 

Ри
зи
ки

 

 Складність вирішення спірних ситуацій 
із публічним партнером 
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гає у виникненні різних зовнішньо оформлених

відносин державно�приватного партнерства.

Ключові фактори ризику проєктів держав�

но�приватного партнерства діляться на дві ка�

тегорії: перша з яких включає фактори ризику,

що мають потужний та незалежний вплив, такі

як затримка урядового затвердження, держав�

ного кредиту та недосконалість правової та ре�

гуляторної систем. До другої категорії належать

фактори ризику, які є дуже вразливими та лег�

ко піддаються впливу, такі як ризики завершен�

ня, недостатній дохід на ринку та зміна умов

виплат [11, с. 104].

Отже, ефективна реалізація державних про�

грам та стратегій з розвитку інфраструктури

можлива лише за наявності наступних інстру�

ментів: належне фінансування, дотримання

строків реалізації проєкту усіма сторонами та

наявність необхідних ресурсів: технологічних,

інтелектуальних, людської праці та інших. Дер�

жавно�приватне партнерство забезпечує всіма

вказаними інструментами, однак, зважуючи пе�

реваги та ризики, необхідна розробка законодавчих

гарантій для двох сторін взаємодії, що полягають у кон�

тролі за виконанням проєкту та відповідальності при�

ватного сектору у випадку неякісного виконання зав�

дань, передбачених проєктом з розвитку інфраструк�

тури та закріплення відповідальності держави за зат�

римку або за відмову від реалізації проєкту, а також у

випадку припинення його фінансування.

Спираючись на аналіз світового досвіду співробітниц�

тва держави та бізнесу в багатьох галузях економіки, мож�

на зазначити, що вказана співпраця дала можливість за�

лучити додаткові кошти в інфраструктурні проєкти, що

мало суттєвий вплив на покращення якості суспільних по�

слуг, підвищення конкурентоспроможності країн, зростан�

ня ВВП. Значна кількість об'єктів (підприємств, комуні�

кацій) стратегічних галузей, які не підлягали приватизації,

довгий час залишалася в стані обмеженого бюджетного

фінансування, що змушувало органи державної влади

віднаходити інноваційні рішення. Традиційні моделі управ�

ління поступово залучають у свою практику взаємовигідні

форми перетину державних та приватних інтересів на ос�

нові державно�приватного партнерства [6, с. 37].

Досвід реалізації проєктів на основі державно�при�

ватного партнерства підтверджує його економічну

доцільність, про що свідчить база даних проєктів при�

ватної участі в інфраструктурі, де відображено інфор�

мацію про понад 7000 проєктів у 139 країнах, що роз�

виваються. Дані Європейського експертного центру з

державно�приватного партнерства містять інформацію

про понад 1800 проєктів, що реалізуються у 26 країнах.

Більшість проєктів виконуються в строки, передбачені

угодами, з більш нижчими в середньому витратами ніж

аналогічні проєкти з державним фінансуванням [6, с. 38].

Інша ситуація в Україні. Так, за даними центральних

та місцевих органів виконавчої влади в Україні станом

на 01.01.2020 на засадах державно�приватного партнер�

ства укладено 187 договорів, з яких реалізується 52 до�

говори (34 — договорів концесії, 16 — договорів про

спільну діяльність, 2 — інші договори), 135 договори

не реалізується (4 договори — закінчено термін дії,

18 договорів — розірвано, 113 договорів — не вико�

нується) [7].

Таким чином, статистика відображає, що велика

кількість договорів не виконуються, а проєктів не реа�

лізовується. Така ситуація зумовлює гальмування роз�

витку державно�приватного партнерства у сфері інфра�

структури, бо збільшення негативного досвіду у цій

сфері збільшує ризики застосування державно�приват�

ного партнерства у розвитку інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Державно�приватне партнерство в сфері інфра�

структури є формою взаємодії між різними суб'єктами,

зокрема органами державної влади та бізнесом, предме�

том яких є реалізація проєкту з розвитку інфраструктури,

що становить соціально�економічний інтерес, у яких сто�

рони взаємодії забезпечують необхідними ресурсами,

відповідно до своїх можливостей та беруть участь у пла�

нуванні та прийняті рішень. Мета державно�приватного

партнерства полягає у досягненні більшої ефективності в

реалізації проєктів інфраструктури та полегшення досту�

пу до капіталу з метою розподілу фінансових ризиків та

ризиків, пов'язаних із строками реалізації проєктів, одно�

часно дотримуючись високих стандартів охорони навко�

лишнього природного середовища та безпеки працівників.

Світовий досвід свідчить про позитивну практику

застосування державно�приватного партнерства у роз�

витку інфраструктури. Усунення ризиків та стабілізація

переваг дає можливість шляхом застосування держав�

но�приватного партнерства якісно та ефективно реалі�

зовувати інфраструктурні проєкти, таким чином, залу�

чаючи великомасштабних інвесторів.

Перспективним у цьому напрямі може стати до�

слідження впливу державно�приватного партнерства у

сфері інфраструктури на економічний розвиток країни.
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У статті було висунуто припущення про можливість використання потенціалів системи фахової
передвищої освіти у забезпеченні якості вищої освіти та обгрунтовано напрями вдосконалення
змісту та практики реалізації державної політики у сфері передвищої та вищої освіти. Стаття містить
результати порівняльного аналізу змісту кваліфікацій "фаховий молодший бакалавр" та "молод�
ший бакалавр" та узагальнень щодо можливості виключення останньої з переліку ступенів вищої
освіти. В статті наведено ретроспективу розвитку інституту технікумів у системі освіти України, а
також визначено його місце та роль у забезпеченні якості вищої освіти. В статті сформульовано
пропозиції щодо підвищення результативності впливу держави на систему забезпечення якості
вищої освіти за рахунок вдосконалення фінансово�економічного, нормативно�правового, адміні�
стративно�організаційного, політичного та інформаційного механізмів державного управління роз�
витком освіти.

Scientists traditionally consider the issue of ensuring of higher education quality through the
corresponding prism system, namely through the components, elements and determinants of the higher
education system. This focus of research somehow narrows the content of the subject of scientific
attention, what inevitably affects the quality of scientific results. The issue of higher education quality
assurance in not only can, but should be considered in the context of dialectically conditioned relationships
of the higher education system with the systems of secondary and professional higher education. This
assumption is connected to the fact that it is within the systems of professional pre�higher and secondary
education happens formation of those knowledge, skills, abilities and communications being the starting
point for their further development in the higher education system. Taking into account this fact, the
authors of the article made assumptions about the possibility to use the potential of the system of
professional pre�higher education in ensuring the higher education quality.

Basing on the results of a comparative analysis of the content of the 4th and 5th qualification levels of
the National qualifications framework, the existence of a fundamental difference between the
qualifications of professional (professional and technical) and professional pre�higher education was
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

У змісті пояснювальної записки до Закону України

"Про фахову передвищу освіту" законодавець звертає

увагу лише на необхідність "задоволення освітніх по�

треб громадян у здобутті якісної освіти з орієнтацією

на практичну діяльність" та "запровадження нових

підходів до діяльності коледжів та технікумів, з ураху�

ванням потреб людини, економіки та суспільства" [1].

Такий акцент уваги висвітлює лише основну мету прий�

няття закону та залишає по за увагою інші позитивні

екстерналії від зміни парадигми підготовки фахівців за

освітньо�кваліфікаційним рівнем молодшого спеціалі�

ста. Модернізація та підтримка державою системи фа�

хової передвищої освіти сприятиме не лише підвищен�

ню якості підготовки фахівців на відповідному освітньо�

професійному ступені, а й позитивно відіб'ється, з од�

ного боку, на ефективності виконання державного за�

мовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, а з

іншого — на якості вищої освіти. Безумовно, такий зв'я�

зок є достатньо опосередкованим, адже системи вищої

та перед вищої освіти не є тотожними, як за суб'єктно�

об'єктним спрямуванням свого функціонування, так й

за метою та принципами розвитку. Водночас ці системи

входять на рівні підсистем до системи освіти, а отже

вони не лише можуть, а й повинні розглядатись у кон�

тексті їх діалектичної єдності. Таке наше припущення

підтверджується фактом згадки передвищої освіти у

determined. The results of comparing the content of the qualifications "professional junior Bachelor"
(pre higher education system) and "junior Bachelor" (higher education system) did not allow to identify
fundamental differences. Analyzing the above clarified facts through the prism of a historical retrospective
of the development of the Institute of technical schools in Ukrainian education system, as well as taking
into account the duplication of the content of knowledge, abilities, skills and communications for a
professional junior Bachelor and junior Bachelor, the authors of the publication justified the proposal to
exclude the qualification "junior Bachelor" from the list of higher education degrees. Such a step, on the
one hand, will allow to specify the line between the competence of the systems of professional pre —
higher and higher education, and on the other would positively influence the improvement of the quality
of the last one. The development of the system of professional pre�higher education with a simultaneous
increase in the requirements for applicants of the higher education system will allow each of these systems
to approach its historically determined place in the education system of Ukraine. The implementation of
these tasks can be fulfilled by improving the financial, and economic, legal and regulatory, administrative
and organizational, political and informational mechanisms of public administration of education
development in the following main directions: institutionalization of the interpretation of the pre�higher
education category within the norms of the relevant basic law; to increase the amount of state funding for
pre�higher and professional (professional and technical) education systems; to increase the requirements
for those applicants who intend to enter Institute of Higher Education, etc. Each of these proposals were
justified through the prism of the problems of public administration of the higher education quality
assurance and concretized within the framework of the author's conclusions and generalizations.

Ключові слова: фахова передвища освіта, система вищої освіти, забезпечення якості вищої освіти,

механізми державного управління, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр, державна політика

у сфері вищої освіти.
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межах положень нещодавно запропонованого Міністер�

ствоом освіти і науки України до громадського обгово�

рення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти в Україні

на 2021—2031 роки. Іншими словами, автори проєкту

Стратегії розглядають перспективи розвитку вищої осві�

ти у тому числі й через призму вдосконалення змісту та

механізмів функціонування системи перед вищої осві�

ти, а саме у межах: операційної цілі 2.2. "Створення ме�

ханізму співпраці між системою вищої освіти та ринком

праці" — п. 2.2.5 — затвердження "Положення про ду�

альну форму здобуття вищої та фахової передвищої

освіти та Типового договору про здобуття вищої та фа�

хової передвищої освіти за дуальною формою"; опера�

ційної цілі 3.3. "Удосконалення системи професійної

орієнтації та конкурсного відбору вступників" — п.

3.4.4. — забезпечення розвитку взаємодії з заклада�

ми середньої, середньої професійної та передвищої

освіти, створення освітніх комплексів, підтримка сис�

теми ранньої профорієнтації з метою відбору вмоти�

вованих осіб" тощо. З метою вирішення вище сфор�

мульованих завдань МОН ідентифікувало систему фа�

хової передвищої освіти на рівні одного з предметів

наукової уваги у межах досліджень, аналізу і моніто�

рингу функціонування системи вищої освіти на націо�

нальному та регіональному рівнях [2]. Отже, пробле�

матика з'ясування напрямів та змісту причинно�на�

слідкових зв'язків між системами фахової передвищої

та вищої освіти є актуальною за часом свого обгово�

рення та значущою за очікуваними результатами дос�

ліджень.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, У ЯКИХ АПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ
І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Проблематика функціонування систем передви�

щої та вищої освіти не є принципово новим фокусом

уваги у межах галузі знань "Публічне управління та

адміністрування". Окремі питання цієї проблематики,

у тому чи іншому контексті свого складного та бага�

тогранного змісту, набули свого розвитку у роботах:

М.А. Ажажи (проведено аналіз змісту наукових дос�

ліджень з проблематики державного регулювання

процесу модернізації в системі вищої освіти, а також

обгрунтовано напрями реформування освітньої га�

лузі) [3]; В.М. Бабаєва (з'ясовано місце та роль здо�

бувачів вищої освіти у системі забезпечення її якості,

а також визначено напрями вдосконалення механізмів

державного управління розвитком сфери вищої осві�

ти) [4]; Л.О. Бєлової (проведено аналіз стану і про�

блем реалізації державою функцій управління якістю

освіти та освітньої діяльності в Україні, а також ви�

світлено результати експертного опитування щодо рівня

якості освіти та освітньої діяльності) [5]; С.М. Дом�

бровської (розглянуто потенціали використання дос�

віду Франції у забезпеченні розвитку системи трудо�

вого потенціалу закладів вищої освіти) [6]; Д.В. Ка�

рамишева (розглянуто зміст підходів до формування

цілісної системи рейтингового оцінювання закладів

вищої освіти в Україні, а також обгрунтовано не�

обхідність використання тих з критеріями, які оціню�

ють не лише екстенсивні показники досягнень ЗВО в

абсолютних одиницях, а у тому числі й так звані по�

казники діяльності за напрямом досягнення страте�

гічної мети ЗВО та задоволення суспільних потреб)

[7]; В.М. Мороза (запропоновано напрями вдоскона�

лення змісту та практики використання Положення

про порядок підготовки фахівців ступенів доктора

філософії та доктора наук в аспірантурі (ад'юнктурі)

та докторантурі вищих навчальних закладів, а також

обгрунтовано напрями вдосконалення правового ме�

ханізму державного управління якістю підготовки

фахівців на науковому рівні вищої освіти) [8]; В.П. Сад�

кового (проведено аналіз рівня забезпечення якості

вищої освіти ЗВО України, а також запропоновано

напрями вдосконалення змісту освітніх стандартів та

практики їх впровадження у навчальний процес) [9];

І.А. Семенець�Орлової (визначено теоретичні засади

державного управління освітніми змінами, а також

розглянуто вектори розвитку систем освіти країн з

високим рівням розвитку людського потенціалу) [10];

С.О. Шевченка (обгрунтовано сутність і зміст держав�

ного управління інтернаціоналізацією вищої освіти в

Україні, а також запропоновано напрями вдоскона�

лення держаної політики щодо розвитку сфери вищої

освіти) [11] та інших дослідників. Окремі питання про�

блематики державного управління функціонуванням

та розвитком системи вищої освіти були розглянуті

нами у межах попередніх напрямів наукових пошуків

[12—14]. Попри достатній рівень наукової уваги до

проблематики державної політики у сфері вищої та

перед вищої освіти, окремі питання все ще залиша�

ються відкритими для подальших досліджень.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Аналіз змістовного спрямування наукових дослід�

жень з проблематики держаного управління забезпе�

ченням якості вищої освіти, свідчить про той факт, що

фокус уваги вчених було зосереджено на розгляді впли�

ву окремих з детермінант та елементів у межах системи

вищої освіти. Іншими словами, дослідники зосереджу�

вались виключно на розгляді потенціалів впливу: за�

кладів вищої освіти (ЗВО); ліцензійних умов проваджен�

ня вищої освіти; учасників освітнього процесу; змісту

та практики реалізації освітніх та наукових програм;

змісту галузей знань та спеціальностей тощо. Обмежен�

ня кола наукових пошуків проблематикою елементів

системи вищої освіти стало причиною розгляду пред�

мету "самому в собі", тобто без прийняття до уваги

зв'язків системи вищої освіти з системами освіти інших

рівнів, що у кінцевому випадку негативно вплинуло, з

одного боку, на якість наукового обгрунтування розвит�

ку державної політики у сфері вищої освіти, а з іншого

боку — на динаміку розвитку освітньої галузі, а відпо�

відно й на рівень розвитку трудового потенціалу дер�

жави. Вищенаведене свідчить про актуалізацію питань

впливу систем середньої, професійно�технічної та пе�

редвищої освіти на якість вищої освіти. У межах цієї пуб�

лікації ми намір зосередитись на розгляді місця та ролі

фахової передвищої освіти в системі забезпечення

якості вищої освіти.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

За результатами аналізу місця та ролі фахової пе�

редвищої освіти в системі забезпечення якості вищої

освіти сформулювати узагальнення щодо вдосконален�

ня змісту та практики реалізації державної політики у

сфері вищої освіти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Закон України "Про освіту" визначає фахову пере�

двищу освіті на одному з самостійних рівнів освіти. За

ієрархію свого розміщення (згадки серед рівнів освіти)

відповідний рівень займає положення між третім (ви�

щим) рівнем професійної (професійно�технічної) осві�

ти та початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти

[15]. Безумовно, згадка про ієрархію рівнів освіти є до�

статньо умовною за своїм змістом, адже законодавець

не формулює відповідної норми. Водночас послідовне

розміщення авторами Закону рівнів освіти від "до�

шкільної освіти" до "наукового рівня вищої освіти" ство�

рює передумови для їх сприйняття через призму ієрархії.

За такої умови кожен з нижче розміщених за ієрархією

рівнів освіти може бути розглянутий як базовий по відно�

шенню до того рівня, який розміщується відразу за ним.

Таке наше припущення може бути підтверджено у тому

числі й норманами законодавства, відповідно до яких

вступ на програму освітньо�наукового рівня стає мож�

ливим лише за умови диплома магістра. У свою чергу

умовою вступу на програму другого (магістерського)
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рівня вищої освіти є наявність диплома бакалавра. Ра�

зом з тим, слід розуміти що такий підхід має певні об�

меження, адже особа яка отримала профільну серед�

ню освіту може продовжити навчання за освітньою про�

грамою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,

тобто минаючи рівні професійної та передвищої освіти,

а також початковий рівень (короткий цикл) вищої осві�

ти. Залишаючи поза увагою дискусію щодо ієрархії

рівнів освіти, звернемо увагу на той факт, що базовою,

або мінімально достатньою, для вступу на програму

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти є наявність

у зацікавленої у продовженні навчання особи повної

загальної середньої освіти або професійно�технічної

освіти або передвищої освіти. Вище ми звернули увагу

на той факт, що кожен з цих рівнів може бути розгляну�

тий на рівні базового по відношенню до першого (бака�

лаврського) рівня вищої освіти. Попри одночасне пере�

бування середньої, професійно�технічної та передвищої

освіти у межах однієї умовної групи (група яка об'єднує

ті рівні освіти, яки є мінімально достатніми для актуалі�

зації можливості продовження навчання за освітніми

програмами першого рівня вищої освіти) лише одна з

них, а саме перед вища освіта, може бути розглянута на

рівні певної альтернативи по відношенню до вищої осві�

ти. Акцентуючи увагу на можливості сприйняття пере�

двищої освіти на рівні альтернативи по відношенню до

вищої освіти ми не маємо на увазі заміну (підміну) од�

ного рівня іншим, адже кожен з них відповідно до На�

ціональної рамки кваліфікацій має свій унікальний пе�

релік знань, умінь, навичок, комунікацій та характерис�

тик відповідальності і автономії. Принципова відмінність

передвищої освіти (5 рівень Національної рамки квалі�

фікацій) від вищого рівня професійної (професійно�тех�

нічної) освіти (4 або 5 рівні Національної рамки квалі�

фікацій), подана у таблиці 1.

Порівняння результатів навчання, які є характерни�

ми для кваліфікацій 4�го та 5�го рівнів, дозволяє вияви�

ти принципову різницю між відповідними структурними

одиниця Національної рамки кваліфікацій, а саме:

1) знання: для 4�го рівня — "емпіричні та теоретичні", а

для 5�го рівня — "всебічні спеціалізовані емпіричні та

теоретичні"; 2) уміння / навички: для 4�го рівня — "ви�

конання складних спеціалізованих завдань" та "плану�

вання власної роботи та в обмеженому контексті органі�

зація", а для 5�го рівня — "широкий спектр когнітивних

та практичних умінь/навичок", а також "знаходження

творчих рішень" та "планування, аналіз, контроль та

оцінювання власної роботи та роботи інших осіб"; 3) ко�

мунікація: для 4�го рівня — "здійснення наставництва"

та " продукування складних деталізованих усних і пись�

мових повідомлень", а для 5�го рівня — "взаємодія з

колегами, керівниками та клієнтами" та "донесення до

широкого кола осіб власного розуміння, знань, суд�

жень, досвіду"; 4) відповідальність і автономія: для

4�го рівня — "самоорганізація відповідно до правил" та

"здійснення нагляду за повсякденною роботою інших",

а для 5�го рівня — "організація та нагляд (управління)",

а також "покращення результатів власної діяльності і

Рівень Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність і 
автономія 

4 Емпіричні та 
теоретичні знання 
в широких 
контекстах та 
розуміння 
принципів, 
методів, процесів 
у сфері навчання 
та/або професійної 
діяльності 

Виконання складних 
спеціалізованих завдань, 
знаходження або прийняття 
рішень щодо специфічних 
проблем у сфері 
професійної діяльності або 
навчання. 
 
Планування власної роботи та 
в обмеженому контексті 
організація, контроль, 
оцінювання та коригування 
роботи інших 

Здійснення 
наставництва, 
передавання досвіду. 
 
 Продукування 
складних 
деталізованих усних і 
письмових 
повідомлень, зокрема 
у професійній 
діяльності або 
навчанні 

Самоорганізація 
відповідно до правил, що 
існують у робочому або 
навчальному контекстах і 
зазвичай є 
передбачуваними, але 
можуть зазнавати змін.  
 
Здійснення нагляду за 
повсякденною роботою 
інших, обмежена 
відповідальність за 
оцінювання та покращення 
результатів їх трудової або 
навчальної діяльності 

5 Всебічні 
спеціалізовані 
емпіричні та 
теоретичні знання 
у сфері навчання 
та/або професійної 
діяльності, 
усвідомлення меж 
цих знань 

Широкий спектр когнітивних 
та практичних умінь/навичок, 
необхідних для розв’язання 
складних задач у 
спеціалізованих сферах 
професійної діяльності та/або 
навчання. 
 
Знаходження творчих рішень 
або відповідей на чітко 
визначені конкретні та 
абстрактні проблеми на основі 
ідентифікації та застосування 
даних. 
 
Планування, аналіз, контроль 
та оцінювання власної роботи 
та роботи інших осіб у 
спеціалізованому контексті 

Взаємодія з колегами, 
керівниками та 
клієнтами у 
питаннях, що 
стосуються 
розуміння, навичок та 
діяльності у 
професійній сфері 
та/або у сфері 
навчання. 
 
Донесення до 
широкого кола осіб 
(колеги, керівники, 
клієнти) власного 
розуміння, знань, 
суджень, досвіду, 
зокрема у сфері 
професійної 
діяльності 

Організація та нагляд 
(управління) в контекстах 
професійної діяльності або 
навчання в умовах 
непередбачуваних змін. 
 
Покращення результатів 
власної діяльності і роботи 
інших. 
 
Здатність продовжувати 
навчання з деяким 
ступенем автономії 

Таблиця 1. Витяг з опису кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій

Джерело: [16].
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роботи інших" та "здатність продовжувати навчання"

(курсивом автори акцентували увагу на найбільш зна�

чущих елементах).

Проведення відповідного порівняння змісту квалі�

фікацій "фаховий молодший бакалавр" та "молодший

бакалавр" не уявляється можливим, адже обидві з цих

кваліфікацій позиціонують у межах п'ятого рівня Націо�

нальної рамки кваліфікацій. Іншими словами, законо�

давець не розрізняє зміст відповідних кваліфікацій за:

знаннями; умінням / навичками; комунікацією; відпові�

дальністю і автономією. З прийняттям до уваги цього

факту ми можемо вести мову про можливість ототож�

нення кваліфікації фахового молодшого бакалавру та

молодшого бакалавру. Безумовно, таке ототожнення є

достатньо умовним, адже названі класифікації є різни�

ми, як за назвою, так й за механізмом свого набуття.

Слід звернути увагу на той факт, що у межах Національ�

ної рамки кваліфікацій п'ятий рівень Національної рам�

ки кваліфікацій визначений законодавцям відразу для

декількох рівнів освіти, а саме для: третього (вищого)

рівня професійної (професійно�технічної) освіти; фахо�

вого молодшого бакалавра; молодшого бакалавра. На

жаль, сформульований законодавцем опис кваліфіка�

ційних рівнів не дозволяє визначити принципову різни�

цю між рівнями знань, умінь/навичок, комунікацій та

відповідальності і автономії. Залишаючи виявлену про�

блему на рівні констатації (формулювання), адже її роз�

в'язання потребує на окремий напрям в організації нау�

кових пошуків, зосередимось на аналізі змісту компе�

тентностей у межах кваліфікаційних рівнів "фаховий мо�

лодший бакалавр" та "молодший бакалавр". Результа�

ти порівняння відповідних кваліфікаційних рівнів подані

у таблиці 2.

За результатами аналізу змісту кваліфікаційних

рівнів "фаховий молодший бакалавр" та "молодший

бакалавр" (таблиця 2) можемо сформулювати такі ос�

новні узагальнення щодо існуючої різниці.

По�перше, здобувачі освіти займаються за різними

типами освітніх програм (освітньо�професійна програ�

ма для здобуття фахової передвищої освіти та освітньої

програми для здобувачів освіти на початковому рівні

(короткому циклі) вищої освіти). На нашу думку, вияв�

лена різниця не є принциповою,

адже зміст набутих здобувачем

освіти компетентностей, за кож�

ної з цих програм, є майже іден�

тичним. Наприклад, фаховий мо�

лодший бакалавр повинен бути

здатним "вирішувати типові спе�

ціалізовані задачі в окремій га�

лузі професійної діяльності" в той

час як молодший бакалавр —

"розв'язувати типові спеціалізо�

вані задачі у певній галузі про�

фесійної діяльності". Іншими

словами, різниця між цими ком�

петенціями фокусується у спів�

відношенні змістів таких фено�

менів: "вирішувати" (для фахо�

вого молодшого бакалавра) —

"розв'язувати" (для молодшого

бакалавра); "задачі в окремій

галузі" (для фахового молодшого бакалавра) — "задач

у певній галузі" (для молодшого бакалавра). Скоріше

за все, така різниця між змістами компентностей не є

принциповою.

По�друге, суб'єктами реалізації освітніх програм на

рівні фахового молодшого бакалавра та молодший ба�

калавра є різні за своїм статусом заклади освіти (за�

клади освіти та заклади вищої освіти відповідно). Така

різниця, з огляди на норми Ліцензійних умов провад�

ження освітньої діяльності, є достатньо принциповою,

адже організаційні та технологічні вимоги щодо провад�

ження освітньої діяльності у сфері вищої та перед вищої

освіти не є тотожними [19]. Водночас слід прийняти до

уваги той факт, що інституції, які актуалізовані у сучас�

ному законодавстві як заклади передвищої освіти, ма�

ють сталі традиції свого розвитку в системи вищої осв�

іти. Наприклад, починаючи з 1922 року технікуми розг�

лядалися через призму системи вищої освіти та ролі у

підготовці "вузьких спеціалістів�майстрів, помічників

інженерів, інженерів вузького фаху, агрономів�

фахівців" [20, с. 190]. У системі освіти України 20�х років

ХХ ст. технікуми та інститути мали однаковий статус —

статус вищого навчального закладу. За дослідженнями

Т.Д. Антонюк "різниця між технікумом і інститутом як

двома типами вищої школи полягала в тому, що техні�

кум мав готувати інженерів вузької спеціалізації, а інсти�

тут — інженерів�організаторів" [21, с. 199]. Про умовну

тотожність статусів технікумів та інститутів свідчить й

той факт, що обидві різновиди навчальних закладів,

відповідно до норм Постанови ЦВК СРСР "Про на�

вчальні програми і режим у вищій школі і технікумах"

(1932 р.) висували майже однакові вимоги до абі�

турієнтів під час вступу. До речі, за результатами реалі�

зації освітньої реформи того часу статус "університе�

ту" з 1920 року було ліквідовано, а отже технікуми та

інститути стали єдиними інституціями вищої освіти.

Пізніше, з прийняттям Закону Української РСР "Про

народну освіту" від 28.06.1974 р. технікуми були відне�

сені до середніх спеціальних навчальних закладів, але

після набуття чинності Закону України "Про освіту"

(23.05.1991 р., № 1060�XII) та Закону України "Про вищу

освіту" (17.01.2002 р., № 2984�III) технікуми були повер�

Кваліфікаційні рівні  фаховий молодший бакалавр молодший бакалавр 
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т 
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вн
я 

Освітньо-професійний ступінь, що 
здобувається на рівні фахової передвищої 
освіти і присуджується закладом освіти у 
результаті успішного виконання здобувачем 
фахової передвищої освіти освітньо-
професійної програми [17] 

Освітній або освітньо-професійний 
ступінь, що здобувається на 
початковому рівні (короткому циклі) 
вищої освіти і присуджується закладом 
вищої освіти у результаті успішного 
виконання здобувачем вищої освіти 
освітньої програми, обсяг якої 
становить 120 кредитів єктс» [18] 
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Рівень фахової передвищої освіти передбачає 
здатність особи вирішувати типові 
спеціалізовані задачі в окремій галузі 
професійної діяльності або у процесі 
навчання, що вимагає застосування положень 
і методів відповідних наук та може 
характеризуватися певною невизначеністю 
умов; відповідальність за результати своєї 
діяльності; здійснення контролю інших осіб у 
визначених ситуаціях [17] 

Початковий рівень (короткий цикл) 
вищої освіти передбачає набуття 
здобувачами вищої освіти здатності до 
розв’язування типових спеціалізованих 
задач у певній галузі професійної 
діяльності [18] 

Таблиця 2. Загальна характеристика змісту кваліфікаційних рівнів
"фаховий молодший бакалавр" та "молодший бакалавр"



93

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

нуті до системи вищої освіти з статусом вищого навчаль�

ного закладу першого рівня акредитації. Прийняття За�

кону України "Про фахову передвищу освіту" обумови�

ло зміну статусу технікумів до рівня закладу фахової

передвищої освіти. Відповідно до норм цього Закону

технікуми (коледжі) стають однією з складових систе�

ми фахової передвищої освіти, а відповідно втрачають

статус компонента системи вищої освіти.

Вищенаведена ретроспектива свідчить, з одного

боку, про існування традицій перебування технікумів в

системі вищої освіти, а відповідно й про умовну го�

товність суспільства до сприйняття передвищої освіти

на рівні альтернативи до вищої освіти, а з іншого боку

— про відсутність усталеної думки щодо місця та ролі

технікумів (коледжів) в системі освіти України. Попри

той факт, що інституалізація норм щодо фахової пере�

двищої освіти дозволила вирішити переважну більшість

питань щодо статусу технікумів (коледжів) та їх сту�

дентів, деякі з них все ще не втратили своєї актуальності.

Серед таких питань неабиякої значущості набуває не�

обхідність конкретизації різниці між кваліфікаційними

рівнями фахового молодшого бакалавра та молодшо�

го бакалавра.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Приймаючи до уваги вищенаведене, можемо сфор�

мулювати такі основні висновки та узагальнення.

1. Закон України "Про фахову передвищу освіту" у

межах норм основних термінів та їх визначень (стаття 1)

не містить тлумачення категорії "фахова передвища

освіта". Іншими словами, законодавець не лише не на�

водить визначення відповідної категорії, ф й не форму�

лює мети фахової передвищої освіти. Для порівняння:

Закон України "Про вищу освіту" містить визначення

категорії "вища освіта" (стаття 1); Закон України "Про

загальну середню освіту" наводить тлумачення дефініції

"Загальна середня освіта" (стаття 3); Закон України

"Про професійну (професійно�технічну) освіту" форму�

лює визначення Професійної (професійно�технічної)

освіти (стаття 3). Відсутність закріпленого на рівні інсти�

туційної норми визначення категорії фахової передви�

щої освіти, з одного боку, ускладнює сприйняття змісту

відповідної категорії з боку суспільства, а з іншого —

майже унеможливлює формування державної політики

за відповідним напрямом впливу держави. Пропонуємо

доповнити норми Закон України "Про фахову передви�

щу освіту" визначенням фахової передвищої освіти.

Відповідне тлумачення може мати таку форму: фахова

передвища освіта є результатом засвоєння особистістю

такого рівня знань, умінь і практичних навичок, а також

формування комунікаційних здібностей та рівня відпо�

відальності, які за складністю свого формування зна�

ходяться між компетенціями професійної (професійно�

технічної) та вищої освіти. Сформульоване нами тлума�

чення може бути доповнено за рахунок наведеної у

статті 16 Закону України "Про освіту", норми щодо спря�

мування передвищої освіти, а саме "фахова передвища

освіта спрямована на формування та розвиток освітньої

кваліфікації, що підтверджує здатність особи до вико�

нання типових спеціалізованих завдань у певній галузі

професійної діяльності, пов'язаних з виконанням вироб�

ничих завдань підвищеної складності та/або здійснен�

ням обмежених управлінських функцій, що характери�

зуються певною невизначеністю умов та потребують

застосування положень і методів відповідної науки, і

завершується здобуттям відповідної освітньої та/або

професійної кваліфікації" [16].

2. Пропонуємо розглянути можливість зменшення

обсягів державного замовлення на підготовку фахівців

з вищою освітою з одночасним підвищенням обсягів

державного замовлення на підготовку фахівців у межах

системи передвищої освіти. Відповідна пропозиція може

бути реалізована у межах фінансово�економічного ме�

ханізму державного управління розвитком освіти. Інши�

ми словами ми пропануємо перерозподілити державні

кошти з підготовки фахівців на користь системи пере�

двищої та професійної (професійно�технічної) освіти.

Така наша пропозиція цілком корелюється зі змістом

одного із завдань Кабінету Міністрів України щодо

збільшення відсотку тих випускників загальноосвітніх

навчальних закладів, які обиратимуть продовження на�

вчання за межами закладів вищої освіти. За планами

Кабінету Міністрів України через 5�ть років 45% випус�

кників загальноосвітніх навчальних закладів повинні

обирати передвищу та професійну освіту у якості основ�

ної траєкторії розвитку свого трудового потенціалу [22].

Для порівняння, на цей час відповідна частка дорівнює

лише 20%. Такий перерозподіл випускників загально�

освітніх навчальних закладів між системами передви�

щої та професійної (професійно�технічної), з одного

боку, та системою вищої освіти, з іншого боку, негатив�

но відбивається на якості вищої освіти. Слід розуміти,

що так звана масовізація вищої освіти не лише не сприяє

підвищенню якості підготовки фахівців, а й негативно

позначається на розвитку системам передвищої та про�

фесійної (професійно�технічної), а й відповідно на тем�

пах розвитку трудового потенціалу країни [23]. Попри

всі переваги від збільшення частки осіб з вищою осві�

тою у державі, слід розуміти той факт, що суспільство,

так само як й соціально�економічна система України,

не готово до прийняття існуючих практик (тенденцій) з

переходом до всезагальної вищої освіти (досвід Японії).

У межах більшості з світових культур вища освіта сприй�

мається на рівні елітарної, тобто такої, яка, з одного

боку, свідчить про неабиякий рівень духовного, куль�

турного та професійного розвитку особистості, а з іншо�

го — гарантує високу якість її трудового потенціалу.

