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ВСТУП
Розвиток будь-якої території неминуче пов'язаний

із обсягами її фінансового забезпечення, у першу чергу
— бюджетного. Значення мають не тільки обсяги тако-
го забезпечення, але і порядок та джерела його фор-
мування. Крім того, значення має те, на основі яких взає-
мовідносин відбувається перерозподіл фінансових ре-
сурсів між центром та регіонами, як держава бере участь
у фінансуванні суспільних благ і послуг та чи відповідає
рівень їх надання обсягам фінансових вилучень з регіо-
нів. В Україні протягом всього періоду незалежності
проблема формування доходів місцевих бюджетів за-
лишається однією із найскладніших, оскільки обсяги
власних доходів місцевих бюджетів є вкрай низькими,
а рівень фінансування суспільних благ і послуг не задо-
вольняє більшість населення.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблематика становлення та розвитку місцевих

фінансів в Україні грунтовно досліджена у працях
В. Кравченка, О. Кириленко, І. Луніної та ін. Питання
формування дохідної частини місцевих бюджетів
піднімалися у працях Ю. Ганущака, М. Деркач, В. Зай-
чикової, О. Кириленко, І. Чугунова та ін. Зазначені
фахівці зробили вагомий внесок у розбудову теорії і
практики формування місцевих бюджетів, однак питан-
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ня розширення дохідної бази місцевих бюджетів потре-
бує подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка реалій формування дохідної

частини місцевих бюджетів в Україні та визначення пер-
спектив розширення їх фінансової бази.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Світовий досвід становлення і розвитку місцевих

бюджетів свідчить про поступове зростання їх значен-
ня, яке відбувається синхронно із зростанням ролі
місцевого самоврядування. В Україні зростання ролі
місцевого самоврядування тривалий час залишається
декларативним, оскільки система формування доходів
місцевих бюджетів практично не здатна забезпечити
фінансування виконання функцій і повноважень, які
відведені органам місцевого самоврядування (рис. 1).

Як видно з діаграми, представленої на рисунку 1,
протягом досліджуваного періоду відбувається зростан-
ня частки міжбюджетних трансфертів у доходах місце-
вих бюджетів, що свідчить не на користь розбудови
фінансової бази органів місцевого самоврядування. Про
те, що тенденція є негативною, свідчить зростання час-
тки трансфертів, переданих місцевим бюджетам, у ВВП.
Негативно можна охарактеризувати і структуру міжбюд-
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жетних трансфертів, оскільки більша частина прихо-
диться на дотації вирівнювання (тобто фінансування
поточних видатків), частка інвестиційних трансфертів
залишається незначною. Реалії свідчать про те, що
відбувається лише підтримка життєдіяльності регіонів,
а про забезпечення розвитку мова йти не може.

Відповідно до положень Європейської хартії місцево-
го самоврядування [3], обсяг фінансових ресурсів пови-
нен відповідати функціям, які виконує місцева влада, а
частина таких фінансових ресурсів повинна формуватися
за рахунок місцевих податків і зборів. В Україні перелік
місцевих податків і зборів переглядався кілька разів, од-
нак, реформи носили частковий характер, тому і дотепер
обсяги надходжень місцевих податків і зборів до місце-
вих бюджетів залишаються недостатніми (рис. 2—3).

Як видно з діаграми, представленої на рисунку 2, у
2005 р. найбільшу питому вагу у складі доходів місце-
вих бюджетів займав податок на доходи фізичних осіб,

а місцеві податки і збори складали лише 2,2%. Така си-
туація свідчить не просто про слабкість фінансової бази
місцевих бюджетів, а майже про повну її відсутність.

Діаграма, представлена на рисунку 3 показує, що у
2013 р. частка податку на доходи фізичних осіб у дохо-
дах місцевих бюджетів зросла до 61,41%, також зрос-
ла частка плати за землю до 12,17% та частка місцевих
податків і зборів — до 6,94%. Таким чином, після на-
буття чинності Податковим кодексом України стан фор-
мування дохідної частини місцевих бюджетів суттєво не
змінився.

По суті реформа місцевого оподаткування, яка була
передбачена нормами Податкового кодексу, ліквідува-
ла непродуктивні місцеві податки і збори та перевела
до категорії місцевих єдиний податок. Для бюджетів те-
риторій, які характеризуються високим рівнем розвит-
ку малого бізнесу, такий захід сприяв збільшенню влас-
них податкових надходжень, однак, для депресивних

Джерело: побудовано автором на основі інформації Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: www.treasury.gov.ua

Рис. 2. Структура дохідної частини місцевих бюджетів України у 2005 р., %

Джерело: побудовано автором на основі інформації Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: www.treasury.gov.ua

Рис. 1. Динаміка відносних показників, які характеризують роль трансфертів у формуванні
доходів місцевих бюджетів в Україні у 2005—2013 рр., %
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регіонів переведення єдиного податку до категорії
місцевих практично нічого не змінило, оскільки об'єкти
оподаткування або незначні, або взагалі відсутні.

Варто зазначити, що проблема формування дохід-
ної частини місцевих бюджетів полягає не тільки у пе-
рерозподілі податкових надходжень між різними рівня-
ми бюджетної системи, але й у дотриманні базових прин-
ципів формування бюджету. Формуючи перелік місце-
вих податків і зборів, розміри їх ставок, визначаючи пе-
релік податкових пільг, необхідно виходити не з розмі-
ру податкового навантаження на економічних суб'єктів,
а з того, які суспільні блага та послуги та у якому обсязі
бажає отримувати населення, яке проживає на певній
території.

Як зауважував Георг Гегель: "…велика помилка оц-
інювати державний устрій в залежності від величини по-
датків. Під таким кутом зору державний устрій Англії
був би найгірший, бо ніде не платять таких високих по-
датків, як там. Проте немає в Європі народу, який би
мав більший достаток, ніж англійці, та користувалися
такою повагою і як нація, і в особі окремих своїх пред-
ставників. Відбувається це тому, що англієць вільний,
що він користується правами, одним словом, тому що
він сам оподатковує себе" [2]. З цієї точки зору, якщо
населення бажає отримувати якісні суспільні блага і
послуги, воно має сплачувати відповідні податки. Слід
зазначити, що мова не йде про підвищення загально-
державних податків і зборів, мова йде про ті податки,
які платники податків сплачують до місцевих бюджетів,
які залишаються у розпорядженні органів місцевого са-
моврядування. По суті це ті кошти, про ефективність ви-
користання яких платники податків можуть спитати у
представників місцевого самоврядування. Низька ефек-
тивність використання мобілізованих податків і зборів
буде однією з підстав для того, щоб на чергових вибо-
рах політична сила, яка не виправдала сподівання плат-
ників податків, не залишилася при владі. Тобто базови-
ми принципами формування доходів місцевих бюджетів
має бути, по-перше, узгодження дохідної частини місце-
вих бюджетів з видатковою, а не навпаки; по-друге, ре-

альна (а не декларативна) відповідальність органів
місцевого самоврядування за ефективність використан-
ня мобілізованих на території регіону податкових над-
ходжень.

Вирішення проблеми формування дохідної частини
місцевих бюджетів потребує практичних рішень у частині
визначення переліку місцевих податків і зборів. Якщо
проаналізувати структуру доходів місцевих бюджетів
(рис. 2—3), то на перший погляд може здатися, що до
переліку місцевих податків і зборів можна віднести по-
даток на доходи фізичних осіб і вирішити таким чином
проблему формування власної дохідної бази місцевих
бюджетів. Однак обсяги надходжень податку на доходи
фізичних осіб є оптимістичними для регіонів з високим
рівнем зайнятості. Також слід враховувати ситуацію, коли
більшість населення працює в одних регіонах (відповід-
но отримує там заробітну плату і сплачує податок на до-
ходи фізичних осіб до місцевого бюджету того регіону,
де фактично працює), а суспільні блага і послуги (наприк-
лад, послуги з охорони здоров'я, дошкільної і шкільної
освіти для дітей тощо) отримує на території, де фактич-
но проживає, і до бюджету якої податок на доходи фізич-
них осіб не сплачувався. Як свідчить світова практика,
вирішити цю проблему можна шляхом запровадження
декларативного способу сплати податку на доходи фізич-
них осіб, який передбачає самостійне декларування до-
ходів раз на рік і відповідно сплату податку на доходи
фізичних осіб за місцем реєстрації платника податків.
Запровадження такої системи в Україні не позбавлене
проблем, однак, є перспективним. Перша проблема по-
лягає у відсутності фіскальних традицій самооподатку-
вання, низького рівня фінансової грамотності та відсут-
ності навиків управління особистими фінансами. На наш
погляд, така проблема може і повинна бути вирішена най-
ближчим часом, оскільки проголошення курсу на євроі-
нтеграцію вимагає і від платників податків дотримувати-
ся європейських фіскальних традицій і відповідально ста-
витися до сплати податків.

Друга проблема полягає у тому, що сплата податку
на доходи фізичних осіб буде відбуватися один раз на

Джерело: побудовано автором на основі інформації Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: www.treasury.gov.ua

Рис. 3. Структура дохідної частини місцевих бюджетів України у 2013 р., %
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рік — після завершення декларування. Ми вбачаємо у
цьому лише проблему технічного характеру, яка виник-
не під час перехідного періоду, однак, вона може бути
вирішена шляхом запровадження поетапної декларатив-
ної сплати податку на доходи фізичних осіб. Для дер-
жави надходження податку на доходи фізичних осіб
один раз на рік стане своєрідним випробуванням щодо
уміння ощадно та ефективно використовувати протягом
року кошти, які надійшли на початку року.

Як було зазначено вище, включення до переліку
місцевих податків і зборів єдиного податку не стало по-
штовхом до серйозного зростання обсягів місцевих по-
датків і зборів. Однак, на наш погляд, цей податок має
серйозний фіскальний потенціал, реалізувати який мо-
жуть органи місцевого самоврядування. Обсяги надход-
ження від єдиного податку прямо залежать від рівня
розвитку бізнесу в регіоні, тому органи місцевого са-
моврядування мають докладати максимальних зусиль
для того, щоб сприяти розвитку бізнес інфраструктури
і, тим самим, стимулювати розвиток підприємництва.

Потужним фіскальним потенціалом характеризуєть-
ся плата за землю. Відповідно до чинного законодав-
ства [4] плата за землю належить до загальнодержав-
них податків, однак надходження від її стягнення закр-
іплені за місцевими бюджетами. Характеристика землі
як загальнонаціонального надбання дає підстави відно-
сити плату за землю до загальнодержавних податків.
Однак, на наш погляд, забезпечити вищу ефективність
використання землі можна тоді, якщо органи місцево-
го самоврядування несуть безпосередню відпові-
дальність за використання земельних ділянок, які зна-
ходяться у їх розпорядженні, а плата за землю надхо-
дить у повному обсязі до місцевого бюджету території,
де розташована земельна ділянка. Крім того, фіскаль-
ний потенціал плати за землю можна суттєво підвищити
за рахунок ліквідації великої кількості непродуктивних
пільг, які передбачені чинним законодавством.

Світовий досвід показує, що одну з найбільш зна-
чимих ролей у формуванні доходів місцевих бюджетів
відіграє податок на нерухоме майно. В Україні станов-
лення майнового оподаткування тільки розпочалося,
хоча було задеклароване ще на початку 90-х рр. Сам
факт запровадження оподаткування нерухомого май-
на в Україні можна вважати суттєвим прогресом, незва-
жаючи на те, що механізм справляння податку на неру-
хоме майно, відмінне від земельної ділянки, далекий від
досконалості. Як наслідок, податок на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки, охоплює не всі об'єк-
ти оподаткування, ставки його справляння занижені, а
механізм визначення кола платників податків дає змогу
легко ухилитися від сплати цього податку навіть тим
платникам, які володіють дорогою нерухомістю.

Як свідчить зарубіжний досвід, удосконалення опо-
даткування нерухомого майна може відбуватися у
кількох напрямах. По-перше, розмежування оподатку-
вання забудованих і незабудованих земельних ділянок
(досвід Франції), що дасть можливість не тільки
збільшити надходження до місцевих бюджетів, але і
буде виступати додатковим фактором контролю за
цільовим використанням земельних ділянок. По-друге,
корисним є досвід Литви, де оподаткування нерухомості
базується на масовій оцінці нерухомого майна [1]. Це

дасть змогу диференціювати сплату податку на нерухо-
ме майно залежно від його якісних характеристик. Та-
кий захід не тільки збільшить податкові надходження
до місцевих бюджетів, але і сприятиме забезпеченню
соціальної справедливості в оподаткуванні. По-третє,
окремо слід виділити податок на нерухоме майно, яке
передається у спадщину або подарунок. В Україні та-
кий податок справляється у складі податку на доходи
фізичних осіб, відокремлення його від ПДФО та вклю-
чення до переліку місцевих податків суттєво покращить
якість його адміністрування, оскільки органи місцевого
самоврядування зацікавленні у повноті надходження
такого податку. По-четверте, збільшення обсягів спе-
куляцій на ринку нерухомості створює підстави для за-
провадження спеціального податку на продаж нерухо-
мості (податок на приріст капіталу), позитивний досвід
справляння якого існує в Німеччині, Японії, Іспанії,
Австрії, Бельгії, Греції.

ВИСНОВКИ
Таким чином, сучасний стан формування дохідної

частини місцевих бюджетів є незадовільним, що обумов-
лено низьким фіскальним потенціалом місцевих по-
датків і зборів. Збільшення фіскального потенціалу
місцевих податків може бути досягнуте як за рахунок
реформування механізмів стягнення чинних податків,
так і за рахунок розширення їх переліку, особливо у
частині оподаткування нерухомого майна. Перспекти-
вами подальших досліджень є розробка практичних ре-
комендацій щодо удосконалення механізмів справлян-
ня плати за землю та податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Корпорація є однією з найважливіших інституцій су-

часної економіки. Це пояснюється насамперед тим, що
результати діяльності корпорацій за характером та мас-
штабами свого впливу виходять далеко за межі суто еко-
номічних відносин. Така їх роль у суспільстві пов'язана
передусім з позитивними характеристиками та особли-
востями, притаманними корпоративним фінансам.

Водночас маємо визнати: незважаючи на те, що кор-
порації протягом тривалого періоду були в центрі уваги
провідних науковців, єдності щодо визначення їх змісто-
вих характеристик, принципів і, що особливо важливо,
результатів діяльності, досі не досягнуто. У цьому зв'яз-
ку великий інтерес становить наукова полеміка стосов-
но виникнення корпорацій та факторів, що обумовили
їх поширення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Будь-яка наука розвивається під впливом рушійних
сил, які зазвичай обумовлені формуванням суспільних
потреб у дослідженні тих чи інших явищ і процесів. Це
цілком стосується і досліджень щодо корпорацій. Якщо
ще кілька століть тому ці питання фактично ігнорували-
ся вченими, то вже зараз неможливо уявити наукових
шкіл та напрямів, які тією чи іншою мірою не вивчали б
корпорацій.

У цьому контексті слід виділити праці низки відо-
мих вітчизняних та закордонних вчених: А. Астапови-
ча, Д. Ванштейна, О. Вінник, А. Гальчинського, Дж. Гел-
брейта, Р. Кибенко, Т. Мостенської, В. Новак, Г. Пол-
ковникова, Л. Саакової, Н. Суворова, В. Суторміної,
Н. Фосса, В. Ханна та ін.
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Проте, залишаються відкритими цілий ряд важли-
вих питань, у тому числі щодо економічних та правових
засад розвитку сучасних корпорацій в глобальному
вимірі.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначити чинники, які обумовили ви-

никнення корпорацій як форми підприємництва, її ево-
люцію та протиріччя, що притаманні діяльності корпо-
рацій в глобальній економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дефініція "корпорація" набула широкого вжитку

відносно недавно. Теоретичний же базис економіч-
ної науки становлять праці і тих учених, у яких немає
прямих посилань на корпорації та їх економічну
діяльність. Не можна виключати з аналізу і праці, які
стосуються фінансового (у тому числі корпоративно-
го) права.

Розвиток науки про корпоративні фінанси прямо
пов'язаний з розвитком самої корпорації як особливо-
го суб'єкта підприємництва, принципи організації фі-
нансів якого є специфічними порівняно з принципами
інших організаційно-правових форм. Аналізуючи питан-
ня розвитку наукових поглядів стосовно корпорації, на-
самперед звернемо увагу на полеміку щодо виникнен-
ня корпоративних структур та їх наступної трансфор-
мації.

У багатьох наукових джерелах виникнення кор-
порацій і, відповідно, корпоративних фінансів та кор-
поративного права пов'язують з діяльністю Британсь-
кої Ост-Індської та Голландської Ост-Індської ком-
паній (1600 р. та 1602 р.) [1]. Проте, на нашу думку,
тут можна радше говорити про виникнення компаній
з обмеженою відповідальністю, які поступово транс-
формувалися в корпорації. Так, Г. Полковніков, на-
приклад, стверджує, що на теренах Великої Британії
перша компанія виникла в 1496 р., коли король Генріх
VII дозволив мореплавцю Каботу створити компанію
для торгівлі з Індією й іншими країнами Сходу [2, с.
9].

Зазначимо, що прихильники концепції щодо прооб-
разу корпорацій у вигляді Ост-Індських компаній аргу-
ментують свою позицію так [3]: відбувався поділ капі-
талу на певну кількість часток рівної номінальної вар-
тості, які називалися акціями; учасники компанії імену-
валися "акціоністами"; установлювався мінімальний
розмір частки аукціоніста, що була своєрідним номіна-
лом однієї акції як цінного папера; діяв принцип вільно-
го відчуження акцій; існувала обов'язковість для учас-
ників виключно майнової участі.

Треба визнати, що колонізація територій, що відбу-
лася до ХVII ст., реалізувалася через надто дорогі та
тривалі (як для того часу) проекти, яким були притаманні
значні ризики. Відповідно виникала потреба викорис-
тання своєрідної правової конструкції, що оформлюва-
ла б такі проекти та відображала б: по-перше, не-
обхідність об'єднання капіталів кількох осіб, оскільки
навіть надто багата людина не могла собі дозволити
повністю фінансувати заморську подорож; по-друге,
обмеження відповідальності учасників проекту вже
здійсненим внеском; по-третє, управління такими про-

ектами (тобто безпосеред-ньо подорож) здійснювало-
ся, як правило, третіми особами, а не їх безпосередні-
ми вкладниками.

Утім, слід зазначити, що серед науковців зустріча-
ються й інші погляди на питання виникнення корпорацій
і зародження окремих напрямів у юридичній та еко-
номічній науці, що її досліджували. В окремих працях
витоки корпоративного права відносять до періоду
Римської імперії. Так, російський дослідник І. Покровсь-
кий стверджує, що в Стародавньому Римі функціонува-
ла організація, яка мала корпоративну побудову і була
повністю відокремлена від осіб, що входили до її скла-
ду. Вона протиставлялася договірним товариствам
(societies), за якими не визнавалися права юридичної
особи [4, c. 312].

Такий поділ дав можливість окремим авторам ствер-
джувати, що протягом тривалого часу термін "корпора-
ція" розглядався як синонім терміна "юридична особа"
[5, c. 8—9].

Якісними ознаками юридичної особи в римському
праві вважалися: 1) майнова відокремленість; 2) са-
мостійна відповідальність за своїми зобов'язаннями;
3) можливість вступати у правовідносини зі своїми учас-
никами; 4) можливість виступати в ролі позивача та
відповідача в суді.

На думку Т. Кашаніної, корпорації, можливо, заро-
дилися в Греції і тільки потім почали з'являтися в Римі.
У Греції доволі розвиненим було морське сполучення,
тому греки у своїй колонізаторській політиці, очевид-
но, вже зверталися до цієї форми колективного співро-
бітництва [6, c. 94]. Проте однозначних доказів на ко-
ристь такої позиції не існує.

Своєрідною є позиція професора Єльського уні-
верситету В. Канна стосовно того, що задовго до про-
никнення в Стародавню Індію античних ідей у цій
країні виникають реальні юридичні особи, яких нази-
вали срені, а їх власники були відокремлені від само-
го товариства [7]. Окремі срені в Індії були доволі чис-
ленними (до 1000 членів), усі вони управлялися дво-
ма-трьома виборними головами, влада яких була об-
межена прообразом сучасних загальних зборів —
асамблеєю.

Як цілком правильно зазначають українські нау-
ковці О. Вінник та В. Щербина, для Середньовіччя
характерним є функціонування багатьох організацій,
які послужили підгрунтям для виникнення в подаль-
шому корпорацій: гільдії купців; пайові товариства;
морські товариства; генуезькі маони; генуезькі бан-
ки [3].

Загалом еволюцію організаційних типів об'єднань
у світовій економіці окремі науковці подають так (табл.
1).

Зауважимо, що така періодизація підтримується не
всіма вченими. У контексті аналізу розвитку науки щодо
корпорацій та їх фінансів звернемо увагу на позицію
О. Кібенко, яка виділяє такі етапи розвитку корпоратив-
ного права [9]:

1-й етап: поява перших колективних форм госпо-
дарської діяльності, формування перших корпоратив-
них норм.

2-й етап: зародження корпорацій та корпоративно-
го права (XV ст. — перша половина XIX ст.).
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3-й етап: масова поява корпорацій, формування кор-
поративного права як галузі права та законодавства
(друга половина XIX ст. — початок ХХ ст.).

4-й етап: корпорація — домінуюча форма здійснен-
ня підприємницької діяльності. Повна ревізія корпора-
тивного права, виокремлення його підгалузі — акціо-
нерного права.

Загалом не заперечуючи наявності в окремих фун-
кціонуючих організацій ознак корпорацій, зазначимо:
вони не володіли одночасно всіма характеристиками
сучасної корпорації, хоча і мали окремі з них; рівень
організації їх фінансів у цілому був іманентний рівню
організації фінансових відносин тогочасного суспіль-
ства; тільки з розвитком ринкових відносин, появою
необхідної фінансової інфраструктури корпорації змог-
ли реалізувати свої найпривабливіші риси порівняно з
іншими організаційно правовими формами.

Аналізуючи головні етапи розвитку теоретичних
концепцій у сфері корпоративних фінансів, не можна
обійти увагою положення, що стосуються одного з най-
важливіших напрямів сучасної економічної теорії —
теорії фірми. Існують три ключові питання: чому вини-
кають корпорації, якими є оптимальні межі корпорації,
якою має бути структура корпорації? Утім, питання про
межі корпорацій, зважаючи на їх розміри, набуває особ-
ливого значення. Якщо для інших організаційно-право-
вих форм підприємництва така проблема прямо пов'я-
зана з їх розвитком, генезис корпорацій у сучасному
глобальному середовищі потребує постановки питання
в іншому контексті: як і за допомогою яких механізмів
можна обмежити зростання корпорацій та оптимізува-
ти їх вплив на економічні та соціальні процеси? Чи вар-
то взагалі його обмежувати?

Наукові погляди стосовно фірми, а з ними і погля-
ди на сутність та роль корпорацій еволюціонували у
відповідь на зміни в самій економічній науці та транс-
формації економічного середовища. Разом з тим вар-
то визнати, що досі єдиного цілісного підходу в теорії
фірми не виявлено. Окрім того, зазначимо, що дослі-
джуваний напрям економічної науки є відносно моло-
дим, а його зародження пов'язують із працями еко-
номістів, які з'явилися в 20—30-х роках минулого сто-
ліття.

Аналізуючи місце теорій фірми в дослідженні кор-
порацій, відзначимо таке:

1. Класичний та неокласичний напрями цієї теорії
розглядали виключно фірму як надзвичайно важливо-

го учасника економічних відносин, що займає ключове
місце у виробництві товарів та наданні послуг.

2. У подальшому в теорії фірми з'явилися концепції,
які акцентували увагу на корпораціях як провідних
фірмах, що уособлюють основні характеристики цього
поняття.

У цьому контексті варто звернути увагу на погляди
Дж. Гелбрейта. В окремих питаннях учений цілком по-
новому підходив до аналізу ролі корпорацій як особли-
вого роду фірм в економічних процесах. Саме наукові
здобутки цього вченого найповніше характеризують
трансформаційні процеси в економічній науці, пов'язані
зі зростанням значення корпорацій. Насамперед варто
виокремити такі новаторські, як на той час положення
Дж. Гелбрейта [10]:

— у корпораціях управлінські повноваження зміщу-
ються на користь того фактора, який найскладніше за-
мінити. Спочатку таким фактором була земля, далі —
капітал, на сучасному етапі — сукупність людей із різни-
ми знаннями, досвідом і т. п.;

— для ефективного функціонування корпорацій
доцільно, щоб будь-яке рішення приймалося значною
кількістю людей, які при цьому будуть спеціалістами
вузького напряму;

— максимізація прибутку не може розглядатися як
виключна мета діяльності корпорації, управлінці нама-
гаються створити таку ситуацію, у якій акціонери будуть
зацікавлені в їхніх послугах.

Загалом праця Дж. Гелбрейта ознаменувала не
тільки перехід до нових поглядів економічної науки на
корпорацію, вона виявила і проблеми, з якими зіткну-
лися корпорації на той час, гостроти яких не знято і за-
раз. Зазначені проблеми стосуються насамперед взає-
мовідносин корпорації з іншими економічними агента-
ми та суспільними групами. У цьому контексті українсь-
кий учений А. Гальчинський зазначає: "Свого часу ви-
значальним суб'єктом економічної глобалізації висту-
пала держава, потім — транснаціональна корпорація;
інформаційна революція формує передумови утверд-
ження творчої особистості у відповідній якості" [11, c.
6].

ВИСНОВКИ
Виділяючи складні питання корпоративних фінансів,

на наш погляд, доцільно їх пов'язати з глобалізаційни-
ми процесами, їх сутністю та суперечностями. Якщо спо-
чатку фінансова наука сприймала глобалізацію (у тому

Форма об’єднань Період 
Юридичний 

статус 

Обмежена 
відпові-
дальність 

Централізоване 
управління 

Прості й повні товариства 
(неюридичні особи) 

VIII–VI до н. е. — 
Стародавня Греція 

немає немає немає 

Командитні товариства 
(неюридичні особи) 

976 р. — Венеція немає частково частково 

Повні товариства (юридичні 
особи) 

Новий час — Західна 
Європа 

є немає є 

Командитні товариства 
(юридичні особи) 

Новий час — Західна 
Європа 

є частково частково 

Товариства з обмеженою 
відповідальністю 

1892 p. — Німеччина є є є 

Акціонерні товариства 
(корпорації) 

XVII ст. — Західна 
Європа 

є є є 

Таблиця 1. Еволюція та основні характеристики організаційних форм об'єднань

Джерело: складено за [8].
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числі економічну) як беззастережно позитивне явище,
то на сучасному етапі з'являється дедалі більше кри-
тичних поглядів. Утім, як цілком правильно підкреслює
Дж. Стігліц, проблема не в глобалізації, а в тому, як вона
здійснюється [12, c. 249].

Аналіз фінансового виміру глобалізації показує, що
її можна пов'язати з такими складовими:

1. Невпинне зростання світового фінансового рин-
ку з одночасним упровадженням інновацій на інструмен-
тарному та інституційному рівнях. Здійснення контро-
лю за рухом капіталу як з боку держави, так і з позицій
інших економічних агентів.

2. Нарощування фінансового потенціалу сучасних
корпорацій, посилення їх домінування в усіх без винят-
ку сферах суспільного життя. Антагонізм цілей корпо-
ративних стратегій та цілей макрофінансової політики
держави.

3. Експансія транснаціональних корпорацій часто
орієнтована на максимальне і при цьому нераціональне
використання ресурсного потенціалу країн із транзитив-
ною економікою.

У таких умовах перед фінансовою наукою постають
надзвичайно складні завдання. Насамперед вони пов'я-
зані з пошуком відповідей на питання, чи можлива гло-
балізація "з людським обличчям". Слід визнати, що се-
ред фахівців поступово формується прошарок, який
досить критично сприймає глобалізацію та її наслідки.
Ще більші суперечності існують у суспільних настроях
щодо глобальних процесів.

Остання криза 2008—2010 рр. виявила тут надзви-
чайно гострі проблеми та поставила перед фінансовою
наукою ряд питань, які потребують негайного пошуку
відповідей. При цьому завдання науковців полягає не в
обгрунтуванні способів "боротьби" з експансією ТНК та
зростанням фінансових ринків; головна мета — розбу-
дова фінансових відносин на рівні корпорацій у такий
спосіб, щоб можна було досягти розумного компромі-
су між інтересами самої корпорації, інших суб'єктів кор-
поративного управління, держави, суспільства.

Це надзвичайно складне завдання, особливо з ура-
хуванням стійких світоглядних та цивілізаційних супе-
речностей, що існують нині. Як показав проведений
аналіз, фінансова наука завжди адекватно реагувала на
економічні процеси та потреби суспільства. Утім, отри-
мані навіть кілька десятиліть тому наукові результати,
як правило, стрімко втрачають своє значення в сучас-
них умовах. Це відбувається, зокрема, і через те, що
корпорації перестали бути інструментом суто економі-
чної експансії, їх стратегія стала, по суті, частиною полі-
тичної боротьби між державами та блоками держав.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В економічній складовій переважної більшості країн

світу дедалі більшої уваги з боку провідних економістів
та науковців заслуговує вирішення питання ведення зва-
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женої бюджетної політики держави. Відсутність ефектив-
ності в проведенні такої політики може спричинити дес-
табілізацію всіх економічних процесів, призвести до фак-
тичної неспроможності держави виконати свій бюджет,
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до повної втрати контролю над ди-
намікою цін та позбавленням будь-
якого соціального захисту найбільш
незабезпечених верств населення.

Отже на сьогоднішній день перед
Україною постала проблема, суть
якої полягає в забезпеченні внутріш-
ньої стабільності в країні та форму-
ванні належного рівня національної
безпеки. Наша держава зіткнулася з
цілою низкою глобальних проблем,
що поєдналися з політичними, соц-
іальними, демографічними, природ-
но-екологічними та фінансово-еко-
номічними негараздами, головною з
яких є забезпечення стійкого еконо-
мічного розвитку та зростання як еко-
номіки країни загалом, так і окремих
її суб'єктів господарювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми управління держав-
ним боргом висвітлені в сучасній
західній економічній літературі. Так
вагомий внесок у дослідження пи-
тань утворення державного боргу та
його впливу на макроекономічне
становище в країні зробили Р. Бар-
ро, Дж. Бьюкенен, А. Лернер, Р. Мас-
грейв, Ф. Модільяні, Дж. Стігліц.

Проблеми теорії, методології
та практики формування дер-
жавного боргу висвітлено у працях
В. Андрущенка, В. Федосова,
Т. Вахненка, Є. Гайдара, О. Заруб,
В. Лисицького, Ю. Алексєєва. Ва-
гомий внесок у дослідження питань
впливу рівня державного боргу на
національну безпеку держави в
зробив О. Барановський

Проблему управління держав-
ним боргом в умовах вітчизняної
економіки розглядали А. Вавілов,
Г. Трофімов, В. Федоров, Т. Бондарук, О. Плотнікова,
О. Береславська, В. Лісовенко.

Визначаючи важливість і практичне значення напра-
цювань у теоретико-методологічній базі з проблеми ут-
ворення державного боргу та його погашення, слід заз-
начити, що окремі теоретичні, методичні та практичні
аспекти залишаються недостатньо розробленими. Зок-
рема, незважаючи на проведені наукові дослідження,
не вивченим залишається питання впливу структури дер-
жавного боргу на рівень національної безпеки в умовах
нестабільності фінансової системи країни загалом та
грошової одиниці зокрема.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є оцінка існуючих підходів щодо прин-

ципів формування бюджетної політики країни. Харак-
теристика існуючих тенденцій обсягів та структури дер-

жавного боргу України. Формування напрямів удоско-
налення бюджетної політики та оптимізації принципів
утворення боргових зобов'язань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Неабиякий вплив на фінансово-економічне станови-

ще кожної країни має рівень бюджетного дефіциту і, як
наслідок, величина державного боргу.

Згідно з Бюджетним кодексом України, державний
борг являє собою сукупність всіх боргових зобов'язань пе-
ред кредиторами на дату відповідного бюджетного періо-
ду, що виникають внаслідок державного запозичення [1].

Державний борг різниться не тільки за причинами
та наслідками виникнення, а й за своєю сутністю. Бюд-
жетний кодекс України передбачає класифікацію дер-
жавного боргу за типом кредитора та типом боргового
зобов'язання [1].
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Рис. 1. Структурно-логічна схема класифікації державного
боргу

Джерело: узагальнено автором.
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У науковій літературі подається обгрунтування різних
підходів до класифікації державного боргу [2; 6; 7; 9].

Дослідивши думки науковців з даного питання, вва-
жаємо за доцільне систематизувати класифікаційні оз-
наки та види державного боргу, наочно відобразивши
їх на рисунку 1.

У міжнародній практиці для оцінки стану держав-
ного боргу та можливостей країни щодо його обслуго-
вування застосовуються різні показники та визначені їх
критичні розміри. Світовий банк вважає критичним
рівень державного зовнішнього боргу 50 % до ВВП [5].

Згідно з критеріями Маастрихтського договору 1993
року, яких мають дотримуватися країни, що бажають
вступити до Європейського Союзу, економіку держави
можна вважати здоровою, якщо поряд з іншими показ-
никами (рівень дефіциту державного бюджету, ста-
більність грошової одиниці, рівень інфляції, рівень
відсоткових ставок за державними облігаціями) держав-
ний борг не перевищує 60 % від ВВП [3].

Формуючи свій державний борг, будь-яка країна
має чітко усвідомлювати важливість вибору джерел
його утворення, що в подальшому матиме істотний вплив
як на вартість самої позики, так і на можливість її по-
вернення, що може обумовлювати виникнення в країні
дефолту та руйнування фінансової системи.

Обираючи між внутрішніми та зовнішніми кредитора-
ми, слід чітко усвідомлювати, що в умовах нестабільної
політичної та економічної ситуації більш дешеві, на пер-
ший погляд, іноземні позики в результаті девальвації на-
ціональної грошової одиниці можуть лягти непід'ємним
тягарем на бюджет країни та обумовити виникнення ситу-
ації з недостатністю джерел його обслуговування. Робля-
чи вибір на користь внутрішніх позичальників,держава оби-
рає більш дорогі позики, проте захищає себе від подаль-
шого їх здорожчання в результаті курсових коливань. При
цьому одночасно держава має контролювати співвідно-
шення державного боргу до загального обсягу валового

внутрішнього продукту і, у
випадку наближення його
рівня до критичного по-
казника 60 %, вживати
заходи щодо стабілізації
ситуації за допомогою си-
стеми адміністративних та
економічних важелів.

Наочно відношення
внутрішнього і зовніш-
нього державного боргу
України до ВВП, а також
відношення загальної ве-
личини державного бор-
гу до ВВП за 2000 —
2012 роки відображено
на рисунку 2.

Відповідно до наве-
деного рисунку, почина-
ючи із 2000 року, мало
місце як скорочення
відношення загальної ве-
личини державного бор-
гу до ВВП, так і зокрема
внутрішнього та зовніш-

нього державного боргу. І в 2007 році відношення за-
гальної величини державного боргу до ВВП досягло
свого мінімального значення і склало 9,9 %. При цьому
відношення внутрішнього державного боргу до ВВП ста-
новило 2,5 %, а зовнішнього — 7,4 %.

Протягом наступних трьох років спостерігається
істотне зростання частки обох складових державного
боргу України, що в 2010 році досягло рівня 40,1 % до
обсягу ВВП та досить істотно наблизилося до критич-
ної межі 60 %. У наступні два роки співвідношення внут-
рішнього державного боргу України до ВВП залишало-
ся майже на стабільному рівні і складало близько 13,0
— 13,5 %. Одночасно співвідношення зовнішнього дер-
жавного боргу України до ВВП зменшилося на 10,9
відсоткових пунктів і в 2012 році склало 14,8 %.

Все це дає змогу зробити висновки про істотний
рівень впливу на обсяги державних запозичень України
зовнішнього економічного середовища і зокрема фінан-
сово-економічної кризи 2008 року.

Оцінюючи державні запозичення, важливе значення має
характеристика структури державного боргу за видами за-
позичень та за типом кредитора, що дає змогу охарактери-
зувати основні джерела покриття державного бюджету Ук-
раїни. Проаналізуємо динаміку та структуру державного бор-
гу України за період 2008 — 2012 рр. у таблиці 1.

На основі даних, наведених у таблиці, відмітимо, що в
2008 році в структурі державного боргу України 65,8 %
(86,0 млрд грн.) займав зовнішній борг і 34,2 % (44, 7 млрд
грн.) — внутрішній. При цьому заборгованість за позика-
ми, наданими міжнародними фінансовими організаціями
становила 18,8 % (24,6 млрд грн.), заборгованість за по-
зиками, наданими закордонними органами управління —
10,2 % (13,3 млрд грн.), заборгованість, не віднесена до
інших категорій — 36,9 % (48,2 млрд грн.).

Стосовно внутрішнього державного боргу станом на
кінець 2008 року відмітимо, що питома вага заборгова-
ності перед юридичними особами в загальній сумі боргу
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Рис. 2. Динаміка відношення показників державного боргу України
до ВВП за 2000 — 2012 рр.

Джерело: побудовано автором за даними Державного комітету статистики України [8].
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склала 25,6 % (33,5 млрд
грн.) та заборгованість перед
банківськими установами —
8,5 % (11,1 млрд грн.).

Станом на кінець 2012
року відбулися суттєві зміни
як стосовно загальної вели-
чини державного боргу Ук-
раїни, так і його структури.
Так, у 2012 році в структурі
державного боргу України
питома вага зовнішнього
боргу скоротилася до 50,5
%, відповідно внутрішнього
— зросла до 49,5 %.

При цьому заборгованість
за позиками, наданими міжна-
родними фінансовими органі-
заціями склала 21,3 % (83,4
млрд грн.), заборгованість за
позиками, наданими закор-
донними органами управління
— 2,5 % (9,6 млрд грн.), за-
боргованість, не віднесена до
інших категорій — 26,7 % (104,5 млрд грн.). Стосовно
внутрішнього державного боргу станом на кінець 2008
року відмітимо, що питома вага заборгованості перед юри-
дичними особами в загальній сумі боргу зросла до 48,7 %
(190,2 млрд грн.), а заборгованість перед банківськими
установами скоротилася до 0,8 % (3,1 млрд грн.).

Структуру державного боргу за видами запозичень
станом на 31 грудня 2013 року ілюструє рисунок 3.

Відповідно до наведеного рисунка, станом на 31 груд-
ня 2013 року 49,7 % (277,7 млрд грн.) займає заборго-
ваність за внутрішніми облігаціями, 31,0 % (173,4 млрд
грн.) — заборгованість за зовнішніми облігаціями, 13,7
% (76,7 млрд грн.) — заборгованість перед Міжнарод-
ними фінансово-кредитними організаціями, 3,4 % (19,0
млрд грн.) — заборгованість перед Міжнародним валют-
ним фондом, 1,7 % (9,1 млрд грн.) — забргованість пе-
ред іншими країнами та 0,5 % (2,9 млрд грн.) — забор-
гованість перед Національним Банком України.

Проблема управління державним боргом полягає в
забезпеченні платоспроможності держави, реальних дже-
рел його погашення. Використання державою у своїй
фінансовій діяльності залучених на кредитній основі
коштів веде до формування державного боргу і необхід-
ності розроблення системи управління цим боргом. Управ-
ління державним боргом є одним із ключових завдань уп-
равління державними фінансами та являє собою систему
заходів, методів та інструментів бюджетної політики краї-
ни, яка направлена на забезпечення платоспроможності
держави, тобто можливості погашення боргів [3].

Управління державним боргом можна розглядати в
широкому і вузькому аспекті. Під управлінням держав-
ним боргом у широкому аспекті розуміють одну із скла-
дових загальнодержавного управління фінансами, що
здійснюють органи державної влади і управління, суть
якої полягає у визначенні загального рівня бюджетно-
го дефіциту, обсягу державних запозичень, можливос-
тей погашення позик, впливу обсягу державних запози-
чень на грошову масу, що знаходиться в обігу, рівень

інфляції, рівень безробіття, банківські відсотки та до-
цільність реалізації загальнодержавних програм [6].

Під управлінням державним боргом у вузькому ро-
зумінні розуміють систему науково-практичного інстру-
ментарію, що пов'язаний з підготовкою до випуску і
розміщенням боргових зобов'язань держави, регулю-
ванням ринку державних цінних паперів, наданням по-
зик і гарантій [9].

В управлінні внутрішнім і зовнішнім боргом існують
такі особливості: платоспроможність за внутрішніми по-
зиками забезпечується за рахунок внутрішніх джерел; за
зовнішнім боргом — залежить від валютних надходжень.

У науковій літературі виокремлюють наступні мето-
ди управління державним боргом:

1. Конверсія, під якою розуміють зміну дохідності
позик, яка відбувається внаслідок зміни ситуації на фінан-
совому ринку чи погіршення фінансового стану держа-
ви. Тобто конверсія передбачає зміну умов отримання
позики (зменшення величини відсотка, пролонгація чи
скорочення термінів погашення позики, зміна форми по-
гашення, обмін конвертованих облігацій а акції) [3].

2. Консолідація, під якою розуміють один із видів
конверсії, суть якої полягає у трансформації коротко-
строкових зобов'язань у довгострокові і безстрокові,
об'єднання кількох боргів у єдиний з можливою зміною
величини позичкового процента [5].

3. Уніфікація — це метод управління державним
боргом, суть якого зводиться до інтеграції позик або їх
обміну за регресивним співвідношенням з метою спро-
щення системи погашення [6].

4. Відстрочка погашення — це метод управління
державним боргом, згідно з яким відбувається перене-
сення термінів виплати заборгованості, в той же час
припиняється виплата доходу за позиками [1].

5. Реструктуризація — це використання у комплексі
повністю чи частково згаданих вище методів [5].

6. Анулювання боргу, під яким мається на увазі
відмова держави від своїх боргових зобов'язань, що

Таблиця 1. Динаміка та структура державного боргу України
за 2008—2012 рр.

Джерело: побудовано автором за даними Державного комітету статистики України [8].

Показники державного боргу 
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Загальна сума державного боргу 
130690 100,0 323475 100,0 390839 100,0 

Зовнішній державний борг 86023 65,8 181 813 56,2 197 503 50,5 

- заборгованість за позиками, 

наданими міжнародними 

фінансовими організаціями 

24556 18,8 83059 25,7 83442 21,3 

- заборгованість за позиками, 
наданими закордонними органами 

управління 

13281 10,2 11271 3,5 9579 2,5 

- заборгованість за позиками, 

наданими іноземними 

комерційними банками 

1 0,0 15924 4,9 1 0,0 

- заборгованість, не віднесена до 

інших категорій 
48186 36,9 71559 22,1 104482 26,7 

Внутрішній державний борг 44667 34,2 141662 43,8 193337 49,5 

- заборгованість перед 

юридичними особами 
33522 25,6 138356 42,8 190229 48,7 

- заборгованість перед 

банківськими установами 
11145 8,5 3306 1,0 3108 0,8 
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пов'язане з фінансовою неспроможністю дер-
жави чи зміною політичних сил, які з певних при-
чин відмовляються визнати фінансові зобов'я-
зання попереднього уряду.

7. Викуп боргу, тобто надання державі-бор-
жникові можливості викупити свої боргові зо-
бов'язання на вторинному ринку цінних паперів,
із дисконтом за іноземну валюту.

ВИСНОВКИ
Спираючись на міжнародний договір і відсто-

юючи власні національні інтереси, Україна повин-
на також залучити механізми активного управлін-
ня зовнішнім боргом, започаткувавши обмін бор-
гових зобов'язань держави на акції підприємств,
які перебувають у державній власності, погашен-
ня боргів товарними поставками, викуп державних
облігацій на вторинному ринку.

Для врегулювання боргових проблем країн,
переобтяжених зовнішнім боргом, світовою
практикою напрацьовано багато схем, які перед-
бачають зменшення боргового тягаря: до вар-
тості боргових зобов'язань застосовуються
спеціальні знижки, що враховують котирування
цінних паперів на вторинному ринку. Такий
підхід дає переваги для обох сторін: держава-боржни-
ця викуповує свій борг із знижкою, а кредитор одержує
матеріальні або фінансові активи, вартість яких пере-
вищує ринкову вартість боргових зобов'язань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Науково коректне визначення ступеня інтегрова-

ності України у світовий економічний простір може бути
здійснено лише з використанням кількісних показників
(індикаторів). Кожен з них має віддзеркалювати той чи
інший бік надзвичайно складного та багатобічного про-
цесу взаємодії вітчизняної та світової економік. Проте
фронтальне використання такої системи показників не-
можливе і недоцільне з двох причин.