3. Пропонуємо розглянути можливість підвищення

вимог до тих осіб, які мають намір вступити до ЗВО на

освітню програму бакалаврського рівня. Відповідна

пропозиція може бути реалізована у межах норматив�

но�правового та адміністративно�організаційного ме�

ханізмів державного управління розвитком освіти. Се�

ред доступних за формою та не затратних за ресурса�

ми інструментів реалізації суб'єктами державного управ�

ління своїх функцій у галузі освіти (вищої освіти), на

нашу думку, є: встановлення, принаймні для ЗВО дер�

жавної форми власності, норми щодо мінімального про�

хідного конкурсного балу (мінімального балу, який

надає можливість абітурієнту бути рекомендованим до

зарахування) для вступу до ЗВО за кожною із спеціаль�
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ностей (мінімальне значення конкурсного балу повин�

на визначати держава, а не кожен окремий ЗВО. За цим

напрямом, на нашу думку, дискусія може точитися лише

навколо питання доцільності розповсюдження цієї нор�

ми на ЗВО недержавної форми власності); зменшення

кількості заяв які абітурієнт може подати на місця дер�

жавного замовлення до двох з обов'язковим прив'язу�

ванням до однієї спеціальності, а на місця за контракт�

ною формою навчання — до п'яти без забов'язань щодо

кількостей спеціальностей (використання цього інстру�

менту сприятиме руйнуванню механізму так званого га�

рантованого вступу до ЗВО). Реалізація цього напряму,

з одного боку, сприятиме підвищенню якості вищої осві�

ти (до ЗВО матимуть можливість вступити лише най�

більш підготовлені абітурієнти), а з іншого боку — по�

зитивно відіб'ється на популяризації фахової перед

вищої освіти.

4. Пропонуємо розглянути можливість підвищення

рівня пропагування передвищої освіти на рівні реаль�

ної та доступної альтернативи по відношенню до вищої

освіти. Відповідна пропозиція може бути реалізована у

межах політичного та інформаційного механізмів дер�

жавного управління розвитком освіти. У якості інстру�

ментарію реалізації цього напряму пропонуємо розгля�

нути можливість розробки стратегії розвитку передви�

щої освіти та прийняття державної програми з її роз�

витку. Розвиток передвищої освіти, не лише сприятиме

підвищенню якості вищої освіти, перш за все за раху�

нок перерозподілу абітурієнтів з недостатнім для всту�

пу до ЗВО конкурсним балом на користь закладів фа�

хової передвищої освіти (система вищої освіти буде за�

хищена від осіб, які демонструють за результатами зов�

нішнього незалежного оцінювання недостатній рівень

своєї підготовки), а й позитивно відіб'ється на розвитку

економіки країни. На підтримку останньої тези, та вище�

сформульованої пропозиції в цілому, вважаємо за до�

цільне звернути увагу на той факт, що в середньому по

країнах Європейського Союзу 40% випускників загаль�

ноосвітніх навчальних закладів продовжують навчання

за межами системи вищої освіти (обирають місцем на�

вчання ті заклади освіти, які після закінчення навчання

не присуджують кваліфікації так званого університетсь�

кого рівня, а саме — заклади професійної (професій�

но�технічної) освіти та заклади професійної (професій�

но�технічної) освіти). Для порівняння, в Україні відпо�

відна частка випускників загальноосвітніх навчальних

закладів дорівнює лише 20% [24]. Для підтвердження

обгрунтованої нами можливості (необхідності) викори�

стання потенціалів передвищої освіти на рівні одного з

інструментів забезпечення якості вищої освіти вважає�

мо за необхідне конкретизувати наведену вище статис�

тику для Фінляндії, адже освітня реформа саме цієї краї�

ни була визнана найуспішнішою у Європейському

Союзу. Понад 70% випускників загальноосвітніх на�

вчальних закладів Фінляндії продовжують навчання за

межами системи вищої освіти. До речі, такий саме відсо�

ток обраховано для Чехії, Хорватії та Австрії. Цілком

очевидно, за такої умови до ЗВО поступають лише

найбільш підготовлені випускники загальноосвітніх на�

вчальних закладів.

5. З огляду на факт певної тотожності змісту ком�

пентностей кваліфікаційних рівнів фахового молодшо�

го бакалавра та молодшого бакалавра пропонуємо

ініціювати дискусію навколо перегляду відповідних

норм. Предметом обговорення на нашу думку може ста�

ти доцільність існування такого ступеня вищої освіти,

як "молодший бакалавр". Підготовка фахівців на почат�

ковому рівені (короткому циклі) вищої освіти, з одного

боку, не затребувана ринком праці, а з іншого — не є

популярним напрямом у розвитку трудових можливос�

тей з боку здобувачів освіти. Очикувано, що вилучення

ступеня вищої освіти "молодший бакалавр" з переліку

рівнів вищої освіти сприятиме підвищенню якості освіт�

ньої діяльності ЗВО та якості вищої освіти загалом. Таке

підвищення якості відбудеться передусім за рахунок пе�

рерозподілу випускників загальноосвітніх навчальних

закладів які продемонстрували недостатній рівень свої

підготовки під час зовнішнього незалежного тестуван�

ня на користь закладів перед вищої освіти. Іншими сло�

вами, такі випускники не матимуть можливості вступати

до ЗВО на програми початкового рівені (короткого цик�

лу) вищої освіти у зв'язку з їх відсутністю. До речі, така

наша пропозиція не суперечить діючим в Європейсько�

му Союзі нормам класифікації кваліфікаційних рівнів

"European Qualification Framework" (EQF) [25]. Ця сис�

тема класифікації взагалі не передбачає існування де�

кількох різновидів бакалаврського ступеня (фахового

молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалав�

ра) та встановлює можливість здобуття кваліфікаційно�

го рівня "бакалавр" виключно на шостому рівні Євро�

пейської рамки кваліфікацій (EQF). Для п'ятого рівня

EQF передбачає отримання не бакалаврського ступеня,

а лише так званого базового ступеня (Foundation

Degree). Умовна вага такого ступеня у Великобританії

оцінюється у 2/3 від умовної ваги бакалаврського сту�

пеню. Наявність базового ступеню у особи надає їй мож�

ливість приєднатись до навчання на останньому році

підготовки бакалаврів у системі вищої освіти. Виклю�

чення ступеня "молодший бакалавр" з переліку ступенів

вищої освіти дозволить системі вищої освіти, з одного

боку, уникнути небезпеки дублювання функцій систе�

мами передвищої освіти, а з іншого — наблизитись до

свого історично обумовленого місця та ролі у суспіль�

ному розвитку.

Вищесформульовані узагальнення та висновки не

вичерпують змісту проблематики місця та ролі передви�

щої освіти у забезпеченні якості вищої освіти, а отже,

можуть бути доповнені (уточнені) під час подальших

наукових пошуків. Найбільш перспективними з можли�

вих напрямів в організації подальших наукових дослід�

жень є ті з них, фокус наукової уваги яких зосереджено

на питаннях залежності якості вищої освіти від ефек�

тивності функціонування систем професійної (профе�

сійно�технічної) та загальної середньої освіти. Крім того,

на додаткову увагу вчених потребують питання форму�

вання та реалізації державної політики щодо розвитку

передвищої освіти на рівні альтернативи по відношен�

ню до вищої освіти.
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PREVENTING AND COMBATING CORRUPTION IN STATE AND LOCAL GOVERNMENT BODIES

Досліджено сутність і трактування поняття "корупція" як найбільш небезпечного явища для
суспільства та держави. Встановлено, що нині немає єдиного трактування цього поняття. Ви�
значено "корупцію" у національному законодавстві України. Доведено, що корупція нині зна�
ходиться за межами національних кордонів, що диктує необхідність застосування глобального
підходу.

Проаналізовано Конвенцію ООН проти корупції. Досліджено Індекс сприйняття корупції, який
публікується з 1995 року міжнародною організацією Transparency International, визначено ди�
наміку зміни Індексу сприйняття корупції та відповідних балів України.

Досліджено антикорупційні інституції та Антикорупційну стратегію України на 2020—2024 роки.
Проаналізовано зміни у сприйнятті поширеності корупції за оцінками населення в Україні. Ви�
значено проблеми щодо запобігання та протидії корупції в державних органах та органах місце�
вого самоврядування.

Зазначено, що чинне законодавство не досягає необхідного антикорупційного ефекту, оскіль�
ки не впливає на етичні і моральні цінності, які найбільш впливають на боротьбу з корупцією.
Надано висновки і рекомендації щодо протидії корупції.

The essence and definition of the concept of corruption as the most dangerous phenomenon for
society and the state іs studied. It was established that to date there is no unified interpretation of
this concept. Definition "corruption" in the national legislation of Ukraine is defined. It was proved
that corruption is currently beyond national borders, which dictates the need for a global approach.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні корумпованість майже всіх сфер життє�

діяльності перетворилася на найсерйознішу проблему

для України, загострення якої суттєво впливає міжна�

родний імідж нашої країни [1].

Завдання та місія уряду полягає у наданні соціаль�

них послуг, які роблять життя народу осмисленим і

структурованим. Органи місцевого самоврядування як

рівень управління були створені для того, щоб набли�

зити уряд до людей та змінити їх життя на краще, але

для цього соціальні послуги органами місцевого само�

врядування мають надаватися задовільним, своєчасним,

ефективним та адекватним способом. Викорінення ко�

рупції поряд з підвищенням професіоналізму і відпові�

дальності дозволить місцевим органам влади постійно

забезпечувати своєчасне, ефективне, адекватне, швид�

ке та задовільне надання соціальних послуг і тим самим

виправдати своє існування та величезні фінансові асиг�

нування. Отже, вивчення питання корупції в системі

місцевого самоврядування та напрацювання пропозицій

щодо подолання негативних наслідків цього ганебного

явища загалом і в органах місцевої влади зокрема є не

лише актуальним, а й життєво необхідним для розбу�

дови системи державного управління України, спрямо�

ваної передусім на економічне зростання й поліпшення

добробуту населення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій демонструє

значну кількість визначень корупції, при цьому її розу�

The United Nations Convention against Corruption is analysed. The Corruption Perceptions Index,
which has been published since 1995 by Transparency International, is studied, and the dynamics of
the Corruption Perceptions Index and Ukraine's respective scores are determined.

Ukraine's anti�corruption institutions and its Anti�corruption Strategy for 2020—2024 are
examined. Changes in the perception of the prevalence of corruption as perceived by the population
in Ukraine are analysed. The problems in preventing and combating corruption in state and local
government bodies are identified.

It is indicated that the current legislation does not achieve the necessary anti�corruption effect,
because it does not affect the ethical and moral values which have the greatest impact on the fight
against corruption.

Despite certain achievements in the fight against corruption, the issues of preventing and
counteracting corruption in local authorities in Ukraine remain highly relevant. Local governments
should take on the burden of fighting corruption and should give priority to resisting it. Effective
regional economic and social measures need to be introduced.

Corruption threatens the smooth functioning of the public sector, weakens public confidence in
public institutions and hampers the democratic and stable development of the country. Corrupt public
officials are potential targets of foreign intelligence services and criminal groups. Hence, the fight
against corruption is of paramount importance for state security.

In order to cultivate a "zero tolerance" to all forms of corruption, the ideology and system of
government need to change so that all Ukrainians can be convinced that honesty is prestigious, useful
and safe, and aspire to live in a developed rather than a corrupted country.

Ключові слова: корупція, поняття, ознаки, державні органи, органи місцевого самоврядування.

Key words: Corruption, Concept, Characteristics, State Authorities, Local Authorities.

міння залежить від кута зору, під яким його намагають�

ся дослідити фахівці різних галузей науки [2].

У Законі України "Про запобігання корупції" закрі�

плено, що "корупція — це використання особою, за�

значеною у частині першій статті 3 цього Закону, нада�

них їй службових повноважень чи пов'язаних з ними

можливостей з метою одержання неправомірної виго�

ди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/

пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відпо�

відно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної

вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього

Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним

особам з метою схилити цю особу до протиправного

використання наданих їй службових повноважень чи

пов'язаних з ними можливостей" [3].

Терещук О.В. тлумачить явище корупції у двох аспек�

тах, а саме: як протизаконне діяння посадових осіб,

спрямоване на особисте збагачення, та як стійкий зв'я�

зок представників владно�управлінських структур зі

злочинним середовищем і сприяння йому в протиправній

діяльності шляхом використання наданих їм державою

повноважень [4].

П'ясецька�Устич С.В. основними ознаками коруп�

ційних дій виділяє взаємну угоду учасників дії; існуван�

ня взаємних зобов'язань; одержання певних переваг для

обох сторін; прийняття рішення, яке порушує закон або

суперечить моральним стандартам; свідоме підпоряд�

кування суспільних інтересів особистій вигоді; прихо�

вання своїх дій обома сторонами [5].

Мельник М.І. [6] пропонує класифікувати основні

підходи щодо розуміння явища "корупція" як:
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1) підкуп і продажність державних чи інших служ�

бовців (за такого підходу корупцію ототожнюють із ха�

барництвом);

2) зловживання владою чи службовим становищем,

учинене з корисливою метою;

3) зловживання владою чи службовим становищем,

учинене з будь�якої особистої зацікавленості;

4) використання службових повноважень, статусу

посади, а також її авторитету та пов'язаних із ними мож�

ливостей для задоволення особистого інтересу або в

групових інтересах;

5) елемент (ознака) або різновид організованої зло�

чинності;

6) поняття, визначення якого обмежене лише загаль�

ними ознаками, відсутністю чітких формулювань, які б

дали змогу виділити суттєві ознаки цієї правової кате�

горії.

Так, корупція як соціально�економічне явище, со�

ціально обумовлена (тобто є продуктом соціального

життя); має свою соціальну вартість (тобто "ціну", яку

платить суспільство за існування корупції); суттєво впли�

ває на найважливіші соціальні процеси — економічні,

політичні, правові тощо; має історичні джерела і гло�

бальний характер; є соціальним, економічним, політич�

ним, правовим, психологічним і моральним явищем; має

властивість постійно видозмінюватися відповідно до

соціальних реалій [7].

Не вирішена раніше частина загальної проблеми.

Стан системи державного управління України, який уже

зазнав суттєвих змін, продовжує постійно змінюватися

під дією внутрішніх та зовнішніх факторів і це потребує

додаткового аналізу та відповідних уточнень щодо за�

побігання і протидії корупції, зокрема в державних орга�

нах та органах місцевого самоврядування, з урахуван�

ням викликів сьогодення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження досвіду запобігання та

протидії корупції в державних органах та органах місце�

вого самоврядування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Корупція — це неправдоподібність у процесі прий�

няття рішення, при якому особа, що приймає рішення,

погоджується відхилятися або вимагає відхилення від

критерію, яким повинна керуватись при прийнятті

рішень, в обмін на винагороду або на обіцянку чи очіку�

вану винагороду, тоді як ці мотиви, що впливають на

прийняття рішення, не можуть бути частиною правиль�

ного рішення.

Вплив корупції на політику може призвести до руй�

нування демократичної цінності: усі цінності демократії,

передусім реагування, підзвітність, участь та розвиток

людини, або приглушуються, або нехтуються там, де

процвітає корупція. Розвиток стримується в режимі ко�

рупції. Замість того, щоб використовувати наявні ресур�

си для піднесення та розвитку держави, вони спрямо�

вуються на приватне використання. Верховенство зако�

ну також підривається і замінюється м'язовою силою.

З метою викрадення державних ресурсів чиновники в

системі місцевого самоврядування підривають норми,

що керують їх діяльністю, і домагаються, щоб те, що

було вкрадено ними, не могло бути простежено протя�

гом їх перебування на цій посаді. Корумпована складо�

ва має серйозні наслідки для надання послуг, оскільки

проєкти розвитку можуть бути необгрунтовано відхи�

лені.

У середині 1990�х років абсолютна більшість країн

у світі визнали, що корупція є глобальною проблемою.

З того часу у сфері запобігання корупції активно пра�

цюють регіональні та глобальні міжурядові організації.

Результатом такої діяльності стало ухвалення цілого

комплексу міжнародних обов'язкових актів та актів ре�

комендаційного характеру, розроблених Організацією

Об'єднаних Націй, Радою Європи, Організацією еконо�

мічного співробітництва та розвитку, Європейським

Союзом та Організацією американських держав [8].

Впровадження антикорупційних заходів залежить

від географічних, економічних та демографічних внут�

рішніх факторів, як�от: розмір країни, кількість її насе�

лення та розмір валового внутрішнього продукту на

душу населення. Важливою передумовою ефективності

антикорупційних заходів є рівень політичної готовності,

який виявляється, коли уряди пропонують фінансуван�

ня та персонал для незалежних антикорупційних

агентств. Додатковими чинниками, що застосовуються,

є зовнішній вплив різних інституцій. Норми законодав�

ства Європейського Союзу (ЄС) частково були розроб�

лені з урахуванням корупції, але результати протидії

корупції неоднозначні. ЄС може чинити тиск на уряди

щодо прийняття інституційних реформ, але вважаєть�

ся, що його внесок має скромні результати, особливо

якщо інституційні зміни та результати діяльності на мо�

мент вступу вважалися незадовільними. Однак інші вва�

жають позитивний вплив зовнішніх стимулів і визнають

їх механізмом, який може сприяти покращенню засобів

масової інформації та громадянського суспільства та

висувати справи про корупцію в центр уваги [9].

Стимули — це дії національних та міжнародних полі�

тичних та соціальних суб'єктів, спрямовані на виклик

антикорупційної відповіді від уповноважених осіб, що

приймають рішення. Прийняття антикорупційних націо�

нальних реформ є бажаною відправною точкою. Ефек�

тивність їх впровадження та прийняття профілактичних

заходів останнім часом стали у центрі уваги національ�

них та міжнародних установ.

Корупція та боротьба з корупцією — це складний і

багатовимірний процес. Отже, оцінки масштабів ко�

рупції, готовності боротися з нею (політична воля) та

ефективності різних типів антикорупційних заходів дуже

різняться.

Вимірювання шкали корупції та адекватна оцінка

ефективності антикорупційних заходів є викликом для

експертів, політиків та суспільства. Без такого аналізу

неможливо не тільки вимірювати ступінь успішності ан�

тикорупційної стратегії, але й адекватно коригувати її

зміст, часові рамки та механізми реалізації відповідних

кроків.

Значним міжнародним досягненням у сфері протидії

корупції стало ухвалення Генеральною Асамблеєю

Організації Об'єднаних Націй Конвенції ООН проти ко�

рупції (UNCAC) 31 жовтня 2003 року. UNCAC набула

чинності 14 грудня 2005 року. UNCAC розглядає шість
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основних тем: обов'язкові та дозвільні за�

побіжні заходи, що застосовуються як до дер�

жавного, так і до приватного секторів, вклю�

чаючи стандарти бухгалтерського обліку для

приватних компаній; обов'язкові та дозвільні

зобов'язання щодо криміналізації, включаю�

чи зобов'язання щодо підкупу державного та

приватного секторів, торгівлі впливом та не�

законного збагачення; приватні права на дії

щодо жертв корупційних дій; заходи протидії

відмиванню грошей; співпраця у розслідуванні

та переслідуванні справ, включаючи ко�

лекційні дії, шляхом взаємної правової допо�

моги та екстрадиції; повернення активів. Сьо�

годні це єдиний універсальний юридично обо�

в'язковий інструмент для боротьби з коруп�

цією. Так, 181 країна�підписант Конвенції

здійснюють заходи, рекомендовані докумен�

том для подолання корупції [8].

Визнаним у світі є Індекс сприйняття корупції

(Corruption Perceptions Index, CPI) — показник, який з

1995 року розраховується міжнародною організацією

Transparency International. Сама організація не прово�

дить власних опитувань. Індекс розраховують на основі

13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дос�

лідницьких центрів. Ключовим показником Індексу є

кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцін�

ка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє

собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про

те, що корупція майже відсутня в житті суспільства [10].

Індекс сприйняття корупції міжнародної надзвичай�

но ефективно розкриває та підвищує обізнаність гро�

мадськості про ті країни, в яких офіційна корупція вва�

жається найбільш поширеною.

Світ сприймає Україну не лише, як дуже корумпо�

вану країну, а як країну, де політична, масштабна та

дрібна корупція стали природною складовою соціаль�

них відносин. Динаміку зміни місця та балів України у

Індексі сприйняття корупції наведено на рисунку 1.

Так, Україна у 2019 році отримала 30 балів зі

100 можливих, що на два бали менше, ніж у 2018 році,

тобто повернулася на рівень 2017 року і тепер посідає

126 місце зі 180 країн світу.

Оцінка України сформувалася з 9 різних дослід�

жень. Три з них показали незначне зростання, три —

нульову динаміку, а три — зниження. Найбільший мінус

— 13 пунктів спостерігається у дослідженні Global

Insight Country Risk Ratings. Ідеться про ризик, що

люди/компанії в країні зіткнуться з хабарництвом чи

іншими корупційними практиками ведення бізнесу від

отримання великих контрактів до повсякденної робо�

ти. На початку 2019 року Transparency International

Ukraine надала 12 рекомендацій, які б могли покращи�

ти показники України в СРІ. Станом на кінець року було

виконано або частково виконано лише 6 з них, причому

в останньому кварталі 2019 року [10].

Щоб знизити рівень корупції в Україні, владі у

2020 році рекомендовано [12]:

— сформувати незалежну та професійну судову

владу,

— забезпечити незалежність та спроможність орга�

нів антикорупційної сфери,

— позбавити Службу безпеки України повноважень

у сфері протидії економічним і корупційним злочинам,

— підвищити ефективність систем запобігання по�

літичній корупції,

— запустити відкритий та підзвітний процес прива�

тизації держмайна.

Антикорупційні заходи передбачають наявність за�

конодавства в адміністративній та судовій системі та

чітко позначені закони проти корупції. Вітчизняні полі�

тичні суб'єкти діють як за внутрішніх (соціальних), так і

за зовнішніх (міжнародних) обмежень, і їх реакція може

привести до ефективних заходів проти корупції. Останнє

включає національні стратегії проти корупції та законо�

давчі заходи, які можуть боротися як з масштабною, так

і з дрібною корупцією. Такі внутрішні стимули, як полі�

тична готовність та громадянський тиск, сприяють змен�

шенню корупції навіть за відсутності зовнішнього тис�

ку. Однак, коли існують як внутрішні, так і зовнішні об�

меження, очікується, що національна відповідь проти

корупції буде більш широкою.

Поліпшенню антикорупційного клімату в Україні

мають сприяти антикорупційні інституції: Національне

агентство з питань запобігання корупції (НАЗК); Націо�

нальне антикорупційне бюро України (НАБУ); Спеціа�

лізована антикорупційна прокуратура; Державне бюро

розслідувань; Вищий антикорупційний суд України; На�

ціональне агентство України з питань виявлення, роз�

шуку та управління активами, одержаними від коруп�

ційних та інших злочинів; Служба безпеки України; На�

ціональна рада з питань антикорупційної політики при

президентові України [13].

Велике значення для поліпшення антикорупційного

клімату в Україні матиме реалізація Антикорупційної стра�

тегії на наступні п'ять років, яку 5 листопада 2020 року

Верховна Рада України підтримала в першому читанні. За

відповідний урядовий законопроєкт № 4135 "Про засади

державної антикорупційної політики на 2020—2024 роки"

проголосували в першому читанні 320 народних депутатів.

Зазначена стратегія базується на подальшому удоскона�

ленні загальної системи запобігання та протидії корупції

та мінімізації корупції в найбільш пріоритетних, із точки

зору подолання корупції, сферах, зокрема шляхом про�

ведення найбільш успішних галузевих реформ [14].
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Рис. 1. Динаміка зміни місця та балів України у Індексі
сприйняття корупції

Джерело: побудовано на основі даних [11].
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Результати соціологічного дослідження "Корупція

в Україні 2020: розуміння, сприйняття, поширеність"

підтвердили, що корупцію як дуже серйозну проблему

виділяють 69% опитаних [15]. Це дослідження було

проведено у дві хвилі: 2017 (29.05—14.07) та 2020

(4.03—8.04). Зміни у сприйнятті поширеності корупції

за оцінками населення згідно з зазначеними опитуван�

нями наведено на рисунку 2.

У 2020 році оцінка корумпованості багатьох інсти�

туцій зросла, зокрема в центральних та місцевих орга�

нах виконавчої влади, а також в органах місцевого са�

моврядування.

Справжнім інструментом розвитку місцевих громад

визнано місцеве самоврядування. Це пов'язано з тим,

що воно є найнижчим рівнем державного управління, і

тому має кращу позицію для розв'язання проблем своїх

жителів. Цілями уряду відповідно до керівних принципів

реформування місцевого самоврядування є забезпечен�

ня відповідних служб та заходів з розвитку, що відпо�

відають місцевим бажанням та ініціативі, шляхом пере�

дачі або делегування певних повноважень місцевим

представницьким органам. Місцеве самоврядування

покликане сприяти здійсненню демократичного само�

врядування та заохочувати ініціативу, лідерський потен�

ціал, а також мобілізацію людських та матеріальних

ресурсів шляхом залучення представників громадсь�

кості до їх розвитку. На жаль, реалізація цих цілей була

обмежена надзвичайною корупцією в органах місцево�

го самоврядування. Корупція залишається основною

проблемою, яка стримує місцеве самоврядування від

значущого сприяння підвищенню рівня життя місцево�

го населення. Ця проблема проявляється майже в усіх

сферах місцевого самоврядування [16].

Задекларовано, що система місцевого самовряду�

вання демократично обраними радами місцевого само�

врядування гарантується Конституцією України [17],

Законом України "Про місцеве самоврядування в Ук�

раїні" [18]. Найближчою до людей владою є органи

місцевого самоврядування: сільські, селищні міські ради

та їхні виконкоми. Отже, саме вони повинні мати широкі

повноваження і достатньо коштів, щоб бути спромож�

ними розв'язувати всі місцеві питання і нести за це відпо�

відальність [19].

Для цього в Україні відбувається децентралізація —

передача повноважень та фінансів від державної влади

якнайближче до людей — органам місцевого самовря�

дування.

Водночас фактом є те, що в системі місцевого са�

моврядування корупція стала суцільною, безсоромною,

неконтрольованою та стійкою. Корупція виявляється в

укладанні контрактів, просуванні персоналу та розподілі

державних посад та привілеїв, розтраті державних

коштів тощо. Медичні послуги вкрай неадекватні, безро�

біття серед працездатного населення і що найгірше —

випускників закладів освіти зростає, рівень злочинності

також зростає. Бачимо, що корупційна культура, яка

панує на національному рівні, цілком закономірно ста�

ла загрозою її розвитку на низовому рівні. Це, можли�

во, пояснює низьку ефективність адміністрації місцево�

го самоврядування.

Слід звернути особливу увагу на традиційно висо�

кий рівень толерантності українського суспільства до

дріб'язкової корупції, яка не є унікальним українським

явищем — усі суспільства на цьому етапі інституціональ�

ного розвитку мають однакову характеристику. Це, зок�

рема, відбивається в поширеній думці, що "державна ма�

шина" просто не може працювати без корупції. Заради

справедливості слід сказати, що ця думка також отри�

мала підтримку серед експертів з економічного розвит�

ку. Тому протидія відповідним схемам є одним з пріо�

ритетів боротьби з корупцією.

Як показує українська практика, великою про�

блемою залишається подолання або, принаймні,

мінімізація "децентралізованої" корупції. Ефек�

тивність відповідних антикорупційних заходів буде

безпосередньо визначати рівень довіри або недовіри

суспільства до уряду з усіма відповідними політич�

ними наслідками.

Джерело: побудовано за даними [15].
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Рис. 2. Зміни у сприйнятті поширеності корупції за оцінками населення
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Ефективні реформи є найкращим інструментом для

запобігання корупційній поведінці взагалі на рівні управ�

ління. Тому антикорупційні аудити відповідних рівнів

економічної політики, законів, постанов, розпоряджень

— повинні стати обов'язковою частиною політичного

процесу. Їх відсутність або просто формальне існуван�

ня дискредитуватимуть результати антикорупційної полі�

тики держави, досягнуті в боротьбі проти корупції.

Говорячи про реформи, найбільший антикорупцій�

ний потенціал сьогодні мають такі напрями: державне

управління, державні фінанси, енергетичний сектор та

управління державними підприємствами, контроль

функцій держави, регуляторного середовища, цифро�

вих державних послуг та зацікавлених сторін, які взає�

модіють з урядом.

Українська практика показує, що, хоча майже всі

українські політичні сили визнають боротьбу проти ко�

рупції як один з ключових викликів, що стоять сьогодні

перед Україною, прийняття відповідних рішень стає пи�

танням політичної боротьби з опонентами та інструмен�

том політичної самооборони.

Відсутність на даному етапі справжнього антикоруп�

ційного консенсусу в українській політичній еліті комп�

рометує Україну серед країн�партнерів щодо ефектив�

ності антикорупційної політики, що не лише загрожує

досягнутому ефекту в антикорупційній боротьбі, спо�

вільнює антикорупційний прогрес України, але й серй�

озно погіршує імідж України у світовій спільноті. Подо�

лання бар'єрів на шляху реалізації антикорупційної по�

літики в Україні можливе завдяки конструктивній, зла�

годженій роботі створених в Україні антикорупційних

інституцій і обов'язково за активної, свідомої, всебічної

підтримки громадянським суспільством ідеї викорінен�

ня корупції в усіх її проявах як у державних органах,

так і органах місцевого самоврядування.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОБІТ У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

У наш час громадянське суспільство відіграє все

більш важливу роль у житті України загалом та у бо�

ротьбі з корупцією зокрема. Беручи до уваги українські

реалії, конструктивна співпраця між політиками, урядов�

цями та громадськими активістами є не лише переду�

мовою успішної боротьби проти корупції, а й інструмен�

том забезпечення стійкості антикорупційної політики.

Корупція ставить під загрозу безперешкодне функ�

ціонування державного сектора, послаблює довіру гро�

мадськості до державних установ та перешкоджає де�

мократичному та стабільному розвитку країни. Корум�

повані державні службовці є потенційними об'єктами

іноземних спецслужб та злочинних груп. Звідси — бо�

ротьба з корупцією має величезне значення для забез�

печення державної безпеки.

Попри певні здобутки в боротьбі з корупцією, пи�

тання запобігання та протидії корупції в органах місце�

вої влади України залишаються вкрай актуальними.

Органи місцевого самоврядування повинні взяти на

себе тягар протидії корупції, а завдання щодо спроти�

ву їй — вважати першочерговими. Необхідно запро�

ваджувати ефективні регіональні економічні та соці�

альні заходи.

Прийняття антикорупційних національних реформ

та необхідних профілактичних заходів останнім часом

перебувають у центрі уваги національних та міжнарод�

них установ. Велике значення набуває наглядова роль

антикорупційних органів — фундаментальної ланки в

ланцюзі боротьби з корупцією.

Дуже часто антикорупційні програми не помічають

того факту, що лише етики та правових систем недо�

статньо для ефективного подолання корупції. Належ�

ним чином створені інституції виявляються потужними

антикорупційними механізмами. Такий системний підхід

забезпечує основу для виявлення як джерел корупції,

так і моделей організаційної поведінки, які включають

політичні економічні та соціальні аспекти, на які слід

звернути увагу. Поєднання етичних та правових антико�

рупційних заходів та запровадження функціональних

механізмів, що захищають від корупції, робить етичні

та юридичні процедури значно ефективнішими.

На сьогодні корупція інституціолізована аж до прий�

няття її як частини системи. Середній українець, як пра�

вило, некорумпований, його змушує до хабарництва та

корупції суспільство, побудоване на хибній основі пол�

ітичної, економічної та, фактично, соціальної системи,

яка залежить від корупції для виживання.

Для виховання "нульової толерантності" до всіх про�

явів корупції необхідно змінити ідеологію та державну

систему управління таким чином, щоб усі громадяни

України могли бути впевнені в тому, що чесний — це

престижно, корисно і безпечно, та прагнули жити не у

корумпованій, а у розвиненій країні.

Подальші дослідження будуть спрямовані на розроб�

ку заходів щодо запобігання та протидії корупції в Україні.
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THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT THE STARTUP PROJECTS IN TOURISM: MANAGEMENT
ASPECT

У статті визначено основні характеристики стартап проєктів у сфері туризму та методи інно�
ваційного розвитку сучасного туристичного підприємства. Стартап є рентабельним і вигідним
об'єктом інвестування, проте також він може бути дуже ризикованим. Оскільки особливістю
стартапів є майже повна відсутність операційної діяльності, на основі якої можна було б зроби�
ти висновки про перспективи підприємства, головне для інвесторів — отримати чітке уявлення
про суть та конкурентоспроможність інновації. Встановлено, що туристична індустрія є одним
із стратегічних напрямів розвитку регіональної економіки та країни загалом. Сучасний турис�
тичний продукт стає більш гнучким, індивідуальним, привабливим і доступним для широкого
кола споживачів. Велику роль у цьому процесі відіграє застосування інформаційно�комуніка�
ційних технологій, впровадження яких дозволяє забезпечити економічне зростання туристич�
ної компанії. Наголошено, що науковцями широко обговорюються проблеми недостатнього
рівня інвестування українських стартапів, що призводить до втрати актуальності контенту, ви�
користання обмеженого переліку інструментів та сервісів, незручного дизайну тощо. Практи�
ками відзначається збільшення запитів у глобальній мережі Інтернет щодо пошуку інформації
про відомі курорти та підприємства. Зазначено, що одним з інструментів відновлення еконо�
міки країни є розвиток стартап індустрії. Багато країн продемонстрували якісні приклади тако�
го рішення. Розглядаючи програми державної підтримки стартапів, слід констатувати, що орга�
ни державної влади є центральною ланкою та ключовим гравцем на кожному рівні розвитку
стартап індустрії.

The article identifies the main characteristics of startup projects in tourism and methods of
innovative development of a modern tourism enterprise. The term startup means any project, the
essence of which is a certain non�standard and original idea, which does not yet exist in the Internet
or in the field of technology. A startup is often a profitable and moneymaking object of investment,
but it can also be very risky. Since the feature of startups is the almost complete absence of operating
activities, on the basis of which it would be possible to draw conclusions about the profitability and
prospects of the enterprise, the main thing for investors is to get a clear idea of the nature and
competitiveness of innovation. Examples of startup projects in tourism are related to the sale of
tickets, hotel rooms, tourist vouchers, interactive maps and routes, etc. It is established that the
tourism industry is one of the strategic directions of development of the regional economy and the
country as a whole. The modern tourism product becomes more flexible, individual, attractive and
accessible to a wide range of consumers. An important role in this process is played by applying of
information and communication technologies, the introduction of which allows to ensure the economic
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зараз туристична індустрія є одним із стратегічних

напрямків розвитку регіональної економіки та країни в

цілому. Сучасний туристичний продукт стає більш гнуч�

ким, індивідуальним, привабливим і доступним для ши�

рокого кола споживачів. Велику роль у цьому процесі

відіграє застосування інформаційно�комунікаційних

технологій, впровадження яких дозволяє забезпечити

економічне зростання туристичної компанії. Туристич�

ний бізнес — це сфера дрібного та середнього підприє�

мництва, тому методи і способи ведення бізнесу можуть

бути динамічними, але ефективним є тільки той стиль,

який формує значний прибуток і прогресивний розви�

ток.