По-перше, кожен з показників, характеризуючи той
чи інший бік явища, у загальному випадку може "жити ок-
ремим життям" (а найчастіше саме так і відбувається). На-
приклад, показник експорту може зростати, що свідчить
про зростання щільності економічних зв'язків України зі
світовою економікою. Натомість показник присутності іно-
земного фінансового капіталу у банківській системі Украї-
ни — навпаки, падати, що свідчить про прямо протилеж-
не, тобто, про послаблення таких зв'язків.

По-друге, невідома порівняльна "важливість" кож-
ного з показників. Одні показники можуть мати порівня-
но більший вплив на процеси в Україні, аніж інші. При
цьому динаміка та тренди показника можуть не відігра-
вати суттєвої ролі.
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INTEGRAL INDEX OF THE DEGREE OF INVOLVEMENT OF UKRAINE INTO THE WORLD
ECONOMY

В статті запропоновано методичний підхід до розрахунку інтегрального індексу ступеня за-

лученості України до світового економічного простору. Адаптовано методи факторного аналі-

зу, вагових коефіцієнтів та зважених сум для розрахунку показника по семи окремих індикато-

рах.

This paper proposes a methodological approach to the calculation of the integral index of

involvement of Ukraine in the world economic space. Adapted the methods of factor analysis, the

weights, the weighted sums for the indicator for the seven individual indicators.
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У результаті узагальнений, інтегральний вплив сис-
теми показників на економіку України без додаткової
обробки виявити неможливо. Тому перед дослідника-
ми постає потреба у використанні додаткового матема-
тичного апарату. Саме шляхам вирішення цієї наукової
задачі й присвячена ця стаття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Останні публікації з тематики застосування інтег-
рального індикатора при вирішенні задач у галузі
економіки стосуються, здебільшого, сфери еконо-
мічної безпеки держави. Зокрема, вагомим дороб-
ком в цій галузі э стаття Сухорукова А. та Харазішвілі
Ю. [1]. Методичним засадам інтегральної оцінки
діяльності регіонів присвячено статтю Ю.  Ха-
разішвілі [2]. Методику розрахунку інтегрального
індикатора для цілей визначення ступеня економіч-
ної безпеки держави викладено у [3]. Методиці оці-
нки впливу експортної торгівлі на стан економічної
безпеки держави з використанням інтегрального по-
казника присвячено доробок Д. В. Венцковського
[4].
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є адаптація методів головних компо-

нент та зважених сум для розрахунку інтегрального
індексу ступеню замученості України до світового еко-
номічного простору.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До індикаторів ступеня інтегрованості України у

світовий економічний простір можна віднести наступні:
1. Співвідношення експорту до ВВП. Індикатор має

відображати процент ВВП, що припадає на експортні
операції. Розраховується як відношення обсягів сукуп-
ного експорту товарів та послуг до реального ВВП з
урахуванням середньорічного обмінного курсу USD /
UAH:

 

i

i

VVP

EXP
I =1 (1),

де  iEXP  — обсяги експорту з України у і-ому році,
 i
VVP  — ВВП в і-ому році.

2. Співвідношення імпорту до ВВП. Розраховується
як відношення обсягів сукупного імпорту товарів та по-
слуг до реального ВВП з урахуванням середньорічного
обмінного курсу USD / UAH:

 

i

i

VVP

IMP
I =2 (2),

де  iIMP  — обсяги імпорту до України у і-ому році,
 iVVP  — ВВП в і-ому році.

3. Співвідношення іноземних інвестицій до загаль-
ного обсягу інвестицій у основний капітал. Індикатор
має відображати участь іноземного промислового ка-
піталу у вітчизняному виробництві товарів та послуг.
Розраховується як відношення щорічного обсягу іно-
земних інвестицій до обсягів основного капіталу з ура-
хуванням середньорічного обмінного курсу USD /
UAH:

 

i

i

OK

II
I =3 (3),

де  i
II  — обсяги іноземних інвестицій у основний ка-

пітал в Україні у і-ому році,  iOK  — обсяги основного
капіталу в Україні в і-ому році.

4. Відношення запозичень держави на міжнародних
фінансових ринках (кредити, боргові цінні папери) до
ВВП. Індикатор має відображати присутність держави
на світовому фінансовому ринку. Розраховується як
відношення зовнішнього боргу сектору державного уп-
равління та органів грошово-кредитного регулювання
до реального ВВП з урахуванням середньорічного об-
мінного курсу USD / UAH:

 

i

i

VVP

ZBD
I =4 (4),

де  i
ZBD  — зовнішній борг сектору державного уп-

равління та органів грошово-кредитного регулювання

у і-ому році,  i
VVP  — ВВП в і-ому році.

5. Відношення запозичень корпоративного сектору
на міжнародних фінансових ринках (кредити, боргові
цінні папери) до ВВП. Індикатор має відображати при-
сутність недержавних суб'єктів господарювання на
світовому фінансовому ринку. Розраховується як відно-

шення зовнішнього боргу інших інституційних секторів
економіки до реального ВВП з урахуванням середньо-
річного обмінного курсу USD / UAH:

 

i

i

VVP

ZBKS
I =5 (5),

де  i
ZBKS  — зовнішній борг інших інституційних сек-

торів економіки у і-ому році,  iVVP  — ВВП в і-ому році.
6. Частка іноземного капіталу у банківському сек-

торі України. Індикатор має відображати частку інозем-
ного фінансового капіталу у банківській системі Украї-
ни. Розраховується як відношення іноземного капіталу
до сумарного статутного капіталу вітчизняної банківсь-
кої системи:

 

i

i

SKBS

IK
I =6 (6),

де  i
IK  — обсяги іноземного капіталу у вітчизняній

банківській системі у і-ому році,  i
SKBS  — сумарний ста-

тутній капітал банківської системи України в і-ому році.
7. Частка грошових переказів заробітчан у ВВП.

Індикатор має відобразити вплив такого явища як тру-
дова міграція на фінансову систему та сукупний
внутрішній попит в Україні. Розраховується як відношен-
ня грошових переказів трудових мігрантів до ВВП з ура-
хуванням середньорічного обмінного курсу USD / UAH:

 

i

i

VVP

GPZ
I =7 (7),

де  iGPZ  — обсяги грошових переказів заробітчан у

і-ому році,  iVVP  — ВВП в і-ому році.
Оскільки властивості соціально-економічних явищ

характеризуються, як правило, множиною ознак (m≥2),
то при упорядкуванні одиниць сукупності виникає не-
обхідність агрегування усіх ознак множини в одну інтег-
ральну оцінку. Агрегування ознак грунтується на так
званій теорії "адитивної цінності", згідно з якою цінність
цілого дорівнює сумі цінностей його складових. Якщо
ознаки множини мають різні одиниці вимірювання, то
адитивне агрегування потребує приведення їх до однієї
основи, тобто попередньої нормалізації.

Відповідно до [1] нормування індикаторів рівня
економічної безпеки та її складових має здійснюва-
тись за максимальними для індикаторів-стимуляторів
та мінімальними для індикаторів-дестимуляторів зна-
ченнями динамічного ряду множини індикаторів з
деяким упередженням (а

норм
), що дозволяє утриму-

вати нормовані значення індикаторів в заданому діа-
пазоні (0,1). Нормування будемо проводити за таким
алгоритмом:

 







=
.,/

;,/

оромдестимулятєyякщоaa

омстимуляторєyякщоaa
z

iiнорм

iнормi

i (8),

Специфіка нашого дослідження полягає у наступ-
ному. З точки зору економіки серед семи запропонова-
них індикаторів є і стимулятори і дестимулятори. На-
приклад, індикатор експорту І1 є стимулятором, тоді як
індикатор імпорту І2 — навпаки, дестимулятором. Навіть
більше, деякі індикатори за певних умов можуть бути
як стимуляторами, так й дестимуляторами, наприклад
індикатор трудової міграції І7.
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Однак з точки зору нашої задачі дослідження, тоб-
то визначення ступеню інтегрованості України у світо-
вий економічний простір, усі сім індикаторів слід роз-
цінювати як стимулятори, хоча не усі з них є стимулято-
рами для економіки. Такий підхід цілком і повністю
відповідає гіпотезі, що занадто щільна інтеграція у світо-
вий економічний простір може йти на шкоду націо-
нальній економіці.

Нормовані значення індикаторів по роках представ-
лені у таблиці 1.

У такому вигляді числові ряди придатні для визна-
чення вагових коефіцієнтів, для чого використовується
метод головних компонент. Побудова моделі головних
компонент здійснюється за допомогою пакета "Статис-
тика" у три етапи:

— розрахунок кореляційної матриці R;
— виокремлення головних компонент і розрахунок

факторних навантажень;
— ідентифікація головних компонент.
Для нашої задачі дослідження ваговими коефіцієн-

тами є такі: І1 — 0,162059, І2 — 0,085700, І3 — 0,116689,
І4 — 0,122129, І5 — 0,168721, І6 — 0,172403, І7 —
0,172298. Як видно, найбільш вагомими індикаторами
залучення України до світового економічного просто-
ру є наступні: І6 (частка іноземного капіталу у
банківській системі України) та І7 (частка грошових пе-
реказів заробітчан у ВВП.

Ще два індикатори (І1 — співвідношення експорту
до ВВП та І5 — відношення запозичень корпоративно-
го сектору на міжнародних фінансових ринках до ВВП)
не набагато їм поступаються.

Решта три індикатори (І2 — співвідношення імпор-
ту до ВВП, І3 — співвідношення іноземних інвестицій

до загального обсягу інвестицій у основний капітал та
І4 — відношення запозичень держави на міжнародних
фінансових ринках до ВВП) за своєю вагомістю дещо
поступаються лідерам.

Після визначення вагових коефіцієнтів можемо пе-
рейти до розрахунку інтегрального індексу. З двох мож-
ливих форм розрахунку інтегрального індексу обере-
мо адитивну (лінійну) форму яке таку, що більш адек-
ватно слугує цілям нашого дослідження:

(9),

де І — інтегральний індекс;
I

i
 — нормалізовані індикатори ступеню інтегрова-

ності України до світового економічного простору;
v

i
 — вагові коефіцієнти. що визначають ступінь вне-

ску i-го індикатора в інтегральний індекс.
Інтегральний індекс ступеню інтегрованості Украї-

ни до світового економічного простору наведено на
рисунку 1. Як видно з рисунку, показник стало зрос-
тає до 2009 року, після чого відбувається його суттєве
зниження. Цей факт можна пояснити загальним підйо-
мом фінансових та товарних ринків протягом 2000—
2008 р., який закінчився фінансовою кризою 2008 р.
Максимальне значення 2009 р. пояснюється певним за-
пізнюванням, яке характерне для більшості економіч-
них процесів.

Зниження індексу протягом 2010—2013 р. означає
послаблення економічних зв'язків України зі світовим
господарством. Наразі можемо лише припустити, що
зниження інтегрального індексу протягом останніх років
зумовлено дією наступних чинників:

Таблиця 1. Нормовані значення індикаторів ступеня інтегрованості України до світового
економічного простору

Джерело: розраховано автором за даними офіційних сайтів НБУ Державної служби статистики [5] та НБУ [6].

Рис. 1. Інтегральний індекс ступеня інтегрованості України до світового
економічного простору
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— несприятливою кон'юнктурою зовнішніх ринків
для експортної продукції вітчизняних підприємств;

— падінням рівня довіри до українських позичаль-
ників з боку зовнішніх кредиторів внаслідок неспромож-
ності своєчасно та в повному розмірі обслуговувати вже
існуючі запозичення;

— певним дорожчанням грошового ресурсу протя-
гом 2009—2010 р., яке мало місце на світових фінансо-
вих ринках;

— погіршенням протягом останніх років інвестиц-
ійного клімату в Україні, що потягло за собою знижен-
ня рівня іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.

Насамкінець зосередимо увагу на такому нюансі. Інтег-
ральний індекс у вищенаведеному вигляді дає уяву про
загальний напрям тренду, тобто констатує факт: щільність
зв'язків України з глобальним простором на певному інтер-
валі у часі зростає чи на іншому, навпаки, знижується. Це
само по собі досить важливо, але недостатньо для вирі-
шення будь-якої задачі дослідження, оскільки не дає
відповіді на запитання: це добре чи погано?

Інше запитання, яке також залишається без від-
повіді, можна сформулювати так: а яким має бути опти-
мальне значення індексу? Для відповіді на ці та ана-
логічні запитання використовують порогові значення,
які відокремлюють оптимальний інтервал від допусти-
мого, а допустимий, своєю чергою, від порогового, який
бажано не перетинати.

Нюанс полягає в тому, що встановлення конкрет-
них порогових значень визначається задачею дослід-
ження. Наприклад, якщо треба описати зв'язок інтег-
рованості у світовий простір з загальним рівнем еконо-
мічного розвитку Україні, порогові значення визнача-
ються на підставі певних критеріїв. Якщо дослідника
цікавить зв'язок вказаного параметру з, приміром, по-
літичною, фінансовою чи іншою стабільністю, критерії
мають бути змінені відповідним чином.

ВИСНОВКИ
Кожен з показників ступеня інтегрованості України

до світового економічного простору віддзеркалює той
чи інший бік надзвичайно складного та багатобічного
процесу взаємодії вітчизняної та світової економік. Про-
те фронтальне використання запропонованої системи
показників неможливе і недоцільне з двох причин: по-
перше, кожен з них впливає на загальну картину індиві-
дуальним чином та, по-друге, невідома порівняльна важ-
ливість кожного з показників. У результаті узагальнений,
інтегральний вплив системи показників на економіку Ук-
раїни без додаткової обробки виявити неможливо.

Для розрахунку інтегрального показника по семи ок-
ремих індикаторах (співвідношення експорту та імпорту до
ВВП, співвідношення іноземних інвестицій до загального
обсягу інвестицій у основний капітал, відношення запози-
чень держави та корпорацій на міжнародних фінансових
ринках до ВВП, частка іноземного капіталу у банківському
секторі України та частка грошових переказів заробітчан у
ВВП) доцільно застосувати факторний аналіз, метод ваго-
вих коефіцієнтів та метод зважених сум. У результаті може
бути розрахований інтегральний індекс ступеню залучення
України до світового економічного простору.

Для винесення оціночних суджень по певній нау-
ковій проблемі на інтегральний індекс мають бути на-

кладені порогові значенні, що відділяють оптимальний
інтервал від допустимого, а допустимий, у свою чергу,
від граничного. Але конкретні порогові значення мають
визначатись для кожної наукової задачі окремо.

Перспективи подальших розвиток у даному напрямі
можуть полягати в удосконаленні методики розрахун-
ку порогових значень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Формування ціни одиниці продукції в умовах ринку
споживача повинно відбуватись не лише з використан-
ням традиційних методів й підходів. Традиційно підгрун-
тям для встановлення ціни є внутрішня калькуляція і при-
буток з врахуванням кон'юнктуроутворюючих чинників
першої групи. Проте на збут та реалізацію продукції за
такою ціною впливатимуть й інші чинники, зокрема кон-
куренція, макро- і мікроекономічні показники, поведін-
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ка споживача та прийнятність ним ціни. Це в свою чергу
детонує використання виробниками маркетингового
інструментарію і методів цінової конкуренції в боротьбі
за споживача, яка характеризується також ціновою дис-
кримінацією на товари та послуги, що реалізуються.
Також слід відмітити і негативні сторони використання
цінової конкуренції: по-перше, підвищення ймовірності
звинувачення у демпінгу; по-друге, постійне зменшен-
ня цін не можливе і в решті може призвести до скоро-
чення прибутків й банкрутства; по-третє, звинувачення
антимонопольного комітету у недобросовісній конку-
ренції тощо.
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Отже, вирішальним чинником для встановлення ціни
пропозиції в першу чергу є структура ринку, яка визна-
чається конкурентною ситуацією на ньому. Як відмічає
Скачков О.М., ціну визначає аналіз споживчого вибору
[2, с. 47]. Безумовно особливо важливо враховувати при
встановленні або зміні ціни реакцію конкурентів (мані-
пулювання цінами). Проте слід зауважити, що постійне
зниження цін не дозволить підприємству забезпечити
гарантований збут і отримати планові прибутки, а з іншо-
го боку, це не є конструктивною збутовою політикою
для стейкхолдерів підприємства-виробника.

На противагу першому, іншим підходом є викорис-
тання методів нецінової конкуренції, коли виробник (по-
середник) привертає увагу і збільшує обсяги продажів,
а відтак, досягає планових показників прибутковості, не
змінюючи ціни. Традиційні методи нецінової конкуренції
грунтуються на: забезпеченні вищої якості товару/по-
слуги, використовуючи технічні інновації; створенні
більш сприятливих умов продажу, оплати і супроводу
товару, наприклад, використовуючи сервісне і гаран-
тійне обслуговування, безплатні консультації тощо. Ми
вважаємо, що ці методи в сучасних умовах господарю-
вання не завжди є економічно обгрунтованими, і перед-
бачають додаткові витрати підприємства на організацію
збуту. Тому в аспекті досліджуваної проблеми, на нашу
думку, є більш доречним використання комплексного
підходу до проблем ціноутворення, який грунтується на
використанні традиційних інструментів в поєднанні з
маркетинговими комунікаціями і особистісними харак-
теристиками маркетингового і збутового персоналу, а
також інструментарію внутрішнього маркетингу та ре-
флексивного управління. Це, на нашу думку, дозволить
не лише привернути увагу покупців, надавши їм відпо-
відну інформацію про існування, споживчі властивості
та цінність товару/послуги, а й спонукати їх до купівлі
за встановленою ціною, а відтак, забезпечить резуль-
тативність операційної діяльності й цінової політики
підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ

Традиційні маркетингові підходи, методи та мето-
дики формування цінової політики висвітлені в працях
закордонних і вітчизняних вчених таких як Котлер Ф.,
Ассель Г., Берман Б., Еванс Дж. Р., Негл Т., Балабанова
Л.В., Корінєв В.Л., Тормоса Ю.Г., Шкварчук Л.О. Сар-
дак О.В., Григорчук Т.В., Білобловський С.В., Безпаль-
ко О.В., Чорноус Л.В., Скригун Н.П., Скачков О.М.,
Лівінський О.М. тощо. Питання, що стосуються сутності
понять "рефлексія" і "рефлексивне управління" з ви-
значенням взаємозв'язків між рефлексією, творчістю й
індивідуальністю людини в аспекті особистісно-змістов-
ної складової дослідженні в роботах таких вчених, як
Шарден П., Кассирер Е., Буземан А., Шаров А.С., Ле-
февр В.А., Денисов А.А., Томас Т.Л., Варламова О.П.,
Степанова С.Ю., Семенов І.М. тощо. Концептуальним
питанням формування системи і моделей внутрішнього
маркетингу приділили значну увагу Гренроос К., Рафік
М., Ахмед П., Беррі Л., Брун М., Шостак М., Держак Н.,
Юлдашева О., Ліщук А., Соловьева Ю., Драчева О.,
Лібман А., Пасєка А., Решетнікова І., Окунєва О. та інші.

Проте слід зауважити, що започатковані й висвіт-
лені в працях зазначених науковців питання не мають
комплексного підходу у дослідженні взаємозв'язків між
рефлексією, інструментарієм традиційного і внутріш-
нього маркетингу та рефлексивного управління в про-
цесах формування й забезпечення результативності
цінової політики підприємства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення взаємозв'язків і оцінка

чинників, що впливають на формування і підвищення
результативності цінової політики підприємства з вико-
ристанням інструментарію рефлексивного управління,
традиційного та внутрішнього маркетингу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Маркетингова діяльність підприємства в першу чер-
гу орієнтована на системне й глибоке дослідження рин-
ку і поведінки споживачів, результати якого дозволять
здійснити аналіз потреб та запитів споживача, місткості,
привабливості та перспективності ринку й оцінити кон-
курентні переваги підприємства на ньому. В забезпе-
ченні сталих конкурентних позицій підприємства на рин-
ку пріоритетними традиційно вважають: якість виробів,
ціну, асортимент, умови поставок і платежів, сервісне
обслуговування, комунікації та рекламу тощо. На нашу
думку, забезпечення ефективної діяльності й посилен-
ня конкурентоспроможності підприємства залежить у
першу чергу від уміння управлінського персоналу орган-
ізувати на високому рівні виробничо-функціональну
складову операційної діяльності та сформувати цінову,
комунікаційну й збутову політику, а також налагодити
тісні взаємовигідні стосунки між співробітниками (внут-
рішніми споживачами) і клієнтами (зовнішніми спожи-
вачами) продукту/послуги підприємства.

Тому ринковими критеріями конкурентоспромож-
ності підприємства є: людський фактор, комунікації і
цінова політика. Основними цілями цінової політики
підприємства є: збільшення частки ринку, поліпшення
фінансових показників підприємства, позиціонування
товару, вплив на конкурентів, визначення цінової стра-
тегії підприємства, розробка оперативних й тактичних
заходів для досягнення стратегічної мети та встановлен-
ня конкретної ціни продажу товару/послуги. Отже, на-
скільки ефективною буде комунікаційна і цінова полі-
тика підприємства, настільки конкурентоспроможним
буде його товар/послуга.

У традиційному маркетингу основними модулями
цінової політики підприємства є:

1) вивчення інформації про ціни на галузевих та су-
міжних ринках (сировини, матеріалів, послуг тощо);

2) виявлення і оцінка чинників, що впливають на ре-
зультативність цінової політики підприємства і з їх вра-
хуванням здійснення прогнозування цін;

3) розробка цінової стратегії та оперативних заходів
для досягнення стратегічних цілей у визначеній фазі
життєвого циклу товару і отримання запланованих при-
бутків підприємством;

4) визначення та встановлення ціни продажу і роз-
робка коригуючих ціну заходів у залежності від ситуації
на ринку.
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Методика визначення оптимального рівня цін вра-
ховує попит на продукцію і чутливість покупців до ко-
ливання цін, витрати на виробництво та реалізацію
продукції, ціни конкурентів. Використання маркетин-
гового інструментарію в процесі ціноутворення доз-
воляє підприємству ще до початку виробництва про-
дукції визначити основні тенденції попиту на конкрет-
ному ринку (сегменті) і встановити ті ціни, які будуть
адекватно сприйняті споживачем. Отже, ціноутворен-
ня, на думку Білобровського С.В., є складовим еле-
ментом системи управління підприємством [1, с. 14].
Тут також слід зауважити, що цінова політика не може
бути ефективною, якщо вона формуватиметься без
використання комплексу маркетингових комунікацій
і встановлення тісних внутрішніх й зовнішніх зв'язків
підприємства зі споживачами й іншими стейкхолде-
рами. В цьому аспекті доцільно використовувати
інструментарій внутрішнього маркетингу і рефлексив-
не управління.

Згідно з моделлю Л.Беррі, характерними ознака-
ми системи внутрішнього маркетингу на підприємстві
є:

— фундаментальне твердження про те, що відно-
шення до персоналу як до "внутрішніх" покупців при-
зводить до змін у відносинах персоналу з менеджмен-
том підприємства, тобто персонал має усвідомлювати
свою важливість у забезпеченні життєдіяльності й опе-
раційної діяльності підприємства, що призводить до
підвищення рівня сприйняття, а не нав'язування прин-
ципів корпоративної культури, професійної самооцінки
персоналу, його лояльності до підприємства/продук-
ту, якості обслуговування і в решті — конкурентних пе-
реваг підприємства на ринку;

— ставлення до персоналу підприємства як до "внут-
рішнього" покупця вимагає, щоб до роботи (виконува-
них функцій) працівники відносились як до будь-якого
іншого продукту підприємства, тобто потреби і бажан-
ня "покупця" приймаються до уваги, і робиться зусилля
для того, щоб зробити продукт (виконувану роботу)
привабливим для "покупця";

— ставлення персоналу до роботи і до товару/по-
слуги підприємства потребує нового підходу від управ-
ління людськими ресурсами й грунтовно залучає засто-
сування техніки внутрішнього маркетингу як для залу-
чення, так і для утримання та підтримки персоналу, ор-
ієнтованого на зовнішнього покупця [10, с. 223—224].

Зазначені вище ознаки системи внутрішнього мар-
кетингу дозволять підприємству підвищити результа-
тивність і продуктивність як персоналу, так і самого
підприємства, його комунікативної, цінової, збутової
політики тощо.

У маркетингу використовуються прийоми і техно-
логії психології при вивчені, формуванні й управлінні
поведінкою споживачів, відтак при розробці цінової
політики підприємства доцільно використовувати еле-
менти рефлексивного управління. Такий підхід у ком-
плексі з інструментами традиціного і внутрішнього мар-
кетингу дозволяє в першу чергу звернути увагу реціпі-
єнта продукту/послуги (внутрішнього і зовнішнього
споживача) на самого себе і на свою свідомість, зок-
рема, на продукти власної активності, а також на будь-
яке їх переосмислення, зокрема, в традиційному сенсі,

на зміст і функції власної свідомості, до складу яких
входять особистісні структури (цінності, інтереси, мо-
тиви), мислення, механізми сприйняття, прийняття
рішень, емоційного реагування, поведінкові шаблони
тощо [12].

У вільній енциклопедії "Вікіпедія", під "рефлексом"
розуміється — автоматична цілісна стереотипна реак-
ція організму індивіда на певний подразник, на зміни
зовнішнього середовища або внутрішнього стану, яка
здійснюється при обов'язковій участі центральної не-
рвової системи [11]. З точки зору психології "рефлек-
сія" охоплює такі види діяльності, як: зіставлення умов
та цілей, виявлення засобів і способів перетворення
об'єкта за певних обставин і впливу середовища, ви-
значення цілей та інструментів їх досягнення, розробка
покрокової стратегії, облік та обробка зворотної інфор-
мації [13].

Як відмічає П'єр Тейяр де Шарден, "рефлексія —
це набута свідомістю здатність зосередитися на само-
му собі й оволодіти самим собою як предметом" [14;
12]. В аспекті досліджуваної проблеми, на нашу думку,
буде більш доречним твердження Ернста Кассирера про
те, що: "рефлексія полягає в здатності виокремлювати
із усього нерозчленованого потоку чуттєвих феноменів
деякі стійкі елементи, щоб, ізолювавши їх, зосередити
на них увагу" [15].

Отже, дефініцію "рефлексія" в маркетингу слід
розглядати як інструмент управління "рефлектую-
чою" особою, її особистісними особливостями, емо-
ційними реакціями і когнітивними уявленнями, що
власне може бути покладено в основу предметно-
рефлексивних відносин або рефлексивного управ-
ління.

Автор і основоположник теорії рефлексії свідомості
та рефлексивного управління Лефевр В.О., відмічає, що
рефлексивне управління — це спеціальний вплив на су-
противника з метою схилити його прийняти рішення, зу-
мовлене контролюючою стороною. Згідно з теорією Ле-
февра В.О., сутність рефлексивного управління поля-
гає у використанні можливостей суб'єкта "свідомо кон-
струювати образи себе та інших". Лефевр В.О. також
запропонував використовувати математичний підхід у
соціальній психології, при цьому, на його думку, клю-
чова роль повинна залишатись за рефлексією, оскіль-
ки здатність суб'єкта усвідомлювати себе, свої думки, а
також мати уявлення про думки інших суб'єктів є важ-
ливою складовою процесу моделювання поведінки лю-
дини [6; 12]. Такий підхід, на нашу думку, доцільно ви-
користовувати при формуванні цінової політики підприє-
мства, яке орієнтується не лише на організацію й забез-
печення збуту виготовленої продукції, а в першу чергу
на задоволення потреб споживача і формування його
лояльності.

Розроблену Лефевром В.О., математичну модель
теорії рефлексивних ігор також доцільно використову-
вати в побудові системи внутрішнього маркетингу, ос-
кільки вона будується на принципі заборони егоїзму:
"Кожен суб'єкт, переслідуючи свої особисті інтереси,
не може наносити збиток групі, членом якої він є…
Суб'єкт може піти проти інтересів групи, якщо при цьо-
му він не переслідує свої індивідуальні інтереси і гото-
вий піти на жертви" [16].
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Отже, використання рефлексивно-
го управління в процесі формування і
реалізації цінової політики підприєм-
ства має на меті здійснення непрямого
впливу на формування потреби і на за-
безпечення вибору споживачем продук-
ту фірми за запропонованою ціною, за
основної умови, що неможливо зруйну-
вати його здатність усвідомлення і
здійснення цього вибору. При цьому
ефективність рефлексивного управлін-
ня буде залежати від якості управління
поведінкою споживача, формуванням
потреби і його вибором, у тому числі за
ціною [5, с. 72].

На думку Длігача А.О., рефлексив-
не управління є однією з найбільш зба-
лансованих моделей управління, з точ-
ки зору врахування інтересів стейкхол-
дерів. Як відмічає автор, симбіоз інстру-
ментарію рефлексивного управління і традиційного мар-
кетингу дозволяє сформувати концепцію системно-реф-
лексивного маркетингу, сутність якої полягає в з'ясу-
ванні, актуалізації, формуванні, узгодженні й реалізації
інтересів сторін, що призводить до самореалізації рин-
кових механізмів [8].

Системно-рефлексивний маркетинг поширюється на
різні рівні прийняття управлінських рішень, що визна-
чаються рангом рефлексії. Рангом системної рефлексії
є ступінь усвідомлення об'єкту управління, охоплення в
процесі ситуаційного аналізу та формування управлінсь-
ких рішень впливових інтересів суб'єктів ринкових відно-
син.

Длігач А.О. пропонує вирізняти наступні ранги:
організація процесу збуту товару/послуги; формуван-
ня маркетингу відносин; формування попиту, стимулю-
вання збуту та управління поведінкою споживача; ви-
користання інструментарію класичного маркетингу
(комплекс маркетингу, позиціонування, функціональні
маркетингові стратегії); застосування категорійного
управління; використання інструментарію стратегічно-
го маркетингу (узгодження інтересів стейкхолдерів
шляхом формування стратегічного бачення); стратегіч-
не управління з позиції фактичного власника бізнесу;
сприйняття ринку як об'єкта управління [9, с. 45—46].

Використання такого підходу дає можливість дійти
висновку, що управління операційною діяльністю
підприємства на засадах системно-рефлексивного мар-
кетингу дозволяє фактичному власнику бізнесу як од-
ному зі стейкхолдерів, що має найбільший ранг систем-
ної рефлексії (тобто має систематичне найточніше уяв-
лення про об'єкт управління, інтереси інших стейкхол-
дерів та його оточення) визначити і реалізувати свій
власний інтерес шляхом його узгодження з інтересами
інших стейкхолдерів задля досягнення поставлених
цілей і отримання планових показників прибутковості
підприємства. Це в свою чергу дозволяє визначити на-
прям застосування та перетворення об'єкту управління
(принцип системної рефлексії) і включити інших стейк-
холдерів в об'єкт управління (принцип маркетингу).

В аспекті викладеного вище дефініцію "результа-
тивність" слід розглядати як відображення й оцінку

здатності служб і підрозділів підприємства досягати
поставлених цілей (оперативних і стратегічних) та задач
у рамках місії та корпоративної стратегії.

Також поняття результативність доцільно викорис-
товувати для встановлення взаємозв'язку між резуль-
татом і цілями, що поставлені перед підприємством.
Результативність, по суті, є одним із показників, що виз-
начають конкурентоспроможність і ефективність робо-
ти підприємства. Відтак, результативність цінової по-
літики відображає можливість підприємства досягати
цілей, пов'язаних зі збутом, і в цілому з ефективністю
маркетингової діяльності підприємства. З іншого боку,
результативність — це міра точності управління, яка
характеризується досягненням очікуваного стану об'єк-
та управління (мети управління або рівнем наближення
до неї) [17, с. 38]. Схематично результативність цінової
політики підприємства наведено на рис. 1.

Отже, використання зазначених вище інструментів
і економічних категорій дозволить підприємству з ви-
користанням традиційного маркетингового інструмен-
тарію й індивідуально-орієнтованого на внутрішнього
та зовнішнього споживача підходів досягти найвищої
результативності управління персоналом, операційної
діяльності й цінової політики підприємства.

ВИСНОВКИ
Застосування системно-рефлексивного маркетингу,

як нової парадигми маркетингового управління, в по-
єднанні з інструментарієм традиційного і внутрішнього
маркетингу в діяльності підприємства сприятиме конст-
руктивному вирішенню проблем побудови взаємовигі-
дних відносин між менеджментом підприємства й стей-
кхолдерами, реалізації механізму створення умов для
узгодження інтересів та посиленню усвідомлення су-
б'єктами управління об'єкту управління і власних інте-
ресів по відношенню до нього, формуванню поведінки
споживачів і розробці ефективної цінової політики. Ви-
користання такого комплексного підходу в процесах
формування цінової політики підприємства й забезпе-
чення її результативності дозволяє розробити стратег-
ічне бачення та корпоративну стратегію з урахуванням
потреб і запитів як внутрішніх так і зовнішніх споживачів,
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Рис. 1. Результативність цінової політики підприємства
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підвищити ефективність операційної діяльності. В свою
чергу це сприятиме підвищенню конкурентоспромож-
ності підприємства в ринковому середовищі, що власне
дозволяє формувати споживчі потреби, нові ринки та
правила гри на них.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕРСПЕКТИВНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
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INNOVATION BASIS OF PERSPECTIVE MODERNIZATION OF THE SYSTEMS
OF MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES OF UKRAINE

Розглянуто переваги впровадження інноваційних принципів модернізації в системі керування при-
родними ресурсами України. Визначено, що основу для управлінського інструментарію становлять кон-
цептуальні підходи "зеленої" і "синьої" економіки. Встановлено, що базові підходи до модернізації си-
стеми управління включають впровадження кластерно-корпоративної форми структурного управління
природними ресурсами, імплементацію в систему управління природними ресурсами механізмів ком-
плексної економічної оцінки природних ресурсів, організаційні структурні зрушення зі зміною форм
власності на природні ресурси на муніципальну й корпоративну й впровадженням новітніх інструментів
і форм менеджменту — сек'юритизації ресурсів, корпоративних, кластерних, проектних та інших інно-
ваційних програмних і економічних методів управління природними ресурсами й т.п. Визначено, що
модернізація системи управління природними ресурсами повинна передбачати створення високо-
ефективної інфраструктури повноцінного залучення природних ресурсів у господарський процес че-
рез їх капіталізацію, включаючи фінансову складову, пов'язану з корпоративними формами управлін-
ня природокористуванням. Запропоновано модернізацію системи управління природними ресурсами
через впровадження механізмів корпоративної соціальної й екологічної відповідальності й впровад-
ження системи стандартів серії ISO 14000, у т.ч. стандартів оцінки еколого-економічної ефективності
господарювання ISO 14045, параметрами яких є організаційна структура й розподіл відповідальності в
системі корпоративного менеджменту на основі механізмів державно-приватного партнерства.

The advantage of the introduction of innovation principles of modernization of the managerial system of
natural resource sphere of Ukraine is considered. There is determined that conceptual innovation approaches
of "green" and "blue" economy forms the basis of this management toolbox. There is considered that basic
approaches to modernization of managerial system includes: introduction of cluster-corporative form of
structural management in natural resources sphere, implementation of the complex economic estimation of
natural resources in the system mechanism of management of natural resources, organizing of structure
shifts with change of the property categories on municipal and corporative forms of property and introduction
the most latest instrument and forms of management — the securitization of natural resources, corporative,
cluster, project and other innovation programming and economic methods of management of natural resources
etc. It is determined that the modernization of managerial system of natural resources must provide creation
of the high effective infrastructure of full-fledged attraction of natural resources in economic process through
capitalization of them, including financial component, connected with corporative forms of natural resources
management. There is offered modernization of managerial system of natural resources through introduction
of mechanism of the corporative social and ecological responsibility and introducing of the system of standards
series ISO 14000, including standard of estimation of the ecological-cost-performance of management ISO
14045, with such parameters as an organizing structure and dispersion of responsibility in the system of
corporative management, which is based on a mechanism of the state-quotient partnership.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ ТА АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Чергова Конференція Організації Об'єднаних Націй
по сталому розвитку "Рио+20", що відбулася 20-22 черв-

Ключові слова: структурне управління, кластер, корпорація, інфраструктура, сек'юритизація, дер-
жавно-приватне партнерство.

Key words: structure management, cluster, corporation, infrastructure, securitization, state-quotient partnership.

ня 2012 р. в Ріо-де-Жанейро, підтвердила курс на ста-
лий розвиток зі встановленням певних нових акцентів,
зокрема, на створенні управлінських засад сталого роз-
витку. В світлі рішень Саміту щодо національних тен-
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денцій сталого розвитку України в контексті вказаних
світових течій, надзвичайно важливими є стратегічні зав-
дання створення корпоративних інститутів природоко-
ристування; фінансових засад сталого розвитку тери-
торій через відповідні розподільчі та акумулятивні ме-
ханізми; ринкового механізму структурного управління
природокористуванням; систем відповідального госпо-
дарювання та справедливого розподілу, а також соціаль-
но та екологічно відповідального господарювання на
основі використання механізмів корпоративної соціаль-
ної та екологічної відповідальності. Таким чином, в су-
часних умовах вимагає суттєвого удосконалення систе-
ма управління природними ресурсами в частині розбу-
дови просторової-орієнтованої інноваційної економіки.
На її засадах мають бути сформовані новітні підходи до
природокористування, оцінки ресурсів, капіталізації при-
родних активів; створені відповідні організаційні інстру-
менти високоефективного використання у виробничому
процесі елементів природних ресурсів (земельних, вод-
них, лісових, мінеральних та ін.) окремо та в комплексі;
застосовані ефективні важелі управління природно-ре-
сурсною базою та виробництвом; забезпечені адекват-
ний розподіл капіталів в системі використання природ-
них активів, безпека природокористування і сталого роз-
витку природно-ресурсної бази за державної підтримки
та на основі ділової ініціативи і взаємної відповідальності
широкого кола учасників природно-ресурсних відносин
на користь суспільства і природи.

Серед дослідників інноваційних підходів до управл-
іння природокористуванням, зокрема просторового,
кластерного, структурного, корпоративного підходу до
управління природними ресурсами, а також питань кор-
поративної відповідальності і фінансування природоко-
ристування, муніципального управління природокорис-
туванням можна виділити наступних вітчизняних та за-
рубіжних авторів: І.К. Бистрякова, Ю.М. Богму, М.П. Вой-
наренко, І.О. Драгана, О.С. Ковальова, М.П. Мальску,
Ю.В. Міхєєва, М.Е. Портера, В.В. Пилипіва, С.І. Соколен-
ко, Г.Р. Хасаєва, М.А. Хвесика, Г.Ю. Штерна та інших.
Однак питанням розробки комплексного управлінсько-
го механізму, який включав би в себе інституціональні
аспекти, оцінку та капіталізацію ресурсів, складову
фінансового менеджменту, питання екологічної відпов-
ідальності та об'єднував би найновіші досягнення сучас-
ної теорії управління в єдине ціле не приділяється дос-
татня увага дослідників.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілі статті: розробка концептуальних засад створен-

ня кластерно-корпоративного механізму управління роз-
витком природно-ресурсних господарських комплексів
в системі національного господарства на основі ме-
ханізмів капіталізації природничого сектора економіки.
Результати наукових досліджень матимуть практичний
характер і розкривають сутність, зміст і послідовність
впровадження кластерно-корпоративної схеми відпові-
дального й економічно-ефективного структурного управ-
ління територіальним природним капіталом в системі
ринкової економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Модернізація системи управління природними ре-

сурсами передбачає створення таких умов економічно-
го середовища, які б повноцінно реалізовували концеп-
цію сталого розвитку природно-економічних систем за
рахунок як адміністративних і організаційних, так і дієвих

у розвинутому ринковому середовищі економічних, у т.ч.
фінансових, механізмів, що забезпечуватимуть і високі
екологічні та соціальні ефекти. Основним управлінським
інструментарієм, за допомогою якого розбудовувати-
меться природокористування розвитку, враховуючи еко-
логічні й соціальні пріоритети зростання, є принципи еко-
логічного менеджменту, що розкривається у концепту-
альних підходах "зеленої" та "синьої" економіки. Так, з
одного боку, це розвиток керованої "зверху до низу" "зе-
леної" економіки з таким інструментарієм, як екологічні
обмеження й податки, екологічна стандартизація, капі-
талізація природно-виробничих відносин, державне
втручання й видатки на охорону навколишнього сере-
довища, цільові програми бюджетного розвитку соціаль-
ної сфери, глобальні ініціативи та їх підтримка на націо-
нальному рівні.

З іншого боку, це принципи "синьої" економіки, ос-
новним напрямом впровадження яких є рух "знизу до
верху" — екологічні стимули, всебічна підтримка еко-
логічних, та соціальних бізнес-ініціатив, стимулюван-
ня розвитку екологічно безпечного безвідходного ви-
робництва на малих та середніх підприємствах, аль-
тернативної, малої енергетики, органічної промисло-
вості і сільського господарства, муніципалізація та ре-
гіоналізація еколого-економічних відносин, розвиток
корпоративної соціальної й екологічної відповідаль-
ності.

Виходячи зі сказаного, можна сформулювати базові
підходи до модернізації системи управління природни-
ми ресурсами, відповідно ідеологемі і завданням стало-
го розвитку національного господарства. Вони включа-
ють у себе наступні положення.

По-перше, в організаційному аспекті це створення у
сфері природокористування дієвої системи керованих і
контрольованих на державному і місцевому рівні за уча-
стю державних і місцевих органів влади господарських
інститутів, функціонування котрих забезпечувало б ком-
плексне, ефективне з економічної, соціальної та еколо-
гічної точок зору господарювання. Дане завдання реал-
ізовуватиметься через структурний, у даному випадку —
кластерно-корпоративний підхід до природокористуван-
ня на різних просторових рівнях — державному, регіо-
нальному та місцевому. Основними перевагами кластер-
но-корпоративної форми структурного управління при-
родними ресурсами є: здійснення адекватної передінве-
стиційної оцінки природних ресурсів; удосконалення
існуючих систем їх обліку; ефективне визначення, вилу-
чення та перерозподіл ресурсної ренти; розвиток рин-
ково-фінансової складової; інноваційно-технологічне
оновлення виробництв, широкі можливості щодо впро-
вадження екологічних стандартів; забезпечення комп-
лексного ефекту через механізми вертикальної та гори-
зонтальної інтеграції кластерів — корпорацій; ефектив-
на природоохоронна діяльність, використання екологі-
чної ренти; створення механізму ефективної ринкової
капіталізації природних ресурсів; забезпечення прозо-
рості ринкового процесу шляхом внутрішнього корпо-
ративного, зовнішнього незалежного та державного
аудиту; сек'юритизація ресурсокористування, диферен-
ціація управління і використання природних ресурсів від
фактора власності; вирішення в межах чинного законо-
давства проблеми ефективної власності, створення
підгрунтя для активізації розвитку муніципальної влас-
ності на природні ресурси місцевого значення тощо. Кла-
стерно-корпоративний механізм здатен імплементувати
в господарську діяльність принципи одночасно і "синьої",
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і "зеленої" економіки, надати їм дієву організаційно-
структурну форму, яка охоплює всі три просторові вим-
іри управління природними ресурсами — загальнодер-
жавний, регіональний і місцевий (муніципальний). Крім
того, корпоративна форма управління надає широкі
можливості щодо взаємовигідного узгодження інтересів
усіх учасників природно-ресурсних відносин.

По-друге, це імплементація в систему управління при-
родними ресурсами на державному та регіональному
рівні механізмів капіталізації природних ресурсів на ос-
нові їх комплексної економічної оцінки. В системі управ-
ління природними ресурсами комплексна економічна
оцінка природних ресурсів може проводитися з метою
як обліку їх вартості, так і для сек'юритизації природ-
них ресурсів, корпоратизації природокористування;
удосконалення податкової системи країни та поповнен-
ня бюджетів усіх рівнів впровадження інноваційних форм
природно-ресурсного менеджменту та обгрунтування
стратегій соціально-економічного розвитку регіонів та
країни в частині розвитку природно-ресурсного потенц-
іалу, включення показників економічної оцінки природ-
них ресурсів у систему соціально-економічних відносин
у суспільстві. Щодо цього необхідно зауважити, що в си-
стемі управління природно-ресурсною базою комплек-
сна економічна оцінка природних ресурсів перш за все
має створити можливість для суттєвого удосконалення
системи показників управлінського контролю викорис-
тання і охорони природних ресурсів (земельних, водних
лісових та ін.), тобто поряд з показниками фізичних об-
сягів і структурних співвідношень між ресурсними скла-
довими або приросту запасів і обсягів їхнього видобут-
ку й погашення, комплексна оцінка природного капіта-
лу надасть змогу розглядати вартісні показники, які доз-
воляють оцінювати інвестиційну активність, захист від ри-
зиків і природно-ресурсне страхування, еколого-еконо-
мічну ефективність діяльності підприємств, інституціо-
нальну структуру природокористування тощо.