Стартап проєкт — повний комплекс послуг, пов'я�

заний зі створенням, запуском і організацією бізнесу в

будь�якій предметній сфері, наприклад, у туристичній.

Однією з основних ознак будь�якого проєкту є його

інноваційність та унікальність, це змушує творців проєк�

ту шукати нові нестандартні ідеї та рішення. Саме за

кількістю успішних компаній, розкручених з нуля, мож�

на судити про рівень розвитку бізнес�простору країни.

Зараз ця ніша зайнята переважно молодими людьми,

так званими представниками нової хвилі бізнесу. У них

є власне бачення організації підприємства, безліч ціка�

вих думок і перспективних ідей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Одним з перших метод "економічний стартап" роз�

робив відомий вчений Е. Ріс [2]. Він полягає у швидко�

му тестуванні ідей нових продуктів на реальних спожи�

вачах і постійному коригуванні бізнес�моделі, для того

щоб розпочинати масштабні вкладення лише тоді, коли

ідея підтверджена фактами. Трохи пізніше американські

підприємці С. Бланк та Б. Дорф визначили етапи ство�

рення стартапів і запропонували методику створення

нового бізнесу [1].

У вітчизняній фаховій літературі науковцями широ�

ко обговорюються проблеми недостатнього рівня інве�

стування українських стартапів, що призводить до втра�

ти актуальності контенту, використання обмеженого пе�

реліку інструментів та сервісів, незручного дизайну

growth of the travel company. It is emphasized that scientists widely discuss the problems of
insufficient investment of Ukrainian startups, which leads to the loss of relevance of content, the use
of a limited list of tools and services, inconvenient design and more. Practitioners have noted an
increase in requests on the global Internet to search for information about famous resorts and
enterprises — the organizers of recreation. It is noted that one of the tools for economic recovery is
the development of the local startup industry. Many countries around the world have demonstrated
good examples of such a solution. Considering the state support programs for startups in foreign
countries, it should be noted that public authorities are a central link and a key player at every level
of development of the startup industry: they fund various events and competitions of startup ideas,
provide favorable conditions for incubator development, invest annually the tens of million dollars to
new technology startups.

Ключові слова: управління проєктами, туризм, стартап, інновації, дослідження, розробки, конкурен!

тоспроможність.

Key words: project management, tourism, startup, innovation, research, development, competitiveness.

тощо. Практиками відзначається збільшення запитів у

глобальній мережі Інтернет щодо пошуку інформації

про відомі курорти та підприємства — організатори

відпочинку. Також відзначається факт присутності на

вітчизняному ринку пропозицій з автоматизації роботи

офісу туристичного підприємства, проте представлені

програмні продукти можуть ефективно застосовувати�

ся лише у поєднанні з активним використанням глобаль�

ної мережі Інтернет.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є встановлення основних характерис�

тик стартап проєктів у сфері туризму та методів іннова�

ційного розвитку сучасного туристичного підприємства,

а також визначення шляхів удосконалення програм дер�

жавної підтримки стартап індустрії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стартап (від англ. startup — "початок процесу") —

термін, вперше використаний Forbes у серпні 1976 року

та Business Week у вересні 1977 року для позначення

компаній з короткою історією операційної діяльності.

Формальними критеріями для учасників рейтингів стар�

тапів зазвичай є вік компанії, кількість співробітників,

прибуток та його зростання, наукомісткий характер про�

дукту, контроль засновників над компанією та оцінка

потенціалу компанії експертним журі.

Розглядають також стартапи як культурний фено�

мен: йдеться про спільні цінності всіх членів команди та

відчуття значущості вкладу кожного співробітника у

спільну справу. Стверджують, що збереження цієї куль�

тури дозволяє вважати команду стартапом незалежно

від розміру та контролю засновників над компанією.

Поняття стартап означає будь�який проєкт, суть якого

полягає в певній нестандартній та оригінальній ідеї, якої

ще немає в глобальній мережі Інтернет або сфері тех�

нологій.

Стартап досить часто є рентабельним і вигідним

об'єктом інвестування грошових коштів, проте також він

може бути дуже ризикованим. Оскільки особливістю

стартапів є майже повна відсутність операційної діяль�

ності, на основі якої можна було б зробити висновки

про рентабельність і перспективи підприємства, голов�
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не для інвесторів — отримати чітке уявлення про суть

та конкурентоспроможність інновації.

Зараз багато експертів констатують недостатню

оцінку ринкового співробітництва між стартапами та

малим бізнесом. У невеликій компанії капітали набага�

то скромніше, ніж у великій корпорації, але це не озна�

чає, що така компанія не може стати вигідним клієнтом.

Можливості пропозиції для малого бізнесу наразі дуже

різноманітні. Зважаючи на велику кількість гравців рин�

ку, не важко буде знайти зацікавлених в тому чи іншому

продукті.

Ринок туристичних послуг став зараз дуже різно�

манітним, і пропозиція часто�густо випереджає попит,

отже багатьом туристичним підприємствам стає важко

втриматися на ринку послуг, тому вони змушені розроб�

ляти більшу кількість індивідуальних турів з урахуван�

ням потреб кожного клієнта. Внаслідок цього виникає

поняття "нового туризму". "Новий туризм" переважно

визначається як спеціальний тип туризму, сегментова�

ний та налаштований на потреби туриста.

Наразі постачальники мають справу з великою

різноманітністю споживчих переваг. Ринку туристичних

послуг доводиться стрімко реагувати на зміну смаків та

очікувань більшості мандрівників, пропонуючи їм інно�

ваційні продукти, зокрема тури в екзотичні країни, ек�

стремальні та пізнавальні тури. При цьому об'єктивне

формування та повне задоволення туристичних потреб

суспільства — це вихідні пункти тієї економічної систе�

ми, складовою якої є сучасна галузь туризму.

Відмітна особливість туристичної галузі — це висо�

ка вартість залучення клієнтів, і тому скласти конкурен�

цію великим гравцям можна лише за рахунок іннова�

ційних пропозицій та засобів просування в тому випад�

ку, якщо конкуренти ще не встигли освоїти нову сферу.

Багато туристичних стартапів прагнуть розпочати парт�

нерство з максимальною кількістю авіакомпаній і тури�

стичних агентств. Також часто можна зустріти парт�

нерські угоди з місцевими організаціями, наприклад, для

формування маршрутів пересування у межах міст з ура�

хуванням розкладу пасажирського транспорту. Інші

стартапи стають агрегаторами спеціальної інформації,

пропонуючи клієнтам зведену інформацію щодо пере�

міщення всередині країни або допомагаючи здійснюва�

ти міжнародні сполучення.

Такі проєкти об'єднують кілька ключових рис, що

відбивають специфіку роботи стартапів у сфері туриз�

му:

— способи оплати придбаних послуг (бронювання,

перельоти, проживання у номерах, екскурсії, трансфе�

ри) орієнтовані переважно на електронні платежі;

— взаємини з постачальником послуг (готелем, авіа�

компанією, туристичним агентством) будуються на до�

говірній основі в залежності від розміру комісійних, а

не на принципі розподілу виручки;

— всі туристичні стартапи вимагають серйозних

вкладень у маркетинг (здебільшого в пряме просуван�

ня послуг через глобальну мережу Інтернет) і найчасті�

ше залишають у стороні підтримку технологічної плат�

форми;

— на відміну від традиційних інтернет�магазинів, які

торгують конкретним товаром, тут не існує складських

залишків, які можна розпродати для покриття витрат,

що не дозволяє в разі закриття проєкту отримати час�

тину вкладених коштів.

Причини для створення стартапів саме в туристичній

сфері безумовно існують. Основна причина вдалого

розвитку стартапу — його висока мобільність, на відміну

від великих компаній, які вкрай повільні у прийнятті стра�

тегічно важливих рішень та не готові презентувати рин�

ку нові продукти так оперативно. Це відмінна альтерна�

тива численним туристичним агентствам — всі популярні

напрямки знаходяться на одному ресурсі.

Успіх багатьох стартапів пов'язаний з тим, що вели�

ка кількість туристів постійно шукає спосіб заощадити

свої кошти, вони готові бронювати квитки на транспорт,

номери у готелях буквально в останню хвилину, але за

зниженими цінами. Туристи в такому разі безперечно

активно йдуть в онлайн і тут стартапам важливо запро�

понувати їм щось виняткове, не маюче аналогів на по�

стійно зростаючому ринку.

Туристичні стартапи функціонують вже давно. Ось,

наприклад, найпопулярніші з них:

1. DealScoopr — рішення для тих, хто полюбляє пер�

соналізувати та економити. Якщо турист планує само�

стійно відправитися у подорож, купити квитки та обра�

ти маршрут, заощадити на бронюванні номерів у готелі,

то цей стартап саме для нього. Персоналізація всіх про�

позицій в залежності від уподобань — це відмінна риса

цього сайту. Зараз проєкт переважно зосереджений на

ринку США, але в планах у творців — розширення при�

сутності в країнах Азії та Європи.

2. GetGoing — сервіс для спонтанних мандрівників.

Відомий журнал Time Magasin вже багато років пропо�

нує свій рейтинг кращих сайтів, серед яких фігурує і цей

стартап. Маючи певний бюджет, турист без зусиль може

знайти потрібний туристичний маршрут для незаплано�

ваної поїздки. Всі тонкощі також враховані: вибір дати

і напрямки для потенційної поїздки, підрахунки витрат

на переліт в обидва кінці, проживання та низка всіляких

опцій, які є значущими для спонтанного мандрівника.

3. Kiwi.com — зручна платформа для пошуку квитків

бюджетних авіакомпаній. Портал використовує унікаль�

ну модель вибудовування єдиного маршруту, поєдную�

чи рейси різних авіакомпаній. Уявіть: спочатку подоро�

жуєте Ryanair, потім пересідаєте на EasyJet або Wizzair,

і все це в одному квитку. Програма здійснить пошук

найдешевших квитків серед рейсів десятків авіаліній та

запропонує оптимальний варіант.

Всесвітньо відома компанія Amadeus у 2019 році

визначила найкращих стартапів�учасників спільної еко�

системи Amadeus Startup Universe — молодих компаній,

що працюють на стику цифрових технологій і туризму,

які повинні вплинути на якість туристичних сервісів. Се�

ред них слід відзначити наступні підприємства та стар�

тапи.

Betterez надає автобусним та залізничним пере�

візникам глобальну платформу для покупки і продажу

квитків. Таким чином цей стартап допомагає їм розви�

вати бізнес, управляти доходами, підвищувати ефек�

тивність обслуговування, спрощувати процедуру броню�

вання квитків.

Crowdvision надає аеропортам автоматизований

аналіз даних про пасажиропотоки, який допомагає оп�

тимізувати обслуговування. Програмне забезпечення
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аналізує дані з камер відеоспостереження, що дозво�

ляє приймати ефективні рішення на підставі отриманої

інформації та виконувати роботу аеропортових служб

ефективніше та безпечніше.

Sherpa — сервіс, що спрощує процес отримання

електронної візи. Він надає мандрівникам всю інфор�

мацію, яку потрібно знати перед проходженням митно�

го і прикордонного контролю. Платформа гарантує на�

багато швидший процес видачі електронної візи та доз�

воляє надавати додаткові послуги.

MyLittleAdventure допомагає знайти цікаві заняття

під час подорожей. Турист обирає будь�яке місто світу,

вказує свої пріоритети та отримує найкращі рекомен�

дації з відпочинку, що відповідають його перевагам.

StubHub — онлайн�майданчик для продажу квитків

на розважальні заходи. Охоплює понад десять мільйонів

спортивних, музичних і театральних подій майже в п'ят�

десяти країнах світу.

Yapta — інструмент для швидкого порівняння цін

на перельоти та проживання. Спеціальний сервіс робить

кожен рейс або бронювання готелю максимально вигі�

дним для мандрівників [8].

Зазначимо, що одним з інструментів відновлення

економіки є розвиток місцевої стартап індустрії. Бага�

то країн світу продемонстрували якісні приклади тако�

го рішення.

Зокрема, Ізраїль переживав економічну кризу ще з

часів встановлення незалежності, проте ситуація зміни�

лася, відколи держава взяла курс на розвиток іннова�

ційних підприємств. Уряд стимулював створення

спільних фондів із відомими міжнародними венчурни�

ми компаніями та доповнив фінансування майже поло�

вини їх інвестицій у місцеві стартапи. Було ліквідовано

подвійне оподаткування та спрощено багато інших бю�

рократичних перепон для інвесторів. У 2016 році було

створено Міністерство інновацій та запроваджено де�

сятки програм підтримки технологічних стартапів.

За останнє десятиліття Ізраїль став майданчиком,

на якому держава авторитетно тримає своє представ�

ництво у сфері досліджень та розробок. На цьому май�

данчику працюють практично всі найбільші світові ком�

панії у різних секторах економіки. Зараз Ізраїль — світо�

вий лідер за витратами на цивільні науково�дослідні та

дослідно�конструкторські розробки. Це при тому, що в

країні лише 9 млн населення, державу можна порівняти

за кількістю людей з Києвом та областю. Не дивно, що

країна міцно закріпила й утримує титул "нації стартапів" [7].

Швеція — країна, відома успішними бізнес�проєк�

тами. Вона має багатий послужний список в якості про�

відного постачальника інноваційних рішень і продуктів

у світовому масштабі. Серед прославлених брендів,

створених у королівстві — Electrolux, Ericsson, Volvo,

Ikea та інші. Стокгольм же називають найпопулярнішим

після Кремнієвої долини містом для стартапів. Це не

дивно, оскільки ключові особливості економіки держа�

ви — відкритість та ліберальний підхід до міжнародної

торгівлі.

Швеція — виняткове місце, якщо говорити про старт

і підтримку малого бізнесу. Уряд активно працює з

місцевими ініціативами через механізм державно�при�

ватного партнерства та охоче відкриває нові джерела

фінансування. У кожному університеті, де викладають

бізнес�програми, відкритий бізнес�інкубатор, а у сту�

дентів є можливість поспілкуватися з агентами та інвес�

торами, а також представити свій проєкт [7].

Ще один приклад розвинутої стартап індустрії, яку

цілеспрямовано підтримує держава, — Сінгапур. Ще у

2016 році була створена урядова організація SGInnovate

та програма Startup SG, завдання яких — підтримка

технологічних компаній, стартапів та інноваційної еко�

системи. Держава є центральною ланкою та ключовим

гравцем на кожному рівні: вона фінансує проведення

різних заходів та конкурсів стартап�ідей, надає пільгові

умови для розвитку інкубаторів, інвестує щороку десят�

ки мільйонів доларів у нові технологічні стартапи.

Все більше амбітних і талановитих людей обирають

Сінгапур для життя та розвитку свого бізнесу. Країна

йде в ногу з часом, а розробка додатків і соціальних

мереж, надання послуг з проведення інтернет�зв'язку і

створення сайтів, запуск мережевих магазинів одягу,

меблів та електроніки стають основою для успішного

бізнесу. У 2004 році уряд Сінгапуру запровадив спец�

іальну візу для інвесторів і підприємців з інноваційними

бізнес�ідеями — EntrePass, вона здебільшого видаєть�

ся на рік. І якщо бізнес успішний і відповідає вимогам

уряду, після закінчення терміну візу продовжують [7].

В Україні останнім часом також були зроблені певні

кроки з боку держави для підтримки стартап індустрії.

Зокрема, у грудні 2019 року уряд запустив Український

фонд стартапів з бюджетом 400 млн грн на грантову

підтримку молодих українських стартапів. Це дуже важ�

ливий і суттєвий крок для стимулювання екосистеми.

Крім того, впроваджуються декілька галузевих програм

підтримки, грантів для малого та середнього бізнесу,

тренінгів і курсів для молодих підприємців та стартапів.

Спільно з урядом такі ініціативи підтримують донорські

організації, зокрема Програма USAID "Конкурентосп�

роможна економіка України" [9].

Слід відзначити, що український стартап для туриз�

му Tripmydream став у 2016 році переможцем змагання

Seedstars Summit у Швейцарії. Цей стартап зміг випе�

редити дев'ять своїх конкурентів з усього світу. В якості

призу його засновники Т. Поліщук та А. Буренок отри�

мали 500 тис. доларів США. Tripmydream — українсь�

кий сервіс, який допомагає знайти найвигідніші пропо�

зиції з перельоту і проживання під заданий бюджет.

Користувачеві достатньо вказати побажання та бюджет

поїздки, а сервіс самостійно віднайде найкращі напрям�

ки, проаналізує та продемонструє найдешевші рейси і

варіанти проживання. Початкові інвестиції в цей проєкт

склали близько 300 тис доларів, але вони швидко окупи�

лися. Робота над проєктом розпочалася в січні 2013 року,

а сам сервіс налагодив роботу в квітні 2015 року [6].

ВИСНОВКИ
Зараз досить популярним і вдалим взірцем розпо�

чати власну справу є стартапи. Стартап є рентабельним

та вигідним об'єктом для вкладення інвестицій, але

водночас існує частка ризику, тому дуже важливо заці�

кавити проєктом інвесторів, а також переконати їх про

конкурентоспроможність інновації в галузі. Приклади

стартап проєктів у сфері туризму пов'язані з реаліза�

цією квитків, номерів у готелях, туристичних путівок,

інтерактивних карт і маршрутів тощо.
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Існує низка перешкод, яку стартапам ще слід по�

долати. Люди занадто звикли до традиційних методів

оплати і багато хто з них не готові до самостійних по�

дорожей, вважаючи за краще пакетні пропозиції від

туроператорів. Крім того, стартап може випустити

один продукт і стати успішним, а може роками випус�

кати невдалі продукти та послуги, поки зовсім неспо�

дівано не створитиме дійсно гідний продукт. Успіху

стартапу завжди сприяє новизна та зручність, тому

продукт, що не має повноцінних конкурентів і простий

у використанні найімовірніше не залишиться без ува�

ги.

Проблеми розвитку проєктів у сфері туризму ма�

ють першорядне значення, оскільки вони визнача�

ють ефективність та конкурентоспроможність

більшості туристичних підприємств. Ефективне зас�

тосування методів і засобів управління проєктами

дозволяє успішно реалізовувати будь�які стартап

проєкти відповідно до високих стандартів якості,

досягнувши в термін поставлених цілей, заощадив�

ши час та зменшивши ймовірність настання ризико�

вих ситуацій.
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терміну лідерства. Показано характеристики, за якими вимірювалось лідерство. Виділено прин�
ципи для успішного лідера публічної сфери, яких потрібно дотримуватися. Зазначено, що за
останні роки було розроблено ряд теорій лідерства, щоб пояснити, що саме створює великого
лідера, чому певні люди стали великими лідерами, та виділено їх основні типи. Доведено, що у
робочому середовищі існують різні типи стилів лідерства. Але не кожен стиль підходить всім у
публічній сфері. Культура і цілі організації в публічній сфері визначають, який стиль лідерства
найкраще підходить. Систематизовано стилі лідерства та запропоновано саме трансформа�
ційне лідерство для ефективної роботи команди в публічній сфері. Виділено основні характе�
ристики, від яких залежить ефективна робота команди в публічній сфері.

The article presents the characteristics of transformational leadership in the work of the team as
a more optimal style for the field of public administration. Several definitions of the term leadership
are proposed. The characteristics by which leadership was measured are shown. The principles for
a successful leader in the public sphere that need to be followed are highlighted. It is noted that a
number of leadership theories have been developed in recent years to explain what creates a great
leader, why certain people become great leaders, and highlight their main types. It has been proven
there're different leadership styles types in the work environment. But not every style suits everyone
in the public sphere. The culture and goals of the organization in the public sphere determine which
leadership style is best suited. Leadership styles are systematized and transformational leadership
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Формування та розвиток ефективно функціонуючих

команд у публічній сфері не відбувається одразу або

без боротьби. Етапи розвитку команди, як зображали

Б. Шолтес, Б. Джойнтер і Б. Штрайбель [1], вимагають

рутинних вказівок лідера від етапів формування до ви�

конання. Попри те, що кожна команда в публічній сфері

може пройти ці етапи свого розвитку, відрізняючись

тільки тривалістю часу, що витрачається на перехід між

етапами, не всі команди в публічній сфері мають одна�

ковий стиль лідерства, який використовується для їх

росту і перетворення в функціональні продуктивні ко�

манди. Часто буває, що причина невдач команди в

публічній сфері полягає у її лідерстві. Виконання кож�

ної ролі сприяє колективному успіху. Це означає, що

причини невдач команди в публічній сфері можуть по�

лягати не лише у неспроможності членів, але також у їх

колективній відмові координувати та синхронізувати

свої окремі дії [2]. Це вказує на те, що відсутність на�

лежного лідерства та керівництва може бути першо�

причиною більшості невдач роботи команди в публічній

сфері.

Під час формування команд у публічній сфері відбу�

вається переплетіння особистостей, майстерності та мо�

тивації. Можна очікувати, що за короткий час команди

у публічній сфері будуть працювати в різному складно�

is proposed for effective team work in the public sphere. The main characteristics on which the
effective work of the team in the public sphere depends are highlighted. The purpose of the article
on the study of the impact of leadership styles on the results of the team in the public sphere and to
prove the feasibility of using transformational leadership as the optimal style of teamwork in the
public sphere was achieved. To this end, the following tasks were implemented: finding out which
leadership style improves the effectiveness of the team in the public sphere, even though there is no
specific leadership that would be effective in any situation, and conducting a literature review and
systematization of information. on the impact of leadership styles on the effectiveness of the team
in the public sphere. One style of leadership in the public sphere is not the most effective in a given
situation. When it comes to effective people management, the atmosphere and type of work
environment often means that you have to "switch" your leadership style to another mechanism.
Good leaders in the public sphere can do this instinctively: they understand what needs to be done
and the people they lead. Much of what dictates leadership style in a given situation depends on
several factors, such as stability, conservatism, or constant change. Although there is no single
leadership style that affects a team's performance. A transformational leader in the public sphere
demonstrates his trust in the capabilities of his followers, thus creating opportunities for them to
significantly influence their work, which can lead to higher levels of efficiency, additional work and
satisfaction.

Ключові слова: лідерство, команда, публічна сфера, трансформаційне лідерство, стилі лідерства, ко!

мандне лідерство в публічній сфері.

Key words: leadership, team, public sphere, transformational leadership, leadership styles, team leadership in

the public sphere.

му і високодинамічному середовищі. Очікується, що

лідерство в цих високодинамічних командах в публічній

сфері встановить, визначить і повідомить командні цілі

і намітить структуру, за допомогою якої ці цілі будуть

досягнуті. Існує безліч різних технік і стилів лідерства,

які використовуються для досягнення бажаних резуль�

татів. Одним з найпопулярніших стилів лідерства, який

є предметом дослідження, виділяємо трансформацій�

не лідерство. Трансформаційні лідери виступають як

зразок для наслідування серед членів команди, обміню�

ючись творчими ідеями та знаннями для сприяння

спільній та ефективній роботі [3]. Цей приклад стилю

лідерства має свої сильні сторони та характеристики,

які виділяють його серед інших. Доцільно розглянути

результати досліджень, проведених для оцінки ефек�

тивності трансформаційного лідерства щодо результа�

тивності команди в публічній сфері, щоб визначити,

який, якщо такий є, стиль лідерства забезпечує найкращі

принципи та структуру для розвитку та діяльності ко�

манди в публічній сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Початковим етапом проведення запропонованого

дослідження щодо трансформаційного лідерства як

оптимального стилю роботи команді в публічній сфері

став аналіз літературних джерел. Він показав, що знач�

на кількість вітчизняних та західних дослідників протя�

гом тривалого періоду цікавляться окресленими питан�
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нями, що й доводить актуальність обраного наукового

напряму. Серед них на особливу увагу заслуговують

М. Дафт [4], Дж. Гібсон [5], Л. Джуелл [6], Дж. Нюст�

ром, К. Девис [7], П. Мучинські [8], Т. Бендас [9], В. За�

болотна [10] та інші дослідники.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження питання щодо впливу

стилів лідерства на результати діяльності команди в

публічній сфері та доведення доцільності застосування

трансформаційного лідерства як оптимального стилю

роботи команди в публічній сфері. Досягнення постав�

леної мети доцільно провести за певними напрямами.

По�перше, з'ясувати, який стиль лідерства покращує

ефективність роботи команди в публічній сфері, навіть

попри те, що немає конкретного ефективного у будь�

якій ситуації управління. По�друге, провести огляд літе�

ратури та систематизувати отриману інформацію щодо

впливу стилів лідерства на ефективність роботи коман�

ди в публічній сфері.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Лідерство визначається як процес сприяння індиві�

дуальним та колективним зусиллям для досягнення

спільної мети. Лідерство — це впливовий процес, який

дозволяє керівнику спонукати своїх людей працювати

над тим, що має і повинно бути зроблено. Деякі невеликі

групи виконують свої завдання з високим ризиком — тут

лідерство в команді має вирішальне значення для здат�

ності справлятися з ризиком. Поведінка лідерів впливає

на структуру, робочий процес та ефективність їх команд.

Лідерство — це не людина чи посада, це складні моральні

відносини між людьми, засновані на довірі, зобов'язанні,

відданості, емоціях та спільному баченні добра. Крім

того, було також декілька характеристик або рис, за яки�

ми вимірювалось чи оцінювалось лідерство. Можна ви�

ділити деякі з них, які зазвичай асоціюються з лідерами,

— це висока терпимість до розчарування, харизма, нат�

хненність, готовність сприймати зворотний зв'язок, по�

будова команди і відповідальність.

Кожен лідер обирає свою унікальну формулу успі�

ху, але все ж є кілька ключових моментів для успішного

лідера публічної сфери, яких потрібно дотримуватися.

Нижче наведено деякі важливі принципи.

1. Пізнання себе: лідер повинен діяти відповідно до

трьох наведених нижче вказівок, щоб рухати свою ко�

манду вперед:

— наявність сильних цінностей, які направляють

життя;

— глибоке усвідомлення структури команди та осо�

бистих обов'язків;

— ефективне втілення ідей.

2. Створення прикладу: найкращий спосіб для ліде�

ра вплинути на членів своєї команди в публічній сфері

— це подати гарний приклад. Оскільки дії говорять

більше, ніж слова, лідер повинен розширити можливості

людей для розкриття їх найбільшого потенціалу. Навіть

під час значних випробувань лідер має бути готовим

відповісти на виклик впевнено та рішуче йти до успіху.

3. Підбір команди є обов'язковим для лідера пуб�

лічної сфери. Це свідчить про його здатність знаходити

відповідні навички та знання. При виборі команди в

публічній сфері лідер повинен шукати людей, які розу�

міють його бачення і мають певний набір компетенцій.

Крім того, бути пристрасним лідером також означає

знайти співробітників, які однаково захоплені своєю

роботою.

4. Мати чітке бачення і цілі: лідеру необхідно мати

чітке уявлення про майбутнє команди в публічній сфері.

Це означає, що у нього є чітке бачення своєї команди,

яке місце вона займає в системі і як планується обслу�

говувати замовників. Постановка цілей — важливий

крок у реалізації бачення команди.

5. Єдність — це сила: команда — найважливіший

ресурс для кожного лідера. Лідер повинен усвідомлю�

вати свою єдність кожен день. Поки команда згуртова�

на, ніщо не може перешкодити успіху. Необхідно пере�

конатися, що всі люди команди в публічній сфері вва�

жають себе членами міцної єдиної родини.

Лідерство — це процес соціального впливу, в яко�

му одна особа знаходить допомогу та підтримку інших

у виконанні спільного завдання. Лідерство — це, в кінце�

вому рахунку, створення для людей можливості вико�

ристовувати свої навички і знання, щоб зробити щось

можливим і просунутися до успіху.

За останні роки було розроблено ряд теорій лідер�

ства, щоб пояснити, що саме створює великого лідера,

чому певні люди стали великими лідерами. Хоча з'яви�

лося багато моделей лідерства, доцільно виділити такі

основні типи.

1. Теорія "великої людини": цю теорію можна опи�

сати одним пунктом "народжений лідером". Великі ліде�

ри просто народжуються з необхідними внутрішніми

характеристиками, такими як харизма, впевненість, інте�

лект і соціальні навички, які роблять їх природженими

лідерами. Ця теорія декларує твердження про великих

лідерів, якими не стають — ними народжуються.

2. Теорія рис: намагається описати типи поведінки і

схильності особистості, пов'язані з ефективним лідер�

ством. Ця теорія намагається відповісти, чому одні люди

є хорошими лідерами, а інші — ні. Її засновник Т. Кар�

лайл вважав ключовими характеристиками цієї теорії

ініціативу, наполегливість, енергію, когнітивні навички

і здатність використовувати здорові судження і рішен�

ня, гнучкість, креативність, харизму і впевненість.

3. Поведінкова теорія лідерства: орієнтована на ви�

вчення поведінки конкретного лідера. Основна від�

мінність між цими двома теоріями полягає в тому, що

риси характеру — це не те, чого можна навчити люди�

ну. Хоча риси характеру можуть розвиватися, проте не

можна навчити когось. Людина повинна розвити їх са�

мостійно і дозволити цьому розвиватися.

Загалом варто відзначити, що стиль лідерства опи�

сує дії лідера, як�от: далекоглядність, наставництво,

співпраця і консенсус. У робочому середовищі існують

різні типи стилів лідерства. Але не кожен стиль підхо�

дить всім в публічній сфері. Культура і цілі організації в

публічній сфері визначають, який стиль лідерства най�

краще підходить. Побудова ефективного стилю лідер�

ства може розвинути підхід до ефективного лідерства.

Хоча існує безліч підходів, від стилю Левіна 1930 р. до
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більш пізньої ідеї трансформаційного стилю. Система�

тизуємо характеристики основних з них.

1. Ліберальний лідер: лідерство за принципом не�

втручання (делеговане лідерство) — це стиль, при яко�

му лідери не втручаються і дозволяють членам коман�

ди приймати рішення. Ліберальному лідеру не вистачає

прямого нагляду за співробітниками і він не забезпечує

регулярний зворотній зв'язок з тими, хто знаходиться

під його контролем. Проте лише досвідчений і навче�

ний персонал, який вимагає незначного нагляду, може

працювати з такими лідерами. Однак дослідники з'ясу�

вали, що це, як правило, стиль лідерства, який призво�

дить до найнижчої продуктивності серед членів коман�

ди.

2. Автократичний лідер: автократичне лідерство (ав�

торитарне лідерство) — це стиль, що характеризується

індивідуальним контролем над усіма рішеннями та не�

значним вкладом членів групи. Ці лідери приймають

рішення на основі своїх ідей та суджень без участі інших

членів команди. Цей стиль вигідний працівникам, які

потребують пильного нагляду. Переваги цього стилю

залежать від ситуації, ступеню ризику, типу завдання та

характерних рис членів його команди.

3. Демократичний лідер: демократичне лідерство

(спільне або лідерство із участю) — це стиль, коли вра�

ховуються та оцінюються внески членів команди та ко�

лег. Кожному в команді пропонується обмінятися свої�

ми ідеями. Демократичний лідер стимулює команду

ділитися ідеями під час прийняття рішень. Однак відпо�

відальність за прийняття остаточного рішення несе

лідер. Науковці виявили, що цей стиль є найефективні�

шим і призводить до високої продуктивності.

4. Трансакційний лідер: трансакційне лідерство

(управлінське лідерство) зосереджено на нагляді, ро�

боті групи і організації. Цей стиль лідерства орієнтова�

ний на конкретне завдання, і на основі результатів ро�

боти лідер видає нагороди і покарання для мотивації

членів команди. Ці лідери вміють встановлювати очіку�

вання і стандарти, які максимізують ефективність і про�

дуктивність організації. Дослідження показали, що

трансакційне лідерство найбільш ефективно в ситуаці�

ях, коли проблеми прості і чітко визначені.

5. Трансформаційний лідер: трансформаційний

стиль лідерства залежить від високого рівня взаємодії

з боку керівництва для досягнення цілей. Лідери моти�

вують співробітників і підвищують продуктивність і

ефективність за рахунок комунікації і високої видимості.

Трансформаційне лідерство зміцнює вплив мотивації,

морального духу і продуктивності послідовників за до�

помогою різних механізмів, таких як приклад для своїх

послідовників, щоб надихати їх, розуміння переваг і

недоліків послідовників. Коли порівнюються трансфор�

маційний і трансакційний стилі, дослідники вважають,

що трансформаційний підхід призводить до значних

змін в житті людей і організацій.

Провівши дослідження впливу стилів керівництва на

ефективність роботи команди, на наш погляд, доцільно

запропонувати трансформаційне лідерство для ефек�

тивної роботи команди публічної сфери. Ефективна

робота команди в публічній сфері походить від кількох

основних характеристик. По�перше, члени команди по�

винні успішно інтегрувати свої індивідуальні дії. По�дру�

ге, команди все частіше вимагається працювати у склад�

них та динамічних умовах. По�третє, командне лідерство

являє собою ефективну роботу команди. У більшості

команд в публічній сфері є певні особи, які несуть основ�

ну відповідальність за визначення цілей команди, а та�

кож за розвиток і структурування команди для виконан�

ня цих завдань. С. Заккаро, А. Ріттман, М. Марк припу�

стили, що ефективні команди об'єднують чотири фун�

даментальні процеси: когнітивний, мотиваційний, афек�

тивний та координаційний. Вони довели, що вплив лідер�

ства на ефективність команди в публічній сфері частко�

во відбувається через їхню участь у цих чотирьох про�

цесах [2].

Основною відповідальністю лідерів команд в

публічній сфері є підвищення колективної ефективності

команди [11]. Якщо члени команди вважають, що їх

команда здатна досягти своїх цілей, тобто досягти успі�

ху в публічній сфері, вони з більшою ймовірністю вирі�

шать виконати завдання [13]. Ефективність роботи ко�

манди в публічній сфері також залежить від лідерів, які

закликають своїх членів працювати наполегливо і доб�

ре. Це обумовлено процесами розширення можливос�

тей трансформаційних та натхненних лідерів [13]. Свої�

ми діями такі лідери поєднують особисті цілі кожного

члена з командною або організаційною місією [14].

Члени команди в публічній сфері на особистому рівні

ідентифікуються з цілями колективу загалом, і тому

більш віддані своїм досягненням [15]. Таким чином,

трансформаційне лідерство в основному направлено на

узгодження мотивів окремих членів з цілями команди в

публічній сфері в цілому [16; 17].