По-третє — це інституціональні перетворення в при-
родокористуванні, які стосуються як організаційних
структурних зрушень, так і зміни форм власності на при-
родні ресурси, впровадження прогресивних їх форм (му-
ніципальної, корпоративної власності) в сфері ре-
гіонального господарства з використанням новітніх
інструментів і форм менеджменту, сек'юритизацією ре-
сурсів, впровадженням корпоративних, кластерних, про-
ектних та інших інноваційних програмних та економіч-
них методів управління природними ресурсами, вклю-
чаючи формування фондів (на кшталт фондів суверен-
ного добробуту територій) на відновлення, охорону, вив-
чення ресурсів, обгрунтування інвестиційних витрат і ре-
гулювання інвестиційних потоків, оцінку соціально-еко-
логічної ефективності інвестиційних проектів і програм,
зіставлення їх зі світовими стандартами тощо. Особли-
вої уваги при цьому потребує розбудова муніципальних
форм управління природними ресурсами та галузями, в
яких активно використовується природно-ресурсна база
розвитку територій. Сучасні уявлення конституційного
права європейських держав, Євросоюзу тощо про місце-
ве самоврядування та територіальний розвиток перед-
бачають, що муніципалітет є публічно-правовою корпо-
рацією, самоврядною громадою із правами юридичної
особи. Поки що в Україні таких структур не створено,
об'єктивно існують місцеві органи влади та органи місце-
вого самоврядування з відповідним розподілом повно-
важень. Конституційне поле України, проте, не протирі-
чить ідеї муніципального управління. Шляхом законо-

давчого запровадження муніципальної власності, суттє-
вого розширення бази оподаткування муніципальними
податками або введенням єдиного муніципального по-
датку, передачі до муніципальної власності частини май-
на, що перебуває у загальнодержавній та комунальній
власності і виконує важливі соціально-економічні функції
життєзабезпечення територіальних колективів, може
бути забезпечено зміцнення економічних основ місце-
вого самоврядування. Доцільною є передача до муніци-
пальної власності значної частини земель та інших при-
родних ресурсів (водних, лісових масивів, рекреаційних
територій, родовищ корисних копалин) міст, селищ, сіл
та інших адміністративно-територіальних одиниць з роз-
робкою відповідних законодавчих актів, що визначати-
муть статус муніципальних об'єктів, регламентуватимуть
право органів місцевого самоврядування на вільне ко-
ристування та володіння або спеціальне користування
майном муніципальної власності чи муніципального
підпорядкування, впровадження муніципального
підприємництва у сфері використання природних комп-
лексів на засадах державно-приватного партнерства [1,
с.162—165].

По-четверте — модернізація системи управління
природними ресурсами передбачатиме створення висо-
коефективної інфраструктури повноцінного залучення
природних ресурсів у господарський процес через капі-
талізацію ресурсів. Це передбачає забезпечення ефек-
тивного управління природними активами через відпов-
ідну фінансову складову, пов'язану з корпоративними
формами управління природокористуванням, інститути
спільного інвестування, фінансовий ринок, біржову та по-
забіржову фондову торговельну систему; формування
потоків фінансових ресурсів, спрямованих на ефектив-
не використання й відтворення природного капіталу, от-
римання й розподіл на користь усіх учасників природ-
но-ресурсних відносин ренти від ресурсокористування.
Цей процес вимагає сек'юритизації природних ресурсів,
виділення в системі управління природними ресурсами
в окрему складову таких об'єктів управління, як фінан-
сові активи природно-ресурсного походження та ство-
рення для них відповідної фінансової управлінської
інфраструктури (за типом фондів суверенного добробуту
або фондів сталого розвитку територій), яка забезпечує
ефективну паритетну участь державної, регіональної та
місцевої влади, суб'єктів природокористування та бізне-
су в управлінні природно-ресурсними комплексами, ре-
гулюванні їх розвитку, фінансуванні необхідних приро-
доохоронних та інших програм розвитку природно-ре-
сурсного потенціалу. З цього приводу заслуговує на увагу
для реалізації у нас в країні ідея фондів суверенного доб-
робуту. Термін "фонд суверенного добробуту" (англ.
SWF, укр. ФСД) використовується з 2005 р. Міжнарод-
ний валютний фонд у своєму дослідженні визначає фонд
суверенного добробуту (ФСД) як спеціальний інвестиц-
ійний фонд, що створений або належить уряду для збе-
реження зарубіжних активів держави для довгостроко-
вих цілей. ФСД є державним інвестиційним механізмом,
що знаходиться у власності уряду, фондований в активи
в іноземній валюті. У Росії наразі функціонує два таких
фонди, один з яких є стабілізаційним фондом, інший —
фондом майбутніх поколінь. Після заснування перших
cтабілізаційних фондів у 50-х роках (Кувейт), їх кількість
починає суттєво зростати. Насьогодні країни Перської
затоки володіють приблизно 45% від сукупних активів
фондів суверенного добробуту. В 70-і рр. ФСД були
створені у Канаді і США, в останні десятиліття сировинні
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фонди суверенного добробуту в створені, зокрема у Ка-
захстані, Алжирі, Венесуелі, Росії, Анголі, Нігерії, Па-
пуа Новій Гвінеї та у США (у штаті Північна Дакота). На
сьогоднішній день кількість таких фондів у всьому світі
досягає 70 одиниць. В Україні можливим є створення
ФСД на основі доходів як від мінеральних ресурсів, так
і від використання в економіці земельного, водного та
лісового капіталу, від рекреаційної діяльності тощо.

За своєю сутністю це повинен бути одночасно кон-
трольно-фінансовий, акумулюючий та консультативний
орган, основними функціями котрого у фінансовій
сфері мають стати акумуляція коштів на інвестиційні
проекти, тобто створення необхідного фонду інвесту-
вання, залучення інвесторів на комерційній основі, роз-
поділ виділених на природокористування державних та
місцевих коштів, встановлення ставок обов'язкових
відрахувань для фінансових компаній, що використо-
вують інструменти, похідні від природно-ресурсного
капіталу з подальшим спрямуванням акумульованих
коштів на розвиток природно-ресурсних комплексів
відповідних територій. Такі інститути можуть виконува-
ти й контрольні та консультативні функції, наглядати
за виконанням свої функцій фінансовими та госпо-
дарськими суб'єктами господарювання, проводити тен-
дери інвестиційних проектів у сфері природокористу-
вання тощо. Подібні фонди, будучи за своєї фінансо-
вою сутністю позабюджетними, проте, можуть викори-
стовувати і бюджетні кошти місцевого та загальнодер-
жавного рівня для виконання актуальних завдань ста-
лого екологічного, економічного та соціального розвит-
ку територій, орієнтованих на потреби пересічного гро-
мадянина.

По-п'яте — модернізація системи управління при-
родними ресурсами передбачатиме створення системи
екологічно-відповідального господарювання через ви-
користання механізмів корпоративної соціальної та
екологічної відповідальності та впровадження системи
екологічних (за сучасним баченням — фактично еко-
лого-економічних) стандартів. Сфера корпоративної
екологічної відповідальності (КЕВ) пов'язана з достат-
ньо широким спектром видів діяльності — видобуван-
ням ресурсів, їх поліпшення, експлуатацію в якості дже-
рел сировини і засобів праці, відтворення, охорону
тощо і входить в більш широке поняття, яке на сьогодні
визначається як корпоративна соціальна відпові-
дальність (КСВ). За своєю метою КСВ покликана забез-
печити урахування інтересів усіх учасників бізнес-про-
цесу. КСВ діє як фактор бізнесу через системний, ком-
плексний і кумулятивний (синергетичний) ефект, забез-
печуючи підтримку бізнесу з різних боків — спожива-
ча, місцевої та держаної влади, дочірніх та спорідне-
них бізнес-структур і навіть конкурентів за допомогою
добровільного прийняття на себе компанією певних,
взаємовигідних для багатьох сторін зобов'язань. За
фактом, як і багато сучасних концепцій бізнесу, КСВ
не є закінченим і сформованим набором норм і пра-
вил, а носить скоріше рекомендаційний характер. За
багатьма визначеннями, КСВ — це більше відповідаль-
ний перш за все перед самим собою і перед соціумом
бізнес, який відкриває корпоративні соціальні можли-
вості, аніж концепція дотримання певних правил за-
конодавства і бізнес-поведінки, закріплених у вигляді
загальновизнаних норм. КЕВ, як складова КСВ — це
концепція прийняття на себе більшої, аніж це визнано
в законах, нормах і правилах відповідальності за певні
екологічні аспекти бізнес-діяльності з метою забезпе-

чення вищої, ніж у конкурентів еколого-соціальної
цінності пропонованих на ринку товарів і послуг, досяг-
нення інтегрального, системного ефекту від господа-
рювання, у т.ч. в таких напрямах, як поліпшення загаль-
ної культури господарської діяльності, досягнення соці-
альних та екологічних ефектів з особливим наголосом
на охороні довкілля, її принципи (гарантування екобез-
пеки, ресурсозбереження, дотримання екологічних
правил) органічно входять в систему КСВ [2, с. 308].
Прикладами такої відповідальності можуть бути прий-
няття на себе зобов'язань не приймати участі у вироб-
ництві товарів чи послуг, що здатні нанести шкоду дов-
кіллю, мінімізовувати шкоду, що наноситься виробниц-
твом природним системам, охороняти та відновлювати
певні природні компоненти, не застосовувати у вироб-
ництві товарів і при наданні послуг інгредієнти, що
здатні нанести шкоду життю, здоров'ю людини, дотри-
муватися етичних норм і правил, випускати на ринок
соціальні товари за зниженими цінами, приймати участь
у соціальних програмах допомоги певним верствам на-
селення тощо, екологічних програмах відновлення та
розвитку природних комплексів. Коло осіб — суб'єктів
економічних відносин, на яких може поширюватись
КСВ, є достатньо широким. Це і замовники, постачаль-
ники, працівники, акціонери, державні та місцеві орга-
ни влади, суспільні організації та інші зацікавлені сто-
рони соціально-економічної сфери.

З нашої точки зору, в діяльність корпорацій з управ-
ління природокористуванням з метою забезпечення кор-
поративної екологічної відповідальності доцільно впро-
вадити стандарт ISO 14000 — міжнародний стандарт зі
створення системи екологічного менеджменту. Специф-
іка екологічного менеджменту в діяльності корпоратив-
них форм управління природокористуванням має перш
за все враховувати обидва — господарський (бізнесо-
вий) та територіальний природно-економічні спекти. З
таких поглядів, екологічна складова корпоративної
відповідальності в природокористуванні — це ініціатив-
на й результативна діяльність економічних суб'єктів,
спрямована на досягнення з однієї сторони — власних
господарських, у т.ч. — фінансових цілей, проектів і про-
грам на основі екологічної безпеки та відповідальності
виробництва, а з іншої сторони — цілей екологічно зба-
лансованого розвитку природно-ресурсних комплексів
території. Діяльність корпорації з управління природни-
ми ресурсами має фактично два рівноцінні фокуси ува-
ги — внутрішній господарський та зовнішній — до стану
природних ресурсів і довкілля у цілому, як об'єкта гос-
подарювання. Парадигмою екологічно та соціально
відповідального корпоративного природокористування
є поєднання принципів "синьої" та "зеленої" економки,
орієнтованих на формування й розвиток екологічної
культури та технологій виробництва, форм життєдіяль-
ності людини в умовах пріоритетного розвитку фінансів
природокористування та різних видів активного контро-
лю за використанням природних ресурсів — державно-
го, корпоративного та громадського.

З огляду на завдання модернізації системи управ-
ління природи ресурсами, включаючи корпоративні
його форми, в діяльність корпорацій з управління при-
родокористуванням з метою забезпечення корпоратив-
ної екологічної відповідальності необхідно впровади-
ти стандарт ISO 14000 [3] — міжнародний стандарт зі
створення системи екологічного менеджменту. Стан-
дарти серії ISO 14000 розроблені з метою впроваджен-
ня згідно тому ж самому принципу "Роби-Контролюй-
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Впливай" (PDCA), який лежить в основі всіх стандартів
ISO з систем менеджменту якості. Серія стандартів ISO
14000 у цілому надає інструменти для оцінки екологіч-
них чинників господарювання, управління вирішенням
екологічних проблем у бізнес-структурах і оцінки еко-
логічної результативності господарювання. Разом ці
інструменти можуть забезпечити відчутні економічні ви-
годи, включаючи в себе зниження рівня використання
сировинних ресурсів, зниження споживання енергії,
поліпшення екологічної ефективності виробничого про-
цесу, скорочення відходів і видатків на їх утилізацію,
використання вторинної сировини тощо. На перспек-
тиву передбачається також впровадження системою
цих стандартів оцінки еколого-економічної ефектив-
ності господарювання (ISO 14045). Стандарти серії ISO
14000, таким чином, включають себе оцінку економіч-
них, екологічних і соціальних чинників природокорис-
тування, забезпечуючи дотримання принципу триєд-
ності екологічного, соціального та економічного пріо-
ритетів господарювання згідно з концептом сталого
розвитку. Слід наголосити на тому, що стандарт систе-
ми екологічного менеджменту відходить від системи по-
казників як базової ознаки якості (показники гранич-
них забруднень довкілля, вмісту певних речовин у про-
дукті встановлюються національними компетентними
органами і впроваджується законодавством), а є спря-
мованим на інституціональну основу господарювання,
а саме: створення такої системи управління організа-
цією, що займається природокористуванням, в якій за-
безпечується відповідне еколого-орієнтоване вироб-
ництво, охорона, відновлення довкілля тощо. Ключо-
вими параметрами стандарту є організаційна структу-
ра і розподіл відповідальності в системі корпоративно-
го менеджменту.

Як підсумок, необхідно зазначити, що за нашим ба-
ченням, природні ресурси в модернізованій системі уп-
равління ними створюють потужне інституціональне та
фінансове підгрунтя для новітнього типу екологічно ор-
ієнтованої економіки кластерно-корпоративного типу з
високими рівнями вертикальної (держава-регіон-муніци-
палітет) та горизонтальної (міжгалузевий процес) інтег-
рації в системі модернізованої на засадах сталого роз-
витку національної економіки України.

ВИСНОВКИ
Встановлено, що в сучасних умовах вимагає суттє-

вого удосконалення система управління природними ре-
сурсами в частині розбудови просторової-орієнтованої
інноваційної корпоративної економіки на засадах струк-
турного управління. Визначено, що основним управ-
лінським інструментарієм, за допомогою якого розбу-
довуватиметься природокористування, є принципи еко-
логічного менеджменту, що розкриваються у концепту-
альних підходах "зеленої" та "синьої" економіки.

Визначено, що базові підходи до модернізації сис-
теми управління включають у себе в організаційному ас-
пекті запровадження кластерно-корпоративної форми
управління природними ресурсами, в економічному —
імплементацію в систему управління природними ресур-
сами на державному та регіональному рівні механізмів
комплексної економічної оцінки природних ресурсів, в
інституціональному — організаційні структурні зрушен-
ня зі зміною форм власності на природні ресурси,
впровадженням прогресивних їх форм (муніципальної,
корпоративної власності) та новітніх інструментів і форм
менеджменту — сек'юритизацією ресурсів, впроваджен-

ням корпоративних, кластерних, проектних та інших
інноваційних програмних та економічних методів управ-
ління природними ресурсами тощо.

Визначено, що модернізація системи управління при-
родними ресурсами передбачатиме створення високое-
фективної інфраструктури повноцінного залучення при-
родних ресурсів у господарський процес через ка-
піталізацію ресурсів, включаючи фінансову складову, по-
в'язану з корпоративними формами управління приро-
докористуванням.

Запропоновано на практиці модернізацію системи
управління природними ресурсами через запроваджен-
ня механізмів корпоративної соціальної та екологічної
відповідальності та впровадження системи стандартів
серії ISO 14000, у т.ч. стандартів оцінки еколого-еконо-
мічної ефективності господарювання ISO 14045, пара-
метрами яких є організаційна структура і розподіл відпо-
відальності в системі корпоративного менеджменту.

Визначено, що природні ресурси в модернізованій
системі управління ними створюють потужне інститу-
ціональне та фінансове підгрунтя для новітнього типу
екологічно орієнтованої економіки кластерно-корпора-
тивного типу з високими рівнями вертикальної та гори-
зонтальної інтеграції в системі модернізованої на заса-
дах сталого розвитку національної економіки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Методи управління регіональним розвитком ма-

ють бути спрямовані на такі об'єкти впливу, що мо-
жуть перешкоджати регіональному економічному
розвитку та зростанню конкурентоспроможності
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ОБГРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ
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SUBSTANTIATION OF IMPACT OF INFRASTRUCTURAL MAINTENANCE
ON FORMATION OF REGIONAL COMPETITIVENESS

У статті обгрунтовано та визначено вплив інфраструктурного забезпечення на формування кон-
курентоспроможності регіону. Було встановлено, що конкурентоспроможність регіону складається
з декількох взаємозалежних, взаємно проникаючих, взаємообумовлених і взаємодоповнюючих
категорій. Вплив інфраструктури на конкурентоспроможність і довгочасне економічне зростання
може здійснюватися за п'ятьма напрямами: у якості прямого фактору виробництва, у якості взає-
мозамінного елемента інших факторів виробництва, у якості стимулу акумуляції факторів вироб-
ництва. Гарний стан інфраструктури підвищує продуктивність інших факторів виробництва, вклю-
чаючи капітал, робочу силу й сукупну факторну продуктивність. На основі розгляду емпіричного
матеріалу з визначення значення еластичність продукції щодо суспільного й приватного капіталу
й праці був виявлений непрямий вплив інфраструктури на економічне зростання, котре полягає
або в стимулюванні нагромадження інших факторів виробництва, або в підвищенні їх продуктив-
ності. Вплив інфраструктури на функціонування економіки важко визначити. Зокрема важко з'я-
сувати, чи є якісна інфраструктура причиною або скоріше ефектом місцевого економічного роз-
витку. У статті також визначено канали, через які інфраструктура впливає на економічну ситуа-
цію. Названо причині ускладнення визначення точного розміру впливу суспільної інфраструктури
на виробництво, економіку й зростання продуктивності.

The impact of infrastructural maintenance on formation of competitiveness of region is reasonable
and defined in the article. It has been established that competitiveness of region consists of the several
interdependent, mutually getting, mutually caused and complementary categories. The impact of an
infrastructure on competitiveness and long-term economic growth can be carried out in five directions:
as the direct factor of production, as an interchangeable element of other factors of production, as
stimulus of accumulation of factors of production. The good condition of an infrastructure increases
productivity of other factors of production, including the capital, a labour and cumulative factorial
productivity. On the basis of consideration of an empirical material from definition of significance
elasticity of production concerning the public and private capital and work indirect influence of an
infrastructure on economic growth which consists or in stimulation of accumulation of other factors of
production, or in increase of their productivity has been revealed. Influence of an infrastructure on
economy functioning is heavy for defining. In particular it is heavy to find out, whether there is a
qualitative infrastructure the reason or is faster effect of local economic development. In the article
channels on which the infrastructure influences an economic situation also are defined. The reasons of
complication of definition of the exact size of influence of a public infrastructure on production, economy
and productivity growth are named.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, еластичність продукції, приватний й суспільний капі-
тал, конкурентоспроможність регіону, фактори виробництва.

Key words: a transport infrastructure, elasticity of production, the private and public capital, competitiveness of
region, production factors.

регіону, а саме: недостатнє забезпечення території
інфраструктурою як промисловою, так і соціаль-
ною, недосконала конкуренція, низька інформа-
ційна доступність, нестабільна макроекономічна си-
туація.
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Сучасні глобалізаційні процеси обумовлюють роз-
ширення й загострення конкуренції на всіх рівнях світо-
вої економічної системи. Українські регіони, раніше
закриті від конкуренції із закордонними країнами й те-
риторіями, що й не конкурували між собою, у цей час
випробовують не тільки вплив, але й тиск із боку конку-
рентів. Українські регіони поступово стають відносно
самостійними економічними суб'єктами, що вступають
у конкурентні відносини, як у міжрегіональних взаємо-
діях, так і на міжнародних ринках. Сьогодні економічна
самостійність регіонів, їх положення, стан і роль у на-
ціональнім господарстві обумовлюють важливість і не-
обхідність підвищення конкурентоспроможності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування та визначення впливу

інфраструктурного забезпечення на формування кон-
курентоспроможності регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ

Питаннями управління конкурентоспроможним роз-
витком регіонів, пошуку взаємозв'язку та вимірюванню
впливу інфраструктури на розвиток регіону та підвищен-
ня його конкурентоспроможності присвятили свої праці
такі вчені, як Амоша О., Долішній М., Селезньова А.,
Шеховцева А., Ісаченкова О., Павлиш Е., Семів Л., Се-
миноженко В., Миколаїв А., Кокурін Д.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

При характеристиці конкурентоспроможності ре-
гіону дослідниками велике значення надається наявності
потенціалу й ефективності його використання. До тако-
го потенціалу відносять наявність матеріально-техніч-
ної бази регіону. Основним фактором, який її формує,
є транспортна інфраструктура. Вона ж створює умови
для реалізації конкурентних переваг регіону. Причому
кожний регіон має свій особливий набір конкурентних
переваг, найчастіше важко повторюваний. Оскільки всі
регіони унікальні, вони можуть бути конкурентоспро-
можними за різними комбінаціями факторів конкурен-
тоспроможності. Тому в реальній конкуренції слід ви-
користовувати свій, оригінальний комплекс конкурент-
них переваг, а не намагатися перевершити параметри
конкурентних властивостей інших регіонів. Як для збе-
реження, так і за для зростання конкурентоспромож-
ності потрібне вдосконалювання й розширення комп-
лексу конкурентних переваг.

На основі вивчення закордонного й вітчизняного
досвіду, можна припустити, що конкурентоспро-
можність регіону в сучасних умовах визначається відпо-
відним набором наступних основних факторів: структу-
рою й станом економіки регіону; якістю людського ка-
піталу; ефективністю й результативністю бізнесу; інсти-
туціональним середовищем; станом регіональної
інфраструктури (різних її видів); ефективністю діяль-
ності уряду (адміністрації регіону); інноваційною актив-
ністю регіонального співтовариства.

Таким чином, конкурентоспроможність регіону
можна припустити складається з декількох взаємоза-
лежних, взаємно проникаючих, взаємообумовлених і

взаємодоповнюючих категорій: конкурентоспромож-
ності конкретних товарів (послуг); конкурентоспромож-
ності окремих фірм (компаній), того або іншого корпо-
ративного бізнесу (часто багатопрофільного, міжгалу-
зевого); конкурентоспроможності галузей (кластерів);
конкурентоспроможність муніципальних установ і регі-
онального уряду; а також конкурентоспроможність
людини (населення). Матеріальною основою успішності
функціонування цих складових є інфраструктура, яка
вносить свій внесок у їхню продуктивність і ефек-
тивність.

Американські дослідники такі, як Лакхманан Т., Ан-
дерсон В. і Лі Д. вказують на складність рішення питан-
ня щодо визначення впливу інфраструктури регіону на
конкурентоспроможність країни або окремого регіону
[1]. Так, вони підкреслювали, що "фізична й нефізична
інфраструктура американських транспортних систем —
ключові компоненти конкурентоспроможності амери-
канських фірм у міжнародній арені." Намір авторів, по-
лягав у тому, щоб представити причинно-наслідковий
ланцюг, як транспорт підвищує американську конкурен-
тоспроможність, аналізуючи торговельні дані, транс-
портний розвиток, дані щодо транспортних видатках і
т.д. Високої якості транспортні послуги призводять до
економії за рахунок зростання масштабів виробництва,
скорочення часу й вартості, підвищення локальної гнуч-
кості компаній і національної економіки за рахунок зро-
стання масштабів виробництва, створюючи економічну
цілісність для транспортних користувачів і, отже, по-
ліпшують конкурентоспроможність цілої країни.

Вплив інфраструктури на конкурентоспроможність
і довгочасний економічний ріст може здійснюватися за
п'ятьма напрямками: у якості прямого фактору вироб-
ництва, у якості взаємозамінного елемента інших фак-
торів виробництва, у якості стимулу акумуляції факторів
виробництва.

У якості фактору виробництва інфраструктура роз-
глядається як прямий внесок у виробничий процес.
Практика показує, що збільшення накопиченого інфра-
структурного капіталу сприяє зростанню ВВП. Конкрет-
ним прикладом може служити енергетична інфраструк-
тура. Споживання електроенергії необхідно як у вироб-
ництві товарів, так і в сфері послуг; ненадійне енерго-
постачання робить ці процеси або занадто витратними,
або повністю неможливими.

Інфраструктура як доповнення до інших факторів
виробництва може проявлятися у двох формах. З од-
ного боку, модернізація інфраструктури здатна знижу-
вати витрати виробництва. Неадекватний стан інфраст-
руктури лягає важким тягарем на витрати компаній, які
змушені закладати відсутність інфраструктури у вартість
своєї продукції або навіть будувати необхідну їм інфра-
структуру за свій рахунок. Неадекватна транспортна
інфраструктура, наприклад, значно підвищує витрати
транспортних компаній, змушених шукати альтернативні
шляхи доставки товарів.

З іншого боку, гарний стан інфраструктури підви-
щує продуктивність інших факторів виробництва, вклю-
чаючи капітал, робочу силу й сукупну факторну продук-
тивність [2]. Продуктивність капіталу й таких його еле-
ментів, як машини й електронне встаткування, різко зро-
стає при надійнім постачанні енергії, а продуктивність
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праці стає набагато вище, якщо інфраструктура охоро-
ни здоров'я й освіти випускають високоосвічену й здо-
ровішу робочу силу. Сукупна дія факторів, підкріплена
ефективною інфраструктурою, розширює діапазон при-
буткових інвестиційних можливостей і стимулює при-
плив інвестицій.

Буває, що неадекватна інфраструктура робить прак-
тично неможливими деякі виробничі процеси. Міжна-
родна торгівля, наприклад, у значній мірі залежить від
щільності транспортної й комунікаційної інфраструкту-
ри. Інфраструктура лежить в основі процесу промисло-
вої агломерації, при якому нові галузі концентруються
навколо індустріальних кластерів, що вже склалися [3].

Інфраструктура стимулює акумуляцію інших фак-
торів виробництва. Наприклад, нагромадження людсь-
кого капіталу є функція таких факторів, як шкільні бу-
динки, кваліфікація персоналу, наявність під'їзних колій
до школи й т.п. Таким чином, непрямий вплив інфраст-
руктури на економічний ріст полягає або в стимулюванні
нагромадження інших факторів виробництва, або в
підвищенні їх продуктивності.

Однак має місце й інший погляд на роль інфраст-
руктури в конкурентоспроможності регіонів. З'являють-
ся сумніви щодо того, чи завжди максимізування інфра-
структури й зменшення транспортних витрат є кращи-
ми засобами для розвитку регіону й зміцнення його кон-
курентоспроможності.

Інвестиції в транспортну інфраструктуру дозволя-
ють зробити наступні припущення: краща інфраструк-
тура приносить економічний розвиток, більш низькі

транспортні видатки сприяють економічному розвитку,
більш високі транспортні видатки збільшують незруч-
ності для периферійних областей, поліпшення міжрегі-
ональних зв'язків є найважливішим для периферійних
європейських областей.

Однак практика й теоретичний аналіз дозволили
сумніватися у вірності зазначених істин. У деяких випад-
ках у кращої доступності з погляду часу й витрат були
навіть негативні впливи на місцевий розвиток. Критики
головним чином піднімають три пункти стурбованості:

— Мета зростання і єдності не можуть завжди до-
сягатися цими підходами, диференційований підхід до
певних регіональних умов необхідний.

— Інші цілі можуть відчувати від цієї політики не-
обхідність більш широкої структурної оцінки.

— Структурні зміни можуть вимагати інших пріори-
тетів, диференційований аналіз впливів змін неминучий.

У цій ситуації більш диференційовані методології
оцінки, здається, необхідні для того, щоб розглянути
певні регіональні впливи стратегій транспортної політи-
ки. Однак дотепер відповідне дослідження із цих про-
блем практично не велося.

Розглянемо вплив інфраструктури на формування
регіональної конкурентоспроможності на прикладі пе-
редових країн ЄС та США. Статистичні дані такі, як
транспортні експлуатаційні видатки, дані переванта-
жень, торговельні дані, данні щодо економічної і про-
сторової структури й нарешті, продуктивності транспор-
тного сектору дозволяють визначити кількісний вплив
транспорту на конкурентоспроможність. Загальні екс-

Види транспорту ЄС15 NMS5
1
 ЄС25

2
 США 

Пасажирський дорожній 1239 37 1276 1039 

Вантажний дорожній 420 20 441 1072 

Залізничний 84 7 92 26 

Повітряний 155 6 162 137 

Водний 12 - 12 4 

 Разом 1911 71 1982 2278 

 

Таблиця 1. Загальні транспортні експлуатаційні видатки ЄС і США
у 2005 р., (євро)

NMS51 означає наступні 5 країн ЄС10: Чехія, Угорщина, Польща, Словенія, Словаччина.
ЄС 252 — без Балтійських країн, Мальти й Кіпру.

Рис. 1. Загальні експлуатаційні видатки відносно ВВП, %
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плуатаційні видатки в ЄС 25 становлять 1982 млрд євро
або 19 % ВВП. Для США відповідний показник стано-
вить 2278 млрд євро або 24 % національного ВВП (табл.
1).

Сама велика частина у ЄС 25 — це експлуатаційні
видатки на дорожній пасажирський транспорт (64 %).
Друга за розміром частина — дорожній вантажопотік з
22 % в ЄС 25. Американський дорожній пасажирський
і вантажний потік, навпаки, досягають 45 % для одного
й 47 % для іншого. Загальні експлуатаційні витрати для
інших видів (залізничний, повітряний, водний) перебу-
вають в обох регіонах значно нижчими.

Найважливішим фактором, що впливає на загальні
експлуатаційні видатки (тобто загальні видатки транс-
портних користувачів для їхньої транспортної діяль-
ності) є транспортна робота кожної країни, яка засно-
вана на національній транспортній статистиці. Порівню-
ючи загальні експлуатаційні витрати відносно ВВП євро-
пейських країн, у Західній Європі найбільш висока час-
тка ВВП, ніж в Східній Європі (обчислений для NMS5).
Порівнюючи різні країни, спостерігаємо високу частку
витрат у США так само, як у Фінляндії, Франції й Данії й
низьку частку в Словаччині й Ірландії (рис. 1).

Існує кілька причин, щоб вважати, як інтерпретува-
ти отримані результати. Головна причина — більш ви-
сока частка індивідуального пасажирського транспор-
ту через більш високі доходи (наприклад, більш висока
щільність автомобілів, більшої кількості поїздок на
дозвіллі). Це пояснює відносно більш низьку частку ви-
трат для ВВП у Європі. Інша причина — національні
транспортні рівні, наприклад, високий рівень пасажирсь-
ких і вантажних кілометрів на душу населення, або у ВВП
США й Фінляндії в порівнянні з іншими європейськими
країнами. Третій елемент (також правильний для Фін-
ляндії) є рівнем середніх витрат. Фінляндія, наприклад,
показує у порівнянні з іншими країнами досить високу
вартість за кілометр транспортного засобу так само, як
високу інтенсивність вантажопотоку. У США, з іншого
боку, скоріше низькі ціни за кілометр, але також і висо-
ка (вантажна) транспортна інтенсивність із порівняно
більш низькою ефективністю (наприклад, фактори ван-
тажу).

Таким чином, існує три підходи, що дозволяють опи-
сати вплив транспорту на конкурентоспроможність: по-
перше, частка транспортних видатків у загальній со-
бівартості продукції відображає потенційний вплив
транспорту на конкурентоспроможність перевезених
товарів. Дослідження ECOTRA [4] показало, що крім

сільськогосподарської продукції з максимальною 10%-
ою часткою транспортних видатків, питома вага є ма-
ленькою, і отже, вплив транспорту на конкурентоспро-
можність згідно із цим індикатором є невеликою. По-
друге, і приведення до подібного висновку є частка про-
міжного транспортного внеску в загальному обсязі ви-
робництва транспорту, використовуючи сектори, обчис-
лені за балансовими таблицями входу-виходу. У серед-
ньому видатки для країн ЄС15 становлять 2,2 %, хоча
для деяких секторів це може бути вище 10 %, який тоді
стає істотним для конкурентоспроможності. По-третє,
аналіз трудової продуктивності (ТП) і загальна продук-
тивність фактору (ЗПФ) забезпечує індикатор для кон-
курентоспроможності країни. За показником ТП ЄС15
показало сильне збільшення під час 1990-х років, що
має на увазі зростаючу конкурентоспроможність у по-
рівнянні зі США.

Однак ці індикатори для конкурентоспроможності
є вартісними, хоча транспорт також торкається інших
аспектів такі, як надійність й час проходження, які не
відображаються в цих грошових показниках, але можуть
бути важливими для конкурентоспроможності.

Вплив інфраструктури на функціонування економі-
ки важко визначити. Зокрема важко з'ясувати, чи є які-
сна інфраструктура причиною або скоріше ефектом
місцевого економічного розвитку. Розглянемо, як різні
типи інфраструктури впливають на розвиток економіч-
ної ситуації, на розмір ринку й асиметрію витрат вироб-
ництва. Інфраструктурні зміни можуть торкнутися гео-
графічного поширення фірм і робітників між їх місцями
розташування ("зовнішня географія") або в межах їх
місць розташувань ("внутрішня географія") [5].

Відмінність між привабливістю й доступністю вико-
ристовується при класифікації впливу різних типів
інфраструктури на формування відмінностей у розмі-
рах ринку й витрат виробництва між місцями розташу-
вання. Загальне визначення інфраструктури наведене
американською. Розуміння інфраструктури охоплює не
тільки ці форми суспільних робіт, але також і робочі
процеси, методи управління, і стратегії розвитку, які
взаємодіють разом із соціальним попитом і матеріаль-
ним світом, щоб полегшити перевезення людей і товарів,
забезпечення питною водою й безліч інших видів вико-
ристання, безпечну ліквідацію відходів, забезпечення
енергією, де це необхідно, і передача інформації в ме-
жах і між об'єднаннями" [6].

Такі різні типи інфраструктури сильно впливають на
різну силу агломераційної економії залежної від відпо-

Рис. 2. Інфраструктура й економічна географія
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відних джерел. Вирішальна відмінність між "місцевою
інфраструктурою", яка головним чином торкається
взаємодій на невеликій відстані й "глобальну інфраст-
руктуру", яка головним чином торкається взаємодій на
далеких відстанях. Перша головним чином змінює при-
вабливість, тоді як остання головним чином змінює до-
ступність.

Таким чином, попередні міркування можна синте-
зувати на рисунку 2, на якім підсумуються канали, че-
рез які інфраструктура впливає на економічну ситуацію.

Коли місце розташування фірм і робітників геогра-
фічно розподілене від центру мова йде про поняття зов-
нішньої географії. У такому випадку тільки інфраструк-
турні зміни, що поліпшують потенціал ринку певного
місця розташування, спроможні залучити ділові актив-
ності до того місця розташування.

Це має наступні наслідки. По-перше, поліпшена гло-
бальна транспортна інфраструктура сприяє використан-
ню переваг розмірів ринку або навпаки, може в наслідку
зменшити привабливість. Це називають "солом'яним
ефектом", тому що ділові активності мігрують до роз-
винених місць розташування через нову інфраструкту-
ру [7].

По-друге, "тіньовий ефект", згідно з яким поліпше-
не місцеве перевезення не обов'язково робить місце
розташування більш привабливим. Щоб бачити це, по-
трібно перейти до простої моделі із двома місцями роз-
ташування [5; 7; 8]. Краща глобальна інфраструктура
може також скоротити географічні відмінності. Це тра-
пилося б у наступних випадках. По-перше, якщо
роздрібні ціни набагато нижче в менш розвинених
місцях розташування, поліпшення транспортних зв'язків
з розвиненим центром приведе до переміщення фірм і
робітників до менш розвиненого місця розташування
[9]. По-друге, краща глобальна інфраструктура врахо-
вує далекі переміщення, концентрацію фірм у розвине-
них областях і частково віддалена від місцевого розмі-
ру ринку, оскільки робітники витрачають свій отрима-
ний дохід в іншім місці. Це приводить до деякої дисперсії
ділових активностей [10]. По-третє, кращі глобальні
засоби переміщення (наприклад, поліпшив ICT) сприя-
ють поширенню місцевих знань до віддалених місць.
Таким чином, надлишки знань — головне джерело еко-
номічного перевантаження, падіння відмінностей у вит-
ратах виробництва розбудовують економічну географію
[11].

Поліпшена глобальна інфраструктура сприяє роз-
поділу ділових активностей, установленню роздрібних
цін набагато нижче в менш розвинених місцях розташу-
вання, сприяє далеким перевезенням і передачі знань
від розвиненого до менш розвиненого місця розташу-
вання.

Внутрішня географія являє собою ситуацію, коли
фірми й робітники перебувають у межах одного місця
розташування. Представимо, що місце розташування
представлене багатьма різними ділянками. У цьому ви-
падку, присутність "воріт" (тобто, ділянки в межах місць
розташування з "географічною перевагою" з погляду
кращого доступу до інших місць розташування) робить
внутрішню географію місць розташування взаємоза-
лежною. Зокрема агломерація в одному місці розташу-
вання зменшує виникнення агломерації в іншому. Крім
того, віддаленість не повинна бути географічною не-
зручністю, тому що регіон, що не має виходу до моря
може мати гарне місце розташування, яке залучає
більшу частку фірм. Це так, коли внутрішні транспортні
видатки високі, тому діють як бар'єр на конкуренцію
через границю [7]. Нарешті, коли місце розташування
включає багато ділянок, потрібно також мати на увазі,
що трудова рухливість протікає легше в межах чим між
ними. У цьому більш складному сценарії формування
агломерації в межах місць розташування головним чи-
ном обумовлене перешкодами внутрішньої торгівлі.
Навпаки, агломерація між місцями розташування голов-
ним чином сформована зовнішніми торговельними об-
меженнями [8; 12].

Таким чином, поліпшена місцева інфраструктура
торкається економічної ситуації в межах регіону, що
може побічно змінити внутрішню ситуацію в інших
місцях розташування.

Розгляд літератури щодо моделей зростання дозво-
лило одержати інформацію про те, як на мікроекономіч-
ному рівні, транспортна інфраструктура могла б торкну-
тися економічного зростання й зростанню продуктив-
ності. А саме: транспортна інфраструктура могла б змен-
шити витрати по перевезенню, що дозволяють скорочу-
вати витрати приватного сектору й збільшувати спеціалі-
зацію й ступінь поділу праці. Крім того, транспортна
інфраструктура може викликати зміни на ринках фак-
торів і в рішеннях щодо місця розташування фірм, які
дозволяють розбудовувати просторові кластери секторів
економіки, що зачіпають у свою чергу інновації, що й
приводять до подальшого скорочення витрат.

Література також має на увазі, що нелінійність у
впливах транспортної інфраструктури на економічне
зростання може бути важливою: наприклад, доповнен-
ня до слаборозвинених транспортних мереж, або нові
законні інвестиції в якісні акції, або цільові інвестиції за
рішенням питань перевантажень транспорту, усунення
вузьких місць. Однак література поки ще не в змозі за-
пропонувати обгрунтоване пояснення зв'язків між
транспортними інвестиціями, транспортною інфраструк-
турною мережею й економічним зростанням і конкурен-
тоспроможністю.

 Суспільний 

капітал 

Приватний 

капітал 
Праця 

Байо-Рубио й Сосвилла  (1993 р.) 0,18 0,43 0,39 

Стурм і Хаан (1995 р.) 0,63 - 0,80 -0,61- 0,82 0,93 

Піччі (1999 р.) 0,18 - 0,36 0,07 - 0,17 0,46 - 0,83 

Стефан (2003 р.) 0,38 - 0,65 0,10 -0,30 0,26 - 0,50 

Кадот (2004 р.) 0,08 0,18 0,77 

Кемерлин і Стефан (2002 р.) 0,17 0,57 0,32 

Перкоко (2004 р.) 0,14 - 0,18 0,16 - 0,28 0,62 - 0,72 

Делгадо й Алварез (1999 р.) -0,03 0,63 0,25 

Таблиця 2. Еластичність продукції щодо суспільного й приватного капіталу й праці
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Розглянемо припущення про те, що суспільний ка-
пітал взагалі міг би мати позитивний вплив на рівень діло-
вої активності.

І для США й для ЄС, дослідження функції вироб-
ництва мали тенденцію ідентифікувати досить велику
віддачу від суспільного капіталу і транспортної інфра-
структури.

Для США більша частина емпіричного матеріалу,
заснованого на дослідженнях функції виробництва,
взагалі, ідентифікувала позитивні еластичності про-
дукції щодо суспільного капіталу. Наприклад, М. Бо-
арнет і ін. знайшли еластичності в діапазонах 0,16—
0,22, В. Даггал знайшов еластичність приблизно 0,27.
Розрахована в нових дослідженнях Д. Асхауера вели-
чина середньої еластичності продукції щодо суспіль-
ного капіталу приблизно 0,35. Більшість досліджень
ЄС, що оцінюють функцію виробництва фактично, іден-
тифікують позитивний зв'язок впливу суспільної інфра-
структури на продукцію й продуктивність. З деякими
відомими виключеннями (наприклад, Дж. Стум і А. Сте-
фан знаходять еластичності в діапазоні 0,6—0,8 і
0,38—0,65, відповідно), еластичність продукції щодо
запасу суспільного капіталу мають тенденцію розташо-
вуватися в межах значень 0,10 і 0,20. Це набагато мен-
ше значення чим 0,35, котрі спочатку були ідентифіко-
вані Д. Асхауером і більш відповідають результатам
А. Муннела, що знайшов значення еластичності при-
близно 0,15 [13].

Отже, оцінювання моделі за допомогою відповід-
них економетричних методів, дозволило встановити, що
еластичність продукції щодо суспільного капіталу була
позитивною й істотною. Подібний підхід супроводжу-
вався О. Кадотом і ін. для групи французьких областей:
вони фактично оцінили, що функція виробництва разом
з рівнянням пояснила інвестиційні рішення щодо інфра-
структури, і знайшли позитивні й істотні еластичності, в
інтервалі приблизно 0,08 і 0,10. У таблиці 2 наведені ела-
стичності продукції відносно частки капіталу, трудово-
го й суспільного капіталу у деяких з досліджень, які об-
говорювалися вище. Важко виділити загальний зразок
між приватною й суспільною еластичністю капіталу за
результатами, показаними у таблиці 2.

Два дослідження з найвищими еластичностями су-
спільного капіталу мають тенденцію знаходити елас-
тичності приватного капіталу, які або негативні або сут-
тєво знижуються, чим еластичності суспільного капі-
талу, у той час як ті дослідження, які повідомляють про
найнижчі еластичності суспільного капіталу також, зна-
ходять більш високу еластичність приватного капіта-
лу.

Як було сказано вище, відкриття негативної або
майже нульової еластичності приватного капіталу нелег-
ко врегулювати з неокласичною економічною теорією.
Взагалі, природнє очікування могло б полягати в тому,
що приватний капітал повинен мати у своєму розпоряд-
женні більш високу віддачу чим суспільний капітал, якщо
немає серйозної нестачі суспільної інфраструктури в
економіці, тому що видалося б розумним припустити,
що профіль ризику приватних інвестицій звичайно вище
чим державних інвестицій. Однак у фінансовій економіці
це не ризик по суті, ринковий ризик (тобто недиверси-
фіковані ризики, що виникають, наприклад, через ко-

реляцію між ризиками й загальним економічним цик-
лом), який управляє віддачею. Після цієї здатності про-
никнення в суть можна було б очікувати, що, фактично,
суспільна віддача видатків інфраструктури повинна бути
більшою чим від приватного капіталу — наприклад, якби
транспортна інфраструктура, використовуючи такі сек-
тори, як фрахт мала тенденцію отримувати високі до-
ходи, коли економіка взагалі процвітає й повільно вер-
тається до спаду, який звичайно має місце.