Д. Вальдман, Б. Басс та В. Ейнштейн показали, що

оцінки діяльності підлеглих були вищими, якби їх ліде�

ри характеризувалися як трансформаційні [18]. Дж.

Сінгер показав, що підлеглі в Новій Зеландії віддавали

перевагу роботі з лідерами, які були більш трансфор�

маційними, ніж трансакційними [19]. В. Кловер встано�

вив, що командири, які отримали вищий рейтинг за

трансформаційним лідерством, очолювали більш ефек�

тивні загони і з більшою ймовірністю оцінювалися ка�

детами як кращі приклади для наслідування [20].

Беручи до уваги огляд літератури і продуктивність

підлеглих, лідери трансформаційних команд у публічній

сфері, щоб вплинути на їхню ефективність, впливають

на таке:

— ефективність членів команди;

— додаткові зусилля членів команди;

— задоволеність членів команди.

Таким чином, можна підсумувати, що автократич�

ний лідер у публічній сфері дуже добре усвідомлює

свою позицію і мало вірить або підкоряється підлеглим;

він вважає, що оплата праці — це лише винагорода за

працю, яка може мотивувати. Дослідження цього сти�

лю виявляють відсутність участі працівника у прийнятті

рішень, яке призводить до того, що працівники не про�

являють права власності на свою роботу. Занадто цен�

тралізоване командування авторитарним стилем гаран�

тує, що система повністю залежить від лідера. Якщо

лідер сильний, дієздатний, компетентний і справедли�

вий, організація функціонує безперебійно, а якщо лідер

слабкий, некомпетентний або має низькі етичні та мо�

ральні стандарти, вся організація страждає через ньо�
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го. Результати роботи команди в публічній сфері не ви�

грають від творчості та досвіду всіх учасників команди,

тому багато переваг результативності команди втрача�

ються.

Попри трансакційне лідерство в публічній сфері пе�

редбачає процес обміну, що призводить до виконання

послідовниками вимог лідера, але, швидше за все, не

викликає ентузіазму та прихильності до завдання. Лідер

зосереджується на тому, щоб внутрішні суб'єкти вико�

нували завдання, необхідні для досягнення підрозділом

бажаних цілей. Завдання трансакційного лідера — за�

безпечити чітке розуміння шляху до досягнення мети

внутрішніми суб'єктами, усунення потенційного бар'є�

ру в системі та мотивацію суб'єктів для досягнення ок�

реслених цілей. Цей стиль лідерства передбачає ретель�

ний контроль за відхиленнями, неточностями та помил�

ками, а потім застосування коригувальних заходів яко�

мога швидше, коли вони виникають. Оскільки існує

ймовірність упустити ентузіазм і прихильність до постав�

леної мети, результат роботи команди в публічній сфері

не виграє від додаткових зусиль членів команди.

Доцільно зазначити, що ліберальні лідери в публіч�

ній сфері — це ті особи, які обіймають керівні посади,

але відмовилися від покладених на них зобов'язань і обо�

в'язків. Таке лідерство є в повній мірі поганим, неефек�

тивним керівництвом і вкрай невдоволеним для послідов�

ників. Тип ліберального лідерства знаходиться на іншо�

му кінці континууму від автократичного стилю. При цьо�

му типі лідери намагаються перекласти відповідальність

за прийняте рішення на групу. Група при цьому слабо

структурована, оскільки лідер не впевнений у своїх

лідерських здібностях. Прийняття рішень під цим керів�

ництвом здійснюється тим, хто готовий прийняти його.

Прийняття рішень відбувається також дуже повільно, і

тут може виникнути багато проблем. У результаті задача

може не виконуватися, і структура умовно стає хаотич�

ною. У таких ситуаціях проєкти можуть зриватися, а тер�

міни можуть бути пропущені, якщо члени команди не от�

римують достатнього керівництва або зворотного зв'яз�

ку з боку лідерів. Ефективність команди в публічній сфері

порівняно нижче, ніж у традиційному стилі.

Хоча демократичне лідерство було описано як

найбільш ефективний стиль, воно в публічній сфері має

деякі потенційні мінуси. У ситуаціях, коли ролі незро�

зумілі або час важливий, демократичне лідерство може

призвести до невдач у спілкуванні та незавершених

проєктів. У деяких випадках члени групи в публічній

сфері можуть не мати необхідних знань або досвіду,

щоб зробити якісний внесок у процес прийняття рішень.

Демократичне лідерство в публічній сфері найкраще

працює у ситуаціях, коли члени групи кваліфіковані та

охочі поділитися своїми знаннями. Важливо також мати

достатньо часу, щоб дозволити людям зробити свій вне�

сок, розробити план, а потім проголосувати за найкра�

щий курс дій.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Таким чином, один стиль лідерства у публічній сфері

не є найефективнішим у певній ситуації. Коли справа

доходить до ефективного управління людьми, атмосфе�

ра та тип робочого середовища часто означає, що до�

ведеться "переключити" свій стиль лідерства на інший

механізм. Хороші лідери в публічній сфері можуть це

робити інстинктивно: вони розуміють, що потрібно ро�

бити, і людей, яких вони ведуть. Багато з того, що дик�

тує стиль лідерства в тій чи іншій ситуації, залежить від

кількох факторів, як�от: стабільність, консервативність

середовища чи постійні зміни.

Незважаючи на те, що не існує єдиного стилю

лідерства, який впливає на результативність команди.

Трансформаційний лідер у публічній сфері демонструє

свою довіру до можливостей своїх послідовників,

отже, створюючи їм можливості суттєво вплинути на

свою роботу, що може призвести до вищого рівня

ефективності, додаткової роботи та задоволення. З

цих висновків можна отримати кілька практичних ре�

комендацій.

По�перше, створюючи більше почуття розширення

можливостей, лідери команд в публічній сфері можуть

мати більш позитивний вплив на рівень результативності

команди. По�друге, лідери команд у публічній сфері

повинні чітко сформулювати бачення, яке надихає пра�

цівників брати на себе більшу відповідальність за свою

роботу. По�третє, роз'яснення цілей та чітка специфі�

кація завдань, ролей та винагород, можливо, на безпо�

середньому рівні нагляду, також можуть сприяти вищій

роботі команди в публічній сфері. Нарешті, розуміння

потреб співробітників, створення сприятливої атмосфе�

ри та участь у практиках зміцнення довіри також могли

б сприяти підвищенню ефективності роботи в публічній

сфері.

Таким чином, мета статті щодо дослідження впливу

стилів лідерства на результати діяльності команди в

публічній сфері та доведення доцільності застосування

трансформаційного лідерства як оптимального стилю

роботи в команді в публічній сфері була досягнута. Для

цього були реалізовані такі завдання: з'ясування, який

стиль керівництва покращує ефективність роботи ко�

манди в публічній сфері, навіть попри те, що немає кон�

кретного лідерства, яке було б ефективним у конкретній

ситуації, та проведення огляду літератури та система�

тизація отриманої інформації щодо впливу стилів лідер�

ства на ефективність роботи команди в публічній сфері.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

 Житлово�комунальна інфраструктура має власну

територіальну структуру. Одиницями територіальної

організації виступають країна, регіон, область, місто,

район, село та селище, населений пункт. Дотримання

певних критеріїв розвитку житлово�комунальної сфери

в галузевому і територіальному аспектах є важливими

напрямом політики регіонального розвитку та децент�

ралізації.

У статті розглянуто основні засади організації міського простору та визначено основні проблеми в
управлінні містом, досліджено провідні концепції з організації міського простору, визначено основні
функції міста як адміністративно�територіальної одиниці, елементи міста, досліджено типи міст. Та�
кож визначено роль житлово�комунального господарства як об'єкту міського управління, проаналі�
зовані зарубіжні концепції управління містом та просторового планування і організації міського гос�
подарства на основі теорії розвитку міст Бургесса, Хойота, Гарріса та Ульмана. Визначено індекси
добробуту міст, причини та джерела нестабільності міст. А також здійснено невеликий аналіз органі�
зації міського простору за часів СРСР, що має свій вплив на організацію сучасного міста в Україні.
Обгрунтовано гостру необхідність залучення інвестицій на розвиток інфраструктури міст України та
впроваджувати прогресивні механізмів антикризового управління в муніципальні  процеси.

The article deals with the basic principles of urban organization and identifies the main problems in urban
management, explores the leading concepts of urban organization, identifies the main functions of the city
as an administrative�territorial unit, elements of the city, explores the types of cities. The role of housing
and communal services as an object of urban management is also defined, foreign concepts of city
management and spatial planning and organization of urban economy are analyzed on the basis of the theory
of urban development of Burgas, Hoyota, Harris and Ullman. Urban welfare indices, causes and sources of
urban instability are identified. There is also a small analysis of the organization of urban space during the
Soviet era, which has an impact on the organization of the modern city in Ukraine.

Housing and communal infrastructure has its own territorial structure. Units of territorial organization are country,
region, region, city, rural administrative district, settlement. Maintaining the necessary proportions of housing
and communal services development in sectoral and territorial aspects is an important area ofregional development
and decentralization policy.

The current policy of regional development is to expand the independence and responsibility of local authorities
in solving vital tasks of the country's regions. The essence of such a policy is focused on the division of powers
between all objects of territorial management. Decentralization of power and adequate separation of powers
implies the transfer to the local and territorial government of the main part of responsibility for development and
reform in the field of housing and communal services, which is defined as the sole responsibility of city and regional
governments. In this regard, a key element of the new regional development policy is the real livelihood of the
population of regions, cities, towns and other settlements with a set of material goods and services.

The city is a special socio�territorial form of organization of social production, where not only production takes
place, but also the formation of people themselves and their way of life. The process of complicating the urban
environment leads to a change in the qualities of man himself. Reforming the economy of Ukraine affects the
change in the nature of organizational and economic relations in the production process.

Municipal economy is a complex object of management, which includes units of different nature and subordination,
the main functions of which are to provide housing and communal services. The work of utilities shows its peculiarity
in that it depends on seasonal fluctuations in supply and demand. It is closely linked with the development of the
urban economy as a whole, with its other industries with their own systems of planning, financing and logistics.
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Сучасна політика регіонального розвитку грун�

тується на збільшенні самостійності та відповідаль�

ності місцевих державних адміністрацій та органів

місцевого самоврядування з питань вирішення важли�

вих завдань та функцій публічного управління. Така

політика має на меті розмежувати повноваження між

усіма об'єктами територіального управління. Децент�

ралізація влади, й пов'язане з цими процесами розме�

жування повноважень, передбачає передачу на рівень

місцевого управління основної частини відповідаль�

ності за розвиток та реформування в сфері житлово�

комунального господарства, що визначається як сфе�

ра виключно відповідальності міських та обласних

органів місцевого самоврядування. Таким чином, це

формує основні засади політики регіонального розвит�

ку, яка слугує практичним виявом життєзабезпечення

населення регіонів, міст, селищ та інших населених

пунктів і відображає стан матеріальних благ і послуг

населення.

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

Питанням трансформації та розвитку житлово�ко�

мунального господарства міст присвячені праці таких

вітчизняних науковців: Куценко В.І., Царук І.М., Мамо�

нов К.А., Стасюк В.М. та інші. Вони висвітлюють розви�

ток ЖХГ з різних аспектів: соціального вектору розвит�

ку економіки, економічних передумов та ринкових

трансформацій, аналізують загальний стан та пробле�

ми розвитку ЖКГ, проблеми урбанізації та управління

ЖКГ в Україні, техногенну безпеку в нових умовах гос�

подарювання та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження міста як адміністра�

тивно�територіальної одиниці та виміру функціону�

вання житлово�комунального господарства та вияв�

лення його основних особливостей з метою подаль�

шого проведення порівняльного аналізу з іншими

населеними пунктами та встановленням можливих

відмінностей.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У більшості наукових праць місто визначається "як

особлива соціально�територіальна форма організації

суспільного виробництва, де відбуваються не тільки ви�

робництво, але й формування самих людей та їх спосо�

бу життя. Процес ускладнення міського середовища

призводить до зміни якостей самої людини. Реформу�

вання економіки України впливає на зміну характеру

організаційно�економічних відносин у процесі вироб�

ництва" [6, с. 4].

Міське господарство вступає достатньо складним

об'єктом управління, оскільки поєднує в своїй структурі

різні за характером і типом координації структурні ком�

поненти, основними функціями яких є надання населен�

ню житлових та комунальних послуг. Робота комуналь�

них служб виявляє свою особливість у тому, що зале�

жить від сезонних коливань попиту та пропозиції. Вона

знаходиться в тісному взаємозв'язку з розвитком місь�

кого господарства в цілому, з іншими його галузями з

власними системами планування, фінансування і мате�

ріально�технічного забезпечення

У міському господарстві усі підрозділи тісно пере�

плетені і взаємодоповнюють один одного. Але своє�

рідною базою цього типу господарства вважаються

житлові фонди. Це пояснюється тим, що мета запро�

вадження усіх служб міського господарства полягає у

забезпеченні належних та комфортних (безпечних та

здорових) умов проживання людини [6, с. 4]. Отже,

основне завдання житлового господарства полягає в

координації надання послуг населенню шляхом прий�

няття послуг галузей та доведення безпосередньо до

людини.

Житлово�комунальне господарство є складовим

елементом та найбільшим компонентом міського госпо�

дарства. Воно складається з таких елементів: житлові

фонди, комунальні підприємства, споруди зовнішнього

впорядкування тощо. Також міське господарство являє

собою особливу сферу господарської діяльності, яка

формувалася та пройшла шлях модернізації протягом

багатьох століть. Але для нашої країни в контексті удос�

коналення соціально�ринкових відносин питання управ�

ління міським господарством є дуже актуальними. В ході

дослідження було вирішено розглядати саме місто як

просторову категорію з його особливостями та тенден�

ціями розвитку. Окрім міста, також є інші населені пун�

кти: такі, як село та селище, де також наявна власна

інфраструктура та житлово�комунальне господарство,

управління якими значно відрізняється від методів уп�

равління на рівні міста. Тим більше, розгляд ЖКГ сіл на

селищ не є предметом розгляду цієї статті та буде роз�

глянуто в подальших наукових працях.

Слід зазначити, що на розвиток усіх адміністратив�

но�територіальних одиниць впливають процеси глоба�

лізації та урбанізації. Дослідження цих процесів та явищ

свідчить, що найчастіше вони стосуються навіть не країн,

мережу окремих найбільших міст, які мають більш тісні

зв'язки одне з одним, ніж з країнами свого розміщен�

ня. У науковій літературі їх також називають "світові

міста" — World Cities [10, с. 4].

Міста мають все більший вплив на економіки своїх

країн і стають все частіше самостійними суб'єктами на

карті міжнародних відносин [1]. Природно, що столиці

при цьому посідають особливе місце в соціально�еко�

номічному розвитку країни та мають окремий статус,

слугують інвестиційним та фінансовим центром. У місті

Києві, наприклад, проживає 6 % від загальної чисель�

ності населення країни, концентрується близько 19 %

ВВП, зосереджено понад 60 % активів фінансового

сектора України, реалізується 18 % роздрібного про�

дажу країни та 23 % усіх будівельних робіт [4].

Тому ми можемо побачити, що до міського бюдже�

ту Києва надходять значно більші обсяги податкових та

неподаткових надходжень, у порівнянні з бюджетами

інших міст країни. Порівнюючи бюджети найбільших за
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чисельністю населення міст України в контексті доходів

та видатків, можна побачити, що столиця посідає пер�

ше місце із значним відривом: показники дохідної та

видаткової частин бюджету Києва практично дорівню�

ють сумі таких же показників семи інших найбільших

міст країни [2].

Великі міста є "двигуном світової економіки, куль�

турними, історичними, духовними, політичними та інно�

ваційними центрами, де ставляться та вирішуються час�

то у режимі експерименту найгостріші глобальні про�

блеми сьогодення. Разом з тим великі міста відчувають

значний тиск таких чинників, як міграція, соціальна

нерівність, забруднення навколишнього середовища та

зміна клімату" [6, с. 4—5]. У Європі частка міського на�

селення вже перевищує 70 %, у середньому у світі цей

показник складає "приблизно 50 % і, за оцінками екс�

пертів ООН, зросте до 60 % протягом наступних двад�

цяти років" [18].

У великих містах у середньому споживається май�

же 75 % усієї електроенергії, яка продукується у світі,

та утворюється 80 % загальних викидів парникових газів

[13, с.193]. Проблеми, які пов'язані з процесами урба�

нізації достатньо актуальні й для України. Для порівнян�

ня можна навести такі дані: у 1897 pоці частка міського

населення в нашій країні складала майже 13 %, у сере�

дині 60�х років ХХ ст. цей показник здолав символічний

50 % "урбаністичний екватор" [3, с.19].

Слід зазначити, що процеси урбанізації мали певні

передумови, цьому, наприклад, значно сприяв соціаль�

но�економічний розвиток за радянських часів, коли на

піку своєї активності були процеси індустріалізації 20—

30�х років ХХ ст., що спричинило зростання міського

населення УРCР майже вдвічі. Сприяла процесам урба�

нізації також й післявоєнна відбудова народного гос�

подарства, коли дуже активно розвивалася важка про�

мисловість, відбувалося поновлення та відбудова ста�

рих та нових центрів промисловості, і пов'язане з цими

процесами — укрупнення сільських населених пунктів.

У 60�х роках минулого століття відбувалося збільшен�

ня міського населення за рахунок внутрішньої міграції —

48 %, природного приросту населення — 38 %, адмі�

ністративного перетворення сільських населених

пунктів у міські — 14 %) [8]. Також вагомий вплив на

зростання кількості міст та розширення їх кордонів мало

будівництво каскаду ДніпроГЕС, що було пов'язано з

примусовим переселенням сільського населення на інші

території, оскільки їхні села та селища підлягали затоп�

ленню.

У науці публічного управління місто розглядається

як єдиний організм, як цілісна, відносно самостійна со�

ціально�економічна і культурна система.

На основі систематизації різноманітних наукових

праць, можна виділити такі елементи міста:

— управління господарством;

— управління соціально�побутовою сферою (жит�

лово�комунальне господарство, торгівля, громадське

харчування, побутове обслуговування, охорона здоро�

в'я, дошкільна та шкільна освіта, транспортна інфраст�

руктура, матеріально�побутова сфера дозвілля та відпо�

чинку);

— управління навколишнім середовищем;

— адміністративне управління містом.

Місто виконує різноманітні функції, серед яких ви�

діляють основні:

— економічну — спрямована на більш ефективне

та результативне використання науково�технічного,

інноваційного, кадрового та природного ресурсів та по�

тенціалів;

— екологічну — забезпечує доцільне використан�

ня природних ресурсів і охорону навколишнього сере�

довища;

— демографічну — є середовищем для розвитку та

формування трудового потенціалу міста, забезпечує

належну якість системи охорони здоров'я, пов'язана в

регулюванням внутрішньої міграції;

— соціально�побутову функцію, яка пов'язана з

організацією побуту, задоволенням побутових потреб

населення;

— суспільно�політичну, яка пов'язана з організацією

політичного життя;

— культурно�виховну, яка визначається наявністю

розвинутої мережі закладів шкільної, позашкільної,

дошкільної, середньої та вищої освіти, етичне вихован�

ня, культурно�просвітницькі заходи.

Реалізація зазначених функцій в містах різного виду

має свої специфічні особливості. Наприклад, у нових

містах найбільше уваги приділяється суспільно�полі�

тичній та соціально�побутовій функціям.

У монофункціональних містах усі функції зосеред�

жені на одній, яка пов'язана з організацією певного ви�

робництва та промислової спеціалізації міста. У вели�

ких містах при цьому на першій план виступає проблема

збалансованого розвитку, забезпечення координації в

розвитку матеріального виробництва та соціальної сфе�

ри.

Предметом уваги науковців з державного управлін�

ня є просторова організація міста, оскільки великі міста

відрізняються більшою складністю в організації просто�

рового середовища, вони у своєму розвитку проходять

кілька ступенів. На першому місці знаходиться центр,

який є найбільш зручним та престижним, далі розташо�

вуються мікрорайони, з розвитком яких з'являється про�

блема відновлення центру.

Існує декілька теорій розвитку міста як феномена.

Наприклад, американський урбаніст Ернест Бургесс

визначив у двадцяті роки минулого століття 5 концент�

ричних зон: "1�а центральна зона — центр ділового,

комерційного, соціального життя; 2�а зона — житлові

райони, у яких переважає невпорядковане житло,

бідняцькі і етнічні квартали; 3�я зона — житлові райони

для працюючих за наймом, для робітників; 4�а зона —

для представників середнього класу, тут переважають

упоряджені житлові будинки, у тому числі особняки для

однієї родини; 5�а зона — за міською рисою для пред�

ставників вищого шару середнього класу і вищого кла�

су" [7, с. 57].

Інший дослідний — американський урбаніст Хойот

(1939) розвивав так звану концепцію секторів. Ця кон�

цепція визначає, що комфортні для проживання райо�

ни розміщуються переважно від центру до периферії

[12]. Набула також розповсюдження й концепція І. Гар�

ріса та Е. Ульмана. Ці науковці виділяють декілька ядер

міста (зон), які мають свої центри (може бути декілька

центрів). Ці концепції взаємодоповнюють одна одну і в
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сучасних містах ми можемо знайти ознаки всіх зазна�

чених концепцій структури [11].

Але загалом розселення населення у певних ча�

стинах міста і передмісті відбувається за певним

принципом, який визначається соціальним та фінан�

совим станом його мешканців. Таким чином, в струк�

турі міста закріплюється певне нерівне положення

його населення. Таким чином, виділяють такі фак�

тори соціально�просторової диференціації населен�

ня міста:

— соціально�економічний статус: основними по�

казниками соціально�економічного статусу є рівень

фінансового забезпечення, рівні доходів, освіти, місце

роботи або зайнятості; також виділяють й непрямі по�

казники соціально�економічного статусу — якість та

умови житла, вартість його утримання та комунальних

послуг;

— сімейний статус: стосується розміру сім'ї, кіль�

кості дітей в родині, вік членів родини. Наприклад, у

передмісті воліють жити багатодітні та багатопоколін�

ські родини, тут також має місце й вік житла;

— расово�етнічний статус: у великих містах нерідко

формуються окремі райони за расовими або національ�

ними (навіть мовними) показниками. Наприклад, відомі

чайна�тауни в американських містах, або розмежуван�

ня міста за расовими показниками в ПАР.

Слід сказати, що соціально�просторова структу�

ра міста має свої особливості в різних країнах. На�

приклад, у містах колишнього СРСР не було етнічних

поселень, а також явного контрасту комфортних і не�

комфортних районів за їх соціальним статусом та по�

казниками. Але і тоді можна простежити, що соціаль�

ний стан або місце зайнятості позначалося на просто�

ровому розселенні та типі житла: будувалися за�

водські райони та житло для працівників місцевих

заводів та фабрик, що й досі зберігає свою структу�

ру в обласних містах країни, особливо там, де ці

підприємства ще працюють. У таких умовах мають

місце такі фактори, як професійний зв'язок з підприє�

мствами та організаціями, їхня роль у життєзабезпе�

ченні міста, матеріальні можливості та соціальне за�

безпечення співробітників. Робочі передмістя пов'я�

зані з місце розташуванням підприємств і стали ок�

ремими районами міста, найчастіше вони називалися

за визначеним заводом або фабрикою (наприклад,

район Оболонь у місті Києві).

 У СРСР наприкінці 80 років минулого століття про�

водилися дослідження з вивчення проблем центру міст

у зв'язку з появою проблеми реконструкції та перепла�

нування центру міст. Було проведено дослідження

навіть з аналізу думки мешканців міст щодо концент�

рації в центрі об'єктів соціально�побутового призначен�

ня: торгівельних закладів та закладів харчового призна�

чення, закладів побутового обслуговування та культур�

но�освітніх установ. У результаті масштабних дослід�

жень було зроблено висновки щодо необхідності збе�

реження при домових територій (дворів) як замкнутого

прибудинкового простору, характерного для старого

центру міст. Також було виявлено, що не зовсім вип�

равдовує себе будівництво величезних кінотеатрів у

центрі міста, оскільки мешканцям міст зручніше відвіду�

вати такі установи у своїх мікрорайонах, але водночас

розміщення торговельних закладів у центрі міста вия�

вилося дуже привабливим, у зв'язку з чим пізніше було

розширено зони торговельних підприємств у центрах ве�

ликих міст.

Міста в нашій країні відрізняються і на такі відмін�

ності справляють вплив географічні умови, архітектурні

традиції, історія міста, його культура, соціально�еконо�

мічна атмосфера. За соціальним складом міста також

відрізняються. Наприклад, на вигляд Києва накладає

відбиток не тільки Дніпро і мальовничі схили, але і ко�

лосальний столичний управлінський апарат.

На думку фахівців Королівського інституту техно�

логій Мельбурна (Royal Melbourne Institute of Techno�

logy), при визначенні основних джерел нестабільності

для великих міст необхідно особливий акцент зробити

на таких дослідженнях [14]:

— аналіз ризиків, загроз і вразливості об'єктів

інфраструктури;

— аналіз соціального розвитку міста;

— аналіз культурно�політичних умов стійкості та

можливостей адаптації міста до сучасних викликів і за�

гроз.

Це враховується у планах розвитку інших мега�

полісів.

Необхідно також відзначити одну безпекову спе�

цифіку урбанізованого середовища, яка полягає у т. зв.

соціальній вразливості, коли економічна, фінансова та

соціальна активність суспільства значною мірою зале�

жать від послуг, що надають енергетичні, транспортні,

комунікаційні, фінансові та інші критичні інфраструкту�

ри.

Функціонування таких систем необхідне для надан�

ня державних та адміністративних послуг, екстреної

допомоги населенню, забезпечення правопорядку

тощо. Саме в найбільших містах сконцентровані систе�

ми, мережі та об'єкти, припинення функціонування яких

викличе найсуттєвіші наслідки для економіки, благопо�

луччя та здоров'я населення, політичної стабільності.

Тому одним із напрямів дослідження безпеки великих

міст має бути визначення залежності міста від основ�

них життєзабезпечуючих інфраструктур (критичних

інфраструктур), встановлення балансу між витратами на

їх функціонування та рівнем безпеки.

Через велику кількість інфраструктурних об'єктів

важливим є визначення пріоритетів для розподілу ре�

сурсів на найбільш суттєві (ключові) точки. Саме для

вирішення цього завдання доцільно використовувати

концепцію критичної інфраструктури, що почала роз�

виватись у 1990�х рр. для сектору безпеки й нині в но�

вому аспекті порушує питання про розвиток інфраструк�

турних систем [5, с. 5].

На особливу роль критичної інфраструктури також

звертають увагу експерти Світового банку. Вони наго�

лошують, що хоча необхідно якісно проектувати та бу�

дувати будь�яку інфраструктуру, але виокремлення ка�

тегорії критичних об'єктів інфраструктури дає змогу

урядам приділяти їм особливу увагу і тим самим змен�

шити наслідки, спричинені природними лихами й техно�

генними аваріями [5, с. 5].

Для інфраструктурних систем, які розраховані на

тривалий період функціонування, важливо враховува�

ти такі фактори, як вплив глобальних змін клімату. На�
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приклад, зважаючи на тенденцію періодичного виник�

нення аномально високих температур, цікавими є досл�

ідження впливу цього кліматичного чинника на функці�

онування критичної інфраструктури. Дослідження, про�

ведені у м. Мельбурні, доводять, що вплив аномально

високих температур є порівняно незначним для функц�

іонування мережі водопостачання, телекомунікації та

аеропортів, помірним для залізничного та автомобіль�

ного транспорту, тоді як найуразливішою виявилася

електроенергетика [14].

Суттєвою частиною аналізу та оцінки загроз є вив�

чення взаємозв'язку між елементами критичної інфра�

структури. Саме необхідність урахування численних

каскадних ефектів спричиняє неможливість точної оці�

нки наслідків відмови критичної інфраструктури у ве�

ликих містах. Дослідження, проведені у м. Осло, дове�

ли, що загальні втрати для суспільства внаслідок аварії

на електроенергетичній мережі значно вищі, ніж втрати

компанії — електропостачальника [15].

Водночас через поширення інформаційних техно�

логій, величезну кількість вразливих місць у програм�

ному забезпеченні та часте порушення правил і проце�

дур інформаційної безпеки значно зросли загрози кібе�

ратак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Достатньо проблемним є питання щодо подальшої

модернізації мереж життєзабезпечення великих міст в

нашій країні. Ці питання наразі є критичними. Високі

перепади температури, різниця в температурних режи�

мах влітку та взимку є основною причиною аварійності

мереж теплопостачання, водо забезпечення та водо�

відведення. Високими є тепловтрати в мережах тепло�

постачання в Україні і складають майже 8—10 % — у

котельнях, 10—13 % — по теплотрасі, 20—40% — при

подачі на будинки [8]. І хоча українці витрачають на

оплату комунальних послуг меншу вартість, ніж в євро�

пейських країнах, проте така вартість становить важли�

ву частину бюджетів домогосподарств, тому щоразу при

зростанні вартості послуг ЖКГ відбувається зростання

частини доходів, що витрачається на комунальні послу�

ги в призваних домогосподарствах.

Водночас питанню проблемності додає те, що мо�

дернізація таких інфраструктурних об'єктів є достатньо

витратною та високовартісною. Наприклад, для модер�

нізації Бортницької станції в м. Києві необхідно залучи�

ти від 5 до 9 млрд грн, що склало 27 —48 % загального

бюджету міста [8]. Відзначимо також, що за даними

Київводоканалу 859,5 км (20,8 %) водопровідних ме�

реж знаходяться в аварійному стані [8].

Ринкові умови функціонування та ціноутворення на

ринку житлово�комунальних послуг також є важливим

показником ефективності функціонування міст. Тут слід

згадати, що у лютому 2013 року у Болгарії пройшли

масові протести, причиною яких стало підвищення цін

вдвічі на житлово�комунальні послуги, зокрема на елек�

троенергію, газ та теплозабезпечення [8]. Такі підвищен�

ня відбулися внаслідок зміни власника та форм влас�

ності підприємств ЖКГ. Наприклад, основними елект�

ропостачальними компаніями на болгарському ринку є

приватні чеські та австрійські фірми. Такі приклади зму�

шують порушити питання приватизації підприємств у

сфері ЖКГ, природних монополій на ринку цих послуг

[8].

Важливим показником ефективності функціональ�

ної активності міста та муніципального управління слу�

гує рівень добробуту його мешканців. З цією метою

дослідниками UN�Habitat було розроблено критерії, за

якими визначається так званий "індекс добробуту міст"

(The City Prosperity Index). В основі цих критеріїв було

покладено п'ять основних груп або факторів, які найлі�

пшим чином визначають рівні добробуту міста загалом

та його громадян безпосередньо, що відображено в таб�

лиці 1 [17]. Усі причетні фактори було прийнято об'єд�

нати у групи, завдяки яким і досягається стійкий розви�

ток міста: продуктивність соціально�економічного роз�

витку міста та стан економіки (фінансовий стан, місцеві

надходження, податки та збори, підприємницький

клімат, інвестиційне середовище та привабливість тощо;

загальний стан розвитку інфраструктури (логістичні

мережі, перевантаженість основних шляхів, житлово�

комунальне господарство, об'єкти соціально�еконо�

мічного призначення та ін.); якість життя мешканців (со�

ціально�економічні показники стану розвитку міста, се�

редня заробітна плата в місті, рівні безробіття та на�

явність програм соціально�економічного розвитку, стра�

тегій розвитку міста); наявний капітал (матеріальний та

ресурсний потенціал міста); екологічна стійкість тери�

торії розміщення міста (рівні забруднення, шляхи усу�

нення можливих екологічних небезпек тощо).

З таблиці ми можемо побачити, що на основі таких

критеріїв ілюстративно визначають індикатори рівня со�

ціально�економічного розвитку міст та якості муніци�

пального управління, ефективності розподілу місцево�

го бюджету та загалом бюджетної політики на рівні

міста, наявність стратегічного бачення розвитку міста

та пов'язаних з цим програм соціального та економіч�

ного забезпечення. Наприклад, відповідно до критеріїв

UN�Habitat місто Київ визначається як місто із сильни�

ми факторами добробуту, але для повноцінного розвит�

ку необхідно подолати та усунути такі вади, як існуючі

проблеми в муніципальному управлінні та адмініст�

ративній складовій муніципального менеджменту, роз�

виток громадського контролю та активності, незадо�

вільна координація бюджетної політики, тіньові фінан�

сові операції та бізнес, відсутність повного взаємо�

зв'язку зі стратегічними цілями розвитку міста, недоско�

налість нормативно�правової бази для муніципального

управління, що в сукупності позначається на рівні якості

життя громадян міста (табл.1).

Водночас ми можемо зазначити, що проблема не�

достатнього фінансування соціально�економічного та

стратегічного розвитку є важливою не лише для нашої

країни. Вона також існує у високо розвинутих краї�

нах та країнах, що розвиваються, оскільки стосуєть�

ся залучення великого обсягу інвестицій та фінансо�

вих джерел забезпечення реалізації стратегій розвит�

ку міст та їх розквіту. Як свідчать дослідження кон�

салтингової компанії McKinsey Global Institute, для

того щоб підтримувати рівень зростання глобально�

го ВВП, необхідно залучити до 2030 року на розви�

ток інфраструктури понад 57 трлн дол. США, а це

перевищує вартість усієї створеної на сьогодні інфра�

структури [9].

Відповідно до груп факторів розвитку міст на одно�

му щаблі з містом Києвом знаходяться великі міста
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Африки та Азії. Але пробле�

ми розвитку, на нашу думку, у

нас різні. В країнах Африки та

Азії серед проблем розвитку

міст виділяють швидкі темпи

процесу урбанізації, відсут�

ність розвиненої або будь�

якої інфраструктури взагалі,

проблеми із доступністю жит�

ла та житлово�комунальних

послуг, велика диференціація

у доходах найбагатших та най�

бідніших прошарків суспіль�

ства. Натомість у столиці

нашої країни проблеми соц�

іально�економічного розвитку

зовсім інші.

ВИСНОВКИ З
ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Зважаючи, що процеси

урбанізації в Україні відбу�

ваються не дуже швидкими

темпами і мають довготрива�

лий період, серед актуаль�

них проблем виявляється не

брак інфраструктури, жит�

ла,  транспортної  мережі

тощо, а незадовільний рі�

вень муніципального управ�

ління. Це позначається на

тому, що українські міста,

володіючи величезними ре�

сурсами та матеріально�тех�

нічною базою, мають низькі

показники муніципального

розвитку і не можуть посіда�

ти належних позицій в рейтингу привабливості та

зручності для проживання міст Європи та Південної

Америки. Подальші напрями дослідження пов'язані

зі встановленням відмінностей в управлінні ЖКГ на

рівні інших адміністративно�територіальних оди�

ниць.
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Таблиця 1. Розподіл міст за індексом добробуту

Джерело: складено автором на основі [17].