Емпіричні дослідження, засновані на даних ЄС, які
прийняли підхід функції вартості, показують деяку
мінливість, знаходять еластичності дуже наближені до
нуля, з іншими дослідженнями, що знаходять еластич-
ності порядку приблизно 0,05—0,1 (що означає, що
збільшення 1 відсотка у запасі капіталу вело б, у серед-
ньому, до скорочення приватних витрат у порядку 0,05-
0,1 відсотків) таких, як A. Зугасті і ін. або C. Каналета і
ін. і A. Роволис і, нарешті, меншості, що знаходять
вартісні еластичності приблизно 0,20 такі, як Х. Сеитс і
Дж. Личт.

Навіть якщо важко знайти зразки досліджень, що
узгоджуються, буде слушним зробити висновок, що, з
деякими відомими виключеннями, є свідоцтво, що для
ЄС функція вартості, на якій грунтувалося досліджен-
ня, ідентифікують досить маленькі вартісні еластичності
щодо суспільного капіталу. Крім того, дослідження
функції вартості показують, що підсумкові результати
часто показують значну мінливість через області й че-
рез сектори. Не зрозуміла, у середньому ймовірність
того, хто отримує більшу користь від суспільного капі-
талу — більш розвинені області або специфічний сек-
тор.

ВИСНОВОК
На основі проведеного літературного огляду мож-

на зробити висновок, щодо припущення, що суспільний
капітал інфраструктури має тенденцію показувати по-
зитивний вплив на приватну продукцію й витрати вироб-
ництва. Однак точне визначення розміру впливу су-
спільної інфраструктури на виробництво, економіку й
зростання продуктивності є складним у силу ряду при-
чин.

Насамперед, деякі дослідження [13] припустили, що
є істотна мінливість віддачі інфраструктури й еластич-
ності через регіони й сектори й що надзвичайно важко
раціоналізувати цю мінливість: інакше кажучи, немає
послідовного свідоцтва, котре припускає, що деякі сек-
тори або області, більш імовірно, отримають користь
більшу чим інші.

По-друге, є емпіричний доказ, який, здатний про-
никнути до теоретичної суті, що суспільна інфраструк-
тура могла б мати нелінійні впливи на рівень ділової ак-
тивності й зростання: це часто відображається в дослі-
дженнях вартості й функції виробництва.

Крім того, роль, яку якість і деякі аспекти мережі
транспортної інфраструктури (так само, як ефекти пе-
ревантажень) могли б відіграти в "управлінні" впливом
суспільної інфраструктури на продукцію ще не була гли-
боко досліджена в емпіричній літературі.

Таким чином, підтвердження позитивного, хоча й
невеликого впливу на продукцію й економічне зростан-
ня суспільного капіталу, в основному транспортної
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інфраструктури знайшли широку підтримку в емпіричній
літературі. Однак це відрізняється від висновків більш
ранньої літератури, наприклад, Е. Грамлич.

Існує деяке свідоцтво, котре припускає, що емпі-
ричні дослідження, які використовували дані регіональ-
ного рівня, ідентифікували більш низькі значення впли-
ву суспільної й транспортної інфраструктури на еконо-
мічне зростання чим дослідження, засновані на сукуп-
них національних даних. Це могло бути одним з можли-
вих пояснень більш низьких значень оцінок, які взагалі
знайдені в підході функції вартості, який використову-
вав майже винятково дані регіонального рівня, щодо
досліджень, які прийняли підхід функції виробництва.
Деякі дослідження, дійсно ідентифікували існування
ефекту транспортної інфраструктури, що перетікає, й
вирішили, що зневага ним привела б до недооцінюван-
ня повного впливу транспортної інфраструктури на вит-
рати приватного сектору й продуктивність.

У той час як багато досліджень повідомили про нор-
ми (темпи) віддачі інфраструктури від суспільних інвес-
тицій, далеко не всі фактично зрівняли їх з витратами,
понесеними урядами. Інакше кажучи, потрібно відміти-
ти, що позитивна норма прибутковості — необхідна
умова для суспільних інвестицій інфраструктури, щоб
бути "продуктивною", однак не достатня умова.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку суспільства характеризуєть-

ся становленням та розвитком новітньої глобальної еко-
номічної системи. На зміну індустріальному укладу
світової економіки прийшла нова модель економіки, яка
базується на інноваційному типові розвитку. Нова еко-
номічна система характеризується зміною основних
конкурентних переваг. Це проявляється в посиленні ролі
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нематеріальних активів, розширеному інвестуванні в
інтелектуальний капітал. Причому процес формування
та становлення постіндустріальної економіки можна
чітко розмежувати на два етапи — "інформаційний" та
"знаннєвий". Тобто формування постіндустріальної еко-
номіки передбачає спершу розвиток інформаційної еко-
номіки з подальшою її трансформацією в економіку
знань. І якщо перший "інформаційний" етап характери-
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зувався бурхливим розвитком інформаційно-комуніка-
тивних технологій, то другий "знаннєвий" етап перед-
бачає розвиток, насамперед, людського капіталу та
формування соціального капіталу за рахунок адаптації
та використання цих технологій. Отже, в умовах фор-
мування економіки знань інвестиції в людський капітал
і формування на цій основі інтелектуального капіталу
суспільства перетворюються на пріоритетний загально-
національний інтерес. Тому проблематика людського
капіталу, та, зокрема, питання його оцінювання, є акту-
альними напрямами сучасних наукових досліджень в
економіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У науковий обіг поняття "людський капітал" за-
провадили американські економісти Г. Беккер [14] та
Т. Шульц [20]. Пізніше вагомий вклад в її розробку вне-
сли М. Блауг [1], І. Бен-Порет [15] та інші. Подальшого
розвитку теорія людського капіталу та проблеми його
оцінювання набули в працях таких зарубіжних вчених
та практиків, як Е. Денісона [17], Р. Солоу [21], Дж. Кен-
дріка [10], І. Фішера [19], Л. Едвінсона [18], А. Добри-
ніна [5], Ч. Брукса [16], С. Дятлова [6], В. Іноземцева
[7], А. Циренової [13]. Серед вітчизняних дослідників
проблем оцінювання та розвитку людського капіталу
можна виділити О. Грішнову [4], І. Каленюк [9], Д. Мель-
ничука [11], А. Чухно [8], Н. Голікову [3], Н. Ушенко [12]
та інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Не зважаючи на те, що питанням оцінювання людсь-
кого капіталу присвячено досить багато праць як зару-
біжних, так і вітчизняних вчених, мало хто з дослідників
розглядає дану проблематику через призму формуван-
ня інтелектуального капіталу організацій. Адже людсь-
кий капітал як основна складова інтелектуального кап-
італу організації генерує такий вид організаційних знань
як індивідуальні. Крім того, саме людський капітал є
основним носієм знань в неявній формі, які складають
до 80% всіх знань організації і важко піддаються навіть
формалізації, не кажучи вже про їх вимірювання. Саме
цим знанням сучасні організації надають найбільшого
значення при побудові систем управління знаннями та
оцінюванні їх інтелектуального капіталу, адже вони лег-
ко відчужуються від організації разом з працівниками.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті буде формування методики оцінюван-

ня людського капіталу, яка передбачає комплексне за-
стосування кількісних та якісних методів оцінки з ме-
тою врахування всіх видів та форм знань.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До людського капіталу як основної складової інте-

лектуального капіталу в даній статті відносяться такі
аспекти індивідуального знання, як освіта, досвід, ком-
петенція, компетентність, професіоналізм, креативність,
особистісні якості, трудову активність, моральні
цінності, управлінські та підприємницькі здібності. Ком-
петенція визначається як здатність працівників застосо-

вувати знання у професійній діяльності. Компетентність
передбачає використання компетенції. Професіоналізм
передбачає опанування певними якостями та вміння їх
використовувати для ефективного здійснення певного
виду діяльності [2]. Досвід здобувається у процесі
здійснення певної діяльності та розвитку персоналу. Під
особистими якостями працівника розуміють відпові-
дальність, тактовність, впевненість, емоційну стабіль-
ність, цілеспрямованість тощо.

У результаті дослідження наявних методик оціню-
вання та їх узагальнення, а також враховуючи різні види
та форми знання, нами запропоновано систему показ-
ників для оцінювання людської складової інтелектуаль-
ного капіталу в організаціях (табл.1). Так, зважаючи на
наявність знань різних рівнів пропонується проводити
оцінювання людської складової інтелектуального капі-
талу за двома групами працівників: розвиток персоналу
та розвиток управлінських кадрів. При цьому враховані
результати впливу останньої групи на першу та сприй-
няття нею цього впливу.

Як видно з таблиці 1, запропонована методика оці-
нювання людського капіталу передбачає три групи по-
казників: показники оцінювання персоналу, показники
оцінювання управлінських кадрів та загальні показни-
ки й показники взаємодії між двома групами працівників
— персоналом та управлінцями. Крім того, з метою
вірного трактування даних показників щодо їх впливу
на формування та розвиток інтелектуального капіталу
організації запропоновано розглядати кожен з показ-
ників як з позицій ресурсу, так і як результату управлін-
ня.

З метою апробації запропонованої методики в
якості об'єкту дослідження нами були обрані проектні
організації газової промисловості України. Об'єкт ана-
лізу — організації проектного комплексу газової про-
мисловості України — являє собою сукупний інтелек-
туальний та науково-технічний потенціал проектних,
науково-проектних, науково-дослідних галузевих та
інших організацій України, які мають у своєму складі
проектні підрозділи. Спрямування цього потенціалу на
забезпечення відповідності проектної справи вимогам
міжнародних стандартів, сприяння розвитку, підвищен-
ня ефективності та якості діяльності є основними зав-
даннями цих організацій.

У процесі вирішення поставлених завдань проектні
організації сприяють реалізації найбільш прогресивних
ідей, впровадженню передового досвіду та нових ме-
тодів під час виконання інженерно-вишукувальних і про-
ектних робіт, у результаті чого забезпечується на-
дійність будівель і споруд, покращується ефективність
і технологічність будівництва, враховуючи соціальні,
економічні та екологічні вимоги.

Варто зазначити, що для проектних організацій га-
зової промисловості України характерний високий
рівень активності у сфері наукової діяльності. Зокрема
це стосується тих проектних інститутів, які, враховуючи
кількісний і вартісний склад фондів, обсяги виробленої
продукції тощо, можна віднести до великих організацій,
які були головними науково-проектними центрами ко-
лишнього СРСР.

Отже, організації проектного комплексу характери-
зуються високим рівнем наукового та інноваційного
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Таблиця 1. Система показників оцінювання людського капіталу

Складено автором.
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потенціалів, що обумовлює наявність та необхідність
розвитку інтелектуального капіталу.

Інтелектуальний капітал проектних організацій
являє собою сукупність всіх їх знань у різних формах
та видах, а також інструментів комерціалізації цих знань,
які можуть бути використані чи вже застосовуються у
процесі створення споживчої вартості. Декомпозицію
інтелектуального капіталу, яка враховує специфіку ді-
яльності досліджуваних організацій, відображено на
рисунку 1.

Як видно з рисунку 1, людська складова інтелекту-
ального капіталу проектних організацій включає знан-
ня інженерно-технічного персоналу та знання управлі-
нських кадрів. Тому згідно з запропонованою методи-
кою оцінка людського капіталу здійснювалася за таки-
ми групами показників: показники оцінювання інженер-
но-технічного персоналу, показники оцінювання уп-
равлінців, а також загальні показники й показники взає-
модії.

У процесі збирання потрібної інформації для
розрахунку зазначених показників (табл. 1) було
проведено ряд разових статистичних спостережень
в п'яти проектних організаціях, різними за розміра-
ми (ПАТ "Укргазпроект", ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНС-
ГАЗ", АТ "Газтранзит", ТОВ "Діпрогаз" і ПІ "УкрГаз-
НДІпроект"). При цьому кількісні показники визна-
чались переважно на основі вивчення звітних доку-
ментів організацій, а якісні шляхом проведення спе-
ціально організованих статистичних спостережень,
а саме: анкетного. Метою анкетного дослідження
був збір даних щодо суб'єктивного оцінювання ста-
ну інтелектуального капіталу співробітниками досл-
іджуваних організацій. При цьому важливо було виз-
начити відношення співробітників, а не точні показ-
ники, що підтверджує обгрунтованість вибору цьо-
го методу оцінювання. Крім того, анкети розробля-
лись окремо для керівного та інженерно-технічного
складу організацій.

Рис. 1. Декомпозиція інтелектуального капіталу проектної організації газової промисловості
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Проведений кількісний аналіз засвідчив, що показ-
ник рівня освіти в усіх проектних організаціях за період
2009—2013 роки перебуває в межах від 90 до 96 %. Це
підтверджує високу знаннємісткість досліджуваних
організацій та стабільність цього показника. Аналіз та-
кого показника як "рівень професійності" показав, що
середні значення цього показника за 2009—2013 роки в
усіх проектних організаціях перевищує 50 %, що свідчить
про пріоритетність збереження досвідчених кадрів (а
значить і їх знання), тобто реалізації ними політики
підтримки стабільності інтелектуального капіталу. При
цьому показник "середній вік співробітників" перебуває
в інтервалі 39—43 роки станом на 2013 рік (прогресивна
вікова структура за інтервалу до 40 років). Проте спосте-
рігається залучення та підготовка молодих спеціалістів
як протидія тенденції попередніх років — старінню
кадрів. Показник плинності кадрів як індикатор стабіль-
ності чи нестабільності кадрового забезпечення та рівня
прихильності працівників до проектних організацій для
всіх проектних організацій за досліджуваний період має
невисокі значення (від 0,3 до 0,8 %).

У запропонованій системі показників (табл. 1), які
визначають наявність інноваційних знань в організації,
важливе значення має "частка співробітників з науко-
вим ступенем". Аналіз діяльності більших організацій
(ПАТ "Укргазпроект" та ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ"")
за період 2009—2013 роки засвідчує наявність науко-
вих шкіл (частка працівників з науковим ступенем ста-
новить відповідно 1,5 та 2,3 % у 2013 р.).

Показники, які характеризують рівень навчання та
підвищення кваліфікації як інженерно-технічного, так і
керівного складу проектних організацій, відображають
стан оновлення людського капіталу та є результатом управ-
ління цим процесом. Їх аналіз засвідчив, що середні
значення цих показників значно вищі у великих проект-
них організаціях.

У системі запропонованих показників до якісних
належить "рівень задоволеності персоналу", який ви-
значається за результатами спеціально організовано-
го анкетного спостереження. На основі отриманих да-
них можна констатувати те, що для всіх досліджува-
них суб'єктів характерне середнє значення "рівня за-
доволеності співробітників умовами роботи", найви-
щий показник якого становить 1,4 бала згідно з дани-
ми анкетування з двох максимально можливих балів.
За такої ситуації, враховуючи високий рівень освітнь-
ого та інтелектуального розвитку в поєднанні з висо-
ким рівнем професійності, можлива загроза "перема-
нювання" висококваліфікованих інженерів до зарубі-
жних компаній, тобто загроза втрати найцінніших
знань.

Щодо такого показника як "рівень взаємодії
співробітників", то аналіз виявив однаково високе його
значення (згідно з даними анкетування 1,9 бала з двох
максимально можливих) як у великих (ПАТ "Укргазп-
роект", ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ""), так і у середніх
(АТ "Газтранзит", ТОВ "Діпрогаз" і ПІ "УкрГазНДІпро-
ект") організаціях у сфері обміну знаннями та інфор-
мацією серед співробітників одного підрозділу. Однак
щодо рівня взаємодії між керівниками та підлеглими,
а також між різними функціональними підрозділами,
його значення нижче (в середньому 1,3 для ПАТ "Укр-
газпроект" та ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ"" проти 1,6
для решти) у великих організаціях, що є результатом
впливу розвитку, передусім, інфраструктурних активів
(організаційної структури та корпоративної культури).
Хоча, загалом показник взаємодії для цих організацій
навіть вище середнього, це є перешкодою для ефек-
тивної діяльності з реалізації ініціатив щодо управлін-
ня людським капіталом.

Анкетування засвідчило високу професійну компе-
тентність інженерно-технічного складу ПАТ "Укргазп-

Таблиця 2. Рівень відповідності персоналу категорії "інтелектуальний працівник"

* 1 — Укргазпроект; 2 — ВНІПІТРАНСГАЗ; 3 — УкрГазНДІпроект; 4 — Газтранзит; 5 — Діпрогаз.
Складено на основі статистичної обробки результатів анкетування.

№ 

п/п 
Характеристики 

Проектні організації* 

1
 

2 3 4 5 

1 Висока мобільність у роботі 60 54 57 59 55 

2 Володіння сучасними інформаційними технологіями та активне 

використання їх в роботі  
82 84 86 78 87 

3 Здатність працювати поза межами офісу 54 56 49 58 59 

4 Високий рівень освіченості та розумових здібностей 89 88 86 82 78 

5 Бажання постійного самовдосконалення та розвитку на основі 
неперервного навчання 

62 59 61 57 54 

6 Володіння унікальними навичками 21 17 14 19 13 

7 Усвідомлення значимості та цінності для організації 41 45 35 43 39 

8 Генерування ідей 18 15 11 15 12 

9 Вміння практично реалізувати ідеї 14 11 8 12 9 

10 Прийняття важливих для організації рішень  10 7 9 11 9 

11 Здібності шукати, обробляти, аналізувати та синтезувати дані  
та інформацію з різних джерел 

55 48 51 45 53 

12 Здатність до навчання та синтезу нових набутих знань з уже 

накопиченими у процесі попереднього навчання та безпосередньої 
діяльності 

41 45 32 43 47 

13 Вміння виражати свої знання у формалізованому вигляді (документи, 

статті, пропозиції, листи, графіки, схеми, креслення) 

64 59 61 62 63 

14 Вміння чітко висловлювати свою точку зору іншим людям  69 67 58 65 71 

15 Активний обмін інформацією та знаннями  41 46 35 49 38 

16 Вміння перетворювати інтелектуальні здібності на матеріальну 

вигоду 

26 24 21 23 27 

 Інтегральний показник (у відсотках від загальної кількості 
персоналу) 

47 45 42 45 44 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

45

роект" та ПАТ "ІВП "ВНІПІТРАНСГАЗ"" (відповідно 1,8
та 1,9 бали з двох максимально можливих), а також ви-
соку працездатність персоналу, що характерно для всіх
проектних організацій (в середньому 1,8 бала). Проте
при цьому низьким є рівень відповідальності (для всіх
організацій в середньому 0,8 бала), характерні немож-
ливість роботи без керівника та низька ініціативність й
креативність в роботі (ПАТ "Укргазпроект", ПАТ "ІВП
"ВНІПІТРАНСГАЗ"", ПІ "УкрГазНДІпроект"). Дещо кра-
ща ситуація в АТ "Газтранзит" та ТОВ "Діпрогаз" щодо
прояву ініціативи та креативності в роботі, що ми пов'я-
зуємо з меншим штатом організацій, а, значить, більшою
ймовірністю трансферу нових ідей до вищого керівниц-
тва.

Щодо показника "рівень керівних якостей", який
відображає оцінку персоналом знань своїх керівників,
то він дещо вище середнього рівня для всіх організацій
(від 1,2 до 1,4 бала). Доцільно відзначити низьке зна-
чення таких характеристик, як здатність підтримувати
сприятливий для високої результативності праці, навчан-
ня, прояву ініціативи та використання нових ідей мораль-
но-психологічний клімат. Позитивним є високий показ-
ник лідерських якостей (в середньому 1,9 для всіх про-
ектних організацій).

Серед запропонованих нами показників важливим
є рівень відповідності персоналу проектних організацій
характеристикам категорії "інтелектуальний праців-
ник", який визначає загальний інтелектуальний рівень
розвитку працівників, їх здатність до пошуку, вичле-
нення та оброблення необхідної інформації, до непе-
рервного вдосконалення та навчання, а також навич-
ки практичного застосування накопиченого знання
(табл. 2).

Так, найвище значення цього показника (табл. 2)
належить працівникам ПАТ "Укргазпроект" (47 % пер-
соналу), водночас як найнижче значення має ПІ "Укр-
ГазНДІпроект" (42 % персоналу). Доцільно відзначи-
ти високий відсоток володіння сучасними інформацій-
ними технологіями, що зумовлено особливостями про-
ектної сфери (у середньому 83 %). В цілому проектні
організації газової промисловості України мають до-
сить високий показник відповідності їх персоналу ка-
тегорії "інтелектуальний працівник", що позитивно
впливатиме на реалізацію ініціатив з управління знан-
нями.

Підсумовуючи результати оцінювання людської
складової інтелектуального капіталу проектних
організацій, можна сказати, що вона є високороз-
виненою. Особливо варто відмітити високу від-
повідність персоналу категорії "інтелектуальний пра-
цівник" та загальну високу освіченість персоналу всіх
досліджуваних проектних організацій газової про-
мисловості України, які є сприятливими факторами
для побудови систем управління знаннями, що над-
звичайно важливо в аспекті формування економіки
знань в Україні.

ВИСНОВКИ
У даній статті на основі узагальнення та системати-

зації наявних методик оцінювання людського капіталу
та його розгляду через призму процесу формування
інтелектуального капіталу розроблено авторську мето-

дику оцінювання людського капіталу, яка передбачає
комплексне застосування кількісних та якісних методів
оцінки з метою врахування всіх видів та форм знань.
Апробація цієї методики проведена на основі проект-
ного комплексу газової промисловості України. В ре-
зультаті виявлені сприятливі та стримуючі фактори фор-
мування та розвитку інтелектуального капіталу. На нашу
думку, актуальними та пріоритетними напрямами до-
сліджень у даному напрямі є розробка теоретико-ме-
тодичних положень та практичних рекомендацій щодо
управління людською складовою інтелектуального ка-
піталу як одним з вирішальних факторів формування та
розвитку останнього.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасному стані економіка великих промислових міст

постійно змінюється, тому з'явилася потреба у формуванні
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MODELING OF SOCIAL-ORIENTED STRUCTURAL REFORMS IN THE ECONOMY OF A LARGE
INDUSTRIAL CITY

Характеризуючи сучасний стан економіки України, слід зазначити, що серед багатьох чин-

ників формування негативних тенденцій її розвитку головну роль відіграють структурні зміни.

Вони з'являються в економіці великих міст внаслідок нерівномірного розподілу ресурсів і по-

літики пріоритетного розвитку промислового комплексу та галузей, які були з ним безпосе-

редньо пов'язані. Структурні зміни великих промислових міст характеризуються такими дис-

пропорціями: ресурсномістким та переважно витратним характером виробництва та втратою

прогресивної соціальної орієнтованості.

Недостатність дослідження сучасних структурних змін в великих промислових містах,

відсутність єдиного підходу до вивчення та розуміння сучасних тенденцій розвитку економіки

великих міст з урахуванням функціонального призначення основних підсистем міської еконо-

міки, характером економічних реформ, які обумовлюють низку проблем, серед яких: скоро-

чення обсягів промислового виробництва, збільшення темпів безробіття, зниження рівня жит-

тя населення, погіршення стану соціальної сфери, що спричинило об'єктивну необхідність

структурних перетворень усі ці факти породжують необхідність моделювання соціально орієн-

тованих структурних перетворень в економіці великого промислового міста.

Describing the current state of Ukraine's economy, it should be noted that among the many factors

contributing to negative trends in its development, the main role is played by structural changes.

They appear in the economy of major cities due to the uneven distribution of resources and policy

priority development of the industrial sector and industries that were directly related. Structural

changes of large industrial cities are characterized by such imbalances: intensive and mostly costly

nature of production and the progressive loss of social orientation. Failure studies modern structural

changes in major industrial cities, the lack of a unified approach to the study and understanding of

modern trends of development of the economy of major cities based on functional purpose of the

basic subsystems of the urban economy, economic reforms, which cause a number of problems,

among which: the decline in industrial production, the increase in unemployment, declining living

standards, the deterioration of the social sphere, which resulted in an objective necessity of structural

reforms all these facts give rise to the need for socially-oriented modeling structural transformations

in the economy of a large industrial city.

Ключові слова: структурні зміни, моделювання соціально орієнтованих структурних перетворень.
Key words: structural changes, modeling of social-oriented structural reforms.

збалансованої структури економіки використовуючи прийо-
ми моделювання соціально орієнтованих структурних пере-
творень в економіці міста.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичну основу виконаного дослідження склали по-
ложення класичної та сучасних теорій регіоналістики та
містознавства, праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених
і фахівців з питань розвитку економіки міст, як В. Н. Амітан,
С.В. Богачов, В.М. Василенко, В.М. Геєць, О.Г. Гранберг,
С.І. Гречана, Б.М. Гринчель, П.В. Ґудзь, Р.А. Джабраілов,
М.І. Долішній, А.П. Єгоршина, О.М. Єгоров, Б.С. Жихаре-
вич, О.А. Карлова, Н.Є. Костилев, С.Ф. Кучер, О.О. Лу-
к'янченко, Д.С. Львов, В.К. Мамутов, В.І. Рєсін, Ю.С. Поп-
ков, В.А. Устименко, В.В. Фінагін, К. Шуссманн та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є розробка прийомів моделю-

вання соціально орієнтованих структурних перетворень
шляхом адаптації балансового методу до потреб місько-
го господарства з побудовою балансу зайнятості як уза-
гальнюючого балансового співвідношення між чисельн-
істю населення та кількістю робочих місць і місць со-
ціального обслуговування, що сприяє формуванню зба-
лансованої структури економіки великого промислово-
го міста.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Місто можна розглядати як відкриту соціальну та еко-
номічну систему, де соціальна підсистема виробляє блага і
послуги соціального характеру, а економічна підсистема ви-
робляє матеріальні блага і послуги. Місто — це складна еко-
номічна система, що розвивається з урахуванням законо-
мірностей ефективного розміщення виробництва, ринкової
спеціалізації та комплексного розвитку, а також раціональ-
ного розподілу праці [1, с. 26—39; 2, с. 309 ]. Система міста
складається з таких підсистем, кожна з яких має свою мо-
дель (рис. 1):

— підсистема "Містоутворююча база";
— підсистема "Населення";
— підсистема "Житловий фонд";
— підсистема "Комунікаційна інфраструктура";
— підсистема "Обслуговування".
Розвиток міста опосередковано впливає на соціаль-

но-економічні фактори розвитку суспільства. Цей вплив
можна розглядати з точки зору критеріїв соціальної
 ),( qTf  та економічної ефективності  ),( ECf . Вважається,
що соціальна ефективність залежить від часу досяжності
 T  та нормативів забезпечення  q , а економічна ефек-
тивність — від витрат на будівництво  C та експлуатацій-
них витрат  E . Доход економіки міста складається з над-
ходжень від господарчої діяльності всіх економічних
агентів міста.

Містоутворююча база складається з суб'єктів господа-
рювання, які пов'язані між собою економічними і соціаль-
ними зв'язками та для ефективного функціонування розта-
шовані на визначеній території. Ці суб'єкти господарюван-
ня створюють робочі місця для населення, а також сплачу-
ють робітникам заробітну плату.

Модель підсистеми "Містоутворююча база" об'єднує
групи-галузі, що містять однорідні об'єкти. Кожна галузь  A
може бути представлена сукупністю виробничих одиниць,
які виробляють одиницю продукту типу  k , ( Ak ,...,1= ). Ви-
робнича одиниця характеризується рівнем технології, який
визначає кількість робітників  kλ , що потрібні для виготов-
лення одиниці продукції.

Позначимо кращу технологію (з  найменшою
кількістю працівників) через  0

kλ , а гіршу (з найбільшою
кількістю працівників) через  1

kλ . Розподіл часток вироб-
ничих одиниць за технологіями визначимо функцією тех-
нологічної структури  ),,( txk λϕ . Ця функція може бути
різною для різних галузей. Крім того, треба мати на
увазі, що об'єкти однієї галузі, належні до однієї підси-
стеми, які розташовані по території міста та їх техно-
логічні структури також можуть відрізнятися. Тому од-
ним із аргументів функції технологічної структури є про-
сторова зміна  x . За рівнем технології функція визначе-
на на інтервалі  10

kkk λλλ ≤≤   і нормована:
 

λλϕ
λ

λ

dtx
k

k

∫
1

0

),,( (1),

 Кожна галузь даної підсистеми має визначені вироб-
ничі потужності  ),( txM k

, які дорівнюють загальній кількості
виробничих одиниць за всіма технологіями. Розподіл
кількості виробничих одиниць за технологіям можна визна-
чити таким чином:

 ),,(),(),,( txtxMtxg kkk λϕλ = (2),
Цей розподіл дозволяє визначити виробничу функцію

й основні характеристики галузі: випуск, кількість зайнятих
робітників і кількість безробітних.

В умовах ринкової економіки функціонувати можуть
тільки рентабельні виробництва. Якщо визначити рівень рен-
табельності як  *

kλ , то підприємства, в яких  *

kk λλ > , у ринко-
вих умовах функціонувати не можуть.

Рівень рентабельності можна визначити, використову-
ючи доход і структуру витрат виробничої одиниці. У найп-
ростішому випадку доход визначається ціною  ),( txpk  про-
дукту, що виготовляється виробничою одиницею. Витрати
поділяються на виробничі і невиробничі. Виробничі витрати
пов'язані з використанням частини свого продукту, а також
продуктів інших галузей. Це можна позначити через вагові
коефіцієнти  

ika , які визначають частки продуктів галузей
 Ai ,...,1= , що необхідні для виробництва продукту  k . Неви-
робничі витрати пов'язані із заробітною платою  ),( txsk .

Рис. 1. Об'єкти і мережі макроструктури моделі міста
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Таким чином, рівень рентабельності може бути визна-
чений з таких балансових умов:

 

∑
=

≥−−
A

i

kiikk txstxpatxp
1

0),(),(),( λ (3),

За цих умов рівень рентабельності дорівнює:
 

),(

),(*

txs

txp

k

k

k

∆
=λ (4),

де 
 

∑
=

−=∆
A

i

iikkk txpatxptxp
1

),(),(),( .

За визначеним рівнем рентабельності побудуємо вироб-
ничу функцію, яка визначає залежність між випуском, не-
обхідними виробничими потужностями і трудовими ресур-
сами.

Випуск продукції визначається так:

 

∫ ∫==
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0

*

0

),,(),(),,(),(
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k
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dtxtxMdtxgtxY kkkk

λ

λ

λ

λ

λλϕλλ (5).

А необхідна кількість працівників:

 

∫ ∫==
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0
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0
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k

k

k

k

dtxtxMdtxgtxR kkk

E

k

λ

λ

λ

λ

λλλϕλλλ (6).

Необхідні трудові ресурси  ),( txR
E

k
 пов'язані з демогра-

фічним складом населення, який надає підсистема "насе-
лення".

Виробничі потужності, або капітал  ),( txM k  є динамічною
функцією, що об'єднує два процеси. З одного боку, це ви-
буття із швидкістю  

kβ  у наслідок старіння, а з іншого —
приріст за рахунок власних ресурсів  ),( txYkkγ  і зовнішніх
інвестицій  )(tu k . У лінійному наближенні динаміку капіталу
можна описати таким рівнянням:

 )()(),(),( tutYttxMtxM
k

kkkkk ++∆−= γβ (7).
Опис галузі через виробничу функцію є традиційним

підходом і тому існує багато різноманітних виробничих
функцій. Найбільш часто використовується виробнича фун-
кція Кобба-Дугласа, яка встановлює найпростіший зв'язок
між випуском продукції  ),( txYk  капіталом  ),( txM k  і робочою
силою  ),( txR E

k  [85, с. 97—110]:
 ii txMtxRtxY k

E

kk

βα
)],([)],([),( = (8),

де коефіцієнти  0>iα ,  0>iβ  і  1=+ ii βα .
У моделі закладено повну еластичність між працею і

капіталом, а технологічні особливості науково-технічного
прогресу не враховуються. Це ускладнює опис істотних для
ринкової економіки процесів інвестування й інноваційного
оновлення виробництва. Модель підсистеми "Населення"
відбиває соціально-демографічний склад населення та його
зміни під впливом визначених факторів. Ця підсистема зай-
має особливе місце в системі міста, тому що зміни соціаль-
но-демографічного складу населення не можуть відбувати-
ся під впливом управлінь. Зміни цього фактору відбувають-
ся як результат змін в інших підсистемах. Разом із тим зв'яз-
ки між моделями "Містоутворювальна база" і "Населення"
впливають на соціальні фактори розвитку міста. За наслідка-
ми змін параметрів у цих моделях відбуваються соціальні
зрушення у функціонуванні усього міста. Наприклад, змен-
шення обсягів виробництва суб'єктів господарювання при-
зводить до підвищення рівня безробіття, зниження рівня
заробітної плати і як наслідок — погіршення умов прожи-
вання у місті. Такі зміни збільшують соціальну напруженість
і призводять до занепаду міста. Навпаки, збільшення обсягів
виробництва сприяє збільшенню робочих місць, підвищен-
ню заробітної плати, накопиченню соціальних фондів, ство-
ренню умов для розвитку міста.

Стан підсистеми "Населення" характеризується демо-
графічними і соціальними показниками [3; 4]. До демог-
рафічних показників належать показники вікової, стате-
вої та сімейної структури стану населення, а до соціаль-

них — показники соціального статусу. Для побудови мо-
делі підсистеми міста все населення можна поділити на
групи за визначеними ознаками. Припустимо, що наявна
множина ознак  }1:{ nkkK <<=  і за кожною ознакою на-
селення можна розподілити на  

km  груп. Такими ознака-
ми можуть бути стать, вік, сімейний стан, професія, рівень
доходу та інші.

Позначимо кількість людей у групі  ki  у момент часу  t  че-
рез  )(ty k

ik . Тоді стан системи, що розглядається може бути

представлений вектором  )}(),...,(),...,(),...,({)( 1

11

1 1
tytytytytY n

m

n

m n
= .

Для спрощення перенумеруємо компоненти вектору стану:
 

∑
=

==
n

k

kq mqtytytY
1

1 )},(),...,({)( (9).

Зміни стану системи до моменту часу  ht +  визначають-
ся тому, що люди, по-перше, переходять з групи  i  в групу
 j , а по-друге, загальна кількість змінюється за рахунок
міграції населення до міста та з міста.

Переміщення між групами можна охарактеризувати
матрицею  G, елементи якої показують, яка частина людей
переміщується з групи  i  в групу  j , або яка ймовірність та-
кого переміщення. В обох випадках елементи матриці за-
довольняють умовам:

 

∑
=

≤≤=≤
q

j

ijij gqig
1

10,,...,1,1 (10).

Особливість між групових переміщень населення по-
лягає в тому, що їх кількість залежить від обсягу групи
 j  тобто  )( jijij ygg = . Ресурси, що споживаються населен-
ням, обмежені, тому при зростанні  iy  елементи  ijg  змен-
шуються. Якщо швидкість зменшення лінійно залежить
від значень функції  )( jij yg , то описати зміни швидкості
зменшення цієї функції можна диференційним рівнян-
ням:

 

ijjijij

j

jij
gyg

dy

ydg ~)(
)(

+−= γ  (11),

де  ijγ  — константи, що характеризують швидкість убу-
вання функції  ijg ;  ijg~  — константи, що характеризують гра-
ничні значення функції  ijg .

Розв'язок цього рівняння має вигляд:
 

))exp(1(

~

)exp()0()( jij

ij

ij

jijijjij y
g

ygyg γ
γ

γ −+−= (12).

Оскільки в матрицю  G входять елементи, що характе-
ризують переміщення по групам усіх ознак, то  ),...,( 1 qyyGG = .

Переміщення населення між групами за віком та стат-
тю має іншу природу, тому кількість населення за цими гру-
пами визначається народжуваністю, смертністю і часом.
Кількість населення кожної наступної вікової групи визна-
чається з використанням методу лагу. Для моделювання змін
кількості населення за віком у множині ознак  k  існує вікова
ознака  lk = . Для цієї ознаки існує  

1m  груп населення за віком.
Стан системи для цієї ознаки буде характеризуватися век-
тором:

 }),...,({)( 11

1 1mytytY = (13).
Оскільки переміщення відбуваються через природні

процеси народжуваності, старіння, смертності, то еле-
менти цієї матриці від стану підсистеми не залежать.
Процес народжуваності впливає лише на першу вікову
групу. Цей вплив пов'язаний із жіночою часткою насе-
лення, що знаходиться у фертильному віковому інтер-
валі.

У статистичних даних Держкомстату [5] все населення
розподілено на вікові групи по п'ять років, тобто 0—4, 5—
9, 10—14, 15—19, 20—24, 25—29, 30—34, 35—39, 40—44,
45—49, 50—54, 55—59, 60—64, 65—69, понад 70 років.
Це зумовлює встановлення лагу для прогнозування змін та-
кож тривалістю п'ять років.
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Відповідно до методу лагу кількість населення групи
залежить від кількості населення попередньої групи  1−i  та
обчислюється за формулою:

 
iii KNN ⋅= −1 (14),

де  iN  — кількість населення групи  i ;  1−iN  — кількість на-
селення групи  1−i ;  iK  — коефіцієнт смертності що визначе-
ний для групи  i .

Перша вікова група 0—4 формується на підставі стати-
стичної інформації про народжуваність у ці роки, або на
підставі прогнозу змін народжуваності. Остання група "по-
над 70 років" накопичує кількісний склад попередньої гру-
пи і обчислюється добуток цієї суми з коефіцієнтом смерт-
ності, що визначений для останньої групи.

Модель процесів міграції може бути побудована таким
чином. Хай населення, яке мігрує до моменту часу  t  до міста,
характеризується вектором  )}(),...,({)( 1 tLtLtL g= , а з міста —
 )}(),...,({)( 1 tRtRtR g= . З урахуванням цього стан підсистеми
"населення" в момент часу   буде визначатися вектором

 )()()()]([)( tRtLtYtYGhtY −+=+ (15).
Зіставлення наявного населення і потреб суб'єктів гос-

подарювання дозволяє визначати ступень зайнятості насе-
лення та рівень безробіття. Додаткові вимоги до вікового,
професійного та інших складів населення відповідно до виз-
начених груп дозволяє формувати нові елементи підсисте-
ми обслуговування.

Моделювання підсистеми "Житловий фонд" фор-
мується на підставі потреб, які є вихідним параметром
підсистеми "Населення". Модель житлового фонду пред-
ставлена спорудами, що мають відповідні місця для про-
живання. Групи населення з ознакою "сім'я" в моделі
закріплюються за місцями проживання. На підставі ана-
лізу цього закріплення визначається рівень забезпечен-
ня відповідно до норм. Відхилення у вигляді нестачі
місць проживання, або незабезпеченість нормами скла-
дають вектор потреб у новому будівництві, а вектор пе-
ревищення норм, з одного боку, коригує потребу в но-
вому будівництві (за рахунок можливої оренди), а з іншо-
го, є основою для можливого оподаткування надлишків
житлової площі. Житловий фонд характеризується ста-
ном, роком будівлі, використанням земельної площі
міста, що визначає рівень його старіння, необхідність
капітального ремонту, обслуговування, ефективності
використання земельної площі. Розміщення житлового
фонду по території міста та його концентрація по райо-
нах є вихідною інформацією для підсистеми "Комуніка-
ційна інфраструктура".

Підсистема "Комунікаційна інфраструктура" включає
транспортні мережі для переміщення населення від місця
проживання до місць праці, відпочинку, обслуговування, а
також комунікації для доставки води, струму, тепла, газу та
інших ресурсів. Для моделювання комунікаційної інфраст-
руктури найчастіше використовуються кількісні методи.
Постановка завдання передбачає таке. Територія міста
ділиться на  n  районів з визначеними обсягами виїзду  iP , та
в'їзду  jQ ,  ),...,1,( nji = .

Завдання моделювання полягає у відтворенні потоків
 

ijx   (наприклад, кількість мешканців за одиницю часу) між
кожною парою районів. Для розв'язання цієї задачі найчас-
тіше використовується гравітаційна модель:

 

2

ij

ji

ij
c

QP
kx = ,   nji ,...,1, = (16),

де  ijc  — узагальнена вартість переміщення між района-
ми  i  і  j  (аналог відстані), а  k  — деяка константа.

Гравітаційна модель має деякі недоліки. Так, потоки   ijx

повинні задовольняти деяким природним обмеженням:
 

j

j

iji

i

ij QxPx == ∑∑ , ,  nji ,...,1, = (17).

До того, якщо в ньютонівський механіці залежність
сили тяжіння залежить від відстані та визначається як  21 ijc ,
то для переміщення людей ця залежність має більш склад-
ний вигляд. Тому краще розглядати її у вигляді функції
 )( ijcf , що задається на підставі статистичного досліджен-
ня. На підставі цього модифікована гравітаційна модель
буде мати вигляд:

 )( ijjijiij cfQPBAx = (18).
де коефіцієнти  iA  і  jB  визначаються із системи обме-

жень.
Модель підсистеми "Обслуговування" включає об'єк-

ти, що необхідні для нормального існування населення:
культурні, побутові, оздоровчі, медичні, торгові. Підсис-
тему обслуговування можна розглядати як з боку забез-
печення потреб населення у будь-яких послугах, так і з
боку функціонування як підприємства, продукцією якого
є надання послуг. Властивості підприємств обслуговуван-
ня, що виробляють продукцію у вигляді послуг, врахову-
ються в підсистемі "Містоутворювальна база". А безпо-
середньо послуги населенню розглядаються як об'єкт
підсистеми "Обслуговування". Таки об'єкти можна под-
ілити на  q  класів, а в кожному класі виділити  nm  типів
обслуговування ( qn ,...,1= ). Оскільки об'єкти пов'язані з
обслуговуванням населення, то їх стан характеризується
кількістю місць за типами обслуговування. Для деяких
об'єктів додається час обслуговування і  пропускна
здібність об'єктів.

Позначимо кількість місць у момент часу  t  для класу  n
і типу  ni  обслуговування через  )(tQn

in
,  qn ,...,1= ,  nn mi ,...,1= .

Зміна стану підсистеми "Обслуговування" відбувається
за такими трьома факторами. Перший з них пов'язаний з
тим, що в середині даного класу  n  об'єкти одного типу пе-
реходять в інший.

Ці переходи в середині класу можна характеризувати
матрицею розміром  )( nn mm × :  ][ n

ij

n pP = ,  nmji ,...,1, = .
Елементи матриці показують, яка частина місць обслу-

говування типу  i  переходить в тип  j . Причиною таких пере-
ходів є потоки населення, які користуються місцями обслу-
говування даного класу і типу. Під їх впливом одні з об'єктів
повинні бути розширені, а інші, навпаки, зменшені. Тому
елементи матриці  nP  залежать від потоку населення  ][ n

i

n

n
sS = ,

 
nn mi ,...,1= , який поступає в місця обслуговування класу  n  і

типу  ni , а саме:
 )],...,([),...,(
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nmnm
sspssP = (19).

Два інших фактори пов'язані зі знищенням застарілих
об'єктів і будівництвом нових.

Знищення застарілих об'єктів класу  n  можна характе-
ризувати діагональною матрицею  nC , елементи якої визна-
чають частку застарілих об'єктів відповідних типів. Основ-
ним фактором у даному процесі є час, тому елементи  ijc

матриці  nC  також залежать від часу, тобто   ][)( n

ij

n ctC = .
Позначимо кількість нових місць обслуговування класу

 n  і типу  ni  через  n

in
N . Якщо всі зміни об'єктів обслуговування

здійснюються в дискретні моменти часу через інтервал  h ,
то до моменту часу  t  кількість місць обслуговування визна-
чається таким динамічним рівнянням:

 )()())())((()( tNhtQhtChtSPtQ
nnnnnn +−−−−= (20).

У наведеній моделі підсистеми "Обслуговування"
роль управлінь виконує нове будівництво  )(tN n , а вплив
інших підсистем характеризується потоком населення
 )(tS

n . Цей потік визначається підсистемою "Населення",
а також опосередковано підсистемою "Житловий
фонд".

Виходячи з вимог соціальної складової розвитку еко-
номіки міста виникає потреба забезпечення балансових
відношень між окремими підсистемами міста.
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Такими балансовими співвідношеннями є відношення
між населенням, робочими місцями, місцями обслуговуван-
ня. Узагальнювальним балансовим співвідношенням може
бути баланс праці в цілому по місту.

Позначимо через  KkEE
i

k

i

k ,...,1,
~

==∑  — робочі місця за

окремими видами обслуговування, через  ∑
∈

=
nIi

i

n
NN

~
 — на-

селення, що належить розподілу по районах з нефіксова-
ним населенням ( 

nI  — номер району).
Для підсумкових показників підсистем уведемо позна-

чення:
 BE  — загальна кількість робочих місць у містоутворю-

вальній базі;
 rN  — загальна кількість населення в районах з фіксова-

ною кількістю;
 E  — загальна кількість робочих місць;
 N  — загальна кількість населення.
Для кожного виду обслуговування   підсистеми обслу-

говування треба задати нормативи участі клієнтів у створенні
робочих місць в обслуговуванні цього виду:

 kα  — робочі місця для клієнтів-мешканців міста;
 

Bkβ  — робочі місця для клієнтів, що працюють у місто-
утворювальній базі;

 
Skβ  — робочі місця для клієнтів, що працюють в обслу-

говуванні виду  S .
Таким чином, клієнти-мешканці потребують  N

kα  робо-
чих місць в обслуговуванні виду  k ; клієнти, що працюють у
містоутворювальній базі  B

Bk Eβ ; клієнти, що працюють в об-
слуговуванні виду  s  —  s

sk Eβ . Сума всіх робочих місць дорі-
внює заданій кількості робочих місць  kE  у цьому виді обслу-
говування:

 k

s

s

sk

B

Bk

k
EEEN =++ ∑ββα (21).

Для підсистеми "Населення" необхідно визначити част-
ки працівників, що мешкають у районах з фіксованим і не-
фіксованим населенням:  B

n

B

r γγ ,  — для працюючих у містоут-
ворювальній базі;  k

n

k

r δδ ,  — для працюючих в обслуговуванні
виду  k . При цьому необхідним є виконання умов нормуван-
ня:

 ∑ =+
r

B

n

B

r 1γγ ,  ∑ =
r

k

n

k

r 1δδ (22).

Працездатне населення становить лише частку населен-
ня. Частку працездатного населення можна встановити для
кожного району. Для характеристики частки працездатно-
го населення введемо коефіцієнти:  rc  — для районів з фіксо-
ваною кількістю населення типу 

 r ;  nc  — для районів з не-
фіксованою кількістю населення. Крім того, повинні вико-
нуватися баланси за працюючими для кожного типу райо-
ну, тобто:

 ∑ =+
k

rrkk

r

BB

r NcEE δγ ,  Rr ,...,1= (23),

 ∑ =+
k

nnkk

n

BB

n NcEE δγ .

Таким чином,  )1(),1( ++ RK  параметрів  γ  і  δ  пов'язані між
собою  2++ RK  балансовими співвідношеннями. Ці
співвідношення можна розглядати як систему з  1++ RK  не-
залежних лінійних рівнянь відносно  )1(),1( ++ RK   невідомих.

Підсумок всіх відношень дозволяє отримати загальне
рівняння для балансу праці в цілому по місту:

 ∑ ∑ +=+=
r

nn

r

rrkB NcNcEEE (24).

Цей баланс враховує нерівномірність працезабезпече-
ності населення по різних зонах міста.

Наступним балансовим співвідношенням є співвідно-
шення за таким ресурсом міста, як територія. Площа, яку
займають матеріально-технічні об'єкти і споруди підсистем
обмежується територією міста. З урахуванням балансу те-

риторії будемо мати:
 

i

k

k

i

N

i AAA ≤+∑ (25),

де  N

ii

N

i zNA /=  — територія, що потрібна для розміщен-
ня населення;  k

i

k

i

k

i zEA /=  — територія, що потрібна для роз-
ташування підсистеми обслуговування;  k

i

N

i zz ,  — нормативи
щільності розміщення підсистем. Обмеження для розміщен-
ня населення в районах з нефіксованим обсягом:

 ∑ ∈−≤
k

n

k

ii

N

ii IiAAzN ),( (26).

Наведені балансові співвідношення необхідно врахову-
вати при побудові функційно-просторової моделі міста.

ВИСНОВОК
Таким чином, формуванню збалансованої структури

економіки регіону сприяє побудова балансу зайнятості, як
узагальнювального балансового співвідношення між
кількістю населення та кількістю робочих місць і місць со-
ціального обслуговування, що стає можливим з використан-
ням прийомів моделювання соціально орієнтованої струк-
тури економіки міста шляхом адаптації балансового мето-
ду до потреб міського господарства.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сучасних інтеграційних процесів, які відбува-

ються в Україні, підприємства готельного господарства ма-
ють широкі перспективи розвитку, оскільки на ринку послуг
спостерігається тенденція до їх розвитку, які залежать від
стану готельного господарства, якості і ціни основних і до-
даткових послуг. Ефективна діяльність готелів неможлива
без раціонально налагодженого обліку витрат та калькулю-
вання собівартості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вирішенню цієї проблеми, присвячені праці українських
науковців: П.Й. Атамаса, В.І. Бачинського, Ю.А. Вериги,
С.Ф. Голова, О. В. Карпенко, П.О. Куцика, Л.В. Нападовсь-
кої, В.Ф. Палія, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка. Підходи, вик-
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APPROACH TO THE IMPROVEMENT OF CALCULATION OF HOTEL SERVICES PRIME PRICE

У статті узагальнено особливості господарської діяльності підприємств готельного господар-

ства, обгрунтовано їх вплив на організацію обліку витрат та калькулювання собівартості. Уточ-

нено класифікацію прямих і загальновиробничих витрат. Внесено пропозиції щодо удоскона-

лення робочого плану рахунків, що сприятиме інтеграції управлінського та фінансового обліку

і забезпечить оперативне калькулювання виробничої собівартості готельних послуг та контро-

лю за нею.

The features of economic activity of hotel enterprises, their influence on accounting organization

and calculation of prime price are generalized in the article. Classification of direct and overhead

cost is specified. Suggestions are brought in relation to the improvement of working card of accounts,

which will be instrumental in integration of cost and financial accounting and provide the operative

calculation of hotel services prime price and control after it.

Ключові слова: готельна послуга, витрати, калькулювання, класифікація, облік, собівартість.
Key words: hotel services, cost, calculations, classification, accounting, prime price.

ладені ними стали основою цього досліджень. Проте особ-
ливості господарської діяльності готелів мають свій вплив
на облік витрат та калькулювання собівартості послуг. Тому
дослідження собівартості як основної складової ціни акту-
альне, оскільки вона є важливим якісним критерієм діяль-
ності підприємств готельного бізнесу, який впливає на ве-
личину їх прибутку та рентабельності.

Саме тому метою статті є узагальнення особливостей
діяльності підприємств готельного господарства, їх впливу
на організацію обліку та калькулювання собівартості послуг
й розробка напрямів удосконалення.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Класифікація витрат і калькулювання собівартості на-
даних послуг є складовою системи управління витратами
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підприємства готельного господарства і основою для оцін-
ки ефективності його діяльності господарства. Для забез-
печення систематизації цього процесу пропонуємо наступ-
ну його послідовність:

— обгрунтувати класифікацію витрат з урахуванням
особливостей господарської діяльності підприємств готель-
ного бізнесу;

— виокремити калькуляційні одиниці;
— визначити метод калькулювання;
— вибрати базу розподілу загальновиробничих ви-

трат;
— розрахунок собівартості калькуляційної одиниці.
Враховуючи особливість обліку калькулювання со-

бівартості продукції (робіт і послуг) в різних галузях еко-
номіки, відповідно до галузевих стандартів міністерствам
і відомствам України регламентовано права щодо врегу-
лювання питання класифікації  витрат шляхом за-
твердження відповідного інструктивного забезпечення для
його використання на підприємствах [2]. На калькулюван-
ня та структуру витрат для готелів характерні особливості,
до яких належать:

— вимоги до оснащення готелів відповідно до їх кате-
горії (залежно від "зірковості");

— вимоги до персоналу (спецодяг, знання мов тощо);
— поєднання процесів виробництва, надання і спожи-

вання основних і додаткових послуг;
— нерівномірність споживання готельних послуг, їх се-

зонний характер;
— неможливість накопичення чи зберігання готельних

послуг;
— процес обслуговування обмежений у часі;
— цілодобовий режим роботи;
— спеціалізація готелю.
Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгал-

терського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарсь-
ких операцій підприємств і організацій передбачено мож-
ливість відкриття субрахунків до рахунків. Ми пропонуємо
до рахунку 23 "Виробництво" відкривати аналітичні рахун-
ки:

— за видами послуг відповідно до їх категорії — ос-
новні чи додаткові;

— за підрозділами підприємства — готель, ресторан,
пральня, транспортний відділ, магазин тощо;

— за центрами витрат і відповідальності;
— за статтями витрат і видами послуг, що надаються

клієнтам.
Для рахунків 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Ад-

міністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витра-
ти операційної діяльності" доцільно відкривати аналітичні
рахунки за статтями витрат.

Всі витрати готелю, які відносять до номерного фонду
доцільно поділяти на:

— матеріальні витрати (малоцінні та швидкозношувані
предмети, засоби гігієни, медикаменти, прання білизни,
спеціальний одяг, рекламні матеріали, листівки, папір, бро-
шури, канцелярські товари тощо),

— витрати на оплату праці (основна заробітна плата,
додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компен-
саційні виплати),

— витрати на соціальні заходи, амортизація, витрати на
ресурсозабезпечення (опалення, електроенергія, водопос-
тачання та каналізація);

— витрати на утримання та експлуатацію виробничого
обладнання (утримання ліфтів, обслуговування виробничих
приладів та устаткувань);

— витрати на ремонт основних засобів (поточний ре-
монт основних засобів; капітальний ремонт основних за-
собів в частині, що списується на поточні витрати підприє-
мства);

— витрати на підготовку до осінньо-зимового пе-
ріоду;

— витрати на проведення протипожежних заходів;
— інші виробничі витрати (телефонний зв'язок, виве-

зення та утилізація побутових відходів, технічне обслугову-
вання охоронної сигналізації, ремонт та обслуговування
побутових приладів (холодильників, пилососів, телевізорів,
прасок, електричних чайників тощо),

— податки, збори та інші обов'язкові платежі, що вхо-
дять до собівартості послуг (збір за спеціальне використан-
ня води, плата за землю).

Така класифікація дозволить відокремити прямі витра-
ти та буде корисною при калькулюванні виробничої собівар-
тості. Для цього доцільно використовувати рахунки 8 та 9
класів.

Узагальнюючи вищезазначене, нами запропоновано
структуру рахунків синтетичного й аналітичного обліку вит-
рат підприємств готельно-ресторанного господарства (табл.
1).

Зважаючи на необхідність визначення собівартості на-
даних готельних послуг є потреба в обгрунтованому виборі
об'єкта калькулювання. Такими об'єктами, на нашу думку,
є окремі види готельних послуг — вид робіт, послуг або вид
діяльності. З об'єктом калькулювання пов'язані кальку-
ляційні одиниці, які дають змогу визначити собівартість оди-
ниці послуги. Калькуляційною одиницею відповідно необх-
ідно визнавати людино-добу. Вибір цієї калькуляційної оди-
ниці дозволить застосовувати знижки, пільги, додаткові по-
слуги (як "комплімент від готелю") до конкретного об'єкта
калькулювання.

Важливим етапом калькулювання собівартості послуг
є методи обліку витрат та калькулювання собівартості,
тобто сукупність способів аналітичного обліку витрат на
виробництво, а також економічних розрахунків з метою
визначення собівартості. Погоджуючись з думкою проф.
Л.В. Нападовської, яка зазначає, що для більш достовір-
ного визначення собівартості продукції при виборі мето-
ду обліку витрат і калькулювання собівартості необхідно
враховувати специфіку діяльності підприємства і насам-
перед технологію виробництва, а також досягнення яких
цілей управління повинен забезпечити вибір методу [4].
Крім того, "…єдиної для усіх підприємств й у всіх деталях
методики калькулювання собівартості продукції немає.
Кожне підприємство з урахуванням своїх цілей та інте-
ресів, виходячи з власних стратегій на свій розсуд, само-
стійно визначає правила і процедури калькулювання со-
бівартості своєї продукції, не виходячи, однак, за межі
положень та дотримуючись вимог, передовсім, П(С)БО 16
"Витрати" та інших стандартів обліку і відповідних дер-
жавних нормативних актів і документів [6]. Розглянемо
найпоширеніші методи калькулювання повної та вироб-
ничої собівартості.

Головним призначенням повної собівартості послуг є
розрахунок ціни реалізації готельної послуги. Але цей спосіб
калькулювання має недоліки, а саме: неточність, що пов'я-
зана з включенням у собівартість розрахунковим шляхом
непрямих витрат, значна трудомісткість і недостатня опера-
тивність. Відомо, що облік повних витрат є доцільним, якщо
виробничі потужності завантажені повністю і виробництво
організоване на межі потужності, усі виробничі витрати є
одночасно корисними (відсутні холості виробничі витрати)...
та/або підприємство випускає один вид продукції" [5]. Про-
те особливості діяльності підприємства готельного госпо-
дарства не відповідають таким характеристикам, тому по-
вну собівартість такі підприємства використовувати не мо-
жуть.

Метод калькулювання виробничої собівартості перед-
бачає включення всіх виробничих витрат, зокрема, прямих
витрат структурних підрозділів та розподілених витрати за-
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Таблиця 1. Структура рахунків синтетичного й аналітичного обліку витрат підприємств
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Продовження таблиці 1

*Примітка: курсивом виділено пропозиції автора
Звертаємо увагу, що залежно від категорії готелю, визначеною ДСТУ 4269:2003 "Послуги туристичні. Класифікація готелів" такі додаткові послуги як басейн, сауна, солярій, СПА,

спортивна зала можуть бути включені до складу основних послуг, а, отже, до виробничої собівартості [1]
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гальновиробничих (обслуговуючих) підрозділів. Виробнича
собівартість реалізованих готельних послуг визначається в
системі рахунків фінансового обліку щомісячно, запропо-
нованого нами, і може бути використана для прийняття уп-
равлінських рішень за підсумками роботи за відповідний
період. Таким чином, собівартість готельної послуги скла-
датиметься із фактичних прямих витрат і загальновиробни-
чих витрат.

Проблемою залишається вибір бази розподілу загаль-
новиробничих витрат. У Методичних рекомендаціях з пла-
нування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг)
на підприємствах і в організаціях житлово-комунального
господарства запропоновано такі бази розподілу загально-
виробничих витрат:

— обсяг витрат на оплату праці робітників, зайнятих у
основному виробництві;

— вартість основних виробничих засобів;
— обсяг виконання робіт (послуг) у натуральному ви-

разі.
 Але розподіл загальновиробничих витрат за даними

про заробітну плату працівників основного виробництва є
раціональним лише на підприємствах з високою питомою
вагою заробітної плати в сумарних витратах на виготовлен-
ня продукції, що не характерно для готельного господар-
ства [6, c. 122—124].

Так, до складу непрямих витрат готельного комплексу
входять витрати, пов'язані із забезпеченням ресурсами за-
гального користування, організацією управління та збуту
готельного продукту. Непрямі виробничі витрати можна
розглядати, як загальновиробничі витрати готелю, пов'язані
з обслуговуванням, утриманням та забезпеченням роботи
всіх виробничих підрозділів готелю. Проте вибір бази роз-
поділу непрямих витрат повинен здійснюватися окремо для
кожної з наступних статей витрат і визначатися у розпоряд-
чому документі про облікову політику готелю [2, 3]. Наприк-
лад:

— амортизація будівлі номера — на 1 м2 площі готель-
ного комплексу;

— амортизація меблів та оснащення номера — на 1000
грн їх вартості;

— заробітна плата прибиральниці — на 1 м2 площі, яку
вона прибирає;

— заробітна плата адміністратора та прибирання но-
мерів — залежно від кількості заселених номерів;

— підготовка до осінньо-зимового періоду — на 1 м2

площі готельного комплексу;
— прання білизни — залежно від кількості ліжок у за-

селених номерах;
Оскільки загальновиробничі витрати в частині, що відно-

ситься на номерний фонд, є складовою собівартості готель-
них послуг, то такий підхід дозволить чітко визначати со-
бівартість калькуляційної одиниці — людино-доби — та
коригувати її залежно від сезонності.

ВИСНОВКИ
Запропонована структура рахунків обліку витрат грун-

тується на галузевих особливостях діяльності готелів, роз-
роблена відповідно до національних стандартів бухгалтерсь-
кого обліку та діючої нормативно-законодавчої бази. Він
сприятиме інтеграції управлінського та фінансового обліку,
а також оперативному забезпеченню зовнішніх та внутрішніх
користувачів об'єктивною, оперативною інформацією про
розмір та склад витрат готелю для прийняття рішень.

Для готелю об'єкт калькулювання — це вид робіт, по-
слуг або вид діяльності, які потребують визначення пов'я-
заних з їх наданням (виконанням) витрат. Вибір об'єктів
калькулювання повинен здійснюватись з огляду на облікові
ознаки та бути пов'язаним з групуванням витрат в аналітич-
ному обліку.

Здійснення обліку витрат за місцями їх виникнення
стане передумовою обліку за статтями калькуляції. Така
аналітична побудова витрат потребує впровадження
відповідного програмного забезпечення. Також цей
підхід надасть можливість оперативного калькулюван-
ня виробничої собівартості готельних послуг та контро-
лю за нею.
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ВСТУП
Ключову роль у забезпеченні прогресивного соціально-

економічного розвитку територій регіону грає транспортна
інфраструктура [3]. Розвинена транспортна інфраструкту-
ра територій дозволяє знизити рівень транспортних і
складських витрат вантажоперевізників, сприяють росту
інвестиційної привабливості територій, залученню для по-
стійного проживання кваліфікованих кадрів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Науковими дослідженнями в області логістики зай-
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідженню перспектив розвитку транс-

портної інфраструктури територій причорноморського ре-
гіону, а також розробки комплексного підходу для його роз-
витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Традиційно під транспортною інфраструктурою тери-

торій (ТІ) розуміється дорожнє господарство й транспорт-
ний парк організацій, розташованих на територіях. Деякі
автори включають до складу ТІ також зупинні розвантаж-
но-навантажувальні платформи [4; 5; 6]. На нашу думку,
транспортний парк організацій недоцільно включати до
складу транспортної інфраструктури, тому що це частина
майнового комплексу організацій. Спектр функцій розван-
тажно-навантажувальних платформ територій являють со-
бою функції спеціалізованих транспортно-логістичних
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центрів, прообразом яких вони і є. Тому транспортну інфра-
структуру територій необхідно розглядати як систему взає-
мозалежних між собою елементів: спеціальних доріг загаль-
ного користування територій, спеціалізовані транспортно-
логічні центри, пришляхові організації ремонту й сервісу і
єдину інформаційно-комунікаційну систему керування.
Відмінною рисою пропонованого визначення є використан-
ня територіального й галузевого підходів до розвитку транс-
портної інфраструктури територій регіону, що враховують
як інтереси вантажоперевізників — користувачів доріг, так
і потреби прогресивного соціально-економічного розвитку
територій. У рамках територіального підходу виділяються
тенденції й проблеми впливу транспортної інфраструктури

на соціально-економічний розвиток територій [2]. Галузе-
вий підхід укладається в оцінці впливу транспортної інфра-
структури територій на функціонування регіонального гос-
подарського комплексу. Використання принципу систем-
ності як одного з найбільш значимих властивостей транс-
портної інфраструктури територій регіону припускає взає-
мопов'язаність окремих елементів транспортної інфраструк-
тури територій з метою забезпечення синергетичного ефекту
їхньої взаємодії.

Транспортна інфраструктура територій регіону має ряд
істотних специфічних особливостей:

1. Наявність доріг моногалузевого значення, які на
відміну від дорожньої мережі полігалузевого значення ма-

Рис. 1. Основні соціально-економічні функції транспортної інфраструктури територій регіону
і їхній вплив на зміну ВРП
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ють місце в мегаполісах й у рамках міжрегіональної транс-
портної інфраструктури. Моногалузеві дороги будуються,
як правило, за рахунок коштів самих лісозаготівників і час-
то не мають твердого покриття.

2. Будівництво й ремонт доріг загального користування
стосуються компетенції регіонального й місцевого бю-
джетів, у яких на зазначені цілі часто відсутні достатні власні
ресурси. У зв'язку із цим необхідно залучення позабюджет-
них джерел фінансування для формування й модернізації
транспортної інфраструктури територій, у першу чергу на
основі державно-приватного партнерства.

3. У рамках транспортної інфраструктури територій, як
правило, створюються спеціалізовані транспортно-логі-
стичні центри, орієнтовані на потреби максимально широ-
кого кола підприємств, розташованих на територіях регіо-
ну. Системність ТІ територій повинна проявлятися в тім, що
розташування транспортно-логістичних центрів територій
регіону повинне враховувати як інтенсивність транспорту-
вання лісу й продукції в цілому (у тому числі й міжрегіональ-
ному характері), так і близькість до розташування під-
приємств. При розташуванні такого роду центрів варто вра-
ховувати також тенденції й перспективи розміщення насе-
лення територій.

4. В умовах інтеграції транспортної інфраструктури ре-
гіону керування повинне здійснюватися єдиною інформа-

ційно-комунікаційною системою керування на основі уні-
фікованих стандартів, що дозволяє здійснювати оператив-
ну взаємодію між елементами ТІ територій, сприяючи акти-
візації інвестиційних процесів.

5. Сутність транспортної інфраструктури територій ре-
гіону проявляється в системі взаємозалежних функцій (рис.
1), які в сукупності визначають характер її впливу на фор-
мування валового регіонального продукту.

Таким чином, уточнення змісту "транспортна інфраст-
руктура територій" дає можливість визначити основні напря-
ми її подальшого розвитку з урахуванням соціально-еконо-
мічного розвитку самих територій, а запропонована систе-
матизація функцій дозволяє визначити характер впливу
транспортної інфраструктури територій на формування ва-
лового регіонального продукту.

Розвиток транспортної інфраструктури територій
здійснюється під впливом експлуатаційних, фінансово-інве-
стиційних, організаційно-економічних й інституціональні
факторів [1].

Наведені в таблиці 1 фактори розвитку транспортної
інфраструктури територій тісним чином взаємозалежні. Так,
недостатньо ефективні фінансово-інвестиційні фактори не-
гативно впливають на експлуатаційні фактори.

Вплив же організаційних факторів, у свою чергу, обме-
жує можливості залучення позабюджетних джерел фінан-

Таблиця 1. Основні фактори розвитку транспортної інфраструктури
Причорноморського регіону

Класифікаційні  
факторів 

Основні фактори 
Особливості прояву факторів 

у регіональній економіці 
 

1. Експлуатаційні Наявність і стан 

дорожнього покриття територій 

Щільність доріг із твердим покриттям в 

муніципальних районах від 5 до 36 км доріг на 1000 км2
 площі 

території (при мінімальному європейському стандарті 100 км на 

1000 км2
 площі) 

Середнє зношування автотранспорту підприємств регіону 

перевищив в 2012 р. 60%. Нормальне функціонування 

автотранспортного господарства, відповідно до техніко-

експлуатаційних нормативів, можливо при зношуванні 
автотранспорту, що не перевищує 40-45% 

Рівень технікотехнологічної розвиненості 
інфраструктури 

Відсутні спеціалізовані ТЛЦ; нерозвинена єдина інформаційно-

комунікаційна система керування ТІ територій 

Частка транспортних витрат у структурі собівартості організацій 

майже в 2 рази вище аналогічного показника в розвинених 

державах 

Погодженість уведення 

в експлуатацію відділових елементів ТІ 
територій 

Швидкість уведення доріг відстає від інтенсифікації виробництва. 

Об'єкти пришляхової інфраструктури територій розвиваються 

вкрай інертно 

2. Фінансово-

інвестиційні 
Рівень активності 
приватних інвесторів у сфері вкладення 
капіталу в розвиток ТІ територій 

Частка приватних інвестицій у розвиток ТІ  
склала в 2012 р. лише 12,3% від загальної суми інвестицій  

Особливості бюджетного фінансування 

розвитку ТИ територій 

Має місце декларативність ряду державних програмних заходів у 

сфері розвитку транспортної інфраструктури територій, їхнє не 
підкріплення конкретними джерелами фінансування 

Можливості залучення проектних кредитів 

для ТІ територій 

Частка банківського кредитування в загальному обсязі 
інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури територій 

становить 3,0%. Відсутні механізми державного гарантування 

банківських проектних кредитів у розвиток ТІ територій 

3. Організаційні Наявність органа, який займається 

розвитком 

ТІ територій 

Функції розподілені між Міністерством інфраструктури, 

галузевими й регіональними органами керування 

Взаємодія регіональних і державних 

органів влади з питань розвитку ТІ 
територій 

Розвиток ТІ не включений у жодну з реалізованих Державних 

цільових програм 

Наявність организаційнних механізмів 

державно-приватного партнерства з питань 

розвитку ТІ лісових територій 

Механізми ГЧП розвитку ТІ у регіональній економіці в цей час не 

відпрацьовані 

4. Інституціональні Корупційний фактор у процесі дорожнього 

будівництва й ремонту 

Згідно з експертними оцінками дорожнє господарство в цілому є 

одним з найбільш коррупціоємних секторів економіки 

Наявність і розвиненість 

інституту суспільного контролю за 
розвитком ТІ території 

Інститут суспільного контролю за розвитком ТІ територій 

фактично відсутній. Процес освоєння бюджетних коштів, 
виділюваних на ці мети, непрозорий 
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сування для розвитку транспортної інфраструктури тери-
торій регіону. Що стосується впливу інституціональних фак-
торів, то вони обумовлюють необгрунтоване завищення
кошторисів дорожнього будівництва, несвоєчасне введен-
ня в експлуатацію об'єктів транспортної інфраструктури,
фінансованих за рахунок бюджетних коштів.

Виявлені особливості прояву факторів розвитку транс-
портної інфраструктури в економіці регіону демонструють
наявність ряду проблем. Так, наприклад, швидкість введен-
ня доріг відстає від інтенсифікації виробництва. При проек-
туванні доріг загального користування недостатньо врахо-
вуються перспективи розміщення моногалузевих доріг.
Відсутній спеціалізований ТЛЦ регіону, хоча необхідність
його створення назріла давно. Об'єкти пришляхової інфра-
структури територій розвиваються вкрай інертно. Непогод-
женість розвитку окремих елементів ТІ веде до протиріччя

принципу системності, що в остаточному підсумку негатив-
но впливає на економічну ефективність підприємств й якість
життя населення регіону.

Таким чином, класифікація факторів розвитку транспор-
тної інфраструктури територій регіону й аналіз особливос-
тей їхнього прояву обумовлюють необхідність формування
комплексного підходу до її реформування, дозволяють
більш чітко визначити й оцінити провідні напрямки підви-
щення ефективності розвитку транспортної інфраструкту-
ри територій регіону.

Нами розроблений комплексний підхід розвитку ТІ ре-
гіону, функціональна схема якого представлена на рисунку
2. Комплексний підхід до розвитку ТІ територій переслідує
досягнення наступних основних цілей:

1. Розвиток об'єктів транспортної інфраструктури регі-
ону у відповідності не тільки з існуючої, але з і перспектив-

Рис. 2 Флункціональна схема розвитку транспортної інфраструктури регіону
на основі розробленого комплексного підходу
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ною структурою розміщення продуктивних сил, об'єктів соц-
іально-побутової сфери, найбільш імовірними майбутніми
пропорціями просторового розвитку територій регіону й т.п.

2. Прискорене формування мережі сучасних доріг на
основі створеннядорожнього каркаса територій, у рамках
якого розвиваються взаємозалежні мережа доріг загально-
го користування із твердим покриттям і мережа спеціалізо-
ваних доріг.

3. Створення транспортно-логістичного центра (ТЛЦ)
регіону, що повинен спеціалізуватися переважно на задо-
воленні транспортно-складських потреб господарства. Для
підприємств регіону на основі транспортно-логістичного
центра, у безпосередній близькості від нього можливе роз-
міщення малих виробництв, а також виробництв комплек-
туючих. Відповідно, на основі транспортно-логістичного
центра можливо в стратегічній перспективі формування ви-
робничо-технологічного ланцюжка: комплектуючі мале
встаткування (виробництво й ремонт) — послуги із транс-
портування і складуванню — малі підприємства.

Такого роду підприємства стратегічно повинні створю-
ватися в районах безпосередньої близькості від поточних і
перспективних територій виробництва (в ідеалі не більше 50
км), що забезпечить і додаткові стимули розвитку зайнятості
населення територій.

Досягненню даних цілей у рамках пропонованого ком-
плексного підходу до розвитку транспортної інфраструкту-
ри територій служить формування регіонального транспор-
тно-логістичного кластера.

Регіональний транспортно-логістичний кластер являє
собою систему довгострокових стійких коопераційних
зв'язків підприємств регіону з організаціями транспортної
інфраструктури регіону, профільними освітніми установа-
ми й галузевими науково-дослідними організаціями.

Комплексний підхід до розвитку транспортної інфраст-
руктури територій може бути реалізований на основі єдиної
інформаційно-комунікаційної системи керування. Вона по-
винна містити в собі наступні основні елементи: каталог інве-
стиційних проектів розвитку транспортної інфраструктури
територій і нових виробничих проектів з їх ТЭО та умовами
залучення інвестицій; постійно обновлюваний план будівниц-
тва й ремонту доріг економіки регіону; віртуальна товарна
біржа сировини й продуктів переробки; блок маршрутуван-
ня; система Інтернет — комунікацій з регіональними орга-
нами державної влади й органами місцевого самоврядуван-
ня, відповідальними за будівництво й зміст доріг; електронні
тендери на будівництво й ремонт доріг, здійснювані за ра-
хунок коштів регіонального або муніципального бюджетів.

У рамках комплексного підходу доцільне створення
єдиних стандартів керування різними об'єктами транспорт-
ної інфраструктури територій, включаючи уніфіковані ви-
моги до якості дорожнього покриття й використовуваним
на меті дорожнього будівництва матеріалам, єдині стандарти
розвитку окремих видів транспорту загального користуван-
ня й т.п. Такого роду стандарти будуть сприяти як погодже-
ному розвитку різних видів транспорту й дорожнього гос-
подарства регіону, так і забезпечать певне прискорення еко-
номічних процесів у реальному секторі економіки й підви-
щення якості життя населення територій регіону.

Диференційована державна підтримка передбачає пріо-
ритетне виділення фінансової допомоги інвестиційним про-
ектам розвитку транспортної інфраструктури територій, що
характеризується найбільш високим рівнем ефективності
для регіональної економіки. Конкретними інструментами
підтримки інвестиційних проектів транспортної інфраструк-
тури є податковий кредит, державні гарантії по кредитах
комерційних банків, пільговий лізинг устаткування, державні
програми підвищення кваліфікації персоналу, задіяного в
обслуговуванні об'єктів транспортної інфраструктури,
пільгова оренда земельних ділянок для інвесторів.

ВИСНОВОК
Пропоновані в рамках комплексного підходу напря-

ми розвитку транспортній інфраструктури регіонів, за
умови їхньої системної реалізації, дозволять у максималь-
ному ступені забезпечити потреби організацій, розташо-
ваних на територіях, у використанні основних елементів
ТІ. Комплекс пропонованих заходів буде сприяти більше
повній реалізації  виділених соціально-економічних
функцій транспортної інфраструктури територій регіону,
що дозволить повною мірою забезпечити одночасне
рішення таких соціально-економічних завдань, як підви-
щення ефективності підприємств господарського комп-
лексу й прогресивний розвиток економіки й соціальної
сфери територій.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграція української вищої освіти до європейського

освітнього простору — першочергова ціль, досягнення якої
є важливішою задачею для всієї української системи осві-
ти. Одним з напрямів розвитку болонського процесу в Європі
є формування загальних підходів до забезпечення і оцінки
якості вищої освіти. При цьому передбачається, що якість
підготовки фахівців у ВНЗ забезпечується двома основни-
ми складовими — якістю змісту освітніх програм і якістю
менеджменту у ВНЗ.

Процес об'єднання європейських освітніх структур ба-
зується на доктринальних документах Болонського проце-
су, які в загальних рисах описують стратегічні плани роз-
витку Європейського освітнього простору. Але в той же час,
це об'єднання, будується на конкретних освітніх стандар-
тах, які є спільним знаменником для національних освітніх
систем. Прикладом таких стандартів є система оцінювання
ECTS, Стандарти та рекомендації для гарантії якості вищої
освіти в європейському просторі (ENQA), Стандарти та ди-
рективи для агенцій гарантії якості в вищій освіті на тери-
торії Європи (ENQA). Безпосередньо питань забезпечення
якості вищої освіти стосуються стандарти Європейської асо-
ціації гарантії якості в вищій освіті (ENQA). Відмітимо, що
актуальним виявляється питання встановлення особливос-
тей використання у системі управління вищою освітою стан-
дартів серії ISO 9000, що є основою використання інших у
т.ч. галузевих моделей якості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питання впровадження стандартів управ-
ління якістю серії ISO 9000 в систему вищої освіти при-
свячено наукові праці Е. Короткова [1], О. Сангінова [2],
Х. Сєбкової [3], В. Соболєва, С. Степанової [4]. Авторами
досліджувалися окремі особливості цієї серії стандартів с
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погляду на її використанні в сфері вищої освіти. У той же
час, поза увагою дослідників опинилося питання встанов-
лення умов впровадження зазначених стандартів як елемен-
ту системи державного управління сферою вищої освіти.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є наведення результатів дослідження пи-

тання встановлення умов впровадження стандартів серії ISO
9000 як елементу системи управління кадровим та освітнім
потенціалом продовольчої сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З точки зору спеціалістів, сьогодні інтерес багатьох пра-

цівників вищої освіти викликає також можливість викорис-
тання для управління ВНЗ концепцій управління якістю, зас-
тосовуваних у виробничій сфері [1]. Це перш за все стосуєть-
ся стандартів ISO серії 9000 (International Organization for
Standardization, ISO) та застосування моделі досконалості
EFQM (European Foundation for Quality Management, EFQM).

У даний час більшість моделей управління якістю осві-
ти і наукових досліджень в ВНЗ побудована на основі оці-
ночного методу, що передбачає статистичну обробку досяг-
нутих результатів. Проте світовою тенденцією є перехід на
моделі, що відповідають концепції загального управління
якістю (Total Quality Management, TQМ) і вимогам міжнарод-
них стандартів якості ISO 9000:2000 [3].

Підхід до побудови системи управління якістю (СУЯ),
заснований на вимогах міжнародних стандартів ISO
9000:2000, передбачає демонстрацію здатності ВНЗ вироб-
ляти продукцію, яка задовольняє споживача, причому його
запити регулярно відстежуються і вивчаються. Відповідно
до вимог стандарту ISO 9001:2000, основною метою ВНЗ
має стати підвищення задоволеності клієнтів — особи, сус-
пільства і держави в освітніх послугах, підготовці фахівців,
науковій продукції і т.д. [4].
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Орієнтація ВНЗ на стандарт ISO 9000:2000 означає його
намагання розвивати свою підприємницьку, інноваційну
діяльність і прагнення завоювати на ринках освітніх послуг і
наукоємної продукції нові і більш міцні позиції.

В основі діючої версії міжнародного стандарту якості
ISO 9001:2000 лежать принципи загального управління які-
стю, фундамент якої був закладений Э. Демингом. Філосо-
фія загального управління якістю така, що всі проблеми в
менеджменті організації розглядаються з погляду системи.
За логікою TQM, будь-яка організація, у тому числі ВНЗ,
працює настільки досконало, наскільки досконала її СУЯ
[2].

Стандарт ISO 9001:2000 — це стандартизована філо-
софія якості, задача якої — організувати мислення певним
чином. Проте вимоги стандарту повинні бути адаптовані до
специфіки сфери освіти. Вимоги стандарту ISO 9001:2000
не відносяться до змісту діяльності науковців і викладачів
ВНЗ, вони лише упорядковують процеси їх діяльності. Стан-
дарт ISO 9001:2000 не торкається структури і змісту науко-
вих досліджень і освітніх програм, методологій і технологій,
що використовуються в науковому і навчальному процесах.
Стандарт ISO 9001:2000 не діє в аудиторії, де викладач ко-
ристується наданою йому академічною свободою реалізу-
вати свій науковий і методичний потенціал, педагогічні
здібності викладача.

Основою СУЯ ВНЗ відповідно до вимог стандарту ISO
9001:2000 є:

— орієнтація на споживача;
— ведуча роль керівництва в постановці цілей і їх до-

сягненні;
— залучення всіх співробітників до рішення задач ВНЗ;
— процесний підхід до організації всіх видів діяльності;
— системний підхід до управління;
— постійне покращення якості продукції.
У Керівництві якістю — основному документі системи

описуються головні процеси і підпроцеси. Дії регламенту-
ються документованими процедурами, а окремі завдання
описуються в Робочих інструкціях. В Керівництві якістю при
описі процесів і підпроцесів звичайно даються відповіді на
питання: "що?" і "для чого?".

У Документованих процедурах приводиться детальний
опис дій всередині процесу або підпроцесу з відповідями на
питання: "хто?", "що?", "де?" і "коли?". В Робочих інструкц-
іях містяться завдання на виконання конкретних робіт при
проведенні тих або інших дій і відповіді на питання "що?" і
"як?".

В основі піраміди процесів і документації СУЯ ВНЗ зна-
ходяться так звані записи з якості, які є документованими
свідоцтвами реєстрації виконання завдань, виробництва дій,
реалізації підпроцесів і основних процесів у ВНЗ.

Структура моделі відповідно до стандарту ISO
9001:2000 включає чотири групи процесів: процеси управ-
ління, бізнес-процеси виробництва продукції, обслугову-
ючі процеси, процеси вимірювання, аналізу і покращен-
ня.

Документація СУЯ може бути представлена у будь-яко-
му вигляді і на будь-якому носії. Розробка документації не
повинна бути самоціллю, її задача — додавати цінність СУЯ.
Основним принципом управління документацією і записа-
ми з якості є принцип — потрібний документ в потрібний
час.

Розробка СУЯ починається з формулювання політики
якості і опису основних процесів у ВНЗ. Наступним етапом є
підготовка і мотивація персоналу ВНЗ, навчання уповнова-
жених з якості, менеджерів і аудиторів. Важливе усвідом-
лення кожним співробітником своєї ролі, відповідальності і
повноважень в рамках СУЯ ВНЗ. Обов'язкова умова — за-
лучення студентів як основних споживачів освітніх послуг.
На основі типових документованих процедур описуються

процеси в структурних підрозділах ВНЗ, розмежовуються
повноваження і відповідальність, виявляються індикатори
ефективності процесів, розробляються форми для реєст-
рації даних.

Вишикується СУЯ ВНЗ, яка дозволяє ефективно управ-
ляти процесами, діями і завданнями на всіх рівнях.
Внутрішній аудит дозволяє оцінити ступінь готовності струк-
турних підрозділів ВНЗ працювати якісно відповідно до ви-
мог стандарту ISO 9001:2000.

Зовнішній аудит СУЯ складається з трьох етапів. Пер-
ший етап — аудит документації. Другий етап — аудит про-
цесів управління, в тому числі процесів управління докумен-
тацією, а також загальної структури СУЯ ВНЗ. Виявлений в
ході аудиту потенціал для поліпшень є основою програми
коректуючих заходів. Третій етап — сертифікаційний аудит.
Сертифікація СУЯ, сама по собі, не може забезпечити підви-
щення якості послуг ВНЗ. Вона всього лише показує парт-
нерам в зовнішньому середовищі, що ВНЗ ефективно фун-
кціонує, забезпечуючи стабільну і високу якість продукції і
послуг.

Головний аргумент на користь сертифікації СУЯ ВНЗ
— те, що затративши великі зусилля та кошти на створен-
ня СУЯ, ВНЗ не може на цьому зупинитися. Зовнішні ауди-
тори будуть контролювати процес роботи СУЯ щороку, та
ВНЗ буди вимушений регулярно підтверджувати
відповідність стандарту. Таким чином, ВНЗ буде вимуше-
ний безперервно розвивати і вдосконалювати свою СУЯ,
стабільно виробляти якісну продукцію і перемагати в кон-
курентній боротьбі.

ВИСНОВОК
Стандарти серії ISO 9000 є дієвим засобом, застосуван-

ня якого є основою використання галузевих стандартів уп-
равління якістю та премій з якості визначних в інших дер-
жавах. Застосуваня досліджених методик та стандартів
спияє підвищенню ефективності системи управління кадро-
вим та освітнім потенціалом продовольчої сфери
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для вирішення проблеми успішного функціонування

сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і
господарювання необхідно забезпечити ефективне фор-
мування і використання насамперед аграрного трудового
потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У економічній літературі проблемам трудового потен-

ціалу надається значна увага. Дослідження у цій галузі при-
свячені з'ясуванню місця робочої сили в системі виробни-
чих відносин, загальних закономірностей відтворення ро-
бочої сили, аналізу проблем зайнятості, галузевому роз-
поділу трудових ресурсів такими вченими, як Д.П. Богиня,
О.М. Бородіна, О.А. Бугуцький, О.В. Волкова, В.С. Дієспе-
ров, М.І. Долішній, А.В. Калина, Г.І. Купалова, Е.М. Ліба-
нова, В.Ф. Машенков, Л.І. Михайлова, Й.С. Пасхавер,
В.М. Петюх, І.В. Прокопа, А.Б. Соскієв, С.Г. Струмилін,
В.Я. Чураков, К.І. Якуба та інші. Проте в аграрній сфері
вирішення потребують проблемні аспекти використання
трудового потенціалу.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
В останні роки на селі спостерігаються негативні

тенденції у використанні трудового потенціалу. Участь
населення у суспільному виробництві та особистому
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господарстві супроводжується низьким рівнем продук-
тивності праці. У сільськогосподарському виробництві
України зайнято 3,1 млн осіб, або 15,6% від загальної
чисельності, що значно більше ніж у розвинутих краї-
нах світу, а продуктивність праці у 5—7 разів нижча. В
галузях сільської соціальної інфраструктури працює
840 тис. осіб. Масовим явищем в Україні стала праця
на присадибних та садово-городніх ділянках, де заді-
яні, за оцінками фахівців, понад 80% усіх сімей. Де-
мографічне навантаження населення працездатного
віку на селі істотно вище, як у місті — його питома вага
становить для чоловіків 59,9%, а для жінок — 49,5%.
Для сільського населення країни є характерне перева-
жання чоловічої статі в активному трудовому віці, що
відповідає специфіці сільськогосподарського вироб-
ництва. Подібні явища спостерігаються і в західному ре-
гіоні країни [1].

Радикальні реформи системи господарювання, пе-
рехід до інтенсивних методів ведення аграрної економіки
зумовлюють потребу в такому трудовому потенціалі, якісні
характеристики якого повинні найбільш повно відповіда-
ти динамічному характеру виробництва і цілям суспільно-
го розвитку. Цього, на жаль, у сільській місцевості досяг-
ти дуже важко через складний демографічний стан, зане-
пад системи охорони здоров'я, освіти, соціального розвит-
ку села тощо.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

65

Негативним явищем сучасного етапу розвитку Ук-
раїни, слід вважати наявність тіньового сектору економі-
ки, який охоплює 55—60% всього виробництва у державі
і в сфері, де задіяно велику кількість трудових ресурсів,
особливо молоді.

Оцінка ефективного використання трудового потен-
ціалу можлива лише при правильному аналізі госпо-
дарської діяльності, що грунтується на загальнотеоре-
тичних діалектичних способах. Абсолютне і відносне
скорочення чисельності сільського населення вимагає
найбільш повного залучення працездатного населення
до сфери виробництва та ефективного використання
робочої сили.

Кількість трудових ресурсів не завжди пропорц-
ійна чисельності населення, а залежить насамперед
від його вікової структури. Чим більша частка осіб
віком до 16 або понад 60 років, тим менша чисельність
трудових ресурсів. Вона може зростати за рахунок до-
даткового залучення у виробництво людей пенсійно-
го та підліткового віку. Кількість трудових ресурсів
можна регулювати й за рахунок зміщення меж працез-
датного віку, що ми зараз можемо спостерігати в Ук-
раїні.

Важливим резервом для збільшення трудових ресурсів
є поліпшення умов праці, техніки безпеки, охорони здоро-
в'я, що сприяють зниженню смертності та інвалідності осіб
у працездатному віці, ліквідації пільг для передчасного ви-
ходу на пенсію.

Також на кількість трудових ресурсів впливає стате-
вий склад населення. Збільшення чисельності чоловіків
веде до зростання трудового потенціалу держави, оскіль-
ки вік їх виходу на пенсію зараз на 5 років більший, ніж у
жінок.

В умовах зниження природного приросту трудових ре-
сурсів, великого значення набуває поліпшення їх якісного
складу. Прогресивною вважається структура трудових ре-
сурсів, у якій більше осіб до 40 років. В умовах науково-
технічного прогресу це найважливіший чинник трудозабез-
печення майже всіх галузей економіки.