Групи (за факторами 
добробуту) Характеристика групи Міста- 

представники 
Міста з найвищими 
факторами добробуту 
(0,900 і вище) 

Стійка взаємодія основних факторів добробуту. Високі 
обсяги виробництва товарів та послуг, висока 
продуктивність економіки. 
Потужне забезпечення процесів  подальшої урбанізації 
(якісне управління, планування, законодавча база), що 
має на меті підвищити рівні екологічної безпеки  

Відень, Варшава, 
Мілан, Цюріх, 
Осло, Лондон, 
Торонто, Нью-
Йорк, Окленд, 
Мельбурн 

Міста з високими 
факторами  
добробуту – 1-ша 
категорія  
(0,800-0,899) 

Усі визначені фактори пов’язані, що приводить до 
виникнення загального ефекту добробуту.   
Наявна висока доступність до соціальних благ.  
Сильне публічне адміністрування та управління 
Стабільність у законодавстві та його дотриманні, 
розвиненість судової системи 

Анкара, Мехіко, 
Бухарест, Шан-
хай, Москва, Сеул, 
Прага, Афіни, 
Лісабон, Будапешт 

Міста із сильними 
факторами добробуту 
– 2-га категорія 
(0,700-0,799) 

Зазначені фактори менш скоординовані, ніж у 
попередніх показниках, що позначається на 
збалансованості розвитку міста. 
Органи публічного управління та нормативно-правова 
база достатньо розвинуті; муніципальний менеджмент 
загалом задовільний 

Каїр, Маніла, 
Йоганнесбург, 
Джакарта, Київ, 
Кейптаун, Пекін, 
Єреван, Бангкок, 
Амман 

Міста з відносно 
помірними 
факторами добробуту 
(0,600-0,699) 

Серед основних факторів простежуються розбіжності 
та відмінності; економічний розвиток майже 
незбалансований або слабо збалансований, розвинені 
інститути публічного управління та координації, але 
існують певні недоліки в їх роботі, перебування на 
етапі реформування; висока диференціація у доходах 
між найбагатшими та найбіднішими категоріями 
населення 

Нью-Делі, Яунде, 
Гватемала, Улан- 
Батор, Пномпень, 
Найробі, Мумбаї, 
Кишинів, 
Тегусігальпа 

Міста зі 
слаборозвиненими 
факторами добробуту 
(0,500-0,599) 

Низькі рівні виробництва, товари та послуги 
незадовільні; простежується недостатні капітальні 
інвестиції у соціально-економічному розвитку міста, 
поширена бідність населення, низькі рівні 
інфраструктури, високі рівні екологічного забруднення, 
відсутність соціальних програм та стратегічного 
бачення розвитку міста, історично сформовані 
структурні проблеми 

Лусака, Дарес- 
Салам, Хараре, 
Дакарі, Аддіс-
Абеба, Ла-Пас, 
Аккра, Лагос, Кам 
пала, Дакка, 
Катманду, Абіджан

Міста з найслабшими 
факторами добробуту 
(0,500 і нижче) 

Міста представляють із себе повністю 
дисфункціональні системи, відмічаються вагомі 
інституційні недоліки в управлінні, соціально-
економічному розвитку, відсутність прозорої та 
зрозумілої системи муніципального управління, 
відсутність громадського контролю в практиці 
публічного управління. 
Незначне економічне зростання, широко 
розповсюджена бідність.  
Міста належать до країн, в яких відбуваються збройні 
конфлікти або які їх нещодавно пережили 

Монровія, Конакрі, 
Антананаріву, 
Бамако, Ніамей 
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9. Financial globalization: Retreat or reset?: Global

capital markets report. S. Lund, Т. Daruvala; McKinsey
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT

Метою дослідження є аналіз впливу соціального підприємництва на вирішення головних економ�
ічних та соціальних проблем суспільства та розробка векторів оптимізації державного регулювання
соціального підприємництва у аспекті активізації економічного розвитку регіонів загалом. Доведе�
но, що розвиток соціального підприємництва є ефективним для подолання проявів регіональної деп�
ресивності, оскільки дозволяє безпосередньо скеровувати ресурси для розв'язання соціальних
проблем без задіяння механізму перерозподілу. Створення соціальних підприємств повинно
здійснюватися за активної підтримки держави та безпосередньої участі територіальних громад.
Проведено систематизацію проявів соціально�економічних ефектів діяльності соціальних
підприємств. Виокремлено відповідні риси моделей у відповідності до зарубіжних концепції соц�
іального підприємництва, що відрізняються місцем держави у регулюванні розвитку та визначенні
методів підтримки соціальних підприємств. Доведено, що необхідним напрямом державного регу�
лювання є формування та запровадження прогресивних методів вдосконалення структури соціаль�
ної сфери та розвиток оптимальних та дієвих способів підвищення ефективності функціонування
кожного суб'єкта господарювання. З метою активізації сфери соціального підприємництва запро�
поновано використання важелів державного регулювання та розвитку, які повинні бути стратегіч�
ними напрямами діяльності усіх органів державної влади. Відзначено, що позитивним ефектом соц�
іального підприємництва також виступає сприяння у працевлаштуванні людей з обмеженими фізич�
ними та психічними можливостями, безробітних, внутрішньо переміщених осіб. Закцентовано ува�
гу на тому факті, що для повноцінного розвитку соціального підприємництва надзвичайно важли�
вою є його взаємодія з державним сектором, освітньою системою, неприбутковими організація�
ми, приватним сектором та домогосподарствами. Визначено фактори, що ускладнюють розвиток
соціального підприємництва в Україні: низький рівень розвитку економіки, військові дії на Сході,
відсутність правової підтримки соціальних підприємств. Відзначено, що фактором успіху концепції
соціального підприємництва в Україні може стати створення Національної стратегії соціального
підприємництва.

The aim of the study is to analyze the impact of social entrepreneurship on solving the main economic
and social problems of society and to develop vectors for optimizing the state regulation of social
entrepreneurship in terms of enhancing the economic development of regions as a whole. The
development of social entrepreneurship is effective in overcoming the manifestations of regional
depression, as it allows direct resources to address social problems without the use of redistribution
mechanisms. The creation of social enterprises should be carried out with the active support of the state
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в умовах невизначеності, загостренні со�

ціально�економічних проблем, проведенні структурних

змін у господарському комплексі держави ідея соціаль�

ного підприємництва дедалі більше привертає увагу

підприємців, громадських організацій, ініціативних груп

і науковців, окреслюючи потребу в узагальненні та ви�

окремленні наукових методів дослідження. Соціальне

підприємництво розвивається в рамках інституціональ�

них, політичних, економічних і соціальних змін, що

відбуваються як і на місцевому, так і на глобальному

рівнях. Соціальне підприємництво проявляє себе як

тренд сучасного розвитку української економіки. Роз�

виток соціального підприємництва в Україні став мож�

ливим за умов посилення ролі економічно активних учас�

ників національного ринку в підтримці соціально враз�

ливих категорій громадян і вирішенні соціально значу�

щих питань, які виникли в разі важкої геополітичної си�

туації та процесу децентралізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

 На етапі сьогоднішнього загострення соціально�

економічних проблем ідея соціального підприємництва

все більше привертає увагу дослідників та науковців.

Проблемам розвитку соціального підприємництва в Ук�

раїні та світі присвячено чимало уваги такими науковця�

ми: А.І. Мокій та А.І. Дацко [2], О.Ф. Овсянюк�Бердаді�

на та Ж.Л. Крисько [3], В.І. Удодова, В.І. Шаповал [4],

І.Я. Ткачук та Х.�І.В. Євчук [5], І.П. Босак [6], С.К. Оси�

пова [1], Г.Ю. Міщук та Р.Р. Пилипчук [7], Д.В. Попович

та М.�С.Б. Баранова [8], Н.C. Носань [9], С.Ю. Гонча�

рова, І.В. Буряк та А.Б. Гончаров [10], Л.А. Шергіна,

Є.В. Нотевський та А.Й. Жемба [11], С.С. Оліфіровська

та С.В. Вергейчикова [12], Л. Литвин [13], Р.І. Шоля [13]

та іншими дослідниками. Попри значний науковий до�

робок зазначених вчених, досі залишається відкритим

питання ефективного функціонування соціального

and the direct participation of territorial communities. Systematization of manifestations of socio�
economic effects of social enterprises was carried out. Characteristic features of the models in
accordance with foreign concepts of social entrepreneurship, differing in the place of the state in
regulating the development and definition of methods of support for social enterprises were highlighted.
The need to direct state regulation is the formation and implementation of progressive methods of
improving the structure of the social sphere and the development of optimal and effective ways to improve
the efficiency of each enterprise has been proven. The use of levers of state regulation and development,
which should be strategic areas of activity of all public authorities, was proposed in order to intensify the
sphere of social entrepreneurship. The positive effect of social entrepreneurship is also assistance in
employment of people with disabilities, unemployed, internally displaced persons. Emphasis is placed
on the fact that for the full development of social entrepreneurship, its interaction with the public sector,
the education system, non�profit organizations, the private sector and households is extremely important.
Factors hindering the development of social entrepreneurship in Ukraine: low level of economic
development, hostilities in the East, lack of legal support for social enterprises were identified. It is noted
that the success of the concept of social entrepreneurship in Ukraine may be the creation of the National
Strategy for Social Entrepreneurship.

Ключові слова: соціальне підприємництво, державне регулювання, економічний розвиток, регіональне

управління, соціально!економічні проблеми.

Key words: social entrepreneurship, state regulation, economic development, regional management, socio!

economic problems.

підприємництва та можливість активізації впливу соці�

ального підприємництва на регіональний економічний

розвиток. У наукових дослідженнях основну увагу зо�

середжено на визначенні суті соціального підприємниц�

тва, його теоретичному обгрунтуванні та підходах до

розуміння практичного розкриття економічних та управ�

лінських проблем. Однак комплексне дослідження со�

ціального підприємництва потребує глибшого вивчен�

ня та аналізу.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є дослідження впливу соціального

підприємництва на вирішення головних економічних та

соціальних проблем суспільства та розробка векторів

оптимізації державного регулювання соціального

підприємництва у аспекті активізації економічного роз�

витку регіонів в цілому. Зважаючи на мету досліджен�

ня, головними завданнями виступають систематизація

підходів до державного управління регіональним еко�

номічним розвитком та розробка практичних рекомен�

дацій щодо застосування важелів державного регулю�

вання, які мають бути стратегічними напрямами діяль�

ності усіх органів державної влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Хоча дефініція соціального підприємництва є досить

новою, вона стає предметом все більшої кількості нау�

кових досліджень. В науковому середовищі активно дис�

кутується теоретична інтерпретація поняття соціального

підприємництва. Українські дослідники виокремлюють

декілька важливих аспектів при розкритті сутності соц�

іального підприємництва як об'єкту державного регулю�

вання. Основними з них є сприяння прискоренню пози�

тивних соціальних змін шляхом створення соціальних

цінностей та використання комерційних підходів для роз�

в'язання гострих проблем суспільства [1].

Істотною відмінністю між соціальним підприємницт�

вом у розвинених країнах є можливість займатися со�
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ціальним бізнесом неурядовим організаціям (громадсь�

ким об'єднанням, фондам тощо). Статус неприбуткової

організації не позбавляє права здійснення окремих видів

господарської діяльності і отримання доходу, який ске�

ровується для досягнення соціальної мети діяльності

організації, активно сприяючи розв'язанню соціальних,

культурних, екологічних та економічних проблем, долу�

чаючи до цього громадський сектор. Розвиток соціаль�

ного підприємництва, як свідчить зарубіжний досвід, є

ефективним для подолання проявів регіональної депре�

сивності, оскільки дозволяє безпосередньо скеровува�

ти ресурси для розв'язання соціальних проблем без за�

діяння механізму перерозподілу. Запровадження фор�

ми соціального підприємництва дозволяє безпосередньо

скеровувати доходи організацій та підприємств на розв'я�

зання проблем депресивних територій. В окремих обла�

стях України вже впроваджено низку проєктів розвитку

соціального підприємництва за сприяння органів регіо�

нальної влади. На рівні держави та окремих регіонів сти�

мулювання соціального підприємництва у депресивних

периферійних територіях має стати одним із першочер�

гових завдань, ефектами від якого мають стати сприян�

ня працевлаштуванню місцевого населення, формуван�

ня нових джерел надходжень до місцевих бюджетів, роз�

в'язання найгостріших соціальних,

економічних, екологічних та куль�

турних проблем. Створення со�

ціальних підприємств повинно

здійснюватися за активної підтрим�

ки держави та безпосередньої

участі територіальних громад.

Цілком зрозуміло, що такі ініціати�

ви потребують змін, передусім у на�

прямах фіскальної політики, а саме

її децентралізації, коли основна ча�

стина податків скеровуватиметься

до місцевих бюджетів, законодав�

чо закріплюватиметься уникнення

перерозподілу коштів. Також вкрай

необхідним є забезпечення права

неурядових неприбуткових органі�

зацій займатися господарською

діяльністю для досягнення статут�

них соціальних цілей [2].

Однією з потенційних ресурс�

них баз для створення соціальних

підприємств можуть стати об'єкти

інфраструктури, які є у власності

територіальної громади. На сьо�

годні в Україні є багато будівель,

які фактично не використовують�

ся, в незадовільному стані та які

знаходяться у власності громади.

Такі приміщення можуть стати ос�

новою для створення соціальних

підприємств із працевлаштуванням

представників вразливих груп на�

селення та джерелом прибутку, що

спрямовується на вирішення місце�

вих соціальних проблем. За органі�

заційною формою це можуть бути

комунальні або спільні комунальні

підприємства, що діють на договірних засадах спільно�

го фінансування відповідними територіальними грома�

дами — суб'єктами співробітництва. В макроекономіч�

ному вимірі соціальні підприємства, використовуючи

інноваційні ресурси, створюватимуть реальне конкурен�

тне середовище та додану вартість, що сприятиме ста�

лому руху економічної системи загалом [3].

Систематизацію проявів соціально�економічних

ефектів діяльності соціальних підприємств відображе�

но на рисунку 1.

Світовий досвід наголошує, що ринок не в змозі

вирішувати усі економічні проблеми. Випадки "фіаско"

ринку повинна компенсувати держава, але гострі су�

спільні проблеми, які не може вирішити держава, озна�

чають неефективність уряду. Неспроможність ринку та

уряду — це чинники, що сприяють розвитку соціально�

го підприємництва, яке надає можливість часткового й

динамічного розв'язання на місцевому рівні соціальних

проблем. Держава та великі бізнес�структури перехо�

дять від патерналізму до соціального партнерства. Дер�

жавною функцією є підтримка соціального підприємниц�

тва. Держава через механізми державного регулюван�

ня використовує обов'язкові заходи зі встановлення

адресних соціальних показників для державних

Рис. 1. Соціально'економічні ефекти діяльності
соціальних підприємств
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підприємств, відповідні заходи для виз�

начення соціальної спрямованості при�

ватних підприємств, стимулювання соці�

ального підприємництва (преференції

соціально�орієнтованим підприємствам

та цільові інвестиції) [4].

Різні зарубіжні концепції соціально�

го підприємництва відрізняються місцем

держави у регулюванні розвитку та виз�

наченням методів підтримки соціальних

підприємств, що дозволяє виокремити

відповідні риси моделей, які відображе�

но на рисунку 2.

Довгостроковий інноваційний харак�

тер соціального підприємництва потребує

вирішення питання фінансування, що

відрізняє неприбутковий сектор від бла�

годійництва та філантропії. Спільність пев�

них характеристик прибуткового та непри�

буткового секторів дозволяє розповсюджувати на непри�

бутковий сектор рекомендації щодо перейняття певних

рис інститутів приватного прибуткового сектору у вигляді

стратегічного менеджменту, поточного управління, соці�

ально�етичного маркетингу. В останні часи з'явилася низ�

ка робіт з теорії та практики підприємництва, де як новий

напрям виокремлюється інтрапренерство. Під інтрапан�

терством розуміють розвиток духу підприємництва все�

редині організації, так зване внутрішнє підприємництво.

Воно може бути ефективною формою підприємництва у

соціальній сфері. На підприємстві створюються умови для

новаторських підприємницьких ідей, виділяються ресур�

си для їх реалізації, активізується творчий потенціал [4].

В останні два десятиліття підприємництво розгляда�

ють як інструмент боротьби з бідністю та безробіттям.

Саме тому в економічно розвинених країнах світу со�

ціальне підприємництво виходить на перший план. Успіх

або неефективність модернізації економіки визначається

не тільки ефектом інноваційних процесів, наявністю не�

обхідних інвестицій тощо як адекватною реакцією соціо�

гуманітарного середовища, здатністю та готовністю до

соціально�культурних трансформацій широких верств

населення. Пріоритети у державному управлінні варто

надавати проектам, які забезпечать відрив у відповідній

сфері за критерієм здатності конкурувати на внутрішнь�

ому і зовнішньому ринках. Необхідною передумовою

також є упорядкування співпраці бізнесу і наукових ус�

танов. Мають формуватися інститути розвитку, що вико�

ристовують інноваційні механізми взаємодії суспільства,

влади, бізнесу через мережеву, кластерну, корпоратив�

ну моделі та державно�приватне партнерство, альянси

бізнес співтовариств з органами влади на всіх рівнях [5].

Політична та економічна нестабільність, недоско�

налість виробничої і соціальної інфраструктури, право�

вої бази, недостатність інформаційного забезпечення

є тими негативними чинниками, які впливають на госпо�

дарський розвиток країни, регіонів та конкретних

суб'єктів підприємництва як у короткостроковій, так і в

довгостроковій перспективі. З цього огляду потрібно

формувати та запроваджувати прогресивні методи вдос�

коналення структури соціальної сфери, а також вина�

ходити оптимальні та дієві способи підвищення ефек�

тивності функціонування кожного суб'єкта господарю�

вання. Входження України до ринкової системи госпо�

дарювання зумовило відповідні зміни у функціонуванні

кожного суб'єкта підприємництва, причому ефективна

діяльність зумовлена багатофакторним впливом фор�

мування конкурентного середовища у різних сферах та

видах економічної діяльності [6].

Серед ключових труднощів, з якими зустрічаються

соціальні підприємства у процесі ведення господарської

діяльності, слід виокремити байдужість суспільства до

діяльності соціальних підприємств; обмеженість інфор�

мації про соціальне підприємництво; труднощі у отри�

манні фінансування, високі адміністративні витрати та

високу орендну плату. Одним із позитивних прикладів

підтримки соціального підприємництва в Україні є спеці�

альна програма кредитування соціального підприємниц�

тва, яку проводить АТ "Ощадбанк" у співпраці з міжна�

родною організацією Western NIS Enterprise Fund. Мета

цієї програми зазначена як "підтримка соціальних

підприємств малого бізнесу шляхом надання кредитів на

економічно привабливих умовах". Запозичення євро�

пейського досвіду для державної підтримки соціальних

підприємств в Україні вкрай необхідне, що пояснюється

їхньою винятковою суспільною важливістю на даному

етапі розвитку економіки та проблемою соціальної ізо�

льованості вразливих суспільних груп. Легітимація ста�

тусу та визначення критеріїв ідентифікації соціальних

підприємств надає можливість створити чітку основу ви�

окремлення їх із групи інших підприємств та застосову�

вати адресні важелі стимулювання розвитку [7].

Соціальне підприємництво безпосередньо пов'я�

зується із соціальною місією організацій: інвестиціями в

особистісний розвиток персоналу, залученні представ�

ників цільових груп як учасників або бенефіціарів, сприян�

ні залученню нових ресурсів для реалізації соціальної

місії бізнесу. Також важливо зауважити, що процес ство�

рення та функціонування соціального підприємства не�

можливий без фінансової складової. На сьогодні в Ук�

раїні серед підприємств існують такі джерела фінансу�

вання: отримання грантів від міжнародних організацій;

створення соціальних підприємств на основі громадсь�

кої організації; кредитування за зменшеними ставками;

власні інвестиції; краудфандингові платформи. В останні

роки в Україні соціальне підприємництво набуває все

Рис. 2. Моделі державного регулювання у сфері
соціального підприємництва
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більшої популярності серед громадських організацій як

ефективний механізм вирішення локальних соціальних

та економічних проблем територіальних громад [8].

Розглянувши динаміку кількості створених соціаль�

них підприємств, можна простежити тенденцію до зрос�

тання їхньої кількості у період складних соціальних змін.

Це пояснюється погіршенням умов життя частини насе�

лення, необхідністю об'єднання зусиль для покращення

соціально�економічного становища. Головними перешко�

дами розвитку соціального підприємництва в Україні є

відсутність відповідної підтримки: з боку держави,

фондів, інвесторів. Також на це має вплив нестача квалі�

фікованих кадрів, що є наслідком браку кадрів з відпо�

відною освітою або неспроможністю оплатити послуги

спеціаліста високого рівня. Також мають вплив на роз�

виток соціальних підприємств висока вартість оренди та

нестача державної підтримки соціальних підприємців [9].

Соціальним підприємцям необхідна підтримка з

боку держави у таких формах: торговельні преференції,

допомога в оплаті оренди, впровадження державних

програм стимулювання. Також існують проблеми, по�

в'язані з законодавством України, зокрема: недоско�

налість законодавчої бази щодо діяльності малого та

середнього бізнесу у сфері соціального підприємницт�

ва, мінливість законодавчих змін, заплутаність та двоз�

начність законодавства (особливо податкового). Мала

обізнаність суспільства щодо сутності соціального

підприємництва та низький рівень соціальної свідомості

також не сприяє розвитку даних підприємств [9].

З метою подолання перерахованих проблем та ак�

тивізації сфери соціального підприємництва необхідним

є застосування наступних важелів державного регулю�

вання та розвитку соціального підприємництва, що

відображено на рисунку 3.

Необхідно підкреслити, що соціальні підприємства

внаслідок своєї діяльності тісно взаємодіють майже з

усіма елементами ринкового сектору. Безсумнівним є

факт взаємодії соціального під�

приємництва з державним секто�

ром, коли з'являється необхід�

ність у прийнятті відповідних зако�

нодавчих актів урядом та макси�

мальному сприянні розвитку цьо�

го виду діяльності; співпраця з

освітньою системою, коли з боку

освітніх установ відбувається на�

вчання соціальній відповідаль�

ності та соціальному підприємницт�

ву, а з боку соціального підприєм�

ництва — розроблення певних

соціальних програм та стандартів

та впровадження їх у життя шля�

хом залучення учнів відповідних

закладів. Для досягнення певної

соціальної мети іноді необхідна

тісна співпраця між соціальним

підприємництвом та неприбутко�

вими організаціями, такими як во�

лонтерські організації та бла�

годійні фонди. Із приватним сек�

тором можлива як партнерська

співпраця у вигляді надання пев�

ної фінансової допомоги, так і конкуренція в однаково�

му сегменті, що спонукатиме соціальне підприємницт�

во до розвитку [10].

Високий рівень розвитку національної економіки є

також важливою умовою для ефективного впроваджен�

ня соціального підприємництва. Головним у діяльності

державних регуляторів має бути створення однаково

сприятливих умов для всіх суб'єктів підприємницької

діяльності, розвиток соціального підприємництва, со�

ціальної відповідальності бізнесу та одночасно недопу�

щення дискримінації зі сторони представників органів

влади. Державне регулювання розвитку соціального

підприємництва має бути спрямоване на формування

сприятливого середовища та реалізовуватися відповід�

ними загальнодержавними, регіональними та місцеви�

ми органами влади з метою узгодження інтересів дер�

жави і підприємництва. Розвиток соціального підприєм�

ництва в Україні є тривалим процесом, тому спрогнозу�

вати його майбутнє важко через нестабільність еконо�

мічного і політичного становища, а також через на�

явність військового конфлікту на Сході України [11].

Позитивним ефектом соціального підприємництва

також виступає сприяння у працевлаштуванні людей з

обмеженими фізичними та психічними можливостями,

безробітних, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів

АТО. Поява нових видів соціальних послуг, які залиша�

ються поза увагою звичайного бізнесу, надає можливість

ефективнішого використання наявних ресурсів регіону у

вирішенні регіональних проблем та знижує навантажен�

ня на місцеві бюджети у соціальній сфері [12].

Найчастіше соціальні підприємства зорієнтовані на

вирішення питань громади, де вони розташовані, оскіль�

ки їхні засновники переймаються ними та особливо їх

відчувають. Позитивним наслідком розвитку соціально�

го підприємництва як феномену сучасності є стимулю�

вання розвитку нових для України видів діяльності, зок�

рема, креативного підприємництва. Соціальне підприєм�

Рис. 3. Основні важелі державного регулювання розвитку
соціального підприємництва
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ництво потребує чіткого законодавчого визначення та

розроблення регулятивних механізмів [13].

Дискусійним є питання щодо потреби податкових

пільг або інших стимулів для соціальних підприємств. З

теоретичної точки зору, зважаючи на головну мету діяль�

ності та складність організації, пільги в оподаткуванні

можуть посилили потенціал підприємств хоча б на почат�

ковому етапі їхньої роботи, що дозволить збільшити ча�

стину інвестованого прибутку у діяльність самих

підприємств. Але, з іншого боку, експерти цієї сфери у

податкових пільгах вбачають більше ризиків, зокрема,

появу тіньових схем задля ухилення від сплати податків

загалом. Як альтернативу пропонують скористатися

шведським досвідом і сформувати "стимуляційні пакети",

суть яких полягає у можливості отримати професійного

бізнес�консультанта, який безоплатно допоможе пере�

творити ідею на бізнес�модель, а також отримати грант

на її тестування, що виступатиме підтримкою в адапта�

ційний період та при розширенні їхньої діяльності [13].

Попри зростання популярності та поширення в

різних країнах та частинах світу, соціальне підприєм�

ництво в Україні постає перед низкою проблем та пере�

шкод. Найбільшим недоліком соціального бізнесу є те,

що підприємець не може розподіляти власний прибу�

ток повністю. До переваг можна віднести високу відпо�

відальність за результати діяльності перед клієнтами та

громадою, інноваційність, превалювання соціальної

місії над комерційною, працевлаштування незахищених

верств населення, реформування соціальної сфери.

Соціальне підприємництво допомагає створювати ро�

бочі місця; збагачувати професійний досвід людей, які

працюють на соціальних підприємствах в умовах рин�

кових трансформацій; розвивати територіальні грома�

ди, залучаючи до громадського життя соціально враз�

ливі групи населення, забезпечуючи їхніх членів робо�

тою; розширювати активність громадян, які можуть са�

мостійно вирішувати свої проблеми та брати відпові�

дальність за своє життя; посилювати увагу до соціаль�

но незабезпечених верств населення, не стільки нада�

ючи їм благодійну допомогу, скільки забезпечуючи їх

корисною соціально значущою роботою; відроджува�

ти сільські та міські території та поліпшувати їхню со�

ціальну інфраструктуру тощо [14].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Соціальне підприємництво є достатньо тривалим про�

цесом, масштаб і розвиток якого неможливо спрогнозу�

вати, що у свою чергу пояснюється певним децентралі�

зованим характером цих процесів. Саме через механіз�

ми соціального підприємництва українське суспільство

яскраво показало приклад того, як можна по�новому

впливати на всі процеси, що відбуваються у суспільстві.

Соціальне підприємництво сприяє активізації со�

ціально�економічного розвитку країни; забезпечує роз�

в'язання багатьох соціальних проблем із використанням

ефективних важелів та механізмів; допомагає незахи�

щеним групам чи вразливим верствам населення пра�

цевлаштуватися, пройти реабілітацію, а також надає

фінансову допомогу; підтримує реалізацію проектів еко�

номічної спрямованості. Таким чином, соціальне

підприємництво може стати ефективним інструментом

розв'язання багатьох суспільних проблем. Отже, для

повноцінного соціально�економічного розвитку со�

ціального підприємництва надзвичайно важливою є його

взаємодія з державним сектором, освітньою системою,

неприбутковими організаціями (волонтерство, бла�

годійні організації та ін.), приватним сектором та домо�

господарствами. Підкреслимо, що розвиток соціально�

го підприємництва в Україні ускладнюють такі факто�

ри, як низький рівень розвитку економіки, військові дії

на Сході, відсутність правової підтримки соціальних

підприємств. Ключовим фактором успіху концепції со�

ціального підприємництва в Україні може стати створен�

ня Національної стратегії соціального підприємництва,

яка б координувала зусилля всіх задіяних сторін: дер�

жави, регіонів, бізнес�структур та підприємців, гро�

мадських організацій та фінансового сектору.
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MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE THROUGH THE PRISM
OF THE CHARACTERIZATION OF MORAL, ETHICAL AND PROFESSIONAL
QUALITIES OF THE POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ELITE

Статтю присвячено оцінці спроможності сучасної української політико�управлінської еліти
провести результативну модернізацію публічного управління в Україні крізь призму характе�
ристики її морально�етичних і професійних якостей.

Доведено, що модернізація публічного управління в Україні є перманентним процесом. На
сучасному етапі до її основних проблем слід відносити недостатню інституціональну спро�
можність інститутів державного управління центрального рівня виконувати свої формальні,
передбачені законодавством, повноваження; існування конфліктогенної конституційної моделі
подвійної підзвітності і підпорядкованості місцевих органів виконавчої влади, тобто обласних і
районних державних адміністрації як Кабінету Міністрів, так і Президенту України (який фак�
тично призначає їх голів), що фактично підриває цілісність виконавчої влади; застарілу систе�
му територіальної організації публічної влади, яка призводить до перманентних конфліктів між
місцевими державними адміністраціями та місцевими радами; низький матеріальний і кадро�
вий потенціал органів місцевого самоврядування забезпечувати стабільний соціально�еконо�
мічний розвиток територіальних громад і надавати якісні публічні послуги населенню.

У роботі здійснено аналіз динаміки суспільної довіри до ключових державних інститутів, та�
ких як глава держави, парламент і уряд, в яких інституалізується політико�управлінська еліта,
а також ставлення громадян і експертів до політико�управлінської еліти як до агенту реформ.

Аналізується професійний досвід і освітня підготовка представників владної еліти у сфері
державного управління. За результатами проведеного аналізу автором робиться висновок про
відверто низьку зацікавленість і здатність досліджуваної соціальної групи здійснювати модер�
нізацію публічного управління в Україні, крім тих випадків, коли політичною ситуацією продик�
товано збереження її привілейованих позицій у суспільстві.

 Водночас у плануванні державної політики досліджувана еліта дотримується переважно ме�
тоду спроб та помилок, визначаючи здебільшого ситуативний характер реформування публіч�
ного управління.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Модернізація публічного управління в Україні є пер�

манентним процесом. На сучасному етапі до її основ�

них проблем слід відносити, насамперед: недостатню

інституціональну спроможність інститутів державного

управління центрального рівня виконувати свої фор�

мальні, передбачені законодавством, повноваження, у

тому числі внаслідок недосконалої кадрової політики,

яка не стимулює рекрутування і професіоналізацію ком�

петентних і достатньо мотивованих управлінців, т.з.

агентів реформ, а також високого рівня корупції в дер�

жавній службі; існування конфліктогенної конституцій�

ної моделі подвійної підзвітності і підпорядкованості

місцевих органів виконавчої влади, тобто обласних і

районних державних адміністрації як Кабінету Міністрів,

так і Президенту України (який фактично призначає їх

голів), що фактично підриває цілісність виконавчої вла�

ди; застарілу систему територіальної організації публі�

чної влади, яка призводить до перманентних конфліктів

між місцевими державними адміністраціями та місцеви�

ми радами, у тому числі внаслідок дублювання повно�

важень між цими інститутами; низький матеріальний і

The article is devoted to the assessment of the ability of the modern Ukrainian political and
managerial elite to carry out effective modernization of public administration in Ukraine through the
prism of the characteristics of its moral, ethical and professional qualities.

It is proved that the modernization of public administration in Ukraine is a permanent process. At
the present stage, its main problems include the lack of institutional capacity of central government
institutions to perform their formal, statutory powers; the existence of a conflict�generating
constitutional model of dual accountability and subordination of local executive bodies, ie oblast
and rayon state administrations to both the Cabinet of Ministers and the President of Ukraine (who
actually appoints their chairmen), which effectively undermines the integrity of the executive;
outdated system of territorial organization of public power, which leads to permanent conflicts
between local state administrations and local councils; low material and personnel potential of local
governments to ensure stable socio�economic development of territorial communities and provide
quality public services to the population.

The paper analyzes the dynamics of public confidence in key state institutions, such as the head
of state, parliament and government, in which the political and managerial elite is institutionalized,
as well as the attitude of citizens and experts to the political and managerial elite as an agent of
reforms.

The professional experience and educational training of representatives of the ruling elite in the
field of public administration are analyzed. Based on the results of the analysis, the author concludes
that the studied social group is openly low and able to modernize public administration in Ukraine,
except when the political situation dictates the preservation of its privileged positions in society.

 At the same time, in the planning of public policy, the studied elite adheres mainly to the method
of trial and error, determining mostly the situational nature of public administration reform.
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кадровий потенціал органів місцевого самоврядування

забезпечувати стабільний соціально�економічний роз�

виток територіальних громад і надавати якісні публічні

послуги населенню тощо.

У той же час, система публічного управління безпе�

речно не є замкненою системою й її ефективність зале�

жить від ряду факторів більш широкого порядку: націо�

нальних особливостей політичної системи і політично�

го режиму, стану національної економіки і фінансової

системи зокрема, а також національної політико�управ�

лінської еліти і характерної для неї спроможності і мо�

тивації до здійснення системних реформ у державі. І

далеко не в останню роль, якщо не визначальну, в ре�

формаційному потенціалі останньої буде грати її про�

фесійні і морально�етичні якості, від яких у першу чергу

і залежить результативність модернізації державно�

управлінського механізму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА
ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проблематика оцінки морально�етичних і профе�

сійних якостей представників владної еліти незалежної

України серед українських науковців є добре розроб�
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леною. Вивченню й аналізу зазначеної проблематики

присвячені праці таких вчених як: В. Гошовська [9],

О. Крюков [3], Л. Мандзій [4], О. Науменко [5], М. Пірен

[12], В. Рихлік [8], Ф. Рудич [10], О. Сахань [11], Л. Хар�

ченко [14], С. Чемекова [15], С. Щербина [16] та ін. Вод�

ночас характеристика досліджуваної еліти в наукових

колах, як показує аналіз фахових досліджень, має од�

нозначно негативне забарвлення.