Однією з найважливіших суспільних проблем регіону
є підвищення ефективності використання трудових ре-
сурсів у сільському господарстві. Хоча в цьому секторі
виробництва зараз офіційно працює близько 3,1 млн
чол., але в багатьох господарствах спостерігається най-
гостріший дефіцит робочої сили. Розглянувши, наприк-
лад, коефіцієнт залучення працездатного населення у
сільськогосподарське виробництво західного регіону
відзначимо його зменшення. Динаміка зменшення вка-
заного показника пояснюється міграційними процесами
регіону.

Причини цього полягають, у низькій ефективності
сільськогосподарського виробництва, низькому рівні ме-
ханізації і електрифікації багатьох виробництв, демогра-
фічних проблемах, відтоку молоді із сільських районів че-
рез соціальні причини і невпорядкованість побуту, недо-
сконалості законодавчої бази щодо підтримки державою
сільського господарства та виробників сільськогоспо-
дарської продукції, відсутності чіткої та послідовної про-
грами фінансування сільськогосподарської діяльності, не-
завершеності земельної реформи в Україні та тощо [2, с.
226].

Вкрай складною залишається в сільському госпо-
дарстві й екологічна ситуація. Це зумовлено тим, що зе-
мельна реформа здійснюється без урахування екологіч-
них вимог, внаслідок чого зростають площі ерозованих
земель, посилюються процеси підкислення, засолення,
ущільнення, підтоплення, забруднення грунтів, зменшуєть-
ся вміст гумусу.

Виснаження природних, у тому числі земельних і вод-
них ресурсів, продовжує загрожувати здоров'ю населен-
ня, економічній стабільності держави. Дослідження дово-
дять, що формування нових землеволодінь відбувається
без урахування інженерної та соціальної інфраструктури.
Нині близько 5 млн га орних земель (понад 15%) є дегра-
дованими і малопродуктивними. Щорічні втрати гумусу ста-
новлять 600—700 кг на 1 га. Оскільки рівень застосування
мінеральних та органічних добрив є недостатнім, врожай
формується переважно за рахунок природної родючості
грунтів, однак при цьому посилюється їх деградація [3].

Постійне скорочення залучення трудових ресурсів для
всього регіону відбувається, на тлі щорічного загального
зменшення сільського населення ще й за рахунок змен-
шення кількості державних сільськогосподарських
підприємств. Відтак, падає й попит на робочі місця в аг-
рарній сфері.

Зайнятість населення виступає одним із головних інди-
каторів трансформаційних процесів в економіці. Характер-
ною особливістю сільського ринку праці на нинішньому
етапі здійснення аграрної реформи є збереження трива-
лої негативної тенденції зростання обсягів як відкритого,
так прихованого безробіття серед сільського населення.
Криза впродовж останнього десятирічного періоду призве-
ла до різкого скорочення попиту на робочу силу не лише в
сільській місцевості, а й за її межами.

Виявлено, що в останні роки відбувається прискорене
вивільнення працівників із сільськогосподарських
підприємств. Безумовно, кількість зайнятих в аграрному
виробництві при досить високій загальній щільності насе-
лення в країні та майже суцільній розораності позамісь-
ких територій змушують виокремлювати фактор землеза-
безпеченості як лімітуючий. На жаль, для України цей по-
казник є не найкращим. Загальна площа сільськогоспо-
дарських угідь зменшилась упродовж останніх років. Це
вказує на загальне зменшення кількості сільськогоспо-
дарських підприємств, і відповідно, вивільнення зі сфери
виробничої діяльності працездатного сільського населен-
ня. Як відомо, кількість робочих місць у сільськогоспо-
дарському підприємстві значною мірою залежить від площі
його угідь [1].

Взявши за основу поділ підприємств на групи за пло-
щею сільськогосподарських угідь, умовно згрупуємо аг-
рарні підприємства в західному регіоні наступним чином:
малі до 500 га, середні 501—3000 га, великі понад 3000
га. Відтак, виявлено, що найбільша кількість сіль-
ськогосподарських підприємств у досліджуваному регіоні
належить до категорії малих, що становить 80,7% від за-
гальної їх кількості [4; 5; 6].

Слід відзначити, що в малому підприємництві найпов-
ніше узгоджуються та реалізуються особисті, регіональні
і місцеві економічні інтереси, вони характеризуються особ-
ливим соціально-економічним виміром [7].

В організаційно-економічному плані невеликі розміри
таких підприємств, їх технологічна, виробнича та управлі-
нська гнучкість дають можливість чутливо реагувати на ко-
н'юнктуру ринку, яка постійно змінюється. За рівнем жит-
тя та соціальним статусом його представники належать до
більшості населення і є одночасно як безпосередніми ви-
робниками так, і споживачами товарів, що зводить до
мінімуму плинність кадрів, максимально забезпечує ефек-
тивне використання наявного трудового потенціалу.

Аграрні підприємства середньої категорії залежать від
внутрішньої економічної кон'юнктури на відповідних рин-
ках і конкуренції в середині групи.

Ефективне функціонування середніх підприємств ви-
магає постійного оновлення асортименту продукції та по-
слуг, гнучкого реагування на зміну суспільних потреб за
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умови певного захисту їх діяльності на внутрішньому рин-
ку, узгодження інтересів середнього підприємництва з на-
ціональними. Трудовий потенціал середньої категорії
підприємств, в основному, складається із найманої робо-
чої сили, що відповідає вимогам сучасної ринкової еконо-
міки.

Функціонування великих підприємств грунтується на
принципах концентрації та централізації капіталу й вироб-
ництва. Вони, здебільшого, і є найбільш перспективними з
погляду економічно-організаційного розвитку.

Тенденція збільшення зайнятих в особистих господар-
ствах у сфері аграрної економіки — явище негативне, ос-
кільки особисте селянське господарство (у великій
кількості) та малі аграрні підприємства використовують
низькопродуктивну ручну працю, зокрема працю жінок, а
також подекуди працю дітей.

Така ситуація не є сприятливою для ефективного ви-
користання аграрного трудового потенціалу села, однак,
на сучасному етапі розвитку аграрної економіки це можна
розглядати як тимчасовий вимушений захід регулювання
трудових відносин у сільській місцевості.

У перспективі найбільш прогресивним вбачається роз-
виток великих форм господарювання, що забезпечать сус-
пільно необхідний рівень продуктивності праці, ефек-
тивність використання трудового потенціалу, а також ефек-
тивність сільськогосподарського виробництва в цілому.

Як вже відзначалось, яскравим прикладом цього є
функціонування в досліджуваному регіоні агрохолдингів,
котрі мають у своєму активі понад 10 тис. га сільськогос-
подарських угідь кожний і забезпечують високопродук-
тивне сільськогосподарське виробництво на базі викори-
стання сучасної техніки та передових технологій. Як по-
казує практика, такі аграрні формування сприятимуть
інтеграції України до Європейського та світової еконо-
мічної систем, що посилюватиме їх конкуренцію з інозем-
ними компаніями.

Удосконалення ринкового механізму господарюван-
ня, регіональні трансформації в аграрній сфері економіки
України нерозривно пов'язані з розвитком та ефективним
функціонуванням сільськогосподарських підприємств. З
огляду на розміри господарюючих суб'єктів можна виді-
лити, як мінімум три категорії підприємств, що відповідно
до загальноприйнятої термінології, визначаються як ве-
ликі, середні та малі. Відтак кожна категорія має власні
інтереси, функції, стратегію розвитку і ринкової поведін-
ки. Спільним для них є забезпечення шляхів організацій-
но-економічних перетворень економіки.

Виходячи із ситуації, що склалася, з метою ефектив-
ного використання трудового потенціалу великим компа-
ніям слід практикувати залучення за субконтрактами ма-
лих і середніх підприємств для виробництва окремих ком-
понентів продукції та виконання певних функцій. При цьо-
му мають бути задіяні механізми стимулювання суб'єктів
малого підприємництва з боку великих підприємств.
Цілком очевидно, що продуктивність праці, її динаміка є
одним із вирішальних критеріїв оцінки ефективного ви-
користання трудового потенціалу, досконалості економ-
ічного механізму функціонування аграрного виробницт-
ва.

ВИСНОВКИ
Таким чином, ефективне використання аграрного тру-

дового потенціалу на всіх рівнях залежить від сукупності
матеріально-технічних, соціально-економічних, демогра-
фічних і природно-біологічних чинників.

Виявлення механізму їх взаємовпливу показує не-
обхідність і напрями вдосконалення форм і методів регу-
лювання відтворювальних зв'язків трудового потенціалу,

впровадження обгрунтованих заходів із забезпечення його
ефективного використання на рівні окремих територій і
суспільства загалом, оскільки поліпшення використання
трудового потенціалу можна вважати основним джерелом
соціально-економічного зростання.

Відтак, переконуємося, наскільки актуальним є ана-
ліз основних чинників, котрі впливають на процеси фор-
мування, використання, відтворення сільського трудово-
го потенціалу, його професійну структуру і кваліфікацію,
рівень загальної і спеціальної підготовки та рівень ефек-
тивності праці, а також розробка пропозицій, суголосних
реформам та ринковим відносинам, щодо згаданих про-
цесів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проведені дослідження в галузі охорони праці

свідчать про те, що втрата працездатності і зниження про-
дуктивності праці робітників пов'язані з умовами праці.
При цьому відсутність єдиних підходів до вирішення про-
блеми управління безпекою праці в межах окремих га-
лузей та держави в цілому призводить до відсутності
чіткої координації дій окремих розробників, до частко-
вого дублювання напрацювань та не завжди раціональ-
ного витрачання обмежених фінансових коштів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток методів управління сис-
темою охороною праці та розроблення заходів зі зни-
ження виробничого травматизму внесли вчені: Водя-
ник А.О., Гогіташвілі Г.Г., Голінько В.І., Запорожець О.І.,
Зеркалов Д.В., Кашуба О.І., Кружилко О.Є., Крикунов
Г.М., Кучеба П.К., Лапшин О.Є., Левченко О.Г. та інші.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проте напрацювання щодо розробки та застосуван-
ня концептуального підходу до формування саме систе-
ми управління безпекою праці наразі відсутні. Дослідже-
ними залишаються лише окремі складові системи управ-
ління безпекою праці такі, як охорона праці, гігієна ро-
бочого місця тощо, що й підтверджує актуальність обра-
ної теми.
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Розроблено концепцію формування системи управління безпекою праці на будівельних
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вельних підприємствах.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є розробка концептуального

підходу до формування системи управління безпекою
праці на будівельних підприємствах.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Використання системного підходу до проведення на-
укових досліджень дозволило запропонувати концепцію
формування системи управління безпекою праці на буд-
івельних підприємствах, яка включає наступні складові:

1) формулювання поняття "система управління без-
пекою праці на будівельних підприємствах";

2) встановлення мети та завдань формування системи
управління безпекою праці на будівельних підприємствах;

3) визначення функцій, які буде виконувати система
управління безпекою праці на будівельних підприємствах;

4) визначення принципів, на яких буде грунтуватись
система управління безпекою праці на будівельних
підприємствах;

5) розробка стратегій формування системи управ-
ління безпекою праці на будівельних підприємствах.

Враховуючи результати проведених досліджень, під
поняттям "система управління безпекою праці на буді-
вельних підприємствах" пропонуємо розуміти сукупність
технологічних, організаційних та економічних заходів
щодо мінімізації впливу зовнішніх та внутрішніх загроз,
що провокуються особливостями процесу діяльності бу-
дівельного підприємства.
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Метою формування системи управління безпекою
праці на будівельних підприємствах є своєчасне вияв-
лення й запобігання впливу як зовнішніх, так і внут-
рішніх загроз у процесі діяльності будівельного під-
приємства.

Досягнення поставленої мети здійснюється на основі
вирішення комплексу завдань, до найбільш значимих з
яких належать:

— виявлення реальних і прогнозування потенційних
загроз економічній безпеці будівельного підприємства в
процесі його діяльності в цілому та в трудової діяльності
його працівників;

— розробка способів запобігання, мінімізації або
ліквідації наслідків впливу загроз безпеці праці та еко-
номічній безпеці будівельного підприємства;

— підготовка технологічних, організаційних та еко-
номічних заходів, необхідних для забезпечення безпеки
праці та економічної безпеки будівельного підприємства
в цілому;

— проведення лікувально-профілактичного та са-
нітарно-побутового обслуговування працівників;

— здійснення професійного добору працівників, які
виконують роботи підвищеної небезпеки з урахуванням
стану їхнього здоров'я та психофізіологічних показників;

— організація та проведення навчання та пропаган-
ди з питань безпеки праці:

— організація взаємодії із державними регулятора-
ми задля запобігання й припинення правопорушень у
сфері забезпечення безпеки праці на будівельних
підприємствах;

— створення власної служби економічної безпеки бу-
дівельного підприємства, на яку будуть покладені функції
щодо моніторингу стану системи управління безпекою
праці.

Система управління безпекою праці на будівельних
підприємствах покликана виконувати такі функції:

— організацію і координацію робіт щодо функціо-
нування системи управління безпекою праці на будівель-
ному підприємстві;

— облік, аналіз та оцінка загроз, небезпек та ризиків
стану системи управління безпекою праці на буді-
вельному підприємстві;

— планування показників щодо стану системи уп-
равління безпекою праці на будівельному підприємстві;

— контроль планових показників та аудит всієї сис-
теми управління безпекою праці на будівельному під-
приємстві;

— коригування, запобігання та можливість адаптації
до обставин, які змінюються;

— ліквідація наслідків впливу внутрішніх та зов-
нішніх загроз на стан системи управління безпекою пра-
ці будівельного підприємства в цілому та на окремі її еле-
менти;

— заохочення працівників за активну участь та ініціа-
тиву щодо здійснення заходів з підвищення рівня безпе-
ки та поліпшення умов праці.

Систему управління безпекою праці на будівельних
підприємствах доцільно розглядати спираючись на прин-
ципи. Використання системного підходу до формування
зазначеної системи та специфіка забезпечення безпеки
праці на будівельних підприємствах, дозволила основні
принципи, на яких буде грунтуватись функціонування зап-
ропонованої системи, розглядати з двох точок зору:

— загальнодержавні принципи забезпечення безпе-
ки праці на будівельних підприємствах;

— безпекознавчі принципи забезпечення безпеки
праці на будівельних підприємствах.

До загальнодержавних принципів забезпечення без-
пеки праці на будівельних підприємствах відносяться
принципи, які встановлені Конституцією України, а також
законодавчими і нормативними актами:

— пріоритет життя і здоров'я працівників, повна від-
повідальності власника за створення безпечних і не-
шкідливих умов праці;

— підвищення рівня безпеки праці шляхом забезпе-
ченням суцільного технічного контролю за станом вироб-
ництв, технологій та продукції, а також сприяння підприє-
мствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

— комплексне розв'язання завдань охорони праці на
основі загальнодержавної, галузевих, регіональних про-
грам з цього питання та з урахуванням інших напрямків
економічної і соціальної політики, досягнень у галузі на-
уки і техніки та охорони навколишнього середовища;

— соціальний захист працівників, повне відшкодуван-
ня шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків та
професійних захворювань;

— встановлення єдиних нормативів з безпеки праці
для всіх підприємств, незалежно від форм власності і
видів їх діяльності;

— використання економічних методів управління
охороною праці, участі держави у фінансуванні заходів
щодо охорони праці, залученні добровільних внесків та
інших надходжень на цілі, отримання яких не суперечить
законодавству;

— інформування населення, проведення навчання,
професійної підготовки і підвищення кваліфікації пра-
цівників з питань охорони праці;

— забезпечення координації діяльності державних
органів, установ, організацій та об'єднань громадян, що
вирішують різні проблеми охорони здоров'я, гігієни та
безпеки праці, а також співробітництва і проведення кон-
сультацій між власниками та працівниками, між усіма соц-
іальними групами при прийнятті рішень з охорони праці
на місцевому та державному рівнях;

— адаптації трудових процесів до можливостей пра-
цівника з урахуванням його здоров'я та психологічного
стану;

— міжнародне співробітництво в галузі охорони
праці, використання світового досвіду організації робо-
ти щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці.

До безпекознавчих принципів забезпечення безпеки
праці на будівельних підприємствах пропонуємо віднес-
ти наступні:

1) інтегрованості — щоб уникнути затримок вироб-
ництва, питання техніки безпеки повинні бути інтегровані
в процес виробничого планування;

2) стабільності — кінцева мета полягає у забезпе-
ченні максимальної стабільності випуску продукції, ре-
зультатом якої є не тільки надійність роботи устаткуван-
ня й однорідна якість продукції, але і здоров'я зайнятих
робітників, раціональне використання робочої сили і ви-
сокий рівень виробничої безпеки;

3) пріоритет заходів попередження — система уп-
равління безпекою праці будується таким чином, щоб
вона могла на ранніх стадіях виявляти різні загрози, вжи-
вати відповідні заходи щодо запобігання їх негативного
впливу й завдання шкоди працівникам та будівельному
підприємству в цілому;

4) безперервність — система управління безпекою
праці повинна бути побудована таким чином, щоб вона
діяла постійно;

5) законність — робота щодо забезпечення безпеки
праці повинна здійснюватися на основі чинного законо-
давства й не суперечити йому;
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6) плановість — даний принцип вносить організо-
ваність у функціонування системи управління безпекою
праці, та дозволяє кожному учаснику процесу діяти лог-
ічно й послідовно, чітко виконуючи покладені на нього
обов'язки й вирішувати поставлені перед ним завдання;

7) ощадливість — система управління безпекою
праці повинна бути організована таким чином, щоб ви-
трати на її забезпечення були економічно доцільними, а
їх величина повинна бути оптимальною й не перевищува-
ти рівня, при якому губиться економічний зміст їхнього
застосування;

8) взаємодія — для забезпечення безпеки праці бу-
дівельного підприємства необхідно, щоб всі суб'єкти —
учасники даного процесу — взаємодіяли один з одним і
чітко знали свої посадові обов'язки. Принцип взаємодії
припускає також установлення тісних ділових контактів і
узгодження дій із зовнішніми організаціями (органами
державного регулювання, правоохоронними органами,
місцевими або районними службами безпеки праці тощо),
здатними надати необхідну допомогу в забезпеченні без-
пеки праці та економічної безпеки будівельного підприє-
мства в цілому;

9) гласності — основні заходи щодо забезпечення
безпеки праці повинні бути відомі всім співробітникам бу-
дівельного підприємства й повинні виконуватися, що доз-
волить вчасно виявити й запобігти потенційним і реаль-
ним загрозам;

10) компетентність — управління безпекою праці на
будівельному підприємстві є не другорядним, а життєво
важливим завданням, саме тому питаннями забезпечен-
ня економічної безпеки в цілому та безпеки праці зокре-
ма повинні займатися не дилетанти, а професіонали, що
володіють питанням, вміють вчасно оцінити ситуацію й
прийняти правильне рішення.

Із зазначеними принципами системи управління без-
пекою праці на будівельних підприємствах тісно пов'яза-
не питання розробки стратегії формування системи уп-
равління безпекою праці на будівельних підприємствах.
Пропонуємо наступні основні типи стратегій формуван-
ня системи управління безпекою праці на будівельних
підприємствах:

1. Стратегія, пов'язана з необхідністю раптово реа-
гувати на загрози безпеці праці персоналу будівельного
підприємства, які реально виникли при здійсненні ним бу-
дівельної або пов'язаної з нею діяльності. B даному ви-
падку діє принцип "загроза-відбиття", при цьому створені
для вирішення цього завдання підрозділи, служби, роз-
роблені заходи та виділені кошти можуть послабити або
запобігти негативному впливу загроз.

2. Стратегія, орієнтована на прогнозування, завчас-
не виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз, цілеспря-
моване дослідження стану системи управління безпекою
праці на будівельному підприємстві. Виділені для вирі-
шення цього завдання фахівці, сформовані підрозділи й
служби дозволяють усвідомлено й цілеспрямовано про-
водити роботу з формування сприятливих умов будівель-
ної діяльності.

3. Стратегія, спрямована на відшкодування (відновлен-
ня, компенсацію) отриманого персоналом фізичного, мо-
рального або матеріального збитку при здійсненні ним бу-
дівельної або пов'язаної з нею діяльності, а також відшко-
дування збитків, отриманих підприємством в результаті пев-
них подій. Дана стратегія може вважатися прийнятною лише
тоді, коли збиток завдано або, коли немає можливості реа-
лізувати стратегію першого й другого типів.

Усі напрями щодо управлінням безпекою праці на бу-
дівельних підприємствах доцільно поділити на чотири групи:

1) створення безпечних умов праці ще на стадії про-
ектування виробничих об'єктів, розробки нових техно-
логій, ефективних засобів будівництва, засобів колектив-
ного та індивідуального захисту працюючих;

2) гарантування безпеки працюючих у період самого
процесу будівельної діяльності з розробленням відпові-
дних нормативних вимог та інструкцій;

3) регламентація порядку видачі засобів індивідуаль-
ного захисту і лікувально-профілактичного харчування,
виділення і використання коштів на безпеку праці, про-
ведення за кошти власника попереднього (при прийнятті
на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності)
медичних оглядів працівників, що передбачене Законом
"Про охорону праці";

4) загальний і спеціальний нагляд та контроль за без-
пекою праці, а також відповідальність за його порушен-
ня.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, автором була запропонована концепція фор-
мування системи управління безпекою праці на будівель-
них підприємствах, основними елементами якої стали:
мета, завдання, функції, принципи, стратегії та напрями
управління безпекою праці на зазначених підприємствах.
Подальші дослідження автора будуть спрямовані на вив-
чення складу та структури системи управління безпекою
праці на будівельних підприємствах.
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Постоянно совершенствующейся системы социаль-
ного законодательства зависит от бюджетных возмож-
ностей и развития общества. В этой сфере в первую
очередь изучаются социальные заказы, потом учитыва-
ются финансовые возможности, используя междуна-
родную практику, готовятся новые законы или вносят-
ся дополнения и изменения в существующие. Опреде-
ленную часть законодательной системы в социальных
сферах составляют связанные с социальным обслужи-
ванием законы, Национальные Программы, Государ-
ственные Программы, распоряжения и инструкции.
Азербайджанская Республика после приобретения не-
зависимости также как и в других областях начала раз-
виваться в сферах социального обслуживания и основу
этого составляют нормативно-правовая база.

Говоря, о нормативно-правовой баз в первую оче-
редь подразумевается закон Азербайджанской Респуб-
лики "О социальном обслуживании". Этот закон был
принят 40.12.2011 года и в связи с этим утратил силу
Закон Азербайджанской Республики "О Социально-
бытовом обслуживании Пожилых", принятый 22 июня
2001 года. Закон о Социальном обслуживании был пер-
вым в этой сфере. До принятия этого Закона, говоря о
социальных услугах подразумевались только социаль-
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но бытовые услуги оказываемые пожилым. Социально-
бытовое обслуживание пожилых является лишь видом
социальных услуг. Развитие в социально-экономичес-
кой сфере республики проявляется и в законодатель-
ной области. С развитием социально- экономических
сфер обновляется и совершенствуется их правовая
база, принимаются новые законы [1]. Законодательство
Азербайджанской Республики О Социальном обслужи-
вании "заключается" в Конституции Азербайджанской
Республики в самом законе, международных догово-
ров сторонником которых являются Азербайджанская
Республики, в самом законе, международных догово-
ров сторонником которых является Азербайджанская
Республика и других нормативно-правовых актов. За-
кон о социальном обслуживании определяет цели со-
циальных услуг, круг охвата социального обслужива-
ния, организацию оказания социальных услуг лицам с
тяжелым жизненными условиями. Основные принципы
государственной политики в сфере социального обслу-
живания, формы и виды социальных услуг, финансиро-
вание и стоимость социальных услуг. Основные поня-
тия используемые в законе о социальном обслужива-
нии состоят из следующих: социальная служба, тяже-
лые жизненные условия, субъект, оказывающий со-
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циальные услуги, учреждения социального обслуживания
соцработник, соцслужащий, лицо взятое на социальное
обслуживание, стандарты по оказанию социальных ус-
луг, социальное отвыкание, социальное лишение. Ос-
новная цель Закона о социальном обслуживании зак-
лючается в обеспечении социальной помощи нуждаю-
щимся лицам с тяжелыми условиями жизни, оказании
социальной помощи не ниже гарантированного объе-
ма, в контроле ее качества и осуществления. Основные
принципы государственной политики, в сфере со-
циальных услуг следующие: соблюдение прав и свобо-
ды человека, гуманизм, добровольность, тайность, то-
лерантивность, адресность, справедливость, доступ-
ность, не допущен не дискриминации, обеспечение рав-
номерной помощи лицам семьям с тяжелыми жизнен-
ными условиями, социальная интеграция и улучшение
уровня жизни населения. В законе о социальном обслу-
живании также нашли свое отражение основы, опреде-
ляющие тяжелые жизненные условия личности, права
лица (семьи) с тяжелыми условиями, обязанности со-
циальной службы, правила оценки и определения по-
требностей в социальных услугах, взятия лица (семьи)
на социальное обслуживание, и отказ в нем, размеще-
ние лица (семьи) с тяжелыми жизненными условиями в
социальных учреждениях. Наряду с этим было указано
на семь видов социальных услуг: социально-бытовые ус-
луги, социально-экономические услуги, социально-пра-
вовые услуги, социально-медицинское обслуживание,
социально- психологические услуги, социально-педаго-
гические услуги. Формы социального обслуживания
законодательством разделяются на четыре части: со-
циальные услуги на дому, полустационарное социаль-
ное обслуживание, стационарное социальное обслужи-
вание и оказание социальной консультативной помощи.
Социальные услуги финансируются в установленном
законодательством Азербайджанской Республики по-
рядке за счет средств государственного бюджета,
средств за оказание платных социальных услуг, отчис-
ленный юридических и физических лиц, грантов, в том
числе других источников предусмотренных законода-
тельством. В Законе также нашло свое отражение ока-
зание социальных услуг наряду с государственными и
другими организациями. Так, согласно законодатель-
ству государственные заказы в сфере социальных ус-
луг могут быть переданы физическим и юридическим
лицам, в том числе не государственным организациям в
установленном соответствующими органами исполни-
тельной власти порядка. Добровольное привлечение
лиц к оказанию социальных услуг регулируются соот-
ветствующим законодательством Азербайджанской
Республики. Контроль за оказанием социальных услуг
осуществляется соответствующими органами исполни-
тельной власти.

Другим законом, связанного с социальным обслу-
живанием, является закон Азербайджанской Республи-
ки "О борьбе против торговли людьми", принятого 28
июня 2005 года. Этот закон определяет профилактику
торговли людьми в Азербайджанской Республике, пра-
вовые и организационные основы борьбы с торговлей
людьми, в том числе права жертв торговли людьми.
Законодательство о борьбе с торговлей людьми выте-
кает из Конституции Азербайджанской Республики, из

самого закона и других законодательных актов Азер-
байджанской Республики. Основные цели Закона про-
тив торговли людьми состоят из следующих: установ-
ление и устранение причин торговли людьми, случаев
создающих условия для этого, снижение рисков пре-
вращения лиц в жертвы торговли людьми, восстанов-
ление прав и социальная реабилитация жертв торговли
людьми, защита личности и общества от любой формы
торговли людьми, раскрытие фактов торговли людьми,
их устранение [2].

В законе о борьбе с торговлей людьми отражены и
меры по прафилактике торговли людьми которых зак-
лючаются в разработке и осуществлении программ по
решению социальных проблем порождающих условия
торговлей людьми усилении прав и социальной защиты
женщин и детей, привлечение к общественно-полезно-
му труду жертв торговли людьми, обеспечении их заня-
тости, стимулировании предпринимателей в приеме на
работу лиц подвергнувшихся торговле людьми, органи-
зации работ по просвещению и пропаганде среди по-
тенциальных жертв торговли людьми, информировании
их о опасности ожидающей жертв торговли людьми, о
обеспечении государством защитных мер, создание
системы социальных правовых, педагогически и других
мер по устранению причин возникновения случаев ос-
тавания детей без присмотра, без родителей, выявле-
ний случаев уклонения детей от получения образова-
ния, проведении мер по их воспитанию и получению
образования, разработке органами образования, дет-
скими домами, школами-интернатами и другими учреж-
дениями особых программ по профилактике правовых
нарушений несовершеннолетними и оставлению их без
присмотра. Нарушение этого закона юридическими и
физическими лицами влечет уголовную ответственность
предусмотренную законодательством Азербайджанс-
кой Республики о устранении бытового насилия вклю-
чает в себя статьи Конституции Республики междуна-
родные договора, членом которых является Азербайд-
жан, сам закон и другие нормативные акты.

Этот закон предусматривает устранение отрица-
тельных правовых, медицинских и социальных послед-
ствий порождаемых насильственными отношениями
между близкими родственниками, живущих вместе или
использующих совместное проживание ранее, обеспе-
чение правовой социальной защиты лиц подвергнутых
бытовому насилию, в том числе определение и регули-
рование мер по устранению причин способствующих
бытовому насилию.

В законе также отражены общие статьи, о бытовом
насилии, порядок рассмотрения жалоб, меры по устра-
нению случаев бытового насилия. В этом законе указа-
ны также виды мер по устранению бытового насилия.
Эти меры состоят из мер юридического социального и
упреждающего характера. Социальные меры по устра-
нению бытового насилия включают [3] организацию
социальной защиты пострадавших лиц, получение со-
ответствующих документов и социальных пособий
предусмотренных законодательством, оказание содей-
ствия в продолжении образования пострадавшим ли-
цам, помощь в обеспечении их работой и приобретении
новых профессий, оказание пострадавшим медицинс-
кой и психологической помощи. В этот закон включены
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следующие лица: члены семьи, имеющие близкие род-
ственные отношения, супруги, проживающие после раз-
вода вместе или раздельно, лица которым назначена
опека, мужчины и женщины проживающие совместно
без регистрации брака, в том числе живущие с ними
близкие родственники. В законе также отражено созда-
ние банка данных связанных с бытовом населении. Дру-
гим законом в сфере социальных услуг является закон
Азербайджанской Республики "О адресной государ-
ственной социальной помощи". Этот закон регулирует
цели и принципы оказания адриной государственной
социальной помощи, правовые основы ее оказания и
отношения, возникающие в той области. В закон о ока-
зании адресной государственной социальной помощи
включены соответствующие статьи Конституции Азер-
байджанской Республики, международные договора,
сторонникам которых является Азербайджан, другие
нормативно-правовые акты. Социальная помощь осуще-
ствляется по трем принципам: адресность, справедли-
вость и равноправие. Основным финансовым источни-
ком государственной социальной помощи является го-
сударственный бюджет Азербайджанской Республики.
В законе также отражены правила обращения за со-
циальной помошью, ее выдачи или отказа от нее, сум-
ма социальной помощи, срок назначения социальной
помощи, лица не предусмотренные в составе семьи при
получении социальной помощи, пересмотр права полу-
чения социальной помощи и вопросы по ответственно-
сти за нарушение этого закона. Особое значение в сфе-
ре оказания социальных услуг имеет закон Азербайд-
жанской Республики "О социальных пособиях". Этот
закон регулирует назначения социальных пособий в
Азербайджанской Республике, определяет правовые
основы их получения и другие отношения в этой облас-
ти. Законодательство Азербайджанской Республики о
социальных пособиях состоит из соответствующих ста-
тей Конституции Азербайджанской Республики, меж-
дународных договоров и других законодательных ак-
тов. Закон включает в себя лиц имеющих право на по-
лучение социальных пособий, виды пособий, условия
назначения пособий, финансовый источник пособий,
право выбора пособия.

Одной из важных Программ в сфере социальных
услуг является "Государственная Программа по сниже-
нию у бедности в Азербайджанской Республике в
2008—2015 г. и устойчивому развитию" [4]. Основные
цели Программы: расширение возможностей населения
по получению доходов, достижение значительного сни-
жения числа бедного населения, развивая эффектив-
ную систему социальной защиты снижение социально-
го риска пожилого населения, малообеспеченных семей
и особо чувствительных в социальном отношении групп,
повышение качества основных услуг в сфере образо-
вания и здравоохранения, развитие социальной инфра-
структуры, совершенствование системы коммунальных
услуг, обеспечение тендерного равноправия, продолже-
ние институциональных реформ и совершенствование
государственного управления. Особое значение в сфе-
ре социальных услуг имеет утвержденный Указом Пре-
зидента Азербайджанской Республики от 29 декабря
2012 года правовой документ "Азербайджан 2020:
Взгляд в будущее. Концепция развития". В этой Кон-

цепции особое место отводится развитию социальных
сфер. Ввиду того, что социальные услуги являются со-
ставной частью социальной политики в этой концепции
отводится место некоторым вопросам, связанных с со-
циальными услугами. В целом, учитывая вышеотмечен-
ное, в ближайшей перспективе целесообразна реали-
зация следующих мер: дальнейшее совершенствование
социального обеспечения населения, усиление матери-
ально-технической базы государственных предприятий
оказывающих социальные услуги, наряду с расширени-
ем их видов и сети развитие сектора негосударствен-
ных и не коммерческих организаций действующих в этой
сфере, совершенствование системы пособий многодет-
ным семьям, повышение эффективности социальной
помощи путем использования современных социальных
технологий, наряду с существующей системой адрес-
ной государственной социальной помощи внедрение
программы активной социальной поддержки (самопод-
держка, льготные социальные кредиты), создание до-
полнительного механизма поддержки малообеспечен-
ных семей, взявших на воспитание детей лишенных ро-
дительской опеки, и многодетных семей, создание реа-
билитационных центров для несовершеннолетних де-
тей, расширение в регионах реабилитационных сетей
для детей с ограниченными возможностями здоровья,
устранение обеспечения инвалидов от общества и раз-
работка соответствующих проектов по беспрепятствен-
ному использованию социальной инфраструктуры, в
том числе развитие навыков и способностей инвалидов,
с целью повышения их возможностей занятости увели-
чение числа предприятий по социальной и профессио-
нальной реабилитации, повышение возможностей лиц
имеющих инвалидность использовать информационно-
коммуникационные технологии и получать необходи-
мую информацию и т.д.
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ВСТУП
Оподаткування нерухомого майна одна з найваж-

ливіших складових податкового механізму держави,
здатна забезпечити сильну дохідну базу для місцевих
бюджетів та регулювати процеси розподілу нерухомості
між економічними агентами. Майнові податки є однією
з найдавніших форм оподаткування, однак, незважаю-
чи на тривалу еволюцію механізм їх справляння не є
універсальним і досконалим. Саме цей аспект оподат-
кування знайшов яскраве відображення на прикладі
розвитку оподаткування нерухомості в Україні, де три-
валий час оподаткування землі носить ресурсний харак-
тер, а нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
практично не оподатковується.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема формування та розвитку оподаткування

нерухомого майна є більше проблемою економіки Ук-
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раїни та країн, які були у складі СРСР, оскільки в краї-
нах ОЕСР податки на нерухоме майно давно вже є ваго-
мою складовою формування доходів бюджетів, особ-
ливо місцевих. Проблемам оподаткування нерухомого
майна в Україні присвячені праці О. Багрій, Н. Бобох,
М. Карліна, С. Савченко та ін., однак, проблема реалі-
зації фіскального та регулюючого потенціалу оподат-
кування нерухомого майна в Україні все ще залишаєть-
ся невирішеною. Варто зауважити, що одним із найва-
гоміших факторів розвитку системи оподаткування не-
рухомого майна є історичний, саме тому метою статті є
оцінка впливу еволюції оподаткування нерухомого май-
на на сучасний стан оподаткування нерухомості в Ук-
раїні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перші згадки про майнові податки відносяться до

часів Стародавньої Греції та Риму. Так, у Стародавній
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Греції існувала ейсфора — тимчасовий, надзвичайний
внесок необхідний для фінансування за форс-мажор-
них обставин (ведення воєн, будівництво флоту). Цей
податок застосовувався залежно від майнового стану
громадянина [16, c. 347]. Уперше цей податок було за-
проваджено в Афінах близько 428—427 рр. до н.е. Не-
відомо, яким чином цей податок стягувався у 5 ст. до
н.е., деякі вчені роблять припущення, що це був пода-
ток на доходи від нерухомого майна. Але оскільки до
сплати цього податку залучалися й метеки (вони спла-
чували 1/6 всього податку), то робляться припущення,
що уже в 4 ст. до н.е. це був податок як на рухоме, так
на нерухоме майно [3]. Ейсфора була одним із ненавис-
ніших податків, оскільки прямий податок був не суміс-
ний з громадянською свободою, тому навіть якщо цей
податок стягувався тривалий час, він все одно розгля-
дався як тимчасовий захід. Таке відношення до прямих
податків склалося тому, що у Древній Греції податки
сплачували раби та підкорені народи і лише у виключ-
них випадках (наприклад, необхідність фінансування
війни) податками обкладалися інші верстви населення.
Практика справляння ейсфори у Древній Греції свідчить
про те, що вже у той час державні діячі розуміли, що
стабільний дохід державі приносить той податок, який
має стабільну базу оподаткування (вартість, площа) та
який важко приховати.

У Давньому Римі справлявся податок tributum, ве-
личина якого залежала від земельної власності гро-
мадянина, тому римляни розробили систему її обліку
(цензу) [15, c. 347]. Чиновник, що контролював про-
ведення цензу, мав повноваження зменшити суму по-
датку в тих випадках, коли в силу об'єктивних причин
знижувалась продуктивність господарства (наприк-
лад, якщо частина виноградних лоз гинула чи ушкод-
жувалися маслини, то вони в ценз не включалися).
Такі дії з боку держави можуть класифікуватися як
пільгове оподаткування. Головним джерелом доходів
у римських провінціях був поземельний податок. В се-
редньому його ставка складала одну десятину до-
ходів із земельної ділянки, хоча застосовувалися й
особливі форми оподаткування, наприклад, податок
на кількість фруктових дерев. Обкладалася податком
й інша власність: нерухомість, живий інвентар (вели-
ка рогата худоба, раби), цінності [2, c. 18]. Застосу-
вання податків на нерухоме майно і земельні ділянки
давали стабільні доходи Римській імперії, саме тому
ці податки зберігалися протягом всього періоду її
існування, поступово трансформувалися та удоскона-
лювалися.

У Візантійській імперії справлявся капніком — по-
даток на нерухоме майно (житлові приміщення) [8].
Сплачувався майновий податок залежно від розмірів
нерухомості — чим більшими вони були, тим більшу
суму податку доводилося сплатити. Тому цей податок
і назвали "податком на повітря". Головним податком
був так званий аннона, похідне від латинського слова
annus (рік). Спочатку він означав річний дохід із землі,
з чого витікає, що податок стягувався в натуральній
формі; починаючи з V ст., цей податок вносився гро-
шима. У цьому податку, що під різними назвами про-
існував до краху імперії, поєднувалися поземельний
податок і подушна подать [7, c. 37]. Поєднання в одно-

му податку подушної податі і плати за землю свідчить
про недостатню ефективність адміністрування такого
податку на нерухоме майно. Як свідчить історичний
досвід, низька ефективність адміністрування має місце,
коли неналагоджена система оцінки нерухомості та
недієвими є механізми контролю за справлянням по-
датків.

На початку розвитку європейських держав поши-
рення набуло оподаткування землі. Так, у Фран-
кській державі справлявся поземельний податок,
його стягували в грошовій формі, рідше — в нату-
ральній, причому, за свідченням сучасників епохи
королів династії Меровінгів, платники податків були
зацікавлені в перетворенні натуральних зобов'язань
у грошові вимоги. Для підтримки авторитету своїх
ухвал, а також для збільшення доходів феодали
пильно стежили за виконанням своїх ухвал і карали
за кожне їх порушення [7, c. 39]. Можна припустити,
що саме з тих часів бере початок сувора система
адміністрування податків, яка існує зараз у більшості
країн Європейського Союзу.

В Англії оподаткування нерухомого майна було за-
початковане у зв'язку з потребою фінансування хрес-
тових походів. Перший указ про стягування загально-
го додаткового податку на користь держав хресто-
носців був виданий у 1166 р. англійським королем Ген-
ріхом II і французьким королем Людовиком VII. Кожен
громадянин повинен з кожного виду рухомого майна,
нехай це золото або срібло, виключаючи коштовні ка-
мені, або тварини і монети, або що-небудь інше, крім
парадного одягу, рівно як і доходів, вносити по 2 пфе-
ніги з кожного фунта, а в подальші 4 роки — по 1 пфе-
нігу з кожного фунта. Те ж саме йому належить роби-
ти і відносно оброблюваних угідь і виноградників з
таким розрахунком, щоб не включалися понесені на їх
оброблення витрати. Хто має будинок, але не володіє
рухомим майном вартістю 1 фунт, віддає 1 пфеніг [7,
c. 40]. Зважаючи на те, що податок на нерухомість при-
носить стабільні доходи державі незалежно від резуль-
татів господарської діяльності його власника, цей по-
даток, який запроваджувався як додатковий тимчасо-
вий захід, зазнавши певних трансформацій зберігся і
до сьогодні.

В епоху Відродження в Європі справлявся податок
на нерухоме майно (основою для визначення податку
було для жителів міст — приміщення, для жителів сіл
— земельна ділянка), який називався талья [15, c. 347].
Традиційно це податок ненавиділо все населення, ос-
кільки ухилитися від його сплати було практично немож-
ливо.

Ознаки майнового оподаткування присутні і у дав-
ньослов'янській десятині. Залежно від майнового ста-
ну платників в епоху Великого князівства Литовського
та Речі Посполитої, справлялися обов'язкові платежі,
відомі під назвами серебщизна, ланове, шос, подимне.
Після входу України до складу Московії головними май-
новими податками, що стягувалися у надзвичайних ви-
падках стали "десята деньга" або "п'ята деньга" [16, c.
347]. Оподаткування нерухомості на території України
має багато особливостей, оскільки в різні часи частини
теперішньої України перебували під владою різних дер-
жав. Ці особливості обумовили те, що в Україні не сфор-
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мувався єдине розуміння значення оподаткування не-
рухомості.

Першим класичним майновим податком на території
України можна вважати "дякло", податок, який був за-
проваджений у 947 р. княгинею Ольгою [10, c. 20]. Оди-
ницями оподаткування були міри землі (плуг і рало), а
також нерухомості (двір і дим). Сплачувався податок
хутром, збіжжям, грішми. Після смерті князя Ігоря Ользі
необхідно було утримувати владу, а для цього необхід-
но було підтримувати сильне військо. А податки, які стя-
гувалися з нерухомості, забезпечували стабільні над-
ходження до державної скарбниці.

За часів Литовського князівства (XIV—XV ст.) спла-
чувався грошовий поземельний податок (за освоєння і
обробку земель) та подимне, яке сплачували міські і
сільські жителі за користування землею. Розмір подат-
ку складав 2 гроші. У період Речі Посполитої (XVI—XVII
ст.) справлялося "ланове" — земельний податок, оди-
ницею якого був лан або волока, з якого селяни спла-
чували 30—40 грошів та на який припадало близько
90% прямих податків [20, c. 21]. Міське населення спла-
чувало міський податок, який спочатку був податком на
майно, а потім трансформувався у податок з нерухомо-
го майна у місті. Ставка податку становила 4% від оці-
неної вартості майна.

Кульмінацією довготривалої боротьби українців
проти польського уряду стала визвольна війна під про-
водом Богдана Хмельницького 1648—1654 рр., в ході
якої козацька старшина на чолі з гетьманом намагала-
ся відродити українську державність, створити свою
фінансову й податкову системи. Головним джерелом
прибутків державного скарбу були встановлені універ-
салами Хмельницького загальні податки, якими обкла-
далося все населення. Постійні податки називалися "по-
борами", надзвичайні — "стацією". Податки сплачува-
ли селяни й міщани. А козаки вважали, що повинні слу-
жити у війську, а не сплачувати податки [9]. В частині
оподаткування нерухомості основним об'єктом зали-
шається земля, однак податок сплачується лише тими,
громадянами, які не несуть службу у козацькому
війську. Цей історичний факт свідчить про те, що в Ук-
раїні історично формувався підхід до надання пільг за
особливі заслуги.

За часів Петра І справлявся земельний податок (за
освоєння і обробку земель). У період XVIII—XIX ст. стя-
гувався майновий податок, який сплачували поміщи-
ки, об'єктом оподаткування бути поміщицькі маєтки та
нерухомість у місті. Також існував єдиний поземель-
ний податок, який до 1985 р. сплачували поміщики, а з
1887 р. — селяни [10, c. 25]. Незважаючи на запро-
вадження окремих елементів оподаткування нерухо-
мості, відмінної від земельної ділянки, основні дохо-
ди до державної скарбниці приносило оподаткування
землі.