Так, у роботі Ф. Рудича [10] українська політико�

управлінська еліта асоціюється із закритістю, відсутні�

стю авторитету серед населення, орієнтацією на власні

інтереси та потреби (переважно матеріальні) на фоні за�

гальносуспільних і т.п.

Л. Харченко [14] вбачає переважання в ній таких рис

як конфліктогенність, недосвідченість у питанні будів�

ництва демократичної держави, амбівалентність, номі�

нальність, деструктивний професіоналізм, відсутність

компромісу щодо базових цінностей тощо.

На думку С. Щербини, домінуючими цінностями і

якостями політичних еліт сучасної України є: спрямо�

ваність на захист кланових інтересів, ігнорування прав

та свобод громадян; відсутність відповідальності за ре�

зультати свого управління державою; винесення на пер�

ше місце замість громадських своїх особистих (клано�

вих) інтересів; клановість, кумівство, корупція; від�

сутність чітко вираженої та сформульованої ідеології

еліт і соціальних груп, що її визнають; низький рівень

політичної культури; схильність до порушення законів,

обов'язкових для виконання іншими членами суспіль�

ства [16, с. 16].

О. Сахань і І. Мельник роблять висновок, що украї�

нська політична еліта просто нездатна і незацікавлена

виконувати свою основну соціально�психологічну фун�

кцію, що полягає у вираженні соціальних інтересів су�

спільства, продукуванні певних політичних цінностей та

цілей, а також несення відповідальності за прийняті

рішення [11, с. 278].

На думку С. Чемекової, українській владній еліті

притаманно насамперед збереження в собі регіональ�

них, несамостійних та виконавських рис, замикання в

собі, при незначному процесі оновлення та притоку но�

вих людей у відповідну елітарну групу [15, с. 162].

Домінування в науковій літературі суто негативної

характеристики вітчизняних політико�управлінських еліт

навіть дало підстави багатьом українським дослідникам,

зокрема, М. Пірен [12], В. Рихліку [8], В. Гошовській [9]

та ін. стверджувати, що в незалежній Україні так і не

утворився прошарок "справжньої", "відповідальної",

"державницької", "патріотичної", "національної" еліти

або він лише знаходиться на певній стадії формування.

Втім, переважна більшість українських науковців і по�

літичних експертів не заперечує факту існування в су�

часній Україні політико�управлінської еліти, хоча і ха�

рактеризуючи останню переважно у негативному ключі.

Попри визнаний факт широкої опрацьованості за�

значеної проблематики в українській фаховій літературі,

в працях вітчизняних дослідників тим не менш бракує

акценту на ролі і впливі професійних і морально�етич�

них якостей сучасної політико�управлінської еліти на

процес модернізації системи публічного управління в

Україні. Цей момент і зумовив вибір теми цього дослід�

ження.

МЕТА СТАТТІ
Мета наукової розвідки полягає в аналізі здатності

сучасної української політико�управлінської еліти про�

вести результативну модернізацію публічного управлі�

ння в Україні крізь призму характеристики її морально�

етичних і професійних якостей.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ

Дослідники часто відносять політико�управлінсь�

кої еліту незалежної України до одного із трьох типів

еліт згідно з відомою класифікацією, запропонованою

американськими політологами М. Бартоном і Дж. Хіглі

[17] (вони розробили концепцію трансформації полі�

тичних еліт у контексті демократичного транзиту), —

так званого роз'єднаного типу еліт. Останній характе�

ризується авторами концепції щонайменше двома клю�

човими особливостями: по�перше, серед її членів май�

же або повністю відсутнє взаєморозуміння щодо норм

політичної поведінки, а по�друге, взаємодія між її

фракціями, вирізняється спорадичністю і обмежені�

стю. Тим самим вона відрізняється від двох інших мо�

делей еліт: "ідеологічно єдиної еліти", де ціннісний

консенсус і взаємодія між її фракціями в межах чин�

них політичних інститутів забезпечується домінуванням

тієї частини еліти, чия ідеологія визначає характер

офіційного політичного курсу (такому типу еліт відпо�

відають стабільні непредставницькі політичні режими,

де навіть за наявності демократичних інститутів відсут�

ня політична конкуренція еліт за підтримку мас) і "кон�

сенсусно єдиної еліти", яка характеризується ціннісним

консенсусом й інтегральною взаємодією між фракці�

ями еліт відповідно до чинних політичних інститутів, у

рамках яких політичні конфлікти відбуваються за прин�

ципом "політика як торг" (цьому типу еліт відповіда�

ють стабільні представницькі, номінально демокра�

тичні режими) [4, с. 279].

Така оцінка стосовно української владної еліти, на

нашу думку, не позбавлена сенсу. Адже чинниками, що

визначають нестабільність відносин у середині ниніш�

ньої політико�управлінської еліти та які лежать на по�

верхні, є:

— критично низький рівень взаємної довіри як між

фракціями�учасницями парламентської коаліції та їх

лідерами, так і між членами парламентських фракцій;

— пріоритет у діяльності політичних сил та їх лідерів

особистих амбіцій та групових інтересів;

— посилення тенденції до концентрації владних та

інших повноважень в одному центрі прийняття рішень,

утворення "тіньових центрів" влади разом зі спробами

підпорядкування таким центрам діяльності конститу�

ційних органів влади;

— дуалізм у функціонуванні владних інституцій в

Україні;

— пріоритет у діяльності політичних сил та їх лідерів

особистих амбіцій та групових інтересів;

— зростання частки відвертого популізму в політиці;

— спроби посилення точкового впливу різних груп

за інтересом (насамперед, ФПГ) на окремі парла�

ментські фракції [13, с. 12].

Як показує досвіт транзитивних постсоціалістичних

країн Східної Європи, успішне проведення реформ ви�
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магає не тільки самої віри у перспективність обраного

політичного курсу, але і високого рівня легітимізації

реформаторських урядів в очах більшості суспільства,

готового потерпіти тимчасове зниження рівня життя

заради економічних і соціальних переваг, які воно очі�

кує отримати в результаті реформ. Однак ці умови, як

ми можемо спостерігати, в українських реаліях ніколи

не входили синергію достатньої сили, щоб суспільство

могло відчути явний позитивний ефект від реформа�

торських кроків української політичної і адміністратив�

ної еліти. Як справедливо зазначає О. Крюков, серед

українців домінує думка про "меркантильність" мотивів

останньої, її прагнення передусім отримати матеріальні

привілеї й політичні почесті [3, с. 131]. Оскільки цей

вид еліти інституціоналізований передусім в держав�

них (урядових) або політичних інститутах, не викликає

подиву, що станом на сьогодні в Україні немає жодно�

го такого інституту, який викликав би довіру у грома�

дян.

Так, згідно з загальнонаціональним дослідженням,

проведеним Фондом "Демократичні ініціативи" імені

Ілька Кучеріва спільно із Центром Разумкова з 15 по

19 грудня 2017 року, серед політичних інститутів найгі�

ршу оцінку за критерієм суспільної довіри (баланс до�

віри/недовіри) отримали: Верховна Рада України

(�76 %), державний апарат (�75%), політичні партії

(�71%), Кабінет Міністрів України (�65%), Президент

України (�60%). Українців також традиційно не довіря�

ють судам (�75%), прокуратурі (�74%) та іншим елемен�

там правоохоронної системи. Статус "кращих з найгір�

ших" по цьому критерію отримали лише НАБУ (�12%),

а також органи місцевого самоврядування (�12%). За�

галом ж порівняно з груднем 2016 року баланс довіри/

недовіри у всіх інститутів публічної влади або майже не

змінився, або погіршився. Найбільше погіршення балан�

су має Президент України (�14%) [1].

Подібну тенденцією негативної динаміки довіри до

публічних інститутів і ключових представників політи�

ко�управлінської еліти фіксує соціологічна служба Цент�

ру Разумкова. Зокрема станом на червень 2018 р. Прези�

денту України довіряли 13,8% опитаних, не довіряли —

80,6%. Співвідношення довіри/недовіри щодо Уряду

було 13,7% і 80,7%, а Верховної Ради — 10,3% і

85,6%. Довіру до державного апарату (чиновників)

висловили 8,6% опитаних, не довіряли — 85,3% [2].

Тобто зберігається стабільно негативна динаміка рівня

суспільної довіри до структур публічної влади, а отже

і до інституціолізованої в них політико�управлінської

еліти.

Вищеозначена характеристика української політи�

ко�управлінської еліти, що є в науковому і експертному

полі, підтверджена високим рівнем суспільного невдо�

волення і недовіри до неї, дає усі підстави стверджува�

ти, що остання фактично не має скільки�небудь міцно�

го авторитету у суспільстві, а ключові державні інститу�

ти, такі як глава держави, парламент і уряд не пов'язу�

ються у публічному дискурсі з якоюсь конкретно взя�

тою політичною силою, яка б отримала суспільну легі�

тимізацію за критерієм відповідальності перед су�

спільством за стан справ у державі.

Більше того, переважна більшість громадян звину�

вачують саме представників політико�управлінської елі�

ти і групи інтересів, що мають визначальний вплив на її

діяльність і кадровий склад, у безпосередньому галь�

муванні реформ.

Зокрема, на думку українців, найбільший опір

проведенню реформ у постмайданний період новіт�

ньої історії України (дані станом на кінець першого

півріччя 2018 р.) чинять олігархи (55%), бюрократія

й чиновники (51%), уряд (31%) і глава держави

(24%). Водночас найкращий баланс в оцінці грома�

дянами ролі у проведенні реформ (тобто переважан�

ня в оцінках ролі рушія) виявився у громадських

організацій і волонтерів (+22%), країн Заходу

(+21%), Міжнародного валютного фонду та Світово�

го банку (+21%) та самого населення (+19%) [6].

Загалом рівень віри українців в успішне проведення

реформ в останні три роки залишається стабільно

негативним: в успіху реформ переконані лише 5%

населення. Хоча слід зазначити, що кількість тих, хто

зовсім не вірить в успіх реформ, постійно зменшуєть�

ся (30% — у 2015 році, 28% — у 2016�му, 40% — у

2017�му і 23% — у 2018 році) [6].

Майже повну солідарність із громадською думкою

виказують і представники експертно�наукового середо�

вища. Згідно з соціологічним опитуванням, проведено�

го Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Куче�

ріва спільно з Секретаріатом Реанімаційного Пакету Ре�

форм (далі — РПР) у 2018 р., експерти РПР оцінюють

процес здійснення реформ в Україні у 2,73 бала за 5�

бальною шкалою, що є показником трохи вищим за ми�

нулорічний (2,66). Загалом так само, як і населення ек�

спертна спільнота вважає потужними гальмами реформ

насамперед олігархів, Президента, бюрократію, парла�

ментську опозицію та правоохоронні органи (прокура�

тура, суди, поліція), а локомотивами реформ майже од�

ностайно були названі громадянське суспільство та краї�

ни Заходу [7].

Вищенаведені даніочевидно, свідчать про брак мо�

тивації сучасної політико�управлінської еліти здійсню�

вати реформи, принаймні суспільно затребувані. Шука�

ючи пояснення причин відсутності мотивації у еліт для

скільки небуть системних перетворень, доречно звер�

нутися до думки, яка сповідується вченими�інституціо�

налістами про те, що, як правило, будь�яка інституційна

зміна відбуватиметься лише тоді, коли вона буде вигід�

на зацікавленим групам.

Хоча нинішні правлячі кола не можна звинувачува�

ти у тому, що за умов несприятливих внутрішніх і

зовнішніх викликів, вони вперто ігнорують історичний

контекст (реформи у багатьох галузях соціального жит�

тя українського соціуму все ж розпочиналися і трива�

ють зараз, а після Революції Гідності кін. 2013 — поч.

2014 рр. не можна не помітити навіть певний прогрес у

тому ж реформуванні системи публічного управління,

наприклад, у реалізації реформи децентралізації, дер�

жавної служби, антикорупційної реформи), однак їх

модернізаційного потенціалу, на думку суспільства,

явно недостатньо. Більше того, усі розпочаті реформи,

принаймні на сучасному етапі її розвитку, стали або ре�

зультатом вимог Майдану і громадянського суспільства

або ж були ініційовані на вимогу міжнародних фінансо�

вих донорів, передусім Міжнародного валютного фон�

ду.
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Фактично роль вітчизняної політико�управлінської

еліти в модернізаційних процесах незалежної України

можна звести до виконання нею, за висловом С. Щер�

бини, вторинного реформування, тобто закріплення

соціальних змін, та проведення реформ, спрямованих

на адаптацію політичних процесів відповідно до соціаль�

них змін, що вже відбулися [16, с. 13]. Іншими словами,

одним із основних мотивів порушення нею статус�кво є

безперечно збереження привілейованих позицій у со�

цієтальній системі, що цілковито вписується у класичну

схему виживання еліт. Однак наслідком цього стає те,

що в плануванні державної політики досліджувана су�

беліта дотримується переважно методу спроб та поми�

лок, визначаючи здебільшого ситуативний характер

процесу публічного управління.

Причини реформаторської неефективності сучасної

української політико�управлінської еліти слід шукати і

в дефіциті у неї знань та умінь. Дійсно, важко не поміти�

ти, що на здатність виступати локомотивом модернізації

за самою логікою цього процесу, особливо у галузі дер�

жавного управління, професійні компетентності

суб'єктів політичних і державно�управлінських рішень

явно будуть грати далеко не останню роль.

Так, аналіз професійної приналежності народних

депутатів України з ІІ по VIIІ, проведеного О. Науменко

у її дисертації "Механізми рекрутування у політико�

управлінську еліту України в умовах незалежності", пе�

реконливо свідчить, що у сучасної політичної еліти від�

сутній належний досвід в управлінні державними спра�

вами, не кажучи про стратегічне бачення шляхів і на�

прямів реформування системи публічного управління.

Попри те, що більшість парламентарів, починаючи з ІІІ

скликання мали науковий ступінь кандидата наук та май�

же половина — доктора наук (втім добре знаною фор�

мальною ознакою елітності в сучасній Україні як раз і

виступають наукові ступені і звання, отриманих часто

купівлею цих "титулів"), вагому частку отриманих про�

фесій до V скликання (2006 р.) становили представники

інженерно�технічних професій, що пояснюється поход�

ження основної кількості народних депутатів з радянсь�

ких часів, після — вибір професій у народних обранців

змінилася у бік економістів, фінансистів, менеджерів та

юристів, фахівців у сфері інформаційних технологій,

тобто професій, які отримали високу конкурентоспро�

можність на сучасному ринку праці. Однак частка

фахівців державного управління виявилася на вкрай

низькому рівні: у парламенті VII скликання 2012 р. тих

спеціалістів було аж 0,22 % (1), а в парламенті VIII скли�

кання 2014 р. — 0,48% (2) [5, с. 91—92].

Не краща ситуація спостерігається з рівнем профе�

сіоналізму адміністративної еліти. Під час аналізу скла�

ду з управлінських кадрів України (персональний склад

Кабінету Міністрів, керівництва міністерств, державних

служб, агентств, держадміністрацій), проведеного до�

слідницею, тільки 5—8 % складали ті, хто досяг свого

статусу за рахунок процедур об'єктивного оцінювання

вмінь, навичок та досвіду роботи [5, с. 111]

Таким чином, сучасна політико�управлінська еліта

як нестабільний і закритий конгломерат керівників дер�

жавного і бюрократичного апарату, формальних та не�

формальних лідерів політичних партій, представників

бізнесових еліт, інкорпорованих в систему публічного

управління всіх рівнів, які керують державою, займа�

ючи широкий спектр політичних і адміністративних

посад у виконавчій і законодавчій владі на всіх рівнях

галузевого і територіального управління, очевидно,

не є достатньо мотивованими модернізувати публіч�

не управління. Хіба що у тих випадках, коли це про�

диктовано збереження привілейованих позицій у

суспільстві.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Аналіз здатності сучасної політико�управлінської

еліти до результативної модернізації публічного уп�

равління в Україні, проведений крізь призму харак�

теристики її морально�етичних і професійних якостей,

дозволяє зробити висновок про відверто недостатню

мотивацію досліджуваної  соціальної групи на

відповідні кроки, крім тих випадків, коли ситуацією

продиктовано збереження її привілейованих позицій

у суспільстві. Водночас у плануванні державної по�

літики досліджувана еліта дотримується переважно

методу спроб та помилок, визначаючи здебільшого

ситуативний характер реформування публічного

управління.

Обгрунтовано, що низький реформаторський потен�

ціал сучасної політико�управлінської еліти, яку доціль�

но віднести до роз'єднаного типу еліт, обумовлений:

низьким досвідом і професійною підготовкою, необ�

хідними для роботи у сфері державного управління, у

більшості її представників; відсутністю у неї скільки�

небудь міцного суспільного авторитету, особливо внас�

лідок браку соціальної і політичної відповідальності цієї

групи за ситуацію в країні; переважно негативним став�

ленням соціуму до неї як до агентів реформ; браком

суспільної довіри до ключових державних інститутів, як�

от: глава держави, парламент і уряд, що контролюють�

ся нею.

Предметом подальших наукових досліджень за озна�

ченою проблематикою може стати аналіз механізмів і

каналів рекрутування досліджуваної еліти як важливих

факторів, що визначають її інституціональну спро�

можність до результативної модернізації публічного

управління в Україні.
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У статті досліджено значення застосування інноваційних технологій органами влади, мож�
ливість використання сучасних інформаційно�комунікаційних технологій для налагодження
зв'язків влади із громадськістю, здійснення електронної взаємодії як напряму підвищення
інформаційної відкритості влади, посилення колективної взаємодії громадян з органами влади.

Сучасний період державотворення в Україні характеризується високим зростанням політич�
ної та громадянської активності. Перебудова системи державного управління, посилення
ціннісного компоненту державної влади мають відповідати очікуванням суспільства і водночас
підвищувати вимоги до органів влади щодо розбудови держави, в якій кожна людина має відчути
себе господарем як своєї долі, так і долі своєї країни.

Органи влади сьогодні виступають важливим чинником демократизації суспільного життя,
наближення влади до народу. Слід враховувати, що сучасний стан регіонального розвитку ха�
рактеризується відсутністю належного матеріального, фінансового, кадрового, ресурсного,
інформаційно�аналітичного забезпечення. Тому особливої уваги потребує проблема вдоско�
налення системи органів влади шляхом упровадження інноваційних технологій.

Системи управління не можуть відставати від темпів розвитку соціально�економічних явищ і
процесів, оскільки закон співвідношення рівнів розвитку керуючої та керованої підсистем ви�
магає, щоб розвиток суб'єкта управління випереджав розвиток об'єкта, між їх рівнями повинен
зберігатись певний розрив.

Недосконалість і невизначеність політичного і економічного устрою сучасного періоду роз�
витку держави впливає на соціально�економічну та суспільно�політичну сфери діяльності ре�
гіонів. Процеси підготовки і прийняття ефективних рішень в основних сферах діяльності місце�
вих державних адміністрацій набувають надзвичайно важливого значення. Якість управлінсь�
ких рішень залежить від глибини розуміння ситуації, повноти отриманої інформації, належної
її обробки, напрацювання альтернативних підходів до вирішення різнопланових проблем: еко�
номічного розвитку регіонів (формування бюджету, стратегії розвитку, залучення інвестицій,
екології тощо), соціальних проблем (динаміка рівня життя різних верств населення, працев�
лаштування, медичне обслуговування, соціальний захист), розвитку науки і культури, стану
суспільної думки щодо різних аспектів суспільно�політичного життя регіону, поточної взаємодії
місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування, політичними пар�
тіями, господарюючими суб'єктами тощо.

Охарактеризовано систему налагодження зв'язків влади з громадськістю, особливості їх
електронної взаємодії на державному та місцевому рівнях. На основі отриманих даних сфор�
мовано основні проблеми, які перешкоджають ефективній взаємодії громадян та влади.
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Доведено, що застосування інноваційних технологій органами влади в Україні є важливим,
своєчасним і прогресивним кроком, що сприятиме активнішій участі громадян у вирішенні дер�
жавних і суспільних питань. Запропоновано застосування інноваційних механізмів публічного
управління, використовуючи в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні
інформаційно�комунікаційні технології.

The article deals with the importance of the use of innovative technologies by public authorities,
the possibility of using modern information and communication technologies for the establishment
of governmental relations with the public, the implementation of electronic interaction as a direction
of increasing the transparency of government, the strengthening of the collective interaction of
citizens with the authorities.

The modern period of state�building in Ukraine is characterised by the high growth of political and
citizens' activity. The restructuring of the system of state administration, strengthening of the value
component of state power should meet the expectations of society and at the same time increase
the requirements for the authorities to develop the state, in which everyone should feel a master of
not only their own destiny but also the destiny of their country.

Authorities today are an important factor in democratisation of public life, bringing power closer
to the people. It should be taken into account that the present state of regional development is
characterized by the lack of proper material, financial, personnel, resource, information and
analytical support. Therefore special attention should be paid to the problem of improving the system
of authorities through the introduction of innovative technologies.

Management systems cannot lag behind the pace of development of socio�economic phenomena
and processes, because the law of correlation between the levels of development of the managed
and controlled subsystems requires that the development of the management subject should outpace
the development of the object, a certain gap should be maintained between their levels.

The imperfection and uncertainty of the political and economic structure of the modern period of
state development affect the socio�economic and socio�political spheres of the regions. The
processes of preparing and making effective decisions in the main spheres of activity of local state
administrations become extremely important. The quality of management decisions depends on the
depth of understanding of the situation, the completeness of the received information to be
processed, the elaboration of alternative approaches to solving diverse problems: economic
development of regions (budgeting, development strategy, investment attraction, ecology, etc.),
social problems (dynamics of living standards of different population groups, employment, medical
care, social protection), scientific and cultural development, the state of public opinion on various
aspects of the social and political life of the region.

The system of establishing links between the authorities and the public, the peculiarities of their
electronic interaction at the state and local levels have been characterised. On the basis of the data
obtained, the main problems that hinder the effective interaction of citizens and authorities have
been formed.

It was proved that the application of innovative technologies by the authorities in Ukraine is an
important, timely and progressive step, will promote the active participation of citizens in addressing
state and public issues. The application of innovative mechanisms of public administration using in
the process of preparation and implementation of management decisions of modern information
and communication technologies is proposed.

Ключові слова: інноваційні технології, електронне управління, електронні комунікації, електронна де!

мократія, громадянське суспільство, довіра громадян до влади.

Key words: innovative technologies, e!government, electronic communications, e!democracy, civil society,

citizens' trust in government.

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

Процес впровадження інноваційних технологій у

діяльність органів влади потребує наукових підходів для

побудови базових теоретичних моделей і програмних

механізмів, що сприятиме підвищенню інформаційної

відкритості органів влади та налагодженню зв'язків вла�

ди із громадськістю. Адже при міцній взаємодії органів

влади з громадськістю з'являється синергічний ефект,

який забезпечує швидке узгодження інтересів, ефектив�

ну взаємодію між владою та суспільством. Усе це утво�

рює сприятливий клімат довіри і відкритості влади.
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Сьогодні упровадження інновацій на всіх рівнях

діяльності органів влади, удосконалення інформац�

ійного забезпечення їх роботи, покращення діяль�

ності, підвищення прозорості процесу прийняття уп�

равлінських рішень, зменшення потенційних можли�

востей корупції та підвищення якості й оперативності

надання державних послуг є найбільш актуальними

проблемними питаннями функціонування органів вла�

ди.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

У своїх працях проблемам підвищення ефективності

діяльності органів виконавчої влади та місцевого са�

моврядування приділили значну увагу такі науковці:

В. Бабаєв, О. Батанов, А. Бондаренко, І. Дробот,

О. Кравченко, В. Куйбіда, Т. Маматова, О. Попов, О. Ро�

манюк, Ю. Шаров та ін. Аналізу інформаційних техно�

логій та їхній ролі в державному управлінні приділили

увагу такі науковці: Д. Дубов, І. Клименко, К. Линьов.

Поряд з цим, в Україні проблемам інформаційної відкри�

тості та налагодженню і організації електронних зв'язків

влади та громадськості приділяється недостатньо уваги.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення досвіду впровадження інно�

ваційних механізмів публічного управління, використо�

вуючи в процесі підготовки і впровадження управлінсь�

ких рішень, застосування сучасних інформаційно�кому�

нікаційних технологій з метою удосконалення електрон�

ної взаємодії громадян і влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Саме з широким впровадженням інформаційних

технологій в органах державної влади пов'язують

сподівання на створення так званої "електронної де�

мократії" системи, за якої більшість громадян змо�

же більш активно впливати на процеси, що відбува�

ються у державі. Створення фундаменту для участі

людини та громадянина у прийняті державних

рішень, посилення впливу на формування і реаліза�

цію державної політики, вирішення питань місцево�

го значення, посилення прозорості та підзвітності

органів влади громадянам — це повинно стати ос�

новними завданнями здійснення електронної демок�

ратії на місцях [9].

В. Куйбіда вважає, що сьогодні в Україні основни�

ми формами взаємодії громадськості та держави є

участь інститутів громадянського суспільства у вироб�

ленні та обговоренні політико�управлінських рішень,

сприяння наданню громадськими організаціями соціаль�

них послуг населенню, проведення органами публічної

влади моніторингу й аналізу громадської думки, дер�

жавна фінансова підтримка діяльності організацій "тре�

тього сектору", здійснення організаціями громадянсь�

кого суспільства громадського контролю діяльності

органів публічної влади, утворення консультативно�до�

радчих та експертних органів тощо. При цьому ключо�

вими принципами зазначеної взаємодії є прозорість і

публічність, узгодження інтересів, участь, взаємна

підтримка сторін, відповідальність, добровільність, не�

залежність та етичність [4].

Є. Романенко вважає ключовою проблемою підви�

щення ефективності взаємодії держави і громадськості

є переведення відкритості та прозорості з декларатив�

них принципів у практичну площину. Зокрема, ідеться

про необхідність: підвищення інформованості населен�

ня про діяльність органів публічної влади за допомогою

вилучення зі службового користування документів і

матеріалів, які призначені для широкого користування,

але фактично є закритими; детальне та широкомасш�

табне висвітлення фактів зловживання в органах пуб�

лічної влади; створення довідкових видань, які висвіт�

люють права громадян у сфері взаємодії з органами пуб�

лічної влади; вироблення методології та практики ви�

світлення діяльності органів публічної влади з метою

підвищення їх відкритості за допомогою формування

доступної для всіх бажаючих інформації, що дасть змогу

знизити суб'єктивізм прийнятих ними рішень [8].

Варто зазначити, що в Україні відчувається потре�

ба в оволодінні методами зв'язків із громадськістю,

діяльності, спрямованої на забезпечення інформацій�

ного висвітлення управлінських рішень у системі дер�

жавного управління. Сьогодні, щоб відбулися значні

зміни у зв'язках органів влади з громадськістю, потрібен

перехід до розуміння комунікації як інструмента стра�

тегічного управління [5]. Вважаємо, що на увагу заслу�

говують виділені автором основні елементи електрон�

ного управління, а саме: інформування громадян; взає�

модія з громадянами; обслуговування громадян.

У свою чергу В. Недбай визначені елементи елект�

ронного управління трактує як рівні електронного управ�

ління:

— електронне інформування громадян державни�

ми органами — влада стає більш відкритою для грома�

дян. В електронному просторі з'являються видавані нею

документи, висвітлюються прийняті рішення;

— електронна взаємодія громадян і державних

органів — містить у собі механізми спілкування грома�

дян і представників влади у віртуальному просторі в

реальному масштабі часу: обговорення прийнятих

рішень, з'ясування тих чи інших питань. Так, сьогодні

на сайтах державних органів України уже діють елект�

ронні�приймальні. Звернувшись у таку приймальню з

електронним листом, громадянин має можливість одер�

жати відповіді на свої питання;

— електронне обслуговування громадян державни�

ми органами може здійснюватися спеціальними упов�

новаженими на це державним органом, установами, у

тому числі на комерційній основі. Як приклад, можна

навести одержання громадянами тих чи інших доку�

ментів, що стосуються діяльності державного органу,

по електронних запитах, подача електронних податко�

вих декларацій, електронна реєстрація тих чи інших пра�

вових актів (договорів, доручень, прав володіння влас�

ністю) [6].

Ю. Приймак вважає, що держава задовольняє

інформаційні потреби громадян шляхом електронного

інформування та електронного консультування. Елект�

ронне інформування має однобічний характер, оскіль�
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ки інформація надходить у режимі он�лайн від держав�

них органів до громадян. На відміну від електронного

інформування, електронне консультування забезпечує

обмежені двобічні відносини між владою і громадяна�

ми, тобто вони вже передбачають зворотний зв'язок. У

режимі он�лайн відбувається звернення громадян

(інформаційні запити, скарги, пропозиції), проводяться

анкетування, різноманітні дослідження потреб грома�

дян тощо. Засобами електронного консультування є

електронні скриньки [7, с. 7].

Обмін інформацією між владою й громадськістю є

важливим показником прозорості й відкритості діяль�

ності влади, її демократизації, це також є поштовхом

для розвитку соціально�орієнтованої ринкової еконо�

міки й зміцнення цивільного суспільства.

Проте, на нашу думку, впровадження електронного

суспільства залежить від готовності органів влади на�

давати послуги електронним шляхом та готовності су�

спільства отримувати ці послуги. В Україні невирішени�

ми проблемами залишаються значне дублювання інфор�

мації, відсутність єдиних стандартів і несумісність ре�

сурсів, складність доступу, що в свою чергу значно по�

гіршує умови надання інтегрованих державних послуг у

дистанційному режимі за допомогою інформаційно�ко�

мунікаційних технологій

Результати аналізу стану відкритості органів дер�

жавної влади та доступності інформаційного наповнен�

ня офіційних веб�сайтів обласних державних адмініст�

рацій свідчать, що сучасний стан доступності офіційних

веб�сайтів на регіональному рівні не відповідає рівню

дотримання стандартів, що створює бар'єри в доступі

до інформації та призводить до її ненавмисного прихо�

вування [5].

Таким чином, на загальнодержавному рівні необхі�

дно розробити єдині принципи та стандарти для систем

електронного документообігу.

Нині недостатньо дослідженою є також проблема

впровадження електронного уряду на регіональному

рівні, насамперед питання ефективного обслуговуван�

ня населення регіонів за допомогою електронної взає�

модії. Електронне урядування (е�урядування) — це фор�

ма організації державного управління, яка за рахунок

широкого застосування інформаційно�комунікаційних

технологій (ІКТ) сприяє підвищенню ефективності,

відкритості та прозорості діяльності органів державної

влади та органів місцевого самоврядування, наданню в

дистанційному режимі комплексу державних послуг для

людини та громадянина, суспільства, держави та бізне�

су (користувачі).

Загалом впровадження електронного урядування є

складним процесом, що потребує значних матеріальних,

інтелектуальних та фінансових ресурсів та вимагає ви�

рішення комплексу, правових, організаційних і техно�

логічних проблем.

Проте, попри значні витрати ресурсів на здійснення

електронного урядування вважаємо його впроваджен�

ня доцільним, оскільки держава отримає економічний

ефект від електронної взаємодії громадян з органами

влади. Електронна взаємодія дешевша, ніж взаємодія

здійснювана за допомогою реального офісу [5].

Отже, вважаємо, що однією з інноваційних форм і

концепцій державного управління на сучасному розвит�

ку є електронне урядування та його складові: інтегро�

вана система електронного документообігу з електрон�

ним цифровим підписом, інтегровані інформаційно�ана�

літична система, експертні системи та системи підтрим�

ки прийняття рішень, інформаційні портали органів дер�

жавної влади та місцевого самоврядування, електронні

державні послуги, електронні державні закупівлі, ком�

поненти електронної демократії.

Впровадження концепції електронного урядування

як інновації в державному управлінні дає можливість

досягнення таких цілей [3]:

— надавати послуги населенню в інтегрованому

вигляді у мережі Інтернет;

— перебудова відносин з населенням: державні ус�

танови можуть використовувати нові інформаційні тех�

нології для надання персоналізованих послуг фізичним

та юридичним особам; громадяни стають більш відпо�

відальними за свої відносини з державними органами

на основі відновлення довіри до державного сектора;

— подолати інформаційну нерівність: держава може

зробити нові технології більш доступними для менш

забезпечених прошарків суспільства;

— ідея безперервного навчання, яке не припиняєть�

ся по закінченню школи, може бути втілена в життя шля�

хом широкого поширення електронного (дистанційно�

го) навчання;

— сприяти розвитку економіки;

— розробляти ефективні закони і раціональну по�

літику;

— створити форми управління з великою участю

громадян.

Головними завданнями кардинальної, довготермі�

нової інновації "електронне врядування" є такі [1]:

— організація інформаційних комунікацій між суб'єк�

тами державної влади всіх рівнів, створення централізова�

них баз даних з технологіями розподіленої обробки даних

для забезпечення роботи та електронного документообігу

на всіх гілках влади та структурних підрозділах влади;

— надання повного спектра інформаційних послуг

державними органами всім категоріям громадян елект�

ронними засобами в доступній та зручній формі без ча�

сових та просторових обмежень;

— сприяння розвитку електронного ринку товарів

та послуг в інтересах забезпечення державних замов�

лень, організації тендерів, ефективності управління ви�

робництвом та реалізацією товарів і послуг з метою зро�

стання конкурентоспроможності вітчизняних вироб�

ників на міжнародному ринку;

— упровадження електронної демократії як форми

забезпечення прозорості, довіри взаємовідносин гро�

мадянин�держава, приватний бізнес�держава, гро�

мадські організації і інститути�держава, відкритості дер�

жавного управління для громадянського та суспільно�

го обговорення, контролю та ініціативи;

— підвищення якості життя громадян за рахунок

удосконалення системи соціальних послуг, системи охо�

рони здоров'я, надійного забезпечення правової та осо�

бистої безпеки, збільшення можливостей для освіти,

екологічної безпеки;

— функціонування системи електронного голосу�

вання як форми забезпечення прозорості у взаємовід�

носинах виборець�депутат [2].
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Стратегічним розвитком держави є побудова дер�

жави загального добробуту, яка повною мірою відпо�

відає демократичному, відповідальному та громадянсь�

кому суспільству. Виникає багато питань щодо потен�

ціалу електронного урядування в контексті вибудови і

досягнення стратегічних цілей для розвитку держави і

суспільства, вироблення механізмів і методів його реа�

лізації, але безперечно одне — за цією інновацією май�

бутнє держави і суспільства.