Після Жовтневої революції 1917 р. зберігся по-
земельний податок та податок на нерухомість у
містах. У 1920—1929 рр. податок на майно стягував-
ся за прогресивними ставками — від 0,3 до 1,5% від
вартості майна. У світовій практиці прогресивне опо-
даткування майна існує і до тепер — у Франції,
Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Швеції і Швейцарії. Ха-
рактерною особливістю прогресивного оподатку-

вання нерухомості у зазначених країнах є висока
межа бази оподаткування та широкий перелік пільг
[4, c. 164]. На наш погляд, прогресивне оподаткуван-
ня майна у сучасним умовах є виправданим заходом,
оскільки для багатьох власників нерухомість є спо-
собом накопичення багатства, однак на відміну від
інших способів вкладання коштів (банківські вкла-
ди, цінні папери) такий спосіб накопичення багатства
не приносить відсотків, які можна було б оподатко-
вувати. В окремих країнах існує податок на приріст
капіталу, який може розглядатися як альтернатива
податку на доходи фізичних осіб від зростання вар-
тості нерухомості. Однак якщо нерухомість не про-
дається роками, то саме прогресивне оподаткуван-
ня її вартості є справедливим вилученням частини до-
ходів власника.

Варто зазначити, що у період 1945—1990 рр. май-
нові податки на території України (УРСР) не справляли-
ся (за виключенням оподаткування присадибних діля-
нок сільськогосподарським податком). За своєю сутні-
стю податки на майно є податками на власність, а у заз-
начений період вся нерухомість перебувала у власності
держави. Цей тривалий період сприяв формуванню сус-
пільної думки, що нерухоме майно не повинно оподат-
ковуватися. Цей стереотип подолати досить складно і в
сучасних умовах.

Із проголошенням незалежності України почався
тривалий процес формування і розвитку вітчизняної
податкової системи у нових економічних умовах.
Особливо складною є еволюція майнового оподатку-
вання, а саме — оподаткування нерухомості. В За-
коні України "Про систему оподаткування" було пе-
редбачено справляння плати за землю та податку на
нерухоме майно [12], однак, по факту стягувалася
тільки плата за землю. Варто зазначити, що в Україні
плату за землю лише теоретично можна віднести до
податків на нерухомість, оскільки за всіма ознаками
її справляння в Україні вона є ресурсним платежем.
На наш погляд, такий підхід є некоректним, оскільки
земельні ділянки суттєво відрізняються від решти
природних ресурсів — вони можуть бути об'єктом
приватної власності, більше того, навіть за наявності
мораторію на купівлю-продаж земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, існує тіньова
торгівля земельними ділянками. Тобто попри всі за-
конодавчі обмеження земельні ділянки в Україні ви-
ступають не тільки об'єктом користування, але і об-
'єктом власності.

Запровадження в Україні оподаткування нерухо-
мого майна, відмінного від земельної ділянки, має
свої особливості, які обумовлені, у тому числі, й істо-
ричними аспектами розвитку оподаткування. Фак-
тично запровадження цього податку було анонсова-
не ще на початку 90-х рр., однак, реальна спроба
запровадження відбулася тільки у 2012 р. Однією з
основних причин такого відстрочення називали
відсутність реальної оцінки нерухомості, однак про-
тягом двадцяти років незалежності реальних кроків
щодо її оцінки так і не було зроблено. Крім того,
оподаткування нерухомості може здійснюватися й у
інших формах, які не прив'язуються виключно до
грошової оцінки.
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Для кожної країни характерні свої особливості
стягнення податку на нерухомість. Так, наприклад, у
Великій Британії податок беруть лише з нерухомості,
яка використовується з комерційною метою і базою
оподаткування є річна орендна плата. В Іспанії цей по-
даток встановлюється залежно від кадастрової вар-
тості, визначеної на державному рівні. Мерії й муніци-
палітети самостійно встановлюють ставку податку в
рамках наявних лімітів — від 0,4 до 1 % від кадастро-
вої вартості нерухомості. У Польщі — податок сто-
відсотково надходить у гміну (сільраду). Орган місце-
вого самоврядування може його взагалі скасувати, або
надати пільги [1].

Загалом у механізмі оподаткування майна пе-
редбачено значну кількість пільг і виключень, од-
нак у різних країн їх застосування має свої особли-
вості. Так, у Франції від оподаткування звільняєть-
ся майно, яке використовується для професійної
діяльності. У США звільняється від оподаткування
нерухомість урядових організацій, благодійних та
інших некомерційних організацій. В Іспанії не опо-
датковуються історичні та культурні цінності.  У
Німеччині для платника, який досяг віку 60 років,
зростає вартість неоподатковуваного майна [11, c.
46—136].

У Франції базою оподаткування податку на неру-
хомість встановлено вартість майна. В Італії базою
оподаткування є нерухоме майно, сільськогоспо-
дарські та будівельні ділянки, а в Литві — ринкова
вартість нерухомості, яка базується на масовій оцінці
нерухомості — це процес оцінки групи одиниць влас-
ності, визначених на конкретну дату з використанням
стандартних методів, загальних даних та статистич-
ного тестування. В Росії — базою оподаткування є
ринкова вартість будинків, квартир, гаражів, споруд
[1, c. 55].

Підсумовуючи зазначимо, що історично у світовій
практиці склалися такі форми оподаткування майна
(табл. 1).

Представлені у таблиці 1 податки у тій чи іншій
формі справляються у більшості країн світу. Їх
справляння має свої особливості не тільки залежно
від країни застосування, але і за своєю економічною
природою. Якщо оподаткування нерухомості, яка пе-
ребуває у власності фізичних осіб, є фактично опо-
даткуванням багатства (приросту вартості, додатко-
вого доходу, ренти тощо) і має на меті наповнення
бюджету та зменшення диференціації доходів, то
оподаткування нерухомості, яка перебуває у влас-

ності юридичних осіб, має на меті, крім забезпечен-
ня бюджету стабільними надходженнями, створен-
ня стимулів для звільнення від надлишкової нерухо-
мості, яка не використовується у процесі діяльності,
а виступає додатковим чинником заморожування об-
ігових коштів.

Справляння спеціальних податків на нерухомість
(спадщину, приріст капіталу) обумовлено передусім не-
обхідністю наповнення місцевих бюджетів, а уже потім
використання їх регулюючих ефектів (зменшення об-
сягів спекулятивних угод на ринку нерухомості, попе-
редження ухилення від сплати податку на доходи фізич-
них осіб тощо).

Податок на приріст капіталу стягується в Данії,
Ірландії, Португалії, Швейцарії, Франції (оподатковуєть-
ся різниця між ціною продажу та ціною придбання).
Спеціальний податок у разі продажу нерухомого майна
стягується в Німеччині, Японії, Іспанії, Австрії, Бельгії,
Греції (податок встановлений від вартості продажу) [14].
В Україні практика справляння такого податку відсут-
ня. Зважаючи на спекуляції, які мають місце на ринку
житлової нерухомості, запровадження такої форми опо-
даткування могло мати не тільки фіскальний, але і регу-
люючий ефект.

Оподаткування спадщини існує у різних формах
практично в усіх країнах. Спадщина може оподатко-
вуватися окремим податком, у складі інших податків
(податок на доходи фізичних осіб), митами і зборами
при оформленні спадщини [13, 18]. В Україні оподат-
кування спадщини відбувається у складі податку на
доходи фізичних осіб. Психологічно цей податок
сприймається негативно, що пов'язано з історичним
аспектом розвитком оподаткування, а особливо з пе-
ріодом СРСР.

ВИСНОВКИ
Таким чином, в Україні справляється плата за зем-

лю, податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки (оподатковується тільки житлова неру-
хомість), податок на спадщину (у складі податку на
доходи фізичних осіб). Історично найдавнішою фор-
мою оподаткування нерухомого майна в Україні є опо-
даткування землі. У сучасних умовах з усіх форм опо-
даткування нерухомого майна цей податок має най-
більшу фіскальну ефективність. Оподаткування неру-
хомого майна, відмінного від земельної ділянки, є
відносно новою формою оподаткування і поки що має
низьку фіскальну ефективність. На наш погляд, це по-
в'язано з тим, що чинний механізм справляння цього

Особливості формування 

об’єкту оподаткування 
Вид нерухомого майна, яке оподатковується 

Оподаткування сукупної 
вартості майна 

Особисте нерухоме майно фізичних осіб 

Особисте нерухоме майно юридичних осіб 

Оподаткування спадщини і 
дарування 

Нерухоме майно, яке передається у спадщину або у дар 

фізичній особі 
Нерухоме майно, яке передається у дар юридичній особі 

Оподаткування приросту 

капіталу 

Прибуток від реалізації нерухомого майна фізичних осіб 

Прибуток від реалізації нерухомого майна юридичних осіб 

Оподаткування окремих 
видів нерухомого майна 

Земельні ділянки незабудовані 
Земельні ділянки разом із будівлями 

Будівлі і споруди 

Таблиця 1. Податки на нерухоме майно

Джерело: складено автором.
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податку не дає можливість реалізувати його фіскаль-
ний потенціал повною мірою. Це пов'язано як з особ-
ливостями еволюції оподаткування нерухомості, так і
з небажанням окремого прошарку населення запро-
вадження дієвого механізму функціонування цього по-
датку, оскільки від нього практично неможливо ухи-
литися. Тому перспективою подальших досліджень
визначено дослідження зарубіжного досвіду оподат-
кування нерухомості та визначення перспектив його
адаптації в Україні.
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У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Необхідність реалізації структурних реформ у стра-
тегічних секторах економіки була заявлена як один з
пріоритетних напрямів завдань уряду у Державній про-
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Стаття розкриває теоретичні та практичні аспекти участі венчурних фондів у процесах реа-

лізації структурних реформ у стратегічних галузях економіки на умовах державно-приватного

партнерства. Отримали розгляд існуючі підходи до визначення поняття "організаційно-еконо-

мічне забезпечення", на основі яких було запропоновано авторське визначення організаційно-

економічного забезпечення венчурного фінансування на умовах державно-приватного парт-

нерства. Обгрунтовано форму консолідації ресурсів венчурних інститутів спільного інвестування

у вигляді консорціуму. У роботі викладено основоположні принципи та функції, яких дотримуєть-

ся та які покладені на консорціум венчурних ІСІ. Запропонований фінансовий інструмент реа-

лізації фінансування інфраструктурних проектів венчурними фондами — програмно-цільова об-

лігація. Висвітлено актуальність запропонованого організаційно-економічного забезпечення в

контексті необхідності оновлення та модернізації сфери інфраструктурних галузей господар-

ства України.

An article clears up the theoretical and methodical background of the venture funds involvement

in the processes of the structural reforms realization in the strategic spheres of the economy on the

conditions of the public-private partnership. Existing approaches to the category "organizational

and economic implementation" were analyzed in the article that formed author's definition of the

organizational and economic implementation of the venture financing on the conditions of the public-

private partnership. Consortium is justified as a form of the resources consolidation of the joint venture
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грамі активізації розвитку економіки на 2013—2014
роки. Задля фінансового забезпечення визначених дер-
жавою цілей та пріоритетів, автором розроблено та за-
пропоновано організаційно-економічне забезпечення
взаємодії венчурних фондів та держави на засадах дер-
жавно-приватного партнерства. Виявлений та проана-
лізований суттєвий інвестиційний потенціал венчурних
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фондів був поштовхом до формування концептуальних
засад партнерства даних суб'єктів з метою задоволен-
ня суспільних потреб та розбудови конкурентоспромож-
ної економіки, в основі якої лежить ефективно діюча та
сучасна мережа інфраструктурних підприємств та про-
мислових потужностей. Отже, актуальність та важ-
ливість розроблення даної проблематики обумовлюєть-
ся українськими економічними реаліями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання організаційно-економічного забезпечення
висвітлені у наукових працях провідних дослідників
Мельника Л. [1], Шилової О.Ю. [2], Моісеєнко Є.В. [3],
Кардашевський В.В. [4]. Однак поза увагою науковців
залишається сутність та особливості організаційно-еко-
номічне забезпечення венчурного фінансування на умо-
вах державно-приватного партнерства. Задля реалізації
структурних реформ у стратегічних галузях економіки
розробка концептуальних засад, які охоплюють еконо-
мічну та організаційну складові взаємодії венчурних
фондів та держави, має визначальну значущість.

МЕТА СТАТТІ
Метою статі є визначення сутності та складових еле-

ментів концептуальних засад організаційно-економічно-
го забезпечення венчурного фінансування на умовах
державно-приватного партнерства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Феномен венчурного фінансування набуває все
більшого поширення та розвитку в Україні протягом
останніх років, що позначається на позитивної ди-
наміці зростання вартості активів венчурних фондів
та їх кількості, що у кінцевому впливає на збільшення
інвестиційного потенціалу даних фінансових інсти-
тутів. У цьому зв'язку доцільно розробити фінансові
інструменти та організаційну форму і способи залу-
чення фінансових та інтелектуальних ресурсів венчур-
них інститутів спільного інвестування до інвестицій-
них проектів, які мають величезне суспільне та соц-
іальне значення в сфері транспортної інфраструкту-
ри, паливно-енергетичного комплексу, житлово-кому-
нального господарства. Дані аспекти комплексно
можуть бути комплексно поєднані у концептуальних
засадах організаційно-економічного забезпечення
венчурного фінансування на умовах державно-при-
ватного партнерства.

Серед палітри наукових поглядів до визначення по-
няття "організаційно-економічне забезпечення" можна
виділити ряд принципових підходів. Так, Шилова О.Ю.
розглядає дану категорію, у першу чергу, скрізь при-
зму управлінських функцій, спрямованих на досягнен-
ня певних цілей [2, с. 7]. Іншої позиції дотримується
Мельник Л. розглядаючи дане поняття у комплексі ва-
желів організаційного та економічного характеру [1, с.
203]. Об'єднуючою характеристикою даних визначен-
ня є матеріальні та нематеріальні види ресурсів, які ви-
користовуються у процесі досягнення поставленої мети.

Нематеріальні ресурси набувають особливого значен-
ня з огляду на те, що венчурні інвестори здійснюють
консалтингову підтримку учасникам інвестиційного про-
екту, використовують інноваційні підходи у сферах як
менеджменту, так і виробництва.

Засновуючись на наведених наукових підходах,
метою організаційно-економічного забезпечення вен-
чурного фінансування є реалізація запланованих
інвестиційних програм на основі створення об'єднань
венчурних фондів, які дозволяють консолідувати не-
обхідні ресурси, та забезпечити стабільне та прибут-
кове функціонування структур даних фінансових
інститутів.

Компоненти організаційно-економічного забезпе-
чення та їх зв'язок має будуватись на основі структур-
ного підходу в частині формування документів, які рег-
ламентують відносини між суб'єктами венчурного
фінансування на умовах державно-приватного парт-
нерства, їх права та обов'язки, та процесного підходу
у вигляді заходів, що проводяться суб'єктом управлі-
ння, які організовано відповідно до діючого законо-
давства щодо реалізації управлінського рішення, ство-
рення необхідних умов для нормального функціону-
вання, забезпечення ресурсами для провадження про-
ектів, вибору економічних інструментів для його ре-
алізації [3; 4; 5].

Структурний та процесний підходи, а також існуючі
наукові підходи до визначення організаційно-економі-
чного забезпечення дозволяють визначити систему за-
безпечення як сукупність підсистем нормативно-право-
го, власного організаційного, методичного, ресурсно-
го забезпечення венчурного фінансування за участю
інститутів спільного інвестування.

Організаційно-економічне забезпечення венчурно-
го фінансування на умовах державно-приватного парт-
нерства охоплює певну сукупність завдань, які спрямо-
вані на досягнення основної мети венчурних фондів —
максимізації прибутку, таких як обгрунтування форми
здійснення партнерства, методів акумулювання фінан-
сових ресурсів, принципів діяльності та повноважень
об'єднань венчурних фондів, виду та параметрів фінан-
сових інструментів партнерства.

Організаційно-економічне забезпечення венчурно-
го фінансування на умовах державно-приватного парт-
нерства є одним з найбільш актуальних завдань з огля-
ду на суттєвий інвестиційний потенціал приватних парт-
нерів — венчурних фондів та дефіцит бюджету держав-
ного партнеру, перед яким постає необхідність оновлен-
ня та модернізації в сфері інфраструктурних галузей
господарства України. Згідно з Державною програмою
активізації розвитку економіки на 2013—2014 роки ви-
значено коло об'єктів, які потребують фінансування, а
саме аеропорти, транспортні шляхи, промислові потуж-
ності. У зв'язку з потребою значного обсягу ресурсів
задля реалізації окреслених завдань пропонується пе-
редавати в концесію венчурним фондам заявлені об'єк-
ти.

Доцільність надання можливості інтегрувати ресур-
си венчурних фондів через створення консорціуму да-
них фінансових інститутів обумовлена з одного боку
структурою фондів за обсягом активів, а з іншої — су-
мою необхідних інвестицій. Так, найбільша кількість
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венчурних фондів в Україні знаходиться у класифі-
каційній групі з вартістю активів від 10 до 100 млн грн.,
а обсяг інвестиційних коштів для розвитку аеропорту
"Дніпропетровськ" становить 1971,2 млн грн., що
підтверджує актуальність внесення змін до Закону Ук-
раїни "Про ІСІ" [6] в частині можливості утворення кон-
сорціуму.

Згідно зі статтею 120 Господарського Кодексу Ук-
раїни "консорціум використовує кошти, якими його на-
діляють учасники, централізовані ресурси, виділені на
фінансування відповідної програми, а також кошти, що
надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його
статутом" [7]. У даному випадку учасники консорціуму
— венчурні інститути спільного інвестування, централі-
зовані ресурси — активи у розпорядженні венчурних
фондів, відповідна програма — інвестиційний проект в

рамках Державної програми активізації розвитку еко-
номіки на 2013—2014 роки. До інших джерел заявле-
них у Кодексу, які можуть використовуватись у своїй
діяльності консорціумом мають бути, на наш погляд, об-
лігації. Обсяг емісії буде визначатись різницею між інве-
стиційною потребою проекту та інтегральним показни-
ком інвестиційного потенціалу консорціуму венчурних
ІСІ у вартісному вимірі.

Консорціум дозволяє зберегти самостійність вен-
чурних фондів в їх господарській діяльності та отрима-
ти синергетичний ефект від об'єднання капіталів та
підприємницького досвіду його учасників в процесі до-
сягнення спільної мети. Дана форма об'єднання перед-
бачає також створення у обов'язковому порядку вищих
органів управління та виконавчого органу, в сферу ком-
петенції яких відносять у першу чергу керування та на-

http://www.youtube.com/watch?v=QlWjCPJdLdkhttp://www.youtube.com/watch?v=QlWjCPJdLdk

Рис. 1. Концептуальні засади створення консорціуму венчурних інститутів
спільного інвестування
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гляд за виконанням інвестиційного проекту. Прибуток
від інвестиційного проекту, задля реалізації якого ут-
ворюється дане організаційно-правове об'єднання буде
розподілятись пропорційно внескам венчурних фондів
у консорціум.

На наш погляд, консорціум венчурних ІСІ має
здійснювати свою діяльність на основі певного ряду
принципів, а саме:

— Прозорості та публічності, бо мова йде про реа-
лізацію концесійного об'єкту в інфраструктурній галузі
господарства України, яка є стратегічною галуззю еко-
номіки.

— Добровільності об'єднання фінансових ресурсів
та інтелектуального капіталу венчурних ІСІ у тимчасове
об'єднання консорціум з метою реалізації інфраструк-
турних проектів.

— Розподілу ризиків та відповідальності між учас-
никами консорціуму.

— Автономності у господарській, фінансовій, інве-
стиційній діяльності учасників об'єднання.

— Функціонування на основі та в межах норматив-
но-законодавчих документів України.

Засновуючись на даних принципах консорціум ви-
конує такі завдання як введення конкурентних іннова-
ційних технологій та модернізація застарілого облад-
нання з метою мінімізації витрат підприємства та підви-
щення ефективності виробництва, представлення інте-
ресів консорціуму перед уповноваженим органом вико-
навчої влади, здійснення діяльності в межах укладено-
го концесійного договору та інші.

Зазначені принципи діяльності консорціуму венчур-
них ІСІ та завдання, які покладені на нього можуть бути
узагальнені у рисунку 1.

Як підкреслюють автори в роботі [8], "інвестиційні
фонди,акумулюючи великі обсяги капіталів, спроможні
забезпечити високий рівень професійного управління
ними, надійний захист від кредитних ризиків та високий
рівень дохідності за своїми цінними паперами — акція-
ми, інвестиційними сертифікатами тощо", що свідчить
про ефективність та вигідність об'єднання як для учас-
ників консорціуму, так і для власників його цінних па-
перів.

До функцій виконавчого органу консорціуму буде
віднесена акумуляція необхідних ресурсів та спрямо-
вання їх у концесійний об'єкт з метою проведення
модернізаційних та будівельних робіт, керування по-
точною діяльністю концесійного об'єкту, посередниць-
ка діяльність, управління введеним в експлуатацію
об'єктом.

У своїй діяльності консорціум венчурних ІСІ буде
використовувати фінансові інструменти — акції та об-
лігації. Акції, бо консорціум буде створюватись у формі
акціонерного товариства, а облігації — з ціллю запози-
чення недостатніх коштів.

Використовуючи основоположні принципи фінан-
сового інжинірингу, які викладені у роботі Джона Д.
Маршала та Віпул К. Бансала [9], можна сконструюва-
ти фінансовий інструмент, який буде задовольняти по-
треби партнерів в процесі реалізації інвестиційного
проекту. Імплементація нового фінансового інструмен-
ту обумовлена економічними потребами часу, які зна-
ходять вираження у партнерстві венчурних фондів та

держави, а також тим, що існуючий спектр фінансо-
вих інструментів на фондовому ринку України обме-
жений. На наш погляд, облігація, яка поєднує в собі
елементи елементарних ринків відсоткових цінних па-
перів та фондового, задовольнить потреби емітентів
та інвесторів. В рамках реалізації інфраструктурних
проектів вона повинна ввібрати особливості відсотко-
вої та цільової облігації, в частині виплати відсоткових
доходів за нею, а також передачі концесійного об'єкту.
Можливість індексації купонного доходу та основної
суми боргу є її конкурентною перевагою, яка виходить
з її гібридної природи.

До моделюємих параметрів програмно-цільової
облігації відносяться об'єм випуску цінних паперів, стро-
ковість, платність, порядок погашення основної суми
боргу, забезпечення облігацій, валюта випуску та номі-
нал облігації.

Обсяг випуску програмно-цільових облігацій буде
визначитись необхідним обсягом ресурсів та такими
факторами, як законодавчі обмеження, врахуванням
трансакційних витрат, передбаченням підтримки лік-
відності ринку.

На нашу думку, програмно-цільові облігації мають
бути довгостроковими, враховуючи концесійний пері-
од, який може складати від 10 до 50 років [10]. Їх також
можна випускати окремими траншами в залежності від
потреб певного етапу проекту.

Одним з визначальних факторів платності облігацій
є відстрочка купонних платежів, тому що між інвести-
ціями в об'єкт та його вводом в експлуатацію має прой-
ти певний період часу.

Планується, що облігації будуть з амортиза-
цією суми основного боргу та забезпечені актива-
ми венчурних фондів, що входять до складу кон-
сорціуму.

Таким чином, злагоджене функціонування та взає-
модія приватного партнера в особі консорціуму венчур-
них ІСІ та державного параметра, яка передбачає пере-
дачу в концесію інфраструктурного об'єкту можливе на
основі представлених концептуальних засад організа-
ційно-економічного забезпечення венчурного фінансу-
вання на умовах державно-приватного партнерства за
умови внесення змін у наступні нормативно-законодавчі
акти:

— Закон України "Про інститути спільного інвесту-
вання" в частині можливості утворення консорціуму вен-
чурних фондів, розширення поняття цінних паперів
інститутів спільного інвестування.

— Закон України "Про цінні папери та фондовий
ринок" задля розширення спектру облігацій шляхом
включення програмно-цільових облігацій.

— Закон України "Про концесії" з метою міні-
мізації фінансового навантаження на концесіонера та
звільнення його від концесійних платежів в обмін на
відміну компенсації витрат урядом за виконані роботі
на об'єкті.

— Постанову Кабінету Міністрів України про затвер-
дження Переліку об'єктів права державної власності, які
можуть надаватися в концесію, яка буде охоплювати
ширший спектр концесійних об'єктів в сфері транспор-
ту, житлово-комунального господарства, енергетичної
сфери.



Інвестиції: практика та досвід № 20/201482

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Здійснений аналіз існуючих теоретичних підходів
до сутності категорії "організаційно-економічне за-
безпечення" дозволив сформувати авторський підхід
до сутності та структурних елементів організаційно-
економічного забезпечення венчурного фінансуван-
ня проектів на умовах державно-приватного партнер-
ства. Були розроблені принципи об'єднання консор-
ціуму венчурних ІСІ, у відповідності з якими обгрун-
товані функції та завдання даного організаційно-пра-
вового об'єднання даних фінансових інститутів. Не-
обхідність запровадження нового фінансового
інструменту — програмно-цільової облігації, обумов-
лена практикою фінансового інжинірингу та потреба-
ми розвитку фондового ринку в напрямі, який би за-
довольняв потреби оновлення інфраструктурних га-
лузей господарства України. Запровадження даних
концептуальних основ дозволить здійснити струк-
турні реформи у стратегічних секторах економіки
України, необхідність впровадження яких стоїть дуже
гостро в умовах становлення конкурентоспроможної
економіки. Перспективою подальшого дослідження
є дослідження впливу існуючих фондових індексів на
доходність венчурних фондів з метою застосування
економетричних методів задля індексації купонного
доходу та основної суми боргу за програмно-цільо-
вою облігацією.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дефіцит енергоресурсів та велика енергоємність

економіки є надзвичайно гострою проблемою для Ук-
раїни, що зумовлено як світовими тенденціями, так і
істотною залежністю від імпорту природніх енергоре-
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сурсів. Значене збільшення забруднення довкілля ха-
рактеризується невмілим використанням ресурсів та
використанням застарілих технологій. Значну частку
ВВП України займає промисловість (27,3%); застрілі
технології та повністю амортизоване обладнання
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справляють найбільш негативний вплив на довкілля.
Інші галузі народного господарства, зокрема агропро-
мислове виробництво (12,1%), хоч і мають позитивні
тенденції розвитку: поліпшення структури основних
фондів та використання сучасних технологій, але
відсутність належного екологічного контролю дозво-
ляє ігнорувати екологічні показники та завдавати знач-
ної шкоди грунтам, водам та повітрю. Окрім цього, тех-
нології виробництва промислової продукції, що вико-
ристовуються в Україні, мають негативний економіч-
ний ефект — збиток (частка збиткових промислових
підприємств за 2013 р. — 39%), що потребує додат-
кового фінансування з бюджету країни на утримання
підприємств галузі та створення додаткових рекреац-
ійних видатків для зменшення їх негативного впливу
на довкілля. В Україні одним із шляхів вирішення да-
ного питання є впровадження та використання нових
технологій, переорієнтації виробництва на мало-
відходні, безвідходні та енергоавтономні, скорочення
та ліквідація негативного впливу на екологію. Зазна-
чені зміни неможливі без чіткого розуміння понять еко-
номічної та екологічної ефективності у комплексному
взаємозв'язку. Дослідження сутності еколого-еконо-
мічної ефективності дозволить чітко окреслити розу-
міння даного показника та встановить стале розумін-
ня в науковому та практичному аспекті. Уточнення та
групування за різними критеріями поняття "еколого-
економічна ефективність у сучасному промисловому
виробництві" дозволить чітко сформувати уяву про
один із головних показників сталого розвитку бізне-
су.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зважаючи на актуальність, проблема залишається
недостатньо вивченою вітчизняною наукою. Фундамен-
тальні дослідження з питання ефективності, зокрема
економічної ефективності, розкриті у працях провідних
вчених-економістів: В. Базилевич, В. Геєць, О. Бугуць-
кий, Д. Черваньов, А. Чухно. Дослідження у сфері еко-
лого-економічної ефективності сьогодні проводяться
зазвичай в економічному та екологічному аспектах ок-
ремо. Зокрема проблеми економічної, екологічної
ефективності, та їх взаємозв'язок у еколого-економічній
ефективності знайшли відображення у наукових працях
вітчизняних вчених: В. Андрійчук, Д. Баюра, Н. Вихор,
Л. Гацька, Н. Гончаренко, Т. Довга, Г. Купалова, Л. Ко-
жушко, М Лемешев, Ю. Сагайдак, Т. Харченко. Необхі-
дно зазначити, що проблемами еколого-економічної
ефективності в контексті сталого розвитку займалися
класики економічної думки: Г. Брейнс, В. Ойкен, П. Са-
муельсон, Р. Солоу, Ф.Хайєку, Є. Шаго, С.Шрімпф.

Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Недостатнім являється дослідження тео-
ретичного аспекту сутності еколого-економічної
ефективності як повноцінної категорії, існують різні
тлумачення та підходи до її характеристики. Уточнен-
ня та уніфікація сутності еколого-економічної ефек-
тивності дозволить виокремити дану категорії і виз-
начити її місце в бізнес-процесах в умовах реформу-
вання економіки України в контексті сталого розвит-
ку.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є уточнення теоретичних

засад та сутності категорії еколого-економічної ефек-
тивності переробки відходів. Дослідження взаємозв'яз-
ку понять "екологічна ефективність" та "економічна
ефективність", підходи до їх визначення та групування.
Співвідношення даних категорій з еколого-економічною
ефективністю як сучасний виклик сталого розвитку краї-
ни. Поставлена мета визначає наступні завдання: ви-
значити сучасні теоретичні підходи до трактування ка-
тегорій економічної та екологічної ефективності; до-
слідити взаємозв'язок та дати уточнення поняття "еко-
лого-економічна ефективність переробки відходів на
промислових підприємствах".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток економіки країни залежить від багатьох

факторів, зокрема обсягів виробництва промислової,
сільськогосподарської продукції та інших. Але в сучас-
них умовах екстенсивне збільшення обсягів виробниц-
тва не завжди є доцільним та соціально-економічно об-
грунтованим. В умовах постійного погіршення екологі-
чної ситуації в державі, регіоні чи конкретному населе-
ному пункті новим викликом перед бізнес-одиницями є
мінімізація негативного впливу на довкілля. Перехід на
використання ресурсозберігаючих, екологобезпечних,
маловідходних технологій є сучасним викликом еконо-
міки України, але даний процес є складним і капіталоє-
мним. Окрім того, він передбачає відмову від звичай-
них методів господарювання.

Зараз промисловість України знаходиться у стані
рецесії, обсяг промислового виробництва у І кварталі
2014 року зменшився на — 5,2% до аналогічного пері-
оду в 2013 році (у січні 2013 року обсяги виробництва
впали на — 5%, в лютому 2013 року темпи падіння ско-
ротилися до 3,7%, а в березні — прискорилися до
6,8%). Здебільшого це обумовлено політичною ситуа-
цією, але технологічна відсталість вітчизняних потуж-
ностей, відсталість фінансового сектору та глибинні
інституційні проблеми, що не були вирішені за час неза-
лежності України, мають свій вплив на негативну еко-
номічну ситуацію в державі. Більше 19% підприємств є
збитковими в Україні, оновлення технологій та вироб-
ничих потужностей зараз є економічно невигідним, це
завдає значної шкоди і навколишньому середовищу.
Енергоємне та ресурсомістке виробництво знижує як
економічну, так і екологічну ефективність виробницт-
ва. В період відновлення та глибинного перезавантажен-
ня економіки України особливого значення набуває еко-
лого-економічна ефективність переробки відходів, адже
створена величезна ресурсна база відходів, яка здійс-
нює негативний вплив на довкілля. Її переробка змен-
шить екологічний тиск на навколишнє середовище, за-
безпечить додаткові фінансові потоки для бізнес-оди-
ниць, сприятиме інтеграції українських підприємств до
норм Європейського союзу.

Економічно-екологічна ефективність повинна дося-
гатися у всіх сферах народного господарства, комплекс-
но між підприємствами та галузями економіки країни,
що формують цілісну систему, яка характеризується
значною кількістю взаємопов'язаних підсистем різних
типів локальних і динамічних елементів.
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Для розуміння сутності еко-
лого-економічної ефективності
як комплексної та міжгалузевої
категорії потрібно виокремлюва-
ти складові ефективності:

— економічна ефективність
(господарсько-економічна);

— екологічна ефективність
(природно-екологічна);

— соціальна складова (соці-
альна відповідальність бізнесу).

Взаємодія та дифузія понят-
тя економічної та екологічної
складової відбувається в рамках
еколого-економічної ефектив-
ності і є основою сталого розвит-
ку економіки держави.

Тому у процесі формування
поняття "еколого-економічна ефективність" спочатку
необхідно окремо розглянути такі поняття як "екологі-
чна ефективність" та "економічна ефективність".

Дослідження теоретичних підходів сутності еколо-
гічної ефективності показує, що дану категорію слід
розуміти як здатність господарської системи підтриму-
вати динамічність, пропорційність та стійкість у еконо-
мічному розвитку й відтворенні. Розглянемо сутність
економічної ефективності в історичному аспекті.

1. Школа меркантилістів (В. Стаффорд, Г. Скаруффі,
Т. Мен) розглядали сутність економічної ефективності на
макрорівні і вбачали, що найбільш ефективне господар-
ство є таке, що формує активний торговий баланс.

2. Видатний представник фізіократів Ф. Кене ото-
тожнював економічну ефективність з приростом багат-
ства у сільському господарстві, єдиній галузі, де вироб-
лене багатство перевищує споживання.

3. Представники класичної школи політичної еко-
номії: В. Петті, П. Буагільбер, А. Сміт, Д. Рікардо, ствер-
джували, що економічна ефективність — це є не що
інше, як збільшення багатства в процесі виробництва,
даний приріст обгрунтовується раціональним розподі-
лом праці, капіталу. Дана наукова течія не обгунтовува-
ла поняття "економічна ефективність" як самостійне, ця
категорія вживалася як показник результативності і ви-
користовували її для оцінки тих чи інших урядових або
приватних заходів, залежно від того, сприяли ті чи ні
пожвавленню економічного життя [9, с. 112]

4. Основоположники марксизму К. Маркс, Ф. Ен-
гельс, В. Ленін, спираючись на положення класичної
школи, ототожнювали категорію "економічна ефек-
тивність" з "продуктивним виробництвом". Автор погод-
жується з думкою К. Маркса, що виробництво є ефек-
тивним, якщо при мінімумі авансованого капіталу вироб-
ляти максимальну кількість продукту з найменш мож-
ливими витратами робочої сили і засобів виробництва.

5. Значний внесок у дослідження сутності роблять
класики менеджменту Т. Пітерс, Р. Уотермен, Дж. Хар-
рінгтон, А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. На
думку представників класичної школи менеджменту,
категорія "економічна ефективність" є найбільш важли-
вою характеристикою діяльності підприємства у зна-
ченні результативності управління на макрорівні щодо
дій суб'єкта управління — уряду, держави.

6. Неокласичний напрям в економічній науці не дає
чіткого визначення економічної ефективності, але вчені
також починають співставляти економічний та екологі-
чний ефект від діяльності господарюючих суб'єктів.
Прикладом цьому є роботи В. Парето, які набули по-
дальшого розвитку у сфері еколого-економічної ефек-
тивності. Сучасні підходи до сутності категорії еконо-
мічної ефективності діляться на декілька напрямків
(рис. 1): економічно-соціальна ефективність, яка грун-
тується на принципах Парето-ефективності, та еколо-
го-економічно-соціальна ефективність, в основі визна-
чення якої лежить теорія транзакційних витрат Р. Коу-
за та концепція розподілу прав власності.

Згідно з даним підходом, економічна ефективність
визначається як використання ресурсів для максимізації
отримання благ та послуг без використання додаткових
затрат, тобто коли виконуються наступні умови:

1) ніхто не може покращити своє становище не по-
гіршивши при цьому становище іншого;

2) додаткове виробництво не може бути досягнуте
без збільшення витрат ресурсів;

3) виробництво відбувається при найменших із мож-
ливих затратах на одиницю продукції.

7. Неокласики Дж. Хікс, Ф. Хайєк, Дж. Мід, Р. Со-
лоу, М. Фрідмен, виходячи з принципів вільної конку-
ренції та невтручання держави в економіку, характери-
зують економічну ефективність як раціональну поведі-
нку господарських суб'єктів з метою досягнення мак-
симального результату, що базується на отриманні по-
вної інформації, досконалій конкуренції та негайній ре-
акції попиту і пропозиції.

Вивчення теоретичних аспектів економічної ефек-
тивності в сучасній іноземній літературі показало, що
ця категорія трактується, в основному, як взаємозв'я-
зок "витрати-випуск". Так, Кємпбелл Р. Макконелл та
Стенлі Л. Брю економічну ефективність характеризу-
ють "як зв'язок між кількістю одиниць рідкісних ре-
сурсів, які використовуються в процесі виробництва,
та отриманою в результаті кількістю якогось необхід-
ного продукту. Більша кількість продукту, отримано-
го від заданого обсягу витрат, означає підвищення
ефективності. Менший обсяг продукції від заданої
кількості витрат вказує на зниження ефективності" [6,
с. 39].

Рис. 1. Підходи до визначення сутності
"економічної ефективності"
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Такої ж точки зору дотримується Д. Хайман,
який стверджує, що ефективність досягається в
тому випадку, коли ресурси розподілені таким чи-
ном, щоб отримати максимально чистий зиск від
їх використання [10, с.112].

Американський економіст П. Самуельсон у
своїх роботах відмічає, що ефективність виробниц-
тва може бути досягнута через граничні витрати —
це додаткові витрати, пов'язані з виробництвом
додаткової одиниці продукції найдешевшим спо-
собом. Крім того, ефективність досягається, коли
будь-яка фірма може встановлювати такий обсяг
виробництва, який вона вважатиме найбільш вигі-
дним при кожній конкретній ринковій ціні [8, с.
329].

Пол Хейне, професор Сіетлського університе-
ту США, вказує на те, що ефективність — пози-
тивний чинник, який характеризує результативність
використання засобів для досягнення цілей [7, с.
249].

За неоінституційним підходом економічна, со-
ціальна та екологічна ефективність досягаються
коли існують чітко визначенні права власності, тоді
всі екстерналії виробництва будуть розподілятися
справедливо у суспільстві. Це призведе до того, що
ресурси будуть потрапляти до найефективніших
власників і буде досягатися найкраща альтернатива ви-
користання засобів виробництва при найменших витра-
тах.

У зарубіжній літературі синонімами до термінів "ре-
зультативність" та "ефективність" господарювання ча-
сто використовують термін "продуктивність" виробниц-
тва та обслуговування, під яким розуміють ефективне
використання ресурсів (праці, матеріалів, енергії, землі
і т.п.) для продукування різноманітних товарів і послуг
з метою досягнення певних цілей. Тут потрібно пам'ята-
ти, що продуктивність підприємства є поняттям набага-
то ширшим, ніж продуктивність праці та продуктивність
засобів виробництва.

Ефективність як категорія має дві сторони — якіс-
ну і кількісну. Якісна сторона відображає її логічний,
теоретичний зміст, тобто сутність категорії. Вітчизняні
науковці А. Бугуцький, П. Саблук, Ю. Новиков, М. Ка-
раман вважають, що ефективність — це не просто ре-
зультативність виробництва, а співвідношення резуль-
тату або ефекту виробництва до витрат суспільної праці.
З точки зору А. Бугуцького, ефективність виробництва
можна розглядати як виробництво товару з найменши-
ми витратами, використання мінімальної кількості ре-
сурсів для виробництва певного обсягу продукції при
мінімальних середніх загальних витратах [3, с. 51].

Визначення ефективності виробництва знаходимо і
у В. Базилевича, згідно з яким, ця категорія характери-
зує віддачу, результативність виробництва. Вона
свідчить не лише про приріст обсягів виробництва, а й
про те, якою ціною, якими витратами ресурсів досягаєть-
ся цей приріст, тобто про якість економічного зростан-
ня [2, c. 37].

Сутність економічної ефективності можна охарак-
теризувати отриманим результатом, тобто традиційним
відношенням результату до витрат. Розглянути дану
категорію можна через призму тлумачення термінів у

англійській мові — "efficiency" і "effectiveness", слов-
никові еквіваленти яких однакові — "ефективність".
Однак між цими термінами існує змістовна відмінність:
efficiency зазвичай відноситься до використання засобів
(ресурсів), в той час як effectiveness (результативність)
має відношення до організаційних цілей, поведінки та
розвитку. У першому випадку поняття "ефективність"
характеризує ступінь раціональності використання
фінансових, організаційних, матеріальних, тимчасових
і людських ресурсів. Ефективна організація сфокусо-
вана на досягненні ефектів за рахунок структурної та
ресурсної оптимізації та контролю внутрішніх витрат. У
другому випадку термін "ефект" використовується в
контексті співвідношень "причина-результат".

Багато вітчизняних науковців показують "економі-
чну ефективність" через результат або його порівняння
з можливими альтернативами. Під ефективністю вироб-
ництва, на думку Климка Г., слід розуміти результа-
тивність використання факторів виробництва через
співвідношення одержаного результату продуктивного
використання факторів виробництва до їх витрат [5,
с.106]. На думку Б. Райзберга та Л. Лозовського, еко-
номічна ефективність — це результат економічної діяль-
ності, економічних програм та заходів, охарактеризо-
ваний співвідношенням отриманого результату до ви-
користаних ресурсів, факторів, що забезпечили отри-
мання даного ефекту.

Отже, у вітчизняній та іноземній літературі не існує
єдиного чіткого тлумачення сутності та критеріїв еко-
номічної ефективності, що вказує на складність та ба-
гатогранність цього поняття. У зв'язку з вищенаведеним,
пропонується використати більш широке розуміння та
уточнене визначення економічної ефективності. Еконо-
мічна ефективність як категорія відображає рівень ав-
тономного функціонування господарської системи про-
тягом довготривалого періоду, шляхом постійного ви-

Таблиця 1. Узагальнення підходів
до сутності "економічної ефективності"

в трактуванні різних авторів

Автори Ознака Економічна ефективність 

Долан Е.Дж. 

Г. Форд 

BCG 

Вибір цілей 
вибір правильних цілей, на яких 

фокусується вся енергія 

Друкер П.Ф.,  
Устенко О.Л.,  

Маркіна І.А.,  

Шеремет А.Д., 

Сайфулін Р.С. 

Климко Г.Н.  

Райзберг Б., 

Лозовський Л. 

Орієнтація на 

результат 

результат (ефект) з точки зору 

оптимального використання 

ресурсів – матеріальних, 

фінансових, трудових 

Мескон М.Х.,  

Альберт М., 

Хедоурі Ф. 

Економічна 

оцінка 

внутрішня економічність, яка 

вимірює найкраще використання 

ресурсів 

Румянцева З.П., 
Мазур І.І., 
Шапіро В.Д., 

Ольдерогге Н.Г., 

Синіцина Т.А., 

Ячменьова М.В., 

Сулима О.Й., 

Мільнер Б.З., Н. 
Туленков, 

Мочерний С.В., 

К. Макконелл і 
С. Брю 

Співвідношенн
я результатів 

та затрат 

співвідношення (результату з 
цілями або результату з витратами 

на його отримання), тобто 
величина відносна. Дана категорія 

носить управлінський характер і 
відображає, перш за все, ступінь 

досягнення поставлених 

цілей. Ефективність - це здатність 

приносити ефект, вона 

визначається як відношення 
ефекту, результату до витрат, які 
забезпечили цей результат 
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бору найпродуктивнішої з альтернатив використання
найменшої кількості ресурсів для отримання максималь-
ного можливого результату.

Навколишнє природне середовище є сукупністю
екологічних систем, які перебувають у стані внутрішньої
рівноваги і спроможні її підтримувати. Однак бурхли-
вий розвиток промисловості (кінець XIX—ХХІ ст.) по-
силив негативний вплив господарської діяльності люди-
ни на екологічні системи, які все частіше ставали неспро-
можними його нейтралізувати, тому результатом цього
є зародження глобальної екологічної кризи [6, с. 27].

Одним із елементів екологічної системи є людина, яка
здебільшого не спроможна її відтворити. Зауважимо: еко-
номічна система, що сформована людиною, надзвичайно
швидко розвивається і є дестабілізуючим чинником еко-
логічної системи, що, в основному, порушує її загальну
рівновагу. Це підтверджують проведені дослідження аме-
риканських науковців Т.О. Ріордана та С. Траджiллі про
вплив екологічно зорієнтованої господарської діяльності
на економічні показники, які в часі дають змогу охаракте-
ризувати екологічну систему. Автором підтримується теза,
що будь-яка діяльність людини здійснює певний вплив на
екологічну ситуацію, а отже поняття економічна та еколо-
гічна ефективність є взаємопов'язаними категоріями, які
повинні розглядатися разом.

Екологічна ефективність (ефективність природозбе-
реження) — цей термін вперше використовується на
початку ХХІ ст. теоретиками та практиками, які підкрес-
люють тісні зв'язки між економічною ефективністю
(прибутковість при зниженні собівартості) та екологіч-
ною ефективністю. Екоефективність досягається шля-
хом створення конкурентоспроможних за ціною товарів
і послуг, які задовольняють потреби людей і підвищу-
ють якість життя, одночасно скорочуючи вплив на на-
вколишнє середовище і ресурсомісткість протягом всьо-
го життєвого циклу продукції до рівня, принаймні, відпо-
відного оцінюваній здатності (екологічній ємності)
Землі. Досягнення екоефективності націлює компанії на
створення більшої цінності для споживачів при
мінімізації ресурсокористування, забруднення навко-
лишнього середовища і відходів. В основі досягнення
екоефективності лежить також акцент на створенні про-
дукції з високими корисними властивостями (цінністю
отриманих послуг), низькою матеріаломісткістю і енер-
гоємністю.

Екологічна ефективність вимірює ефективність, з
якою екологічні ресурси в даний час використовуються
для створення товарів та послуг. Це виражається як
відношення грошової вартості послуг до маси спожива-
них екологічних ресурсів:

,
(1)

де ЕЕ — екологічна ефективність використання ре-
сурсів, S — вартість товарів та послуг у грошовому ви-
разі, MI — матеріальні витрати екологічних ресурсів.

Також західними фахівцями використовується ме-
тодика визначення показників інтенсивності матеріаль-
них затрат екологічних ресурсів на одиницю виробле-
них товарів та послуг:

 
(2),

де MIPS — інтенсивність залучення екологічних ре-
сурсів на одиницю товарів та послуг.

Неокласична економіка природокористування виз-
начає об'єкт дослідження як "циркулярної економіки",
в якому матеріальні ресурси випливають з "навколиш-
нього середовища" до "економіки", і відходи від "еко-
номіки" до "навколишнього середовища". Більш фор-
мально включення екологічних проблем до неокласич-
ного аналізу економіки розширив аналіз ефективності
з використанням таблиці затрати-випуск. У цілому, в
неокласичному підході аналіз економічної ефективності
доповнюється додатковими параметрами зменшення
екологічної неефективності.

Також сучасні іноземні вчені вбачають поєднання
екологічної та економічної ефективності в одне понят-
тя еколого-економічної ефективності, що базується на
потребах та викликах сталого розвитку людини — інно-
ваційного розвитку, використання відновлюваних при-
родних ресурсів [4, c. 8].

Отже, економічна система для забезпечення сво-
го існування залучає з навколишнього природного се-
редовища землю, особливість якої полягає у тому, що
вона не є продуктом людської праці й не може бути
відтворена, не може бути замінена у сільському гос-
подарстві іншим засобом виробництва, не може бути
збільшена у розмірах чи переміщена у просторі. Як
об'єкт сільськогосподарського виробництва, залуче-
на земля забруднюється хімічними добривами, отру-
тохімікатами, що використовуються для боротьби зі
шкідниками; розорані землі швидше піддаються ерозії
та опустелюванню. Крім того, економічна система за-
лучає у процес виробництва мінеральні та біологічні
ресурси. Здатність національної промисловості більш
чи менш ефективно використовувати ресурси свідчить
про рівень екологічної ефективності економічної сис-
теми [4, с. 33].

Так, функціонуючи, економічна система створює,
використовуючи ресурси, необхідні суспільству блага,
а також відходи виробництва й відходи споживання. Для
боротьби з цим розвинуті держави створили ефективні
економічні механізми стимулювання переробки вторин-
них ресурсів, оскільки на сьогодні гостро постає про-
блема утилізації відходів, які не можуть бути викорис-
тані як вторинна сировина (радіоактивні, деякі хімічні
сполуки тощо).

Для подальшого аналізу взаємозв'язку економічної
та екологічної ефективності, як поєднаної категорії та
визначення синергетичного ефекту їх взаємодії, авто-
ром пропонується використовувати наступне визначен-
ня екологічної ефективності: екологічна ефективність
— це результат взаємодії суб'єктів економічної діяль-
ності із навколишнім середовищем, коли обсяг викори-
станих природних ресурсів за даного рівня технологіч-
ного прогресу і суспільно нормальних умов праці є най-
меншим для заданого попитом рівня виробництва і його
зростання не можливо досягти за рахунок інтенсифі-
кації використання цих ресурсів.

Автором підтримується думка, що взаємозв'язки,
які існують між економічною системою та навколишнім
природним середовищем, свідчать про те, що національ-
на економіка є цілісною системою, де розуміння та ба-
жання досягти максимальної еколого-економічної
ефективності є першочерговою ціллю господарюючих
суб'єктів. Визначення реальної еколого-економічної
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ефективності — надзвичайно
складна проблема. Соціальні,
моральні, екологічні наслідки
шкоди, заподіяної господарсь-
кою діяльністю навколишньому
середовищу, не піддаються
кількісному вираженню і не мо-
жуть бути відображені в еко-
номічній оцінці. Еколого-еконо-
мічна оцінка ефективності ви-
робництва характеризується
тим, що до безпосередньо еко-
номічного ефекту додається
прогнозований тривалий ефект,
який враховує економічні на-
слідки від зміни навколишнього
середовища в майбутньому.
Складності економічно адекват-
ної оцінки природних ресурсів і
збитків, заподіяних господарсь-
кою діяльністю навколишньому
середовищу і людству, призвели до того, що часто еко-
лого-економічну ефективність визначають як співвідно-
шення витрат на охорону навколишнього середовища і
традиційного економічного ефекту.

У працях західних учених еколого-економічна ефек-
тивність виробництва є одним із головних понять стійко-
го зростання (sustainable development). Широке тлума-
чення еколого-економічної ефективності полягає у
принципах господарювання за умов обмеженості при-
родних ресурсів та необхідності їх збереження для май-
бутніх поколінь, для забезпечення постійного рівня спо-
живання та справедливого розподілу ресурсів та благ у
суспільстві. Дана позиція заснована на двох передумо-
вах:

— немає майже ніяких меж для наукового та техні-
чного прогресу для підвищення ефективності викорис-
тання природних ресурсів (екологічна ефективність);

— капітал, праця і природні ресурси можуть бути
взаємозамінними.

Таким чином, наявність природних ресурсів може
бути стримуючим фактором для економічного зростан-
ня, але це тільки відносне обмеження, яке може зник-
нути у зв'язку із науково-технічнім прогресом. Все це
відбувається, немов економічна система може рухати-
ся плавно від ресурсної бази до іншої по мірі її вичер-
пання. Науково-технічний прогрес, в якості ключової
змінної, робить процес заміни неперервним для еконо-
мічного зростання, таким чином гарантуючи його
стійкість в довгостроковій перспективі. Такий підхід був
названий Р. Солоу теоремою слабкого стійкого розвит-
ку, що передбачає з часом повну заміну природних ре-
сурсів відтворюваними, тобто максимізації еколого-еко-
номічної ефективності. Для досягнення показників по-
трібно орієнтуватися на відновні ресурси та безвідходні
виробництва, з допомогою яких можна досягати мак-
симального ефекту.

Емпіричним доказом поступового переходу до за-
міни природних ресурсів та покращення якості їх оброб-
ки може слугувати екологічна крива С. Кузнеця, яка гра-
фічно описує, що зі зростанням доходу на душу насе-
лення підвищується економічна ефективність процесу

виробництва, проте відбувається погіршення навколиш-
нього середовища, але зростання шкоди довкіллю після
досягнення певної точки доходу набуває критичного
значення, після якого зростання доходу вже зменшує
шкідливий вплив на навколишнє середовище і стан дов-
кілля починає поліпшуватися.

Пояснення цього полягає в тому, що на ранніх ста-
діях процесу економічного розвитку, погіршення навко-
лишнього середовища сприймається як негативне, але
неминуче явище. Тим не менше, після певного рівня еко-
номічного благополуччя, люди стають більш чутливими
і готові платити за поліпшення якості навколишнього се-
редовища, що призведе до введення інституційних інно-
вацій та організаційних заходів, щоб виправити прова-
ли ринку, пов'язані з суспільним характером більшості
екологічних послуг. Ці інституційні та організаційні інно-
вації, в свою чергу, гарантують впровадження технічних
інновацій у виробничих процесах, здатних компенсува-
ти тиск господарської діяльності на навколишнє сере-
довище [11, c. 353].

Проаналізувавши вітчизняних та зарубіжних авторів
до визначення сутності еколого-економічної ефектив-
ності як категорії, яка зараз займає важливу роль, різні
підходи до тлумачення не дозволяють чітко виокреми-
ти уніфіковану методику розрахунку даного показника
для бізнес-одиниць. На рисунку 2 наведена спроба уза-
гальнити модель досягнення еколого-економічної ефек-
тивності в процесі здійснення господарської діяльності
підприємством.

Як видно з рисунку 2, для досягнення стійкого роз-
витку при максимізації еколого-економічної ефектив-
ності для кожного з блоків оптимізації автором були
обрані кращі методи їх досягнення, які передбачають:

— інтенсивне зростання завдяки сучасним техноло-
гіям та досягнення максимальної продуктивності праці
та капіталу є головною умовою на сучасному етапі роз-
витку, оскільки екстенсивне розширення виробництва
збільшує екологічний слід господарської діяльності та
збільшує вартість обмежених природніх ресурсів;

— інтенсифікація використання наявної ресурсної
бази для зменшення витрат виробництва і збільшення
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Рис. 2. Узагальнений комплекс досягнення еколого-економічної
ефективності у промисловості
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загального добробуту. Основним методом досягнення
цього етапу лишається науково-технічний прогрес та
використання передових систем ризик-менеджменту та
стратегій побудови ланцюжка постачання. Заміщення
дешевшими видами сировини відображається на якості
вихідної продукції, а тому в цілому зменшує загальний
результат на добробут, що суперечить умовам ефектив-
ності в сучасному світі;

— збільшення ресурсної бази за рахунок залучен-
ня альтернативних джерел сировини є основним вис-
новком з моделі У. Нордхауса, оскільки згідно теоре-
ми Т. Мальтуса, що консервування ресурсної бази при-
зведе до зупинку зростання виробництва, що в свою
чергу призведе до глобальної катастрофи, оскільки
постає необхідність зменшення кількості населення на
планеті;

— зменшення шкідливих відходів за рахунок пе-
реробки відходів первинного виробництва є єдиною
альтернативою забезпечення високих темпів росту
при умові обмеження використання природних ре-
сурсів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Отже, під еколого-економічною системою пропо-
нуємо розуміти сукупність елементів природного сере-
довища з урахуванням ресурсного обмеження, які, взає-
модіючи між собою і людиною, із залученням інвестицій
виготовляють продукцію, утворюючи відходи та макси-
мально утилізуючи їх, роблячи виробництво мало-
відходним або безвідходним.

Виходячи з вищенаведеного, при аналізі можливо-
стей досягнення еколого-економічної ефективності в
процесі виробництва цукрової галузі, можна сказати, що
перероблення відходів виробництва є особливо гострою
проблемою саме тут. У процесі виробництва цукру ве-
лику частку собівартості складає використання природ-
ного газу, а в результаті отримуються виробничі відхо-
ди, зокрема, жом з високим вмістом вуглеводів та підви-
щеною кислотністю. Для прикладу, дана галузь промис-
ловості залежить від найбільш обмеженого ресурсу су-
часності (землі), а в процесі виробництва залишає відхо-
ди, які несуть високу загрозу довкіллю, але єдиним
ефективним способом його утилізації є переробка на
біогаз чи біоетанол.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розпочаті в кінці ХХ ст. дослідження поведінкових

фінансів сьогодні призвели не тільки до зростання науко-
вого інтересу, але й отримали практичну спрямованість в га-
лузі розвитку міждисциплінарних економічних наук і когні-
тивних досліджень поведінкових аспектів головних виконав-
чих директорів корпорацій з метою забезпечення ефектив-
ного управління сучасними складними транснаціональними
корпоративними структурами в умовах невизначеності.

Остання світова економічна криза свідчить про сильні
трансформації на глобальному ринку капіталів, що обумов-
лює необхідність повторно дослідити особливості управлі-
ння великими ТНК. Враховуючи останні тенденції до "орга-
нізаційної модальності фінансового капіталу" [1, c. 144] та
фінансіалізованого підходу до управління, сьогодні можна
простежити домінування фінансової логіки в стратегіях ТНК.

Слід зазначити, що в умовах турбулентності світового
фінансового середовища результативність діяльності ТНК,
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їх довгостроковий успіх, капіталізація, фінансова стійкість
значною мірою визначаються ефективністю фінансової по-
літики, стратегії та, безпосередньо, якістю прийнятих фінан-
сових і інвестиційних рішень.

На нашу думку, сьогодні проблема полягає в тому, що
традиційні теорії та моделі управління корпоративними
фінансами, які використовуються у вітчизняній практиці, не
враховують поведінкові аспекти і, відповідно, не дають мож-
ливості розробляти ефективні фінансові й інвестиційні стра-
тегії. Західна фінансова наука вирішує це питання, викори-
стовуючи концептуальні положення теорії поведінкових
фінансів. Щодо сучасної вітчизняної економічної літерату-
ри — питання аналізу та обліку поведінкових факторів при
управлінні фінансовим ресурсом ТНК ще не знайшли дос-
татнього відображення.

Таким чином, актуальність дослідження обумовлена
необхідністю подальшої розробки теоретичних основ управ-
ління фінансовим ресурсом корпорацій в частині викорис-
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тання теорії поведінкових фінансів та їх подальшої практич-
ної імплементації.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою даного дослідження є аналіз теоретичних

підходів й узагальнення практичного досвіду щодо поведі-
нкових аспектів корпоративних фінансів, їх впливу на управ-
ління фінансовим ресурсом ТНК, прийняття фінансових та
інвестиційних рішень головними виконавчими директорами
корпорацій (CEOs).

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Передумовою розвитку наукових досліджень з поведі-

нкових фінансів стала теорія психології прийняття рішень в
умовах невизначеності, яка почала активно розвиватися з
середини 1950-х років. Якщо перші дослідження були при-
свячені вивченню впливу психології на ризики пов'язані з
прийняттям інвестиційних рішень1, то у 1970-х роках акцен-
ти поступово змістилися в сторону прийняття фінансових
рішень. Одним з найважливіших досягнень становлення
теорії поведінкових фінансів у 1960-х роках стала розроб-
лена П. Словіком (Slovic, P.) психологічна концепція ризи-
ку2, відповідно до якої "ризик — не об'єктивне, а завжди
суб'єктивне явище" [2, 3]. Тому ризик фінансових інстру-
ментів не можливо вичерпно представити за допомогою бета
коефіцієнтів або показників волантильності дохідності
цінних паперів.

Фактично це були перші академічні дослідження при-
свячені співвідношенню психології і фінансів. Проте, на
жаль, вони не викликали відповідного інтересу, тому пред-
ставники фінансової теорії відійшли від психології та скон-
центрувалися на концепції ефективного ринку і нової мо-
делі оцінки капітальних активів (Capital Asset Pricing Model
— CAPM).

Поштовхом для подальшого розвитку теорії поведін-
кових фінансів стали дослідження психологів Д. Канемана3

(D. Kahneman) та А. Тверскі (A. Tversky) присвячені аналізу
прийняття рішень в умовах ризику [4; 5]. У розробленій
"теорії перспектив" вони показали (в межах когнітивної пси-
хології), що індивідуальні очікування інвесторів обумовлені
набором психологічних факторів.

Протягом наступних років багато науковців — фахівців
з корпоративних фінансів, не в змозі пояснити емпіричні
відхилення від традиційних моделей, почали вивчати взає-
мозв'язок між психологією і проблемами ринкової поведін-
ки інвесторів, що все більше піддавало сумніву неокласич-
ну парадигму ефективного ринку.

Першими грунтовними академічними дослідженнями
поведінкових концепцій в галузі корпоративних фінансів
стали роботи: Р. Шиллера (Shiller R., 1981,1984), Х. Шефр-
іна (Shefrin H., 1984), М. Статмана (Statman M., 1984), Бон-
дта (De Bondt, 1985), Р. Тейлера (Thaler R., 1985), Вернера
(Werner, 1985).

Вважається, що поведінкові фінанси виокремилися в
самостійну науку в 1985 р., після публікації результатів дос-
ліджень Бондта, Р. Тейлера, Х. Шефріна про вплив психо-

логічних факторів на рух біржових котирувань та розмір до-
хідності інвесторів в журналі "Journal of Finance" [6; 7].

Пік досліджень поведінкових аспектів корпоративного
фінансового менеджменту припадає на 1990-ті 2000-ні
роки4, серед яких слід відзначити роботи Дж. Стейна (Stein
J.), М. Бейкера (Baker M.), Дж. Верглера (Wurgler J.), А. Шо-
ара (Schoar A.), М. Бертранда (Bertrand M.), A. Шлейфера5

(Shleifer A.), Т. Зеллвегера (Zellweger Т.), У. Фрейя (Urs
Frey), Ф. Холера (Halter F.), М. Хансена (Hansen М.), М. Джен-
сена (Jensen М.), Л. Вайса (Weiss L.) та ін. Дослідження в
даній галузі ведуться і на пострадянському просторі, серед
яких слід відмітити роботи Н. Рудика, Д. Репіна6 і А. Лука-
шева. Нажаль у вітчизняній науці нова доктрина не отрима-
ла належного розвитку через незначний інтерес, а також
велику складність і вартість подібних досліджень.

Використання поведінкової теорії фінансів в галузі кор-
поративних фінансів сьогодні привертає увагу все більшого
кола науковців. У своїх дослідженнях вони зазначають, що
психологічні феномени відіграють значну роль в усіх основ-
них аспектах фінансового менеджменту, зокрема: ціноут-
воренні на фінансові активи (Baker, 2012), дивідендній пол-
ітиці (BenDavid, 2010), проведенні IPO (Derrien, 2010), фінан-
суванні угод злиття та поглинання (Dong, 2010), прийнятті
фінансових (Gider and Hackbarth, 2010) та інвестиційних
рішень (Gervais, 2010), корпоративному управлінні (Morck,
2010) тощо. Щодо досліджень впливу поведінкових аспектів
на формування та управління фінансовими ресурсами кор-
порацій, аналіз наукових публікацій показав, що вони не
знайшли достатнього відображення у західній і вітчизняній
літературі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Теоретичною основою для розробки ефективної кор-

поративної фінансової політики, стратегії та побудови адек-
ватної моделі поведінки ТНК в умовах турбулентності є су-
часна наука управління корпоративними фінансами. Прове-
дений нами аналіз численних, переважно зарубіжних, дос-
ліджень та узагальнення зарубіжного досвіду обліку пове-
дінкових аспектів CEOs у процесі прийняття фінансових
рішень дають основу вважати, що класичні фінансові теорії
та моделі не можуть з достатньою достовірністю прогнозу-
вати поведінку окремих суб'єктів світової економіки, зок-
рема ТНК, які формують мережеві взаємозв'язки на світо-
вому фінансовому ринку і впливають на зміни ринкової си-
туації взагалі. На нашу думку, значною мірою це обумовле-
но тим, що дії ТНК не відповідають припущенням щодо їх
раціональності, які лежать в основі класичних теорій.

Слід зазначити, що в галузі корпоративних фінансів, як
і в усіх інших галузях діяльності, управлінські рішення, як
правило, узгоджуються і приймаються CEOs в спектрі бага-
тьох корпоративних цінностей, а також в межах формаль-
них та інтуїтивних уявлень, сформованих стереотипів мис-
лення, упереджених думок та інших суб'єктивних поведін-
кових факторів.

Саме психологічні аспекти прийняття управлінських
рішень займають центральне місце в дослідженнях поведі-

____________________________
1 У 1951 р. у журналі "The Journal of Finance" О.К. Бурелл опублікував статтю присвячену впливу психологічних аспектів на

прийняття інвестиційних рішень. Нажаль дане дослідження не викликало інтересу і фактично було проігноровано у наукових
колах.

2 Значення даної концепції було підтверджено у 2002 р. Д. Канеманом і В. Смітом, коли вони стали лауреатами Нобелівської
премії.

3 У 2002 р. професор психології Пристанського університету Д. Канеман став лауреатом Нобелівської премії за розробку
"Теорії поведінки в умовах ризику".

4 Огляди розвитку поведінкових фінансів протягом даного періоду можна знайти у працях Hansen (1999), Hirshleifer (2001),
Shiller (2002), Barbtris and Thaler (2003), Baker (2012).

5 А. Шлейфер — один із провідних біхевіористів, професор економіки Гарвардськьго університету у 1999 р. отримав медаль
Кларка Американської економічної асоціації за дослідження неефективних ринків "Inefficient Markets. An Introductions to Behavioral
Finance" (2000).

6 Репін разом з іншими дослідниками провів експеримент, суть якого полягала у скануванні головного мозку трейдерів для
вивчення їх поведінки під час торгів. Дана робота стала однією з піонерних і стала основою появи так званих "нейрофінасів" [8].
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нкових корпоративних фінансів і змушують нас перегляну-
ти традиційні уявлення щодо корпоративних фінансів. Так,
якщо класична практика управління фінансами враховує
економічні мотиви і раціональну реакцію на них, тоді як у
реальному житті можливі неекономічні мотиви й ірраціо-
нальна реакція, концепція "поведінкових фінансів" засно-
вана на тезі багатогранного аналізу типів поведінки з ме-
тою прогнозування можливих сценаріїв поведінки і прийнят-
тя управлінських рішень за різних економічних умов.

Результати проведених Шефіром Е. (Shafir E.), Даймон-
дом П. (Diamond P.) і Тверскі А. (Tversky A.) [9], Едвардсом
У. (Edwards W.) [10], Камерером С. (Camerer C.) і Ловал-
ло Д. (Lovallo D.) [11] досліджень показали, що до найбільш
суттєвих проявів психологічної поведінки людини відносять-
ся: ефект визначеності, ефект оформлення, ефект ізоляції,
ефект компетентності, ефект інформаційного каскаду,
ефект капкану, ефект консерватизму, ілюзія контролю,
нелінійність переваг, відраза до втрат, схильність сприйма-
ти ситуацію через призму власних бажань і очікувань,
схильність ігнорувати події. Умовно всі ці прояви суб'єктив-
ної поведінки можна розділити на чотири групи факторів,
які складають каркас поведінкових фінансів:

— евристичні похибки (heuristic-driven biases);
— ефекти пов'язані з залежністю від форми (frame

dependence);
— проспектна теорія (prospect theory);
— теорія неефективних фінансових ринків.
Представлені вище психологічні феномени (ефекти)

зустрічаються як на розвинутих ринках, так і на ринках що
розвиваються [13] і використовуються в тій чи іншій мірі в
різних дослідженнях. Наприклад, важливість позитивного
іміджу корпорації та висока роль емоційних витрат і благ

може розглядатися науковцями в спектрі ефекту когнітив-
ного дисонансу [14].

На нашу думку, аналізуючи прийняті рішення, слід звер-
тати увагу також на соціокультурні норми, культуру та інші
фактори, які впливають на поведінку та формують індивіду-
альні особливості інвесторів. На рисунку1 показано від-
мінність традиційного і поведінкового підходу до оцінки
фінансових активів.

Багато сучасних традиційних моделей корпоративних
фінансів базуються на строгих припущеннях таких, як "ра-
ціональність" в прийнятті рішень. На відміну від них поведі-
нкові фінанси використовують моделі, в яких рішення прий-
маються з урахуванням поведінкових/когнітивних факторів.
Теорія поведінкових фінансів забезпечує розуміння впливу
психології на поведінку інвесторів і CEOs, а також наступні
ефекти на ринку, як наслідок прийнятих ними рішень. Так,
Х. Шефрін (Shefrin, H.) у своєму дослідженні "Поведінко-
вий підхід до оцінки активів" виявив формальну взаємоза-
лежність між очікуваннями ринку (market sentiment) та ціно-
утворенням на різні види фінансових активів. Головний вис-
новок зводиться до того, що вартість активів визначається
двояко: з одного боку — враховуються фундаментальні
принципи неокласики та теорії ефективних ринків, з іншого
— в аналізі використовуються стохастичні характеристики
поведінки інвесторів [16].

Слід зазначити, що особливо яскраво ірраціональна
поведінка проявляється в умовах невизначеності, а суб'єк-
тивні поведінкові фактори впливають абсолютно на всіх
CEOs, незалежно від професійної підготовки, сфери діяль-
ності і досвіду роботи. В складних ситуаціях, пов'язаних з
невизначеністю і ризиком, всі економічні агенти поводять
себе однаково, роблячи одні й ті самі помилки.
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Рис. 1. Традиційний та поведінковий підходи до оцінки активів на фінансовому ринку

Джерело: [15].

Рис. 2. Підходи до дослідження поведінкових корпоративних фінансів

Джерело: [17].
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Підтвердженням цього є проведений нами аналіз чис-
ленних досліджень, який, не дивлячись на відмінності вибі-
рки компаній, ринків та періодів аналізу, показав однакові
результати, які не вкладаються в рамки гіпотези ефектив-
ного ринку і протиріччать моделі ціноутворення на довго-
строкові активи (САРМ). Враховуючи вищезазначене, при-
хильники біхевіаристичної школи стверджують про не-
обхідність визнання нераціональності або обмеженої раці-
ональності економічних агентів і неефективності ринку кап-
італів. На нашу думку, головною проблемою поведінкової
парадигми залишається відсутність власної моделі ціноут-
ворення на фінансові активи та, відповідно, власної моделі
управління фінансовими ресурсами корпорації. Врахуван-
ня поведінкових факторів дозволить суттєво підвищити
ефективність фінансових стратегій ТНК.

У сучасній фінансовій літературі виділяють два підходи
до вивчення поведінкових корпоративних фінансів. Відпо-
відно до першого підходу вихідним пунктом дослідження

виступають психологічні аспекти поведінки CEOs в конкрет-
них економічних умовах, які в майбутньому використовують-
ся для побудови нових фінансових, інвестиційних моделей.
Щодо другого підходу — економісти спочатку характери-
зують емпіричні відхилення від традиційних моделей і вже
потім вивчають психологічні аспекти поведінки CEOs, для
пояснення виявлених відхилень. Графічно обидва підходи
можна представити у вигляді схеми (рис. 2.)

Окрім вищезазначених підходів у сучасних досліджен-
нях поведінкових корпоративних фінансів ведеться багато
дискусій щодо двох типів (принципів) ірраціональної повед-
інки учасників ринку: з боку інвестора та зі сторони CEOs
(менеджера).

Принцип ірраціональної поведінки інвестора (irrational
investors approach) розглядає процес управління фінанса-
ми і прийняття інвестиційних рішень як раціональну відповідь
на недосконалий ринок цінних паперів7. При цьому CEOs
залишаються раціональними і їх завдання зводиться до мак-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Класифікація факторів формування та управління фінансовим ресурсом ТНК 
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Рис. 3. Класифікація факторів формування та управління фінансовим ресурсом ТНК
Джерело: складено автором.

____________________________
7 Відповідно до даного принципу арбітраж на ринку цінних паперів не є досконалим, тому їх ринкові ціни можуть бути зави-

щені або занижені у порівнянні зі справедливою вартістю.
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симізації справедливої вартості та ринкової капіталізації
корпорації з урахуванням поточних переваг та ірраціональ-
ної поведінки інвесторів на фінансовому ринку.

Принцип ірраціональної поведінки менеджера (irrational
managers approach) вивчає вплив нестандартних переваг і
навмисних упереджень на прийняття управлінських рішень,
але при цьому зберігається раціональність інвесторів, хоча
обмеження механізмів управління вони можуть використо-
вувати для стримування менеджерів.

В основі другого підходу лежить самовпевненість та над-
мірний оптимізм CEOs. Поведінкові аспекти "змушують"
CEOs вірити, що корпорація недооцінена та, відповідно,
приймати помилкові рішення щодо надмірного інвестуван-
ня в її розвиток за рахунок внутрішніх ресурсів і віддавати
превагу внутрішнім а не зовнішнім джерелам фінансування
(особливо це стосується власного капіталу) [18]. Ми погод-
жуємося з М. Бейкером та Р. Рубаком, що зазначена взає-
мозалежність дуже схожа з положеннями агентської теорії
та моделі асиметричної інформації.

Отже, поведінкові підходи мають особливе значення у
сучасній парадигмі управління фінансами ТНК. Слід зазна-
чити, що до сьогодні не розроблено строгої фінансової
теорії, яка б визначала точну оптимальну структуру капіта-
лу корпорації та фактори, які впливають на її зміну протя-
гом життєвого циклу. Крім того, вага цих факторів може сут-

тєво відрізняється залежно від особливостей діяльності кор-
порації та ринку на якому вона формувалася та розвиваєть-
ся.

Центральною проблемою корпоративних фінансів є
максимізація ринкової вартості корпорації та багатства ак-
ціонерів На нашу думку, виявлення детермінант структури
капіталу допоможе CEOs приймати більш зважені рішення.
Тому з академічної точки зору важливо зрозуміти, які саме
фактори впливають на вартість фінансових ресурсів та ви-
значають структуру капіталу корпорації.

Ми пропонуємо наступну класифікацію з виділенням
трьох груп факторів впливу на структуру капіталу ТНК з ура-
хуванням особливостей об'єкта дослідження: тверді, м'які і
поведінкові. До твердих факторів ми відносимо фінансові
характеристики компанії, а до м'яких факторів — характе-
ристики бізнес середовища в якому вона функціонує (рис.
3).

Тверді фактори прямо впливають на поведінку CEOs і
можуть призвести до так званих поведінкових втрат, внас-
лідок прийняття невірних управлінських рішень через об-
меженість когнітивних ресурсів або під впливом емоцій, які
призводять до зниження ринкової вартості корпорації.

Щодо м'яких факторів — їх визначають когнітивні по-
милки інвесторів та фінансових аналітиків при аналізі бізнес-
середовища ТНК, через які може виникнути розбіжність між
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стійкість 
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(2009) 
1950-2003 США +  - + -  

Bevan and  

Danbolt (2002) 
1991-1997 Великобританія +  + + + + 

Sinan Akdal (2010) 2002-2007 Великобританія +   + -  
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Африка +      
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1998-2002 Індія +  + + - - 
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and Ali Husni Ali 
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Примітка: (-) відображає негативну кореляцію фактора до левериджу, (+) відображає позитивну кореляцію фактора і леве-
риджу. Порожні клітинки свідчать або про відсутність даних (фактор визначається статистично не важливим і не розглядається у
даному дослідженні), або про наявність деяких суперечностей.

Джерело: складено автором.

Таблиця 1. Кореляція левериджу та факторів структури капіталу: окремі емпіричні висновки
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фундаментальною і ринковою вартістю корпорації. Як ре-
зультат — CEOs не завжди при управлінні враховують мож-
ливі помилки інвесторів (аналітиків) і приймають правильні
фінансові рішення. У такій ситуації дії CEOs, спрямовані на
підвищення капіталізації корпорації, досить часто призво-
дять до зниження її ринкової ціни. Особливе значення дана
проблема має для корпорацій, які використовують в уп-
равлінні систему доданої економічної вартості.

Слід зазначити, що протягом останніх десятиліть спос-
терігається зменшення ролі твердих факторів впливу на
структуру капіталу ТНК. Так, якщо в 1950 році їх вага скла-
дала 42%, то у 2000 році вона знизилася до 24% (Frank &
Goyal 2009).

Враховуючи проведений аналіз, сучасна методика емпі-
ричного вивчення інструментальних чинників структури ка-
піталу повинна враховувати вплив значимих чинників на ча-
стку боргу в структурі капіталу, до яких відносяться основні
характеристики компанії: розмір компанії, волантильність
доходів, частка матеріальних активів, прибутковість, інвес-
тиційні можливості, середнє значення левериджу в галузі,
ризик банкрутства, виплати дивідендів, коефіцієнт ринко-
вої вартості до балансової, податковий щит, фінансова
стійкість, агентські витрати, інформаційна асиметрія. Зміна
цих показників безпосередньо або опосередковано впли-
ває на структуру капіталу. Напрям і силу окремих факторів
можливо встановити лише за допомогою адекватних стати-
стичних методів. Результати деяких емпіричних досліджень
щодо взаємозв'язку фінансового левериджу з основними
характеристиками компанії наведені в таблиці 1.

Слід зазначити, що до вибірки всіх проаналізованих
нами емпіричних досліджень структури капіталу не були
включені компанії фінансового сектору економіки, бо вони
мають специфічну структуру активів і пасивів, а борг для них
не є засобом залучення фінансування, а є "сировиною".

При прийнятті фінансових рішень СEOs повинні зроби-
ти вибір між зовнішніми та внутрішніми джерелами фінан-
сування. Переважання використання боргового капіталу в
структурі капіталу корпорації для фінансування її діяльності
призводить до збільшення мінливості напрямків грошових
потоків та, відповідно, супроводжує генерування високих
ризиків. Як показують результати досліджень, CEOs, упев-
нені у майбутньому підконтрольних їм корпорацій, віддають
перевагу борговому а не дольовому фінансуванню, що може
призвести до підвищення ризику банкрутства та зростання
вартості обслуговування капіталу [19].

Так, боргове фінансування більше поширене в Японії,
Франції, Німеччині ніж у США і Великобританії. Енергетичні
та авіаційні корпорації традиційно надають перевагу висо-
кому рівню фінансового левериджу (financial leverage), в той
час як фармацевтичні та високотехнологічні корпорації на-
впаки мало використовують боргове фінансування. Навіть
різні стадії життєвого циклу корпорації характеризуються

змінами використання фінансового левериджу (важеля) і
типова модель цих змін також у значному ступені варіюєть-
ся в різних країнах. Щодо національних корпорацій, то у
більшості з них за останні роки співвідношення боргових і
власних коштів суттєво знизилося, що можна пояснити
складністю отримання кредитів на внутрішньому банківсь-
кому ринку та обмеженим доступом до світового ринку ка-
піталів.

Враховуючи те, що більшість емпіричних досліджень
рішень CEOs щодо структури капіталу базуються на тра-
диційних фінансових теоріях (теорія компромісу, теорія
ієрархії, теорія агентських витрат), а саме на аналізі да-
них агентських витрат, асиметричної інформації та тран-
закційних витрат, слід зазначити, що ряд корпорацій,
маючи одні й ті самі дані, надають перевагу різним дже-
релам фінансових ресурсів капіталу як між галузями так
і між окремими компаніями в межах однієї галузі (табл.
2).

Таблиця демонструє середню структуру капіталу ком-
паній США та Південної Африки в різних галузях економі-
ки. Як ми бачимо, значення фінансового левериджу (відно-
шення довгострокової заборгованості до балансової вар-
тості активів) для деяких галузей промисловості дуже
близькі, а для інших, істотно відрізняються. Це означає, що,
не зважаючи на вплив одних і тих самих факторів (подібних
економічних ризиків), фінансові левериджі компаній однієї
галузі не схожі.

Такі фінансові аномалії намагаються пояснити поведін-
кові підходи. Тому значний інтерес сьогодні викликають
дослідження впливу поведінкової детермінанти на структу-
ру капіталу корпорацій розвинутих країн: Райана та Зінга-
леса (Rajan and Zingales, 2005) досліджували країни групи
G-7, Ахтара (Akhtar, 2005) — Австралію, Ахтара та Олівера
(Akhtar and Oliver, 2009) — Японію, Олівера Б. (Oliver B.,
2010) — США, Мефтеха С. та Олівера Б. (Mefteh S. and Oliver
B., 2010) — Францію. Щодо аналогічних досліджень струк-
тури капіталу корпорацій країн, що розвиваються слід
відмітити: Чоудхурі М. (Chowdhury M., 2004), Ліма М. (Lima
M., 2009) та Саід М. (Sayeed M., 2011), Харуль Алом (Khairul
Alom, 2013) — Бангладеш, Томак С. (Serpil Tomak, 2013) —
Туреччина, Чеонсік Парк та Хюнсеок Кім (Cheonsik Park and
Hyunseok Kim, 2009) — Південна Корея та ін.

Тільки нещодавно до структури капіталу була введена
така перемінна, як "довіра менеджеру" (manager confidence).
Останні наукові дослідження стверджують, що психологічні
аспекти, а саме: "довіра менеджера", є однією із найважли-
віших детермінант при прийнятті фінансових і інвестиційних
рішень CEOs. З точки зору психології впевненість (або са-
мовпевненість) CEOs пов'язана з когнітивними, мотивацій-
ними та психологічними передумовами. Когнітивні уперед-
ження можна резюмувати як схильність до оптимізму й ілюзії
контролю. Результати досліджень свідчать, що схильність
до самовпевненості приводить до недооцінки ризиків, пе-
реоцінки можливостей контролювати всі події й упевненості
у точності знань і вірності прийнятих рішень. За таких умов
CEOs приймають на себе високі ризики, недооцінюють
фінансові наслідки та відмовляються від стандартної теорії
прийняття рішення.

Так, на думку Дж. Хетона (Heaton, J.), впевнені у собі
CEOs переоцінюють ф'ючерси грошових потоків і, відпо-
відно, чисту теперішню вартість (NPV) нових інвестиційних
проектів, що призводить до здійснення інвестицій у непри-
буткові проекти [20]. На нашу думку, виділення поведінко-
вої детермінанти структури капіталу допоможе CEOs прий-
мати більш зважені рішення.

У науковій літературі, з метою більш точного визначен-
ня ваги поведінкової детермінанти у структурі капіталу, до
її складу включають: схильність до самовпевненості
(overconfidence bias) і схильність до оптимізму (optimism

Галузь 
Компанії 
США 

Компанії 
Південної 
Африки 

Технології  19% 20% 

Паливно-енергетична 

промисловість 

30% 31% 

Охорона здоров’я  32% 33% 

Транспорт 40% 45% 

Металургійна, хімічна, лісова 

промисловість 

46% 48% 

Машинобудування  46% 56% 

Добувна промисловість 54% 32% 

Сфера послуг 63% 35% 

Таблиця 2. Фінансовий леверидж компаній
у різних галузях економіки

Джерело: за даними Ehrhardt & Brigham (in De Wet, 2006).
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bias) [21; 22]. Схильність до оптимізму, або надмірний оп-
тимізм визначається як "тенденція до переоцінки вірогід-
ності настання позитивних подій і недооцінки настання не-
гативних подій". Схильність до самовпевненості визначаєть-
ся як "переоцінка точності чиїх-небудь оцінок і прогнозів"
[21].

У теоретичній моделі Файєрчілда (Fairchild, 2009) на-
слідки управлінської самовпевненості при прийнятті
фінансових рішень обговорюються в рамках двох на-
прямків. В першому випадку CEOs переоцінюють себе та
недооцінюють можливі фінансові втрати, таким чином,
спостерігається позитивний взаємозв'язок між самовпев-
неністю та боргом, що приводить до переважання борго-
вого фінансування у структурі капіталу. У другому —
CEOs надають перевагу вільним грошовим коштам при
інвестуванні у нові проекти, тобто зниженню боргового
навантаження [23]. Отже, за одних і тих самих умов ра-
ціональні менеджери нададуть перевагу борговому фінан-
суванню, а самовпевнені менеджери знизять рівень бор-
гу для нового проекту.

У своїй моделі Файєрчілд також встановив зв'язок між
самовпевненістю менеджера та життєвим циклом боргу.
Так, на ранньому етапі фінансування інвестиційного про-
екту самовпевнений менеджер надає перевагу власним
фінансовим ресурсам на відміну від раціонального менед-
жера. На останньому етапі він навпаки обирає боргове
фінансування по причині "дисциплінуючого ефекту" боргу
[23].

Теоретичні дослідження Гакбартхта (Hackbarth, 2009)
щодо впливу схильності CEOs до оптимізму та самовпев-
неності на інвестиційний менеджмент і фінансові рішен-
ня показали, що управлінські упередження можуть мати
позитивну роль завдяки балансуючому ефекту [24]. Так,
упереджені CEOs на противагу раціональним, завдяки на-
данню переваги борговому фінансуванню, підвищують
рівень недофінансування проекту і створюють так званий
"ефект важеля" (leverage effect). З іншого боку, у по-
рівнянні з раціональними CEOs, упереджені інвестують за
інших рівних умов раніше, ніж раціональні використову-
ючи "ефект синхронізації" (timing effect). Через те, що
ефект синхронізації має більшу вагу ніж ефект важеля
вигоди від когнітивних упереджень перевищують їх вит-
рати [24].

Такої ж думки притримується й У. Малменді (Malmendie
U., 2007), який стверджує, що упереджені CEOs використо-
вують вищий рівень боргу у порівнянні з раціональними.
Управління самовпевненістю пояснюється краще, ніж се-
редній ефект від схильності до само-атрибуції та ілюзії кон-
тролю [25].

Бен-Давід (Ben-David, 2006) пояснює дії фінансових
менеджерів з розкалібруванням8. На його думку, фінансо-
вий менеджер і CEO здійснюють розкалібровку при прий-

нятті управлінських, у тому числі і фінансових рішень. Кор-
порації на чолі з самовпевненими CEOs більше інвестують,
виплачують менше дивідендів, більш агресивно використо-
вують боргове фінансування, надають більше управлінсь-
ких та ринкових прогнозів [23].

У своїх емпіричних дослідженнях А. Шоар (A. Schoar)
і М. Бертранд (M. Bertrand) називають поведінкові аспек-
ти керівників корпорацій — "ефектом CEO", і показують
його вплив на прийняття рішень щодо структури капіта-
лу. На їх думку, рішення СEO скоріше відображають осо-
бистий стиль управління ніж визначений компанією набір
критеріїв. Вони виділяють два основних стиля корпора-
тивного управління: консервативний і агресивний. Фінан-
сово агресивні CEOs утримують менше коштів на балансі
та більше схильні до ворожих поглинань. Більш консер-
вативні CEOs утримують більше коштів на балансі та за-
безпечують зростання корпорацій за рахунок внутрішніх
інвестицій. Результати досліджень показали, що ці різні
стилі управління капіталом впливають на ефективність
діяльності ТНК. Так, агресивні СEOs, у порівнянні з кон-
сервативними, мають більш високу норму прибутку, за
виключенням тих, хто здійснив багато поглинань. Слід
зазначити, що на стиль управління впливає і вік CEO —
представники старшого покоління, як правило, більш кон-
сервативні [26].

Проведений Олівером (Oliver, 2005) аналіз амери-
канських компаній за період з 1978 по 2004 роки пока-
зав, що компанії, які мають високий рівень довіри також
мають і високий рівень заборгованості [27]. Баррос
(Barros, 2007) і Сілвейра (Silveira, 2007) також знайшли
переконливі докази впливу поведінкових аспектів (само-
впевненості та оптимізму) на структуру капіталу бра-
зильських нефінансових компаній, акції яких котирува-
лися на фондовій біржі в Сан-Паулу (Bovespa) у період з
1998 по 2003 роки [21]. Мефтен (Mefteh, 2007) і Олівер
(Oliver, 2007) знайшли негативний зв'язок між довірою
інвесторів і рівнем боргу, але позитивний зв'язок між впев-
неністю CEO та рівнем запозичень [28]. Водночас вони
відмічають, що на відміну від американської практики у
французьких корпораціях довіра до інвесторів стримує
управлінську самовпевненість, що пояснюється націо-
нальними особливостями регулювання діяльності акціо-
нерних товариств та прав інвесторів9 або слабшим бізнес-
середовищем10.

Кокмаз (Korkmaz, 2007) та Севіш (Сevik, 2007) проана-
лізувавши поведінку інвесторів, які укладали угоди на
Ірландській фондовій біржі (Irish Stock Exchange), відміча-
ють, що самовпевнені інвестори мають тенденцію до підви-
щення торгівельної активності після повернення ринку і вони
більш активні на ринку биків [30].

Враховуючи те, що фінансові рішення CEOs залежать
від ситуації на ринку, можна зробити припущення, що ми-

____________________________
8 Від англ. miscalibration — зміщення в оцінці ризиків, коли людина впевнена у ступені та точності своїх знань, що призводить

до переоцінки переваг та недооцінки недоліків.
9 Права інвесторів краще захищені, коли отримання дивідендів прив'язано до права голосу (наприклад, одна акція надає один

голос). Для корпорацій США контрольний пакет акцій