Розбудова електронного урядування пов'язана з

ефективною взаємодією функціонування органів дер�

жавної влади та місцевого самоврядування між со�

бою, з громадянами та підприємствами, а також які�

стю та оперативністю внутрішньої роботи кожної дер�

жавної установи. Трансформаційні процеси ставлять

перед органами влади безліч нових проблем, серед

них — ідентифікація громадян і посвідчення їхньої

особистості, конфіденційність, захист даних, питан�

ня юрисдикції в кіберпросторі, оподатковування елек�

тронної комерції, кібер�злочинність. Держава повин�

на створювати гнучке законодавство, породжуючи

довіру громадян до усіх видів електронних операцій і

зберігаючи рівновагу між необхідністю економічно�

го розвитку і забезпечення конфіденційності інфор�

мації. Широка інформатизація відносин державних

органів влади із суспільством в остаточному підсум�

ку може призвести до виникнення "прямої демократії"

без проміжних ланок, де втрачається і спотворюєть�

ся інформація [9].

Електронне урядування є стратегічною і комплекс�

ною інновацією та виступає як концепція здійснення

управління державою з елементами масштабного пере�

творення суспільства. Зміна нормативно�правової бази,

освітніх акцентів, принципів формування і витрат бюд�

жету, вироблення нових форм суспільного договору,

побудова "держави загального добробуту", перероз�

поділ зон пріоритетної компетенції державних і гро�

мадських структур, оновлення та розширення соціо�

культурних, ціннісних парадигм розвитку людини, сус�

пільства, держави є основою для якісних розв'язків кри�

зових проблем, розробкою цілей, засобів і стратегій

життєдіяльності держави, суспільства, людини в інфор�

маційну епоху.

Таким чином, одним з варіантів покращення взає�

мовідносин між суспільством і владою є наскрізне

впровадження інновацій як у сферу державного уп�

равління, так і в усі сфери життєдіяльності окремої

людини та суспільства в цілому, залучення до спів�

праці представників національного, регіонального та

місцевого рівнів як з урядових структур, так і від гро�

мадянського суспільства, у питаннях демократії в

Україні [10].

Запровадження електронного урядування, побудо�

ва держави загального добробуту є метою і стратегією

подальшого розвитку країни. Відповідно, з метою ста�

новлення електронного урядування в Україні необхід�

но організувати електронний документообіг в органах

державної влади й місцевого самоврядування, забез�

печити можливості інформування та консультування

громадян про діяльності органів виконавчої влади й

місцевого самоврядування та надання адміністративних

послуг через інформаційні технології, а також забез�

печити можливості звернення громадян до органів дер�

жавної влади через інформаційні технології.

Організація електронного документообігу в органах

державної влади й місцевого самоврядування передба�

чає формування єдиної інфраструктури міжвідомчого

обміну даними в електронній формі, запровадження

обміну електронними документами між органами вико�

навчої влади на основі повної сумісності використову�

ваних ресурсів.

Системи електронного діловодства і документообігу

можуть сприяти створенню нової організаційної куль�

тури в органах влади. Інформаційні технології можуть

також виступати каталізатором, завдяки якому органи

влади перейдуть на новий рівень взаємовідносин з на�

селенням.

Питання покращення надання населенню адмініст�

ративних послуг через інформаційні технології займа�

ють досить важливіше місце в діяльності органів місце�

вого самоврядування та виконавчої влади. Це пов'яза�

но, насамперед, з наданням таких адміністративних по�

слуг, як отримання різноманітних дозволів суб'єктами

підприємницької діяльності; необхідністю інформацій�

ного забезпечення підприємців щодо дозвільних про�

цедур та відповідних документів для отримання доз�

волів; підвищенням ефективності діяльності органів

місцевого самоврядування та їх відповідальності за на�

дання якісних послуг населенню.

Організація взаємодії органів державної влади та

органів місцевого самоврядування з організаціями та

громадянами в процесі надання електронних держав�

них послуг повинна базуватись на широких можливос�

тях мережі Інтернет. Переведення взаємодії органів

державної влади та органів місцевого самоврядування

з організаціями та громадянами в електронний вигляд

дозволить скоротити час надання державної послуги та

знизити витрати, пов'язані з особистим зверненням

людини та громадянина в ці органи.

Найбільший ефект від надання послуг в електрон�

ному вигляді може бути отриманий у випадку, якщо на�

дання цих послуг вимагає звернення до різних органів

державної влади та органів місцевого самоврядування

або їхньої взаємодії між собою, за рахунок інтеграції

відомчих інформаційних систем, що підтримують

відповідні процеси, та автоматизації процедур інфор�

маційного обміну між ними. Це дозволить втілити в жит�

тя принцип "єдиного вікна", за яким звернення до інших

органів влади буде здійснювати той, до якого зверну�

лись за послугою.

Принцип "єдиного вікна" передбачає наявність

однієї точки входу для взаємодії з органами влади всіх

рівнів. Для цього необхідна система, що дозволяє ав�

томатично направляти запити і звітність в уповноважені

органи державної влади і тим самим розглядати дер�

жаву як єдиного "провайдера" послуг для громадян і

бізнесу.

Для громадськості необхідно забезпечити мож�

ливість подавати органам державної влади та органам

місцевого самоврядування в електронному вигляді

пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності, а також

врегулювання суспільних відносин, умов життя усіх

верств населення, розвитку держави і суспільства за�

галом.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Отже, сьогодні перед теоретиками й практиками

державного управління стоїть завдання щодо система�

тизації напрацьованого й розробки пропозицій щодо

удосконалення упровадження інновацій на всіх рівнях

діяльності органів влади.

Вважаємо, що лише застосовування нових прогре�

сивних методів управління та інноваційних механізмів

дозволить удосконалити взаємодію органів влади з гро�

мадськістю та суб'єктами господарювання, організува�

ти ефективний електронний документообіг в органах

виконавчої влади та місцевого самоврядування та за�

безпечити можливість звернення громадян до органів

державної влади через інформаційні технології, що в

свою чергу сприятиме ліквідації корупції.
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RISK MANAGEMENT IN LOCAL SELF�GOVERNMENT ON THE BASIS OF INTERNATIONAL
STANDARDS

У статті з метою вивчення можливостей запозичення найкращого світового досвіду для за�
стосування в місцевому самоврядуванні в Україні проаналізовано процес поступового включен�
ня понять ризику та управління ризиками з рекомендованих до обов'язкових вимог в міжнарод�
них стандартах управління якістю. Розглянуто зв'язок щодо управління ризиками у міжнарод�
них стандартах, які можуть застосовуватись до суб'єктів місцевого самоврядування. Вивчено
приклад практичного впровадження методів управління ризиками та застосування міжнарод�
них стандартів з питань управління ризиками як один з найбільш потужних та досконалих у сфері
місцевого самоврядування Австралії. Визначено шляхи застосування міжнародного досвіду для
вдосконалення діяльності суб'єктів місцевого самоврядування в Україні для забезпечення ста�
лого розвитку території, раціонального використання ресурсів та вдосконалення діяльності.
Визначено складові, які можуть стати основою для розроблення механізму адаптування най�
кращих світових практик управління ризиками для застосування в місцевому самоврядуванні в
Україні.

In order to study the possibilities of borrowing the best world experience for application in local
self�government in Ukraine, the process of gradual inclusion of the concepts of risk and risk
management from the recommended to the mandatory requirements in international quality
management standards is analyzed. Shown as the contribution of risk management to the sustainable
success of the organization is reflected in the ISO standards. The connection between risk
management in international standards that can be applied to local governments is considered as
contribution of ISO standards into the SDGs realization. The analysis of research and publications on
risk management were given. Most popular methods of risk assessment mentioned. The Australian
example of practical implementation of risk management methods and application of international
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сталий розвиток територій неможливий без розвит�

ку спроможності та вдосконалення суб'єктів місцевого

самоврядування. В сучасний період глобальних змін та

активізації процесів децентралізації органи місцевого

самоврядування в Україні стикаються з новими викли�

ками у своїй діяльності. Прийняття управлінських рішень

відбувається в умовах невизначеності, обмеженості ре�

сурсів та необхідністю забезпечувати задоволеність за�

цікавлених сторін. Для запобігання небажаним подіям

та їх наслідкам, з метою досягнення цілей та раціональ�

ного використання ресурсів у міжнародному середо�

вищі як приватного, так і публічного сектору, активно

використовуються інструменти управління ризиками, які

увійшли до вимог міжнародних стандартів ISO на сис�

теми управління. Міжнародні стандарти, уособлюючи

найкращі світові практики, інструменти та методи, які

прийняті на основі консенсусу, є основою для інновацій,

що допомагають організаціям вносити внесок у досяг�

нення Цілей сталого розвитку ООН [30]. Досвід управ�

ління ризиками активно поширюється завдяки впровад�

женню міжнародних стандартів управління якістю та

інших систем управління, які встановлюють вимоги та

рекомендації щодо його застосування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення управління ризиками, підходів та методів

оцінки ризиків та прийняття рішень в умовах невизна�

ченості в різних сферах економіки знайшло відображен�

ня у працях вітчизняних та закордонних фахівців К. Бал�

діна [3], А. Старостіної, В. Кравченко [11], М. Боровик

[4], А. Кудрявцева, А. Радіонова [8], В. Мороз [9],

Д. Хаббарда (D. Habbard) [18], В. Савчука [10], Г. Гиге�

ренцера [5] та багатьох інших.

standards on risk management as one of the most comprehensive and advanced in the field of local
self�government is considered. Examples of the most common risks of local self�government
identified by the results of surveys are given. Was shown as risk management should be adapted by
development of risk�oriented thinking in organization culture of organization. Saving costs through
effective risk management frees up resources for investing in projects aimed at improving the living
standards of local communities. One of good example of stable development ensuring in spite of any
crisis situations is a development of business continuity plans as recommended in international
standards. Ways to apply international experience to improve the activities of local governments in
Ukraine to ensure sustainable development, resource conservation and improvement is described.
Conclusions on further study and application of risk management in the local governments of Ukraine
are given. It is proposed to develop a methodological toolkit to assist in the application of risk
management in local self�government of Ukraine, to improve training programs to raise awareness
of local self�government employees and to include risk management process in local government
development programs of certain areas.

Ключові слова: ризик, можливість, ISO, місцеве самоврядування, орган місцевого самоврядування, ри!

зик!орієнтовне мислення, цілі сталого розвитку, план безперервності бізнесу.

Key words: risk, opportunity, ISO, local self!government, local government authority, risk!oriented thinking,

Sustainable Development Goals, Business Continuity Plan.

В Україні питання управління ризиками та кризами

в публічному секторі, зокрема, реалізації антикризових

стратегій в публічному управлінні та забезпечення ан�

тикризової спрямованості стратегічного управління те�

риторіям, розглянуті у працях О. Якубовського, Т. Па�

хомової, Н. Драгомирецької [13], О. Адамської [1], І.

Чикаренко [12], І. Ярової [14], М. Бутко, Л. Оліфіренко

[2] та інших.

Але застосування управління ризиками в місцево�

му самоврядуванні з точки зору імплементації вимог

міжнародних стандартів та адаптація досвіду провідних

країн світу потребує додаткового вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: розгляд підходу щодо управління ри�

зиками у місцевому самоврядуванні на основі здійснен�

ня аналізу вимог існуючих у світі стандартів та підходів

щодо управління ризиками та досвіду їх упровадження

в органах місцевого самоврядування провідних країн.

Розроблення пропозицій щодо механізмів адаптування

найкращих світових практик для застосування в місце�

вому самоврядуванні в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "ризик" став невід'ємною частиною стан�

дартів ISO серії 9000 щодо управління якістю починаю�

чи з редакції 2015 року. У п. 3.6.4 попередньої версії

стандарту ISO 9000:2005 "Системи управління якістю.

Основні положення та словник термінів" [6] використо�

вувалось поняття запобіжна дія (preventive action), що

означало "Дія, яку виконують, щоб усунути причину

потенційної невідповідності або іншої потенційно неба�

жаної ситуації". У примітках до терміну зазначено, що

її виконують, щоб запобігти виникненню події. Термін

використовувався з точки зору запровадження та за�
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стосування процесу постійного поліпшування системи

управління якістю, що передбачалось одним із основ�
них принципів управління якістю "постійне поліпшуван�

ня". Принцип був сформульований як "постійне поліпшу�

вання загальних показників діяльності організації тре�

ба вважати незмінною ціллю організації". Реалізація

принципу була запропонована через повторювання цик�

лу методології "Plan�Do�Check�Act" (PDCA) ("Плануй�

Таблиця 1. Стислий зміст щодо ризиків у стандарті ISO 9004:2009

Пункт стандарту  
ISO 9004:2009 Стислий зміст щодо ризиків 

4.2. Сталий успіх 
 

Середовище організації постійно змінюється і точно не визначене, тому для 
досягнення сталого успіху її найвищому керівництву треба визначати 
пов’язані короткострокові й довгострокові ризики та застосовувати 
всеосяжну стратегію організації, щоб зменшити їх 

4.3. Середовище 
організації 
 

Середовище організації буде постійно змінюватись незалежно від її розміру 
(велика чи мала), її діяльності та продукції чи її типу (комерційна чи 
некомерційна); тому організація має постійно здійснювати моніторинг свого 
середовища. Такий моніторинг дасть змогу організації визначати й 
оцінювати ризики, пов’язані з зацікавленими сторонами та їхніми 
змінюваними потребами й очікуваннями, та керувати цими ризиками. 
Найвище керівництво має своєчасно приймати рішення щодо організаційних 
змін і щодо інновацій, щоб підтримувати й поліпшувати дієвість організації. 
Примітка. Щоб отримати більше інформації щодо керування ризиком, див. 
ISO 31000 

5.3. Запроваджування 
стратегії та політики 

Щоб запровадити стратегію та політику щодо сталого успіху, організація 
має встановити й підтримувати процеси та практики щодо оцінювання 
стратегічних ризиків і визначення адекватних заходів протидії 

6. Керування ресурсами Організація має визначити внутрішні та зовнішні ресурси, потрібні для 
досягнення цілей організації в коротко- чи довгостроковий період. Щоб 
забезпечити придатність цих ресурсів для майбутньої діяльності, організація 
має визначати та оцінювати ризики можливої нестачі й постійно 
відстежувати поточне використання ресурсів для того, щоб знайти 
можливості поліпшування їх використовування 

6.4.2. Вибирання та 
оцінювання 
постачальників і 
партнерів та 
поліпшування їхньої 
спроможності 

Вибираючи та оцінюючи постачальників і партнерів, організація має 
розглянути ризики, пов’язані зі співпрацею з постачальниками та 
партнерами 

6.5. Інфраструктура Організація має визначити та оцінити ризики, пов’язані з функціюванням 
інфраструктури, і вжити заходів для зменшення ризиків, зокрема 
запровадити плани адекватного реагування на надзвичайні ситуації 

6.7.4. Технологія Організація має встановити процеси для оцінювання… ризиків, пов’язаних 
зі змінами в технології 

6.8. Природні ресурси Організація має розглянути ризики та можливості, пов’язані з доступністю 
й використанням енергії та природних ресурсів у коротко- і довгострокових 
періодах. Організація має приділити належну увагу питанням….розробляння 
власних процесів щодо зменшення визначених ризиків 

7.2. Планування та 
контролювання 
процесів 

Під час планування та контролювання процесів треба розглянути можливі 
фінансові та інші ризики 

8.3. Вимірювання Використовувані методи збирання інформації щодо ключових показників 
дієвості (KPI – key performance indicators) мають бути корисними й 
доречними для організації. Типові приклади таких методів…оцінювання та 
контролювання ризиків 

8.3.2. Ключові 
показники дієвості 

Вибираючи ключові показники дієвості, треба враховувати конкретну 
інформацію щодо ризиків і можливостей 

8.3.3 Внутрішній аудит Внутрішній аудит — це результативний інструмент для визначення проблем, 
ризиків і невідповідностей 

8.4. Аналізування даних Найвище керівництво має аналізувати накопичену інформацію під час 
моніторингу середовища організації, визначати ризики та можливості, а 
також розробляти плани керування ними 

8.5. Критичне 
аналізування 
інформації, отриманої за 
результатами 
моніторингу, 
вимірювання й 
аналізування даних 

Найвище керівництво має систематично критично аналізувати доступну 
інформацію для гарантування того, що інформацію використовують для 
прийняття рішень. 
Дані можна збирати з багатьох джерел, таких як…оцінювання ризиків 

9.3.5. Ризики Організація має оцінити ризики, пов’язані з запланованими діями щодо 
інновації, зокрема розглянути можливий вплив змін на організацію, і 
підготувати запобіжні дії для зменшення цих ризиків, зокрема плани 
запобіжних заходів, де необхідно 

B.5. Принцип 4: 
Процесний підхід 

Застосування принципу «процесного підходу» зазвичай зумовлює 
оцінювання ризиків, наслідків і впливів робіт на замовників, постачальників 
й інших зацікавлених сторін 
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Виконуй�Перевіряй�Дій") відповідно до процесів орга�

нізації у стандарті ISO 9001:2008 "Системи управління

якістю. Вимоги" [7].

У стандарті ISO 9004:2009 "Управління задля досяг�

нення сталого успіху організації. Підхід на основі управ�

ління якістю" [22] поняття ризиків було розкрито знач�

но ширше (див. табл.1), але оскільки стандарт не був

призначений для сертифікації, то не набув широкого

застосування. Більшість організацій, що мали за мету

отримати сертифікат на відповідність ISO 9001 так і за�

лишались на виконанні базових вимог і не заглиблюва�

лись у рекомендації стандарту ISO 9004. У запропоно�

ваній у стандарті системі самооцінювання використан�

ня оцінки ризиків було характеристикою компаній се�

реднього та вищого рівня. Загальне оцінювання та пла�

нування ризику як постійні процеси в межах організації

задля зменшення всіх ризиків було визначено для ви�

щого рівня самооцінки організації за підрозділом "Се�

редовище організації".

Поняття ризик�менеджменту (або управління ризи�

ками) у стандартах щодо систем управління якістю

міжнародної організації із стандартизації ISO почало ак�

тивно використовуватись на практиці з моменту видан�

ня останньої редакції ISO 9001 у 2015 році. Стандарт

ISO 9000:2015 "Системи управління якістю. Основні по�

ложення та словник термінів" [20] визначає ризик як

вплив невизначеності, який може призвести до відхи�

лення від очікуваного результату як негативного, так і

позитивного характеру. Тому у стандарті згадується не

тільки поняття "ризик", але й поняття "можливість". Тоб�

то те, що спрямоване на "поліпшення". "Невизначеність"

розглянуто як стан нестачі інформації стосовно розум�

іння чи знання події, її наслідку чи ймовірності. Управ�

ління ризиками спирається на ризик�орієнтовне мислен�

ня.

Стандарт ISO 9001:2015 "Системи управління які�

стю. Вимоги" [21] розглядає ризик�орієнтоване мислен�

ня як елемент процесного підходу в організації, яке до�

помагає визначати чинники, які можуть спричинити

відхилення процесів від запланованих результатів та

щоб установлювати запобіжні дії для зменшення нега�

тивних впливів і реалізації можливостей. Системи управ�

ління якістю у своїй основі мають орієнтацію на запо�

бігання негативним подіям, які заважають організації до�

сягати своїх цілей та задовольняти потреби споживачів.

У стандарті ISO/TS 9002:2016 "Системи управлін�

ня якістю. Настанови щодо застосування ISO 9001:2015"

[26] підкреслено, що ризик�орієнтоване мислення за�

безпечує визначення, розгляд і контроль ризиків у всіх

системах, процесах і функціях упродовж проєктування

та застосування системи управління якістю. Ризик�орі�

єнтовне мислення є проактивним, запобіжним інстру�

ментом за рахунок ранньої ідентифікації та реагування

на ризики. Цей стандарт також роз'яснює, що організа�

ція може самостійно визначати, які інструменти і мето�

ди використовувати залежно від її середовища. Рівень

ризику для кожної організації та процесу може бути

різним. У стандарті IEC 31010 [19] наведено перелік та�

ких інструментів і методів оцінювання ризиків. Одними

з найпоширеніших методів є SWOT — сильні та слабкі

сторони, можливості та загрози (Strengths, Weaknesses,

Opportunities and Threats), PESTLE — політичні, еко�

номічні, соціальні, технологічні, правові, екологічні чин�

ники (Political, Economic, Social, Technological, Legal,

Environmental), FMEA — аналізування виду та наслідків

відмов (Failure Mode and Effect Analysis), "мозковий

штурм" тощо. Обрання методів та інструментів є вик�

лючним рішенням організації.

Стандарт ISO/TS 9002 акцентує, на що звернути

увагу з точки зору оцінки ризиків при впровадженні ISO

9001, наприклад:

— беручи до уваги здатність створювати ризики та

можливості при визначенні зацікавлених сторін;

— аналізуючи вплив процесу на здатність органі�

зації досягати її запланованих результатів при визна�

ченні і описі процесів;

— визначаючи вид і обсяг потрібної задокументо�

ваної інформації;

— під час визначення дій, потрібних у плануванні

змін до системи управління якістю тощо.

Розглянемо як у стандартах процес управління ри�

зиками описано з точки зору місцевого самоврядуван�

ня. Візьмемо за приклад ISO 18091:2019 "Quality

management systems — Guidelines for the application of

ISO 9001 in local government" (Системи менеджменту

якості — Настанови щодо застосування ISO 9001 в

місцевому самоврядуванні) [23]. Для суб'єкта місцево�

го самоврядування будь�які зміни в середовищі функ�

ціювання, бо політичні зміни, зміни в законодавстві та в

очікуваннях відповідних заінтересованих сторін, можуть

стати джерелом невизначеності та можуть призвести до

недосягнення очікуваних результатів діяльності. Цей

стандарт рекомендує систематично проводити іденти�

фікацію ризиків і можливостей як частину інтегровано�

го процесу. Суб'єкт місцевого самоврядування має роз�

глядати ризики та можливості, пов'язані з його проце�

сами, наприклад, наданням продуктів і послуг та

дієвістю системи управління якістю. Водночас, ризики

та можливості буде визначено як результат стратегіч�

ного спрямування ролі суб'єкта місцевого самовряду�

вання в соціально�економічному середовищі. Вказано

один із найбільш повторюваних ризиків суб'єкта місце�

вого самоврядування — неможливість доступу до ре�

сурсів, а один із способів зменшення цього ризику —

визначення альтернативних форм фінансування.

Успіх органів місцевого самоврядування вимірюєть�

ся задоволеністю їх громадян. Органи місцевого само�

врядування несуть відповідальність за забезпечення

послуг, які впливають на якість життя людей у їхній те�

риторіальній громаді, що викликає потреби у процесах

управління ризиками. Мінімізація ризиків призводить

також до скорочення витрат.

Наприклад, у 2018 р. у Австралії було проведено чет�

верте національне дослідження щодо ризиків місцево�

го самоврядування [15], яке визначило десять головних

ризиків, а саме:

1. Інфраструктура.

2. Фінансова стійкість та стабільність.

3. Здоров'я і безпека.

4. Кібер�ризики.

5. Репутація.

6. Людські ресурси

7. Захист активів.

8. Фінансування.
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9. Планові рішення.

10. Погодні умови.

У звіті дослідження згадується підготовка Business

Continuity Plan (плану безперервності бізнесу), коли

визначаються всі ризики для критично важливих функ�

цій та документується, яким чином впливати на ризик

для зменшення його негативних наслідків.

У місцевому самоврядуванні штату Новий Півден�

ний Уельс (NSW — New South Wales, Австралія) Закон

про місцеве самоврядування 1993 року (зі змінами та

доповненнями) вимагає від усіх місцевих рад належно�

го управління ризиками. Усі ради працюють у невизна�

чених та мінливих умовах. Ризик визначається як вплив

цієї невизначеності на здатність ради досягти своїх цілей

та завдань, де ефект — це потенціал для результату,

який відрізняється від очікуваного або запланованого.

Внутрішній контроль — це будь�які дії ради, спрямо�

вані на управління як позитивним, так і негативним впли�

вом ризику на її громаду.

Керівні принципи внутрішнього аудиту штату NSW

заохочують усі ради мати структуровану систему управ�

ління ризиками для виявлення будь�яких відомих та

нових ризиків, з якими вони стикаються, та впроваджен�

ня контролю для управління цими ризиками.

Керівні принципи внутрішнього аудиту також реко�

мендують, щоб зміст системи управління ризиками кож�

ної ради керувався австралійським стандартом управ�

ління ризиками, ідентичним міжнародному стандарту

ISO 31000:2018. Казначейство штату також видало

Набір інструментів управління ризиками, який надає

корисні вказівки радам щодо впровадження власної

системи управління ризиками, включаючи зразки доку�

ментів [29].

Як частина нової системи управління ризиками та

внутрішнього аудиту для місцевого самоврядування

штату, усі ради повинні мати Комітет з аудиту, ризиків

та вдосконалення до березня 2021 року. Уряд штату

зробив цю вимогу обов'язковою відповідно до статті 428

Закону про місцеве самоврядування 1993 року. Закон

також містить керівні принципи, що допомагають радам

активно управляти ризиками. Структура спрямована на

вдосконалення фінансового управління та боротьбу з

шахрайством та корупцією. До 2026 року передбачаєть�

ся, що сектор місцевого самоврядування штату матиме

найсильнішу систему управління ризиками та систему

внутрішнього аудиту в Австралії [27].

Наприклад, у 2015 році (згідно з результатами опи�

тування, у якому прийняли участь більше ніж 50% Рад

штату NSW) було визначено п'ять основних ризиків, а

саме фінансова стабільність, погіршення інфраструкту�

ри, ризики робочої сили, об'єднання та дотримання за�

конодавчих вимог. Вже на той час 70% мали формалі�

зовану стратегію управління ризиками чи план, а 80%

мали план безперервності бізнесу [17].

Програма управління ризиками міста Сідней (Авст�

ралія), розміщена у відкритому доступі, наголошує, що

ефективне управління ризиками вимагає комплексного

та збалансованого підходу до ризику та винагороди та

допомагає оптимізувати можливості фінансового зро�

стання і пом'якшити потенційні втрати чи збитки. Ефек�

тивне та свідоме управління ризиками є найважливішою

складовою управління. Принципи управління ризиками

закладені в роботі, що дозволяє виявляти можливості

для вдосконалення та реагувати на них, а також керу�

вати та пом'якшувати несприятливі результати.

Місто Сідней реалізувало Програму управління ри�

зиками, що включає наступне:

— Навчальну програму з управління ризиками.

— Планування управління ризиками (як частина

щорічного бізнес�планування).

— Реєстр ризиків.

— Звітування про ризики.

— Комітет з аудиту, ризиків та дотримання законо�

давчих вимог.

— Стратегію запобігання шахрайству та корупції.

— Норми поведінки (Code of Conduct).

— Комітет з управління надзвичайними ситуаціями

та центр реагування.

— План безперервності бізнесу (включаючи план

відновлення після катастрофи).

— Страхову програму.

Стратегія управління ризиками передбачає зістав�

лення та звітування містом усіх визначених ініціатив

щодо управління ризиками для забезпечення прийнят�

тя скоординованого підходу, який ефективно зменшить

ділові, фінансові та фізичні ризики для активів та діяль�

ності міста. Відділ юридичних питань та урядування кон�

сультує з правових питань та питань управління та відпо�

відає за виявлення та захист міста Сідней від правових

та управлінських ризиків.

Ефективність міста у впровадженні ефективних

стратегій управління ризиками та дотриманні належної

ділової практики посилюється завдяки доступу до не�

залежних юридичних консультацій, проведення щоріч�

них аудитів відповідності законодавству та щорічного

фінансового аудиту, що проводиться професійними

зовнішніми аудиторами.

Комітет здійснює аналіз, чи має керівництво чинну

та всеохоплюючу систему управління ризиками, а та�

кож відповідні процедури для ефективного виявлення

та управління стратегічними, діловими та фінансови�

ми ризиками, включаючи ризики шахрайства та ко�

рупції:

— перевіряє, чи було застосовано обгрунтований

та ефективний підхід при розробці стратегічних планів

управління ризиками для великих проектів чи під�

приємств;

— переглядає вплив системи управління ризиками

на середовище контролю організації та механізми стра�

хування;

— перевіряє, чи дотримано обгрунтованого та ефек�

тивного підходу при встановленні механізмів забезпе�

чення безперервності бізнесу та планування управлін�

ня надзвичайними ситуаціями, включаючи періодичне

тестування планів [28].

Забезпечення безперервності бізнесу розглядаєть�

ся у стандарті ISO 22301:2019 "Безпека суспільства.

Системи керування неперервністю діяльності. Вимоги"

[24], який може бути також застосовний для суб'єктів

місцевого самоврядування. Цей стандарт стосовно ке�

рування неперервністю діяльності визначає вимоги до

планування, встановлення, впровадження, експлуату�

вання, моніторингу, аналізування, підтримування та по�

стійного поліпшення задокументованої системи керу�
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вання для захисту від інцидентів, зменшення ймовір�

ності їх виникнення, підготовки, реагування та віднов�

лення після руйнівних інцидентів, якщо вони виника�

ють.

Щодо оцінки ризиків, то найбільш відомими та най�

кращими практичними вказівками щодо управління ри�

зиками для бізнес середовища можна вважати підхід

стандартів ISO серії 31000 та COSO. Опрацьовані у

бізнесі моделі необхідно застосовувати з урахуванням

особливостей місцевого самоврядування [16]. Стандарт

IEC 31010 [19] дає опис різних технік оцінки ризиків, з

яких можливо обирати для себе придатні методи, а ISO

31000 [25] надає настанови щодо управління ризиками

в організації.

ВИСНОВКИ
Вивчення досвіду органів місцевого самоврядуван�

ня Австралії щодо вдосконалення управління ризика�

ми свідчить, що, попри певні складнощі імплементації

в Україні в сучасних умовах, деякі складові можуть

стати основою для розроблення механізму адаптуван�

ня найкращих світових практик управління ризиками

для застосування в місцевому самоврядуванні в Ук�

раїні, а саме:

1. Формування ризик�орієнтовного мислення як

складової результативного управління якістю та забез�

печення задоволеності споживачів послуг місцевого

самоврядування на основі вивчення підходів та стан�

дартів щодо ризик�менеджменту, які вже є поширени�

ми в провідних країнах світу.

2. Реалізація підходу управління ризиками в місце�

вому самоврядуванні як у межах впровадження систем

управління якістю суб'єктів місцевого самоврядування

відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001,

так і окремо.

3. Внесення доповнень до регіональних Програм

розвитку місцевого самоврядування у вигляді підпрог�

рам, проектів і заходів щодо поширення управління ри�

зиками, оскільки підходи до управління ризиками охоп�

люють різні напрями діяльності та процеси управління

організаціями та іншими соціально�економічними сис�

темами.

4. Розроблення настанов у вигляді Посібника з

впровадження інструментів управління ризиками, які

можуть бути застосовані на рівні міст та територіаль�

них громад певної території на основі стандартів ISO

серії 31000. У посібник доцільно включити опис про�

цесу управління ризиками, перелік базових методів

оцінки ризиків, форми документів, які можуть бути

застосовані для реєстрації результатів визначення та

оцінки ризиків, а також дій, спрямованих на управлін�

ня ризиками. Посібник також має уміщувати інформа�

цію щодо розробки плану безперервності бізнесу

(діяльності) та опис відповідних кейсів щодо розроб�

лення й реалізації таких планів в органах місцевого

самоврядування провідних країн.

5. Розроблення навчальних програм для розвитку

компетентності персоналу суб'єктів місцевого самовря�

дування у сфері вдосконалення діяльності через впро�

вадження ефективного управління ризиками на основі

застосування вимог міжнародних стандартів та найкра�

щих практик.

Література:

1. Адамська О. Антикризове управління в контексті

реагування на регіональні виклики: теоретико�методо�

логічний аспект. Ефективність державного управління.

2018. Вип. 2 (55). Ч. 1. С. 30—38. URL: http://www.lviv�

academy.com/vidavnitstvo_1/edu_55/fail/5.pdf (дата

звернення: 04.01.2020).

2. Антикризові стратегії публічного управління. Ме�

тодичні вказівки до практичних занять, самостійної та

індивідуальної роботи здобувачів освітнього ступеня

магістра спеціальності 281 "Публічне управління та ад�

міністрування" усіх форм навчання / Укладачі: Бут�

ко М.П., Оліфіренко Л.Д. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 62 c. URL:

http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/

16896/Антикризові%20стратегії%20публічного%�

20управління..pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звер�

нення: 04.01.2020).

3. Балдин К.В. Риск�менеджмент: учебное пособие.

М.: Эксмо, 2006. 368 с.

Бенчмаркінг доброго врядування: практичний по�

сібник / За заг. ред. А. Гука. К.: ТОВ "Видавництво "Юс�

тон". 2018. 60 с. URL: http://www.slg�coe.org.ua/wp�

content/uploads/2018/11/Book_BenchmarkingDV�

2_148x210_web.pdf (дата звернення: 04.01.2020).

4. Боровик М.В. Ризик�менеджмент: конспект лекцій

для студентів магістратури усіх форм навчання спеціаль�

ності 073 — Менеджмент. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бе�

кетова, 2018. 65 с. URL: https://core.ac.uk/download/

pdf/154806591.pdf (дата звернення: 04.01.2020).

5. Гигеренцер Герд. Понимать риски. Как выбирать

правильный курс. М.: Азбука�Бизнес, 2015. 352 с.

6. ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю.

Основні положення та словник термінів (ISO 9001:2005,

IDT) [Чинний від 2008�01�01]. Вид. офіц. Київ, 2008. 29 с.

7. ДСТУ ISO 9001�2009. Системи управління якістю.

Вимоги (ISO 9001:2008, IDT). [Чинний від 2009�09�01].

Вид. офіц. Київ, 2009. 26 с.

8. Кудрявцев А.А., Радионов А.В. Введение в коли�

чественный риск�менеджмент: учебник. СПб.: Изд�во С.�

Петерб. ун�та, 2016. 192 с.

9. Мороз В.М. Ризик�менеджмент: навч. посібник

для студ. спец. 281 "Публічне управління та адміністру�

вання" / В.М. Мороз, С.А. Мороз. Харків: НТУ "ХПІ",

2018. 140 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/

handle/KhPI�Press/39143 (дата звернення: 04.01.2020).

10. Савчук В. Основы риск�менеджмента предприя�

тий. Киев: Баланс Бизнес Букс, 2019. 280 с.

11. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик�менед�

жмент: теорія та практика: навч.посіб. К.: ІВЦ "Видав�

ництво "Політехніка"", 2004. 200 с. URL: https://sub�

ject.com.ua/pdf/311.pdf (дата звернення: 04.01.2020).

12. Чикаренко І. Принципи та модель реалізації сис�

теми антикризового управління на муніципальному рівні.

Державне управління та місцеве самоврядування. 2011.

Вип. 4  (11). URL: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/

2011/2011_04(11)/11ciaumr.pdf (дата звернення:

04.01.2020).

13. Якубовський О.П., Пахомова Т.І., Драгомирець�

ка Н.М. Управління ризиками та кризами (опорний кон�

спект дистанційного курсу навчальної дисципліни): на�

вчальний посібник. К.: Центр дистанційного навчання

НАДУ при Президентові України, 2005. 68 с. URL: http:/



147

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

/www.doccu.inf.ua/Lists/2/Attachments/1758/

OK_RM.PDF (дата звернення: 04.01.2020).

14. Ярова І. Напрями та інструменти забезпечення

антикризової спрямованості стратегічного управління

територією. Державне управління та місцеве самовря�

дування. 2014.Вип. 3 (22). С. 284—294. URL: http://

www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2014/2014_03(22)/

31.pdf (дата звернення: 04.01.2020).

15. 2018 Risk Report. A focus on Australian Local

Government. URL: https://aoninsights.com.au/wp�

content/uploads/COM0393C�Local�Government�

Risk�Report�2018�Nov�v2.pdf (дата звернення:

04.01.2020).

16. Adoption of Comprehensive Risk Management in

Local Government. Lasse Oulasvirta and Ari�Veikko

Anttiroiko. URL: https://www.researchgate.net/publi�

cation/314301906_Adoption_of_comprehensive_risk_�

management_in_local_government (дата звернення:

04.01.2020).

17. Council�Wide Risk Management. An Independent

Study of Risk Management Practices in NSW Local

Government. URL: https://inconsult.com.au/wp�

content/uploads/2015/01/CWRM�2014�2015�Exec�

Summary�v�Final.pdf (дата звернення: 04.01.2020).

18. Hubbard, D. W. The failure of risk management:

Why it's broken and how to fix it. Hoboken, N.J: Wiley,

2009. 281 p.

19. IEC 31010:2019 Risk management — Risk asse�

ssment techniques. URL: https://www.iso.org/ru/

standard/72140.html (дата звернення: 04.01.2020).

20. ISO 9000:2015 Quality management systems —

Fundamentals and vocabulary. URL: https://

www.iso.org/ru/standard/45481.html (дата звернення:

04.01.2020).

21. ISO 9001:2015 Quality management systems —

Requirements. URL: https://www.iso.org/ru/standard/

62085.html. (дата звернення: 04.01.2020).

22. ISO 9004:2009 Managing for the sustained success

of an organization — A quality management approach.

URL: https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:9004:�

ed�3:v1:en (дата звернення: 04.01.2020).

23. ISO 18091:2019 "Quality management systems —

Guidelines for the application of ISO 9001 in local

government". URL: https://www.iso.org/ru/standard/

72808.html (дата звернення: 04.01.2020).

24. ISO 22301:2019 Security and resilience — Busi�

ness continuity management systems — Require�

ments.URL: https://www.iso.org/ru/standard/

75106.html (дата звернення: 04.01.2020).

25. ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines.

URL: https://www.iso.org/ru/standard/65694.html

(дата звернення: 04.01.2020).

26. ISO/TS 9002:2016 Quality management systems —

Guidelines for the application of ISO 9001:2015. URL:

https://www.iso.org/ru/standard/66204.html (дата

звернення: 04.01.2020).

27. New Risk Management Framework for NSW

Councils. URL: https://www.statewidemutual.com.au/

new�risk�management�framework�for�nsw�councils/

(дата звернення: 04.01.2020).

28. Our risk management principles. URL: https://

www.cityofsydney.nsw.gov.au/council�governance�

administration/our�risk�management�principles (дата

звернення: 04.01.2020).

29. Risk management. URL: https://www.olg.nsw.�

gov.au/councils/governance/risk�management�audit�

and�internal�controls/risk�management/ (дата звернен�

ня: 04.01.2020).

30. Sustainable development goals. URL: https://

www.iso.org/sdgs.html (дата звернення: 04.01.2020).

References:

1. Adams'ka, O. (2018), "Crisis management in the

context of responding to regional challenges: theoretical

and methodological aspect", Efektyvnist' derzhavnoho

upravlinnia, vol. 2 (55), no. 1, pp. 30—38, available at:

http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_�

55/fail/5.pdf (Accessed 04 Jan 2021).

2. Butko, M.P. and Olifirenko, L.D. (2018), "Anti�crisis

strategies of public administration", available at: http://

ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/16896/

Antykryzovi%20stratehii%20publichnoho%20uprav�

linnia..pdf?sequence=1&isAllowed=y (Accessed 04 Jan

2021).

3. Baldyn, K.V. (2006), Rysk�menedzhment [Risk

management], Eksmo, Moscow, Russia.

4. Borovyk, M.V. (2018), "Risk management", available

at: https://core.ac.uk/download/pdf/154806591.pdf

(Accessed 04 Jan 2021).

5. Hyherentser, H. (2015), Ponymat' rysky. Kak vyby�

rat' pravyl'nyj kurs [Understand the risks. How to choose

the right course], Azbuka�Byznes, Moscow, Russia.

6. UkrNDNTs (2008), DSTU ISO 9000:2007 Systemy

upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk

terminiv (ISO 9001:2005, IDT) [Quality management

systems. Basic provisions and glossary of terms (ISO

9001:2005, IDT)], UkrNDNTs, Kyiv, Ukraine.

7. UkrNDNTs (2009), DSTU ISO 9001�2009. Systemy

upravlinnia iakistiu. Vymohy (ISO 9001:2008, IDT) [Quality

management systems. Requirements (ISO 9001:2008,

IDT)], UkrNDNTs, Kyiv, Ukraine.

8. Kudriavtsev, A.A. and Radyonov, A.V. (2016),

Vvedenye v kolychestvennyj rysk�menedzhment [Intro�

duction to Quantitative Risk Management], Yzd�vo S.�

Peterb. un�ta, St.Petersburg, Russia.

9. Moroz, V.M. and Moroz, S.A. (2018), "Risk mana�

gement", available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/

handle/KhPI�Press/39143 (Accessed 04 Jan 2021).

10. Savchuk, V. (2019), Osnovy rysk�menedzhmenta

predpryiatyj [Fundamentals of enterprise risk mana�

gement], Balans Byznes Buks, Kyiv, Ukraine.

11. Starostina, A.O. and Kravchenko, V.A. (2004),

"Risk management: theory and practice", available at:

https://subject.com.ua/pdf/311.pdf (Accessed 04 Jan

2021).

12. Chykarenko, I. (2011), "Principles and model of

implementation of the crisis management system at the

municipal level", Derzhavne upravlinnia ta mistseve

samovriaduvannia, vol. 4 (11), available at: http://

www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2011/2011_04(11)/

11ciaumr.pdf (Accessed 04 Jan 2021).

13. Yakubovs'kyj, O.P. Pakhomova, T.I.  and

Drahomyrets'ka, N.M. (2005), "Risk and crisis management

(reference syllabus of the distance course of the



Інвестиції: практика та досвід № 1/2021148

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

discipline)", available at: http://www.doccu.inf.ua/

Lists/2/Attachments/1758/OK_RM.PDF (Accessed 04

Jan 2021).

14. Yarova, I. (2014), "Directions and tools for ensuring

the anti�crisis orientation of strategic management of the

territory", Napriamy ta instrumenty zabezpechennia

antykryzovoi spriamovanosti stratehichnoho upravlinnia

terytoriieiu. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samo�

vriaduvannia, vol. 3 (22), pp. 284—294, available at: http:/

/www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2014/2014_03(22)/

31.pdf (Accessed 04 Jan 2021).

15. Aon (2018), "2018 Risk Report. A focus on

Australian Local Government", available at: https://

aoninsights.com.au/wp�content/uploads/COM0393C�

Local�Government�Risk�Report�2018�Nov�v2.pdf

(Accessed 04 Jan 2021).

16. Oulasvirta, L. and Ari�Veikko, A. (2017), "Adoption

of Comprehensive Risk Management in Local Government",

available at: https://www.researchgate.net/publi�

cation/314301906_Adoption_of_comprehensive_risk_�

management_in_local_government (Accessed 04 Jan

2021).

17. InConsult Pty Ltd (2015), "Council�Wide Risk

Management. An Independent Study of Risk Management

Practices in NSW Local Government", available at: https:/

/inconsult.com.au/wp�content/uploads/2015/01/

CWRM�2014�2015�Exec�Summary�v�Final.pdf (Accessed

04 Jan 2021).

18. Hubbard, D. W. (2009), The failure of risk mana�

gement: Why it's broken and how to fix it, Wiley, Hoboken,

USA.

19. ISO (2019), "IEC 31010:2019 Risk management ��

Risk assessment techniques", available at: https://

www.iso.org/ru/standard/72140.html (Accessed 04 Jan

2021).

20. ISO (2015), "ISO 9000:2015 Quality management

systems — Fundamentals and vocabulary", available at:

https://www.iso.org/ru/standard/45481.html (Acce�

ssed 04 Jan 2021).

21. ISO (2015), "ISO 9001:2015 Quality management

systems — Requirements", available at: https://

www.iso.org/ru/standard/62085.html (Accessed 04 Jan

2021).

22. ISO (2009), "ISO 9004:2009 Managing for the su�

stained success of an organization � A quality management

approach", available at: https://www.iso.org/obp/

ui#iso:std:iso:9004:ed�3:v1:en (Accessed 04 Jan 2021).

23. ISO (2019), "ISO 18091:2019 "Quality management

systems � Guidelines for the application of  ISO 9001 in

local government", available at: https://www.iso.org/

ru/standard/72808.html (Accessed 04 Jan 2021).

24. ISO (2019), "ISO 22301:2019 Security and

resilience — Business continuity management systems �

Requirements", available at: https://www.iso.org/ru/

standard/75106.html (Accessed 04 Jan 2021).

25. ISO (2018), "ISO 31000:2018 Risk management �

Guidelines", available at: https://www.iso.org/ru/

standard/65694.html (Accessed 04 Jan 2021).

26. ISO (2016), "ISO/TS 9002:2016 Quality mana�

gement systems — Guidelines for the application of ISO

9001:2015", available at: https://www.iso.org/ru/

standard/66204.html (Accessed 04 Jan 2021).

27. Statewide Mutual (2019), "New Risk Management

Framework for NSW Councils", available at: https://

www.statewidemutual.com.au/new�risk�management�

framework�for�nsw�councils/ (Accessed 04 Jan 2021).

28. City of Sydney (2020), "Our risk management

principles", available at: https://www.cityofsydney.�

nsw.gov.au/council�governance�administration/our�risk�

management�principles (Accessed 04 Jan 2021).

29. NSW Government (2020), "Risk management",

available at: https://www.olg.nsw.gov.au/councils/

governance/risk�management�audit�and�internal�cont�

rols/risk�management/ (Accessed 04 Jan 2021).

30. ISO (2020), "Sustainable development goals",

available at: https://www.iso.org/sdgs.html (Accessed

04 Jan 2021).

Стаття надійшла до редакції 05.01.2021 р.



149

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 35.078

О. В. Гомоляко,
аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,
Національна академія державного управління при Президентові України
ORCID ID: 0000900029563397150

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ВЗАЄМОДІЇ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ВЛАДИ ПРИ
ФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

DOI: 10.32702/2306�6814.2021.1.149

О. Homoliako,
Postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics,
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF THE INTERACTION OF CIVIL SOCIETY
AND GOVERNMENT IN THE FORMATION OF PUBLIC POLICY

У статті розглядаються основні інтерпретації поняття громадянського суспільства. Визначе�
но головні засади, на яких повинні базуватися взаємовідносини громадянського суспільства та
правової держави під час вирішення публічних справ. Наведено деякі форми та моделі взає�
модії громадянського суспільства з державою. Зазначено, що при ідеальному варіанті взає�
модії відбувається процес формування суспільної стабільності. Основні функції державного
управління є відкритими для участі громадянського суспільства й підконтрольні йому. При
ідеальному варіанті взаємодія повинна грунтуватися на принципах суспільного договору, сфор�
мованого на засадах широкого громадського діалогу який, здатен забезпечити узгодження си�
стемотворчих цінностей, сформувати єдиний стратегічний інтерес суспільства на основі за�
гальнонаціонального інтересу та створити інституційний механізм узгодження інтересів влади
з інтересами громадських сил.

The article highlights the main aspects of the importance of effective interaction between civil
society and government in shaping public policy. The main interpretations of the concept of civil
society are considered and it is recognized that civil society has the invariable basic bases of its
existence: individual freedom, liberal relations in the economy, equality before the law. It is
established that the main subject of civil society is an autonomous person, and the most important
prerequisite for its existence is a mature, legitimate, competent and active person. The main
principles on which the relationship between civil society and the rule of law should be based in
resolving public cases have been identified. There are many classifications of different forms and
models of interaction of civil society with the state, which are based on the idea of confrontation
between the state and civil society and their interdependence. Approaches to the classification of
models of interaction between the state and civil society are presented, which, in contrast to the
existing ones, additionally use the criteria of social development goal, ideal of social stability, level
of social welfare, mechanisms of coordination of interests of all stakeholders, analytical and forecast
indicators. It is noted that with the ideal version of interaction there is a process of formation of
social stability. The main functions of public administration are open to the participation of civil society
and under its control, the goal is mutually understandable and consistent, provides a legal definition
of the creation and development of state and public institutions that are open to innovative
development and formed effective mechanisms of political governance, socio�economic and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі організації громадянського су�

спільства та неурядові організації відіграють не менш

важливу роль у процесах вироблення політики держа�

ви, аніж самі органи публічної влади. Рисою урядів ба�

гатьох країн та державних організацій стає більш актив�

на участь громадян, клієнтів, споживачів і населення.

Громадяни очікують, щоб бути залученими і мати право

голосу у справах уряду та в рішеннях органів, які впли�

вають на їхні інтереси.

Ефективна взаємодія громадянського суспільства з

державною владою дасть можливість поступово змен�

шити державне втручання в економічне і соціокультур�

не життя громадян.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Огляд наукової літератури свідчить про те, що про�

блеми взаємодії держави з інститутами громадянсько�

го суспільства досліджуваличимало українських та за�

рубіжних науковців: М. Бойчук, І. Воронов, О. Зарічний,

А.Карась, А. Матійчук, Л. Мельник, О. Пухкал, І. Рейте�

рович, О. Руденко, П. Ситник, С. Ситник, С. Телешун та

інші. Однак, попри теоретичні розробки вчених, питан�

ня взаємодії держави з громадянським суспільством при

формуванні публічної політики потребують подальшо�

го грунтовного вивчення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Для подальшої розбудови України як правової,

демократичної держави надзвичайно важливою є тісна

та ефективна взаємодія держави з інститутами грома�

дянського суспільства. Безумовно, правова держава за

самою своєю суттю може визнаватися такою лише за

умови, що вона забезпечує встановлення не тільки фор�

мального, але й реального панування права в усіх сфе�

рах життя суспільства, його прямий, безпосередній

вплив на всю сукупність суспільних відносин. Деклару�

вання принципів правової держави встановлює тільки

можливі правові гарантії, але реальне забезпечення

взаємодії держави і громадянського суспільства у праг�

матичному аспекті має низку проблем. Однією з таких є

взаємодія держави і суспільства під час вирішення пуб�

лічних справ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для початку слід з'ясувати, що ми розуміємо під

поняттям "громадянське суспільство", "інститути грома�

дянського суспільства".

Сьогодні громадянське суспільство визначають як

суспільство рівноправних громадян з високим рівнем

sociocultural development. Ideally, the interaction should be based on the principles of a social
contract formed on the basis of a broad public dialogue that can ensure the harmonization of systemic
values, form a single strategic interest of society based on national interest and create an institutional
mechanism for reconciling government interests with public forces.

Ключові слова: громадянське суспільство, публічна політика, взаємодія суспільства і держави.

Key words: civil society, public policy, interaction of society and state.

економічної, соціальної, політичної культури і мораль�

них властивостей, яке спільно з державою утворює роз�

винені правові відносини [9].

Водночас аналіз наукових джерел свідчить про те,

що єдиного визначення поняття "громадянське суспіль�

ство" не існує. Так, опираючись на сучасні підходи

український дослідник А. Карась [5] наводить кілька

основних інтерпретацій поняття громадянського

суспільства. Найпоширенішими, на його думку, є такі:

— інтерпретація громадянського суспільства через

виокремлення сукупності неурядових, громадянських

організацій (або "третього сектора"), які визначаються

його активним ядром;

— громадянське суспільство визначається як систе�

ма інститутів, асоціацій і взаємодій неполітичного гатун�

ку, що здатні впливати на політичний процес у державі;

— громадянське суспільство ототожнюється з усією

поза політичною чи поза державною сферою суспіль�

ного життя;

— громадянське суспільство розглядається як сис�

тема горизонтальних зв'язків між індивідами, які ство�

рюють солідарні та субсидіарні норми суспільної діяль�

ності, що є підставою антикорупційної ідентифікації на�

селення і перетворення його на свідомих громадян;

— громадянське суспільство — це сукупність свідо�

мих та активних громадян з високими моральними нор�

мами і громадянською відповідальністю;

— громадянське суспільство інтерпретується як

така суспільна форма дискурсивних практик, в основі

якої нарощується значення громадянської культури на�

селення та демократичні цінності [5, с. 427].

Спільним для всіх інтерпретацій є визнання того, що

громадянське суспільство має незмінними базові осно�

ви свого існування: свобода особистості, ліберальні

відносини в економіці, рівність перед законом.

Узагальнюючи доробки науковців, можна розгля�

дати громадянське суспільство як систему, що скла�

дається з кількох частин. Перша з них — це громадські

організації (інститути), які виконують соціальні функції;

друга —  механізми взаємодії між суспільством і дер�

жавою; третя частина — це механізми контролю су�

спільства владних відносин. Структурними елементами

цієї системи є організації (політичні партії, громадські

об'єднання, асоціації) та різні об'єднання (професійні,

творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоплюють усі

сфери суспільного життя і є своєрідним регулятором

свободи людини [7].

Головною метою інститутів громадянського суспіль�

ства є спільні дії, спрямовані на просування або захист

власного і водночас колективного інтересу у правовий

та підзвітний суспільству спосіб.



151

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

На підставі аналізу наукових джерел встановлено,

що головним суб'єктом громадянського суспільства ви�

ступає автономна особа [15]:

— суб'єкт, що усвідомлює себе вільним членом су�

спільства згідно з розумінням свободи, прийнятими в

цьому суспільстві;

— суб'єкт, вільний економічно, наділений економі�

чними правами і свободами, у тому числі правом при�

ватної власності, і має право вибору форм і видів тру�

дової діяльності, у тому числі підприємницької;

— суб'єкт, вільний ідеологічно і політично, тобто

має можливість бути членом політичної партії чи об'єд�

нання, опозиційного щодо існуючої державної влади;

має право брати чи не брати участь у виборі органів дер�

жавної влади і місцевого самоврядування;

— суб'єкт, що усвідомлює свою відповідальність

перед суспільством;

— суб'єкт, захищений законом від прямого втручан�

ня і свавільних обмежень з боку держави.

Тобто однією з прерогативніших ознак і найважли�

вішою передумовою громадянського суспільства є існу�

вання зрілої, правоповажної, компетентної й активної

особистості. Окремий член суспільства не є "пішаком"

у політичному та правовому житті, він навіть індивіду�

ально в правовій державі наділений широким переліком

форм політико�правової активності, здатен наполягати

на захисті своїх прав та свобод, є правосвідомим та на�

ділений іншими правоповажними якостями. Завданням

сучасної держави є виробити таку правову політику, щоб

не тільки забезпечувала різні форми участі громадян,

як, наприклад, вибори, референдуми тощо, але й фор�

мування такого громадянина, що зміг би та мав би ба�

жання брати участь в публічно�владній діяльності [4].

Слід зауважити, що в законодавстві України немає

чітко визначеного поняття "інститут громадянського су�

спільства". Перелік таких інститутів наведений у деяких

указах Президента України та постановах Кабінету

Міністрів України [10—12]. Попри деякі відмінності у

різних актах до цього переліку включено: громадські

об'єднання; благодійні організації; професійні та творчі

спілки; організації роботодавців; саморегулюючі орга�

нізації та організації, які здійснюють професійне

самоврядування; органи самоорганізації населення; не�

державні засоби масової інформації; релігійні органі�

зації; інші непідприємницькі товариства і установи, ле�

галізовані відповідно до законодавства. Цей перелік

можна доповнити громадськими та консультативними

радами, волонтерськими організаціями та ін.

Варто зазначити, що ті взаємовідносини, які вини�

кають у сфері взаємодії громадянського суспільства та

держави як політичного інституту, завжди політично

забарвлені. У громадянському суспільстві своєю чер�

гою наявні такі політичні інститути, як політичні партії,

громадсько�політичні організації, засоби масової

інформації, органи місцевого самоврядування, через

які, власне, здійснюється взаємодія громадянського

суспільства та правової держави [3, с. 8].

У нормативно�правових актах визначено, що інсти�

тути громадянського суспільства забезпечують:

— надання якісних та економічно ефективних со�

ціальних послуг, зокрема й тих, які не можуть забезпе�

чити ані держава, ані комерційні організації, наприклад,

шляхом вироблення інноваційних підходів до забезпе�

чення таких послуг;

— організацію приватних осіб та юридичних осіб

приватного права для самостійного задоволення їх інте�

ресів без додаткових фінансових або адміністративних

витрат з боку держави;

— поширення благодійництва та надання адресної

й оперативної благодійної допомоги;

— неполітичне, тобто без мети здобуття політичної

влади, формування, відстоювання інтересів різних груп

населення серед громадян і в комунікації з органами

державної влади;

— участь в ухваленні рішень та забезпечення біль�

шої ефективності рішень з огляду на врахування інте�

ресів різних соціальних груп.

На думку вчених, взаємодія інститутів громадянсь�

кого суспільства та держави відбувається у таких пра�

вових формах [6]:

1. Участь інститутів громадянського суспільства у

нормотворчій діяльності держави, яка забезпечується

участю у розробленні та обговоренні проєктів норма�

тивно�правових актів.

2. Участь інститутів громадянського суспільства у

правозастосовній діяльності держави, яка забезпечуєть�

ся шляхом:

— повного передання повноважень державних

органів;

— часткового передання повноважень державних

органів;

— громадського контролю.

3. Участь інститутів громадянського суспільства у

правоохоронній діяльності держави, яка забезпечуєть�

ся шляхом:

— реалізації права складати протоколи про адміні�

стративні правопорушення;

— участі інститутів громадянського суспільства у

діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечен�

ня охорони громадського порядку;

— реалізації права вживати спільно з працівниками

міліції заходів щодо припинення адміністративних пра�

вопорушень і злочинів;

— участі інститутів громадянського суспільства з

органами Державної прикордонної служби України в

охороні державного кордону.

Серед основоположних принципів взаємовідносин

держави і особи, які отримали конституційне визнання,

особливе місце займає відповідальність держави перед

особистістю. З одного боку, це одна з найважливіших

ознак правової держави. З іншого боку, відповідальність

держави перед особистістю відноситься до засадничих

характеристик самого громадянського суспільства, є

основою його нормального функціонування в режимі

демократії, свободи і соціальної справедливості [4].

Взаємовідносини громадянського суспільства та

правової держави повинні базуватися на певних заса�

дах, головними з яких є такі:

 1. Законодавчо закріплений захист прав і свобод

людини як пріоритет державної політики в усіх сферах

суспільного життя. При цьому громадянські права та

закони повинні чітко розрізнятися та не суперечити одне

одному. Відповідно це дасть змогу виробити певну взає�

мовідповідальність громадян і держави.
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2. Відпрацьована регламентація повноважень дер�

жави на грунті поділу влад за системи всебічного кон�

ституційно�правового контролю за їхніми діями від

інститутів громадянського суспільства.

3. Наявність механізму, який унеможливлює моно�

полію влади, її зосередження в руках однієї особи, дер�

жавної або суспільно�політичної інституції, окремої гру�

пи людей.

 4. Додержання демократичних вимог при розробці,

прийнятті та застосуванні законів з взаємним правовим

закріпленням у законах принципів та механізмів демок�

ратії, притаманних громадянському суспільству [1, с.19].

Інститути влади та громадянське суспільство утво�

рюють цілісну систему, структуроутворювальним фак�

тором якої є взаємини даних акторів. Загалом відноси�

ни інститутів влади і громадянського суспільства виз�

начають усю систему відносин у державі, у тому числі й

міжособистісних. Якщо ці відносини будуватимуться на

основі суперництва, то в державі і у всіх її інститутах,

відстежуватимуть відносини суперництва, тобто ми бу�

демо мати модель розшарованого соціуму і навпаки,

якщо відносини влади і суспільства будуються на основі

взаємодії, то аналогічні відносини проектуватимуться на

весь соціум. Попри численні наукові дослідження, на

сьогодні не сформована універсальна модель взаємодії

громадянського суспільства та держави, проте, на дум�

ку більшості дослідників, в їх основі лежить роль де�

мократичної держави як уособлення влади і представ�

ника громадянського суспільства [1, с. 17].

У наукових джерелах існує безліч класифікацій

різних форм та моделей взаємодії громадянського су�

спільства з державою. Аналізуючи та систематизуючи

різні підходи О. Онуфрієнко має достатньо підстав вва�

жати, що значна частина класифікацій грунтується на

ідеї про протистояння між державою та громадянським

суспільством та про їх взаємозалежність. При цьому

основну увагу дослідників привертає проблема історич�

ної трансформації змісту цього протистояння та сучасні

тематичні тенденції [8].

Наприклад, П. Ситник пропонує чотири основні фор�

ми взаємовідносин між громадянським суспільством і

державою [14]:

1. Ідеальний варіант: у громадянського суспільства

і держави індивідуальні й загальні інтереси збігаються і

реалізуються спільними зусиллями всіх громадян і дер�

жави як цілого. Держава тут виступає винятково засо�

бом задоволення розумних потреб усіх громадян.

2. Відчуженість, розірваність, протистояння грома�

дянського суспільства й держави, перманентна бороть�

ба між ними на паритетних засадах. Це, власне, дійсний

теперішній стан у більшості "відкритих суспільств".

3. Поглинання державою громадянського суспіль�

ства. Держава перетворюється на самодостатнє утво�

рення, яке починає паразитувати на громадянському

суспільстві, використовуючи його як засіб задоволен�

ня інтересів правлячої еліти. Такий стан характерний для

тоталітарного режиму.

4. Повне підпорядкування громадянським суспіль�

ством держави, руйнування її як носія загальної волі й

засобу досягнення спільних інтересів. Держава перетво�

рюється на формальність, своєрідну ширму для маску�

вання безчинств приватних осіб чи їхніх корпорацій.

Владні ресурси держави використовуються для задо�

волення егоїстичних інтересів одних індивідів і приду�

шення опору інших. Держава із засобу єднання су�

спільства перетворюється на знаряддя його руйнації,

загострення запеклої боротьби одних її членів з інши�

ми.

На думку П. Ситника, в Україні першої половини

90�х рр. XX ст. відбувся перехід від третьої до четвер�

тої форми: від тоталітаризму до патологічного само�

ствердження громадянського суспільства як суспільства

нічим не обмеженого, крім сліпих природних законів,

царства егоїстичних інтересів, їхньої запеклої бороть�

би. Тоді як у країнах західної цивілізації на той час вста�

новилася паритетна форма відносин: громадянське сус�

пільство й держава є самодостатніми утвореннями, які

тією чи іншою мірою як доповнюють, так і обмежують

зазіхання одне на одного [14].

На основі аналізу сучасних досліджень форм взає�

модії держави та громадянського суспільства, здійсне�

них вітчизняними та зарубіжними вченими, О. Руденко

[13] сформувала наступні моделі взаємодії, які, на

відміну від існуючих, додатково застосовують в якості

критеріїв мету суспільного розвитку, ідеал суспільної

стабільності, рівень досягнення соціального блага, ме�

ханізми узгодження інтересів всіх зацікавлених сторін,

аналітично�прогностичні показники.

1. Ідеальна модель при сильній державі і сильному

суспільству. Сформоване громадянське суспільство,

концепція якого полягає у верховенстві права. Воно має

чітку стратегічну мету. Правова держава абсолютно

відповідає суспільному ідеалу. Вона виступає як "співто�

вариство вільних індивідів, що об'єдналися на соціаль�

них засадах і являє собою владну інституцію, метою

діяльності якої є пошук громадянської злагоди" [2,

с. 107]. Наявним є контроль з боку громадянського су�

спільства, висока довіра до державної влади. Компроміс

і згода переважають над насильством, в якості умови

суспільної стабільності виступає високий рівень соціаль�

но�політичної культури суспільства і його суб'єктів. На�

слідком є суспільна стабільність.

2. Модель конфлікту цінностей при сильній державі

і сильному суспільству. Держава та суспільство мають

чітко сформовану мету та бачення шляхів її досягнен�

ня. Мета їх розвитку ідеалізується, а сценарій розвитку

формується лише в межах мети. Проте цінності, що ле�

жать в основі ідеалу громадянського суспільства, не

відповідають ціннісним орієнтаціям владних структур.

Кожна структура намагається бути єдиним суб'єктом

управління, висуває свого лідера та відстоює власні

пріоритети, прагне контролювати діяльність опонента

та використовувати його ресурси. Взаємодія носить

деструктивний характер, поступки неможливі і неба�

жані. Наслідком такої моделі є суспільне протистоян�

ня, зміна суспільних ідеалів, криза влади.

3. Модель домінування держави при сильній державі

і слабкому суспільстві. Громадянське суспільство фак�

тично не сформоване і розуміється як угрупування гро�

мадян за спільними інтересами. У такому суспільстві

ідеал розвитку не є поштовхом до дії, а лишається на

рівні популістських гасел. Сильна влада в процесі роз�

витку переслідує власні інтереси, монополізує наявні

ресурси, які використовує задля свого становлення й
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ще більшого посилення, що гальмує або зовсім призу�

пиняє розвиток громадянського суспільства та його

інститутів. Наслідком такої моделі є розвиток тоталіта�

ризму.

4. Модель корпоративної держави при сильній дер�

жаві і слабкому суспільстві. В державі діє "корпорація

можновладців", які отримали значні переваги в певний

період, окремі корпорації набрали сили завдяки безпо�

середньому доступу до влади, матеріальних та фінан�

сових ресурсів або ж засобів виробництва, зазначає

І. Воронов [2, с. 114]. У результаті всі владні структури

під потужним тиском більш організованих та впливових

корпоративних сил перетворюються із суб'єктів влади,

які мають захищати права громадян та інтереси

більшості населення, на об'єкт маніпуляції корпорації,

яка досягла реальної влади. Як наслідок — соціальна

поляризація, розшарування держави та суспільства,

деструктивні зміни їх структури.

5. Модель домінування громадянського суспільства

при слабкій державі і сильному суспільстві. Громадянсь�

ке суспільство сформоване, відбувається його прогре�

сивний розвиток. Суспільство має розвинені інститути,

свою мету й ідеал, але влада не відповідає цьому ідеа�

лу. Громадянське суспільство є ініціатором і лідером

змін, генерує інноваційні моделі управління, що відпо�

відають його власним очікуванням, диктує умови, конт�

ролює діяльність влади та використання нею ресурсів.

Фактично відбувається зміщення влади від державної

до так званої громадської, тобто громадяни максималь�

но залучаються до процесу прийняття рішень на всіх

рівнях управління. Наслідком такої взаємодії є стихій�

на демократія.

6. Модель інноваційного суспільства при слабкій

державі і сильному суспільстві. Ініціатором інновацій�

них змін виступає громадянське суспільство. Закріпле�

на на рівні суспільної свідомості спільна суспільна мета,

розроблена система суспільних цінностей визначає

формування новітніх механізмів її реалізації, шляхи чого

розвиваються на нижчих рівнях соціальної структури

суспільства, утворюючи горизонтальні зв'язки. На�

слідком цього є розширення владних повноважень на

горизонтальному рівні, децентралізація, зростання су�

спільного потенціалу.

7. Модель інертного протистояння при слабкій дер�

жаві і слабкому суспільстві. Обидві системи розвивають�

ся паралельно та самостійно, кожна має свою мету, про�

те ідеал майбутнього не є чітко сформованим, механіз�

ми та шляхи його досягнення відсутні, в процесі діяль�

ності використовуються тільки внутрішні ресурси. Праг�

нення дійти згоди та співпраці відбувається хаотично,

відсутність сильного лідера призводить до неефектив�

них переговорів, результатом яких може стати ефект

"майдану" з боку громадянського суспільства або тота�

літарне придушення ініціативи з боку держави. Як на�

слідок — абсолютна безвідповідальність держави та

громадянського суспільства, дестабілізація.

8. Модель держави системної кризи при слабкій

державі і слабкому суспільстві. Відсутність спільної мети

та ідеалу в кожній підсистемі. Державної влади як

цілісного інституту та сформованого громадянського

суспільства фактично не існує. Лідери поодинокі, їхня

мета — особисте збагачення, відповідно відбувається

"розбазарювання" ресурсів, для досягнення особистої

мети використовуються всі шляхи та засоби. Взаємодія

між державою та громадянським суспільством відбу�

вається лише на рівні гасел. І держава, і громадянське

суспільство функціонують самостійно, але їхнього роз�

витку при цьому не відбувається. Як наслідок — дегра�

дація та системна криза [13].

При ідеальному варіанті взаємодії формується стан

суспільства, для якого характерна єдність, цілісність,

здатність до конструктивних дій, який виявляється у

відсутності криз та насильства, що О. Руденко називає

суспільною стабільністю. Основні функції державного

управління є прозорими, відкритими для участі грома�

дянського суспільства й підконтрольні йому. Мета є

взаємозрозумілою та узгодженою, забезпечені норма�

тивно�правові основи створення та розвитку державних

і громадських інституцій, обидві підсистеми відкриті для

розвитку, творчий інноваційний потенціал суспільства

активно використовується, сформовано ефективні ме�

ханізми політичного управління, соціально�економічно�

го та соціокультурного розвитку. При ідеальному ва�

ріанті взаємодія повинна грунтуватися на принципах су�

спільного договору, сформованого на засадах широко�

го громадського діалогу який, як зазначав В. Ющенко

[16], здатен сформувати єдиний стратегічний інтерес

суспільства на основі загальнонаціонального інтересу,

забезпечити узгодження системотворчих цінностей, та

створити інституційний механізм узгодження інтересів

влади з інтересами громадських та політичних сил.

Отже, при формуванні публічної політики сучасне

суспільство повинно не лише вимагати від влади ефек�

тивних рішень, а й брати безпосередню участь в управ�

лінні державою і нести солідарну відповідальність із

державою за те, які рішення приймаються і як формуєть�

ся політика держави.

На нашу думку, для досягнення ефективної взає�

модії між державою та суспільством та наближення її

до ідеальної моделі необхідно реформувати систему

вітчизняного законодавства, спрямувавши її на захист

прав інститутів громадянського суспільства, утверджен�

ня пріоритету громадянських прав як умови встановлен�

ня рівноправних взаємовідносин держави та суспіль�

ства.
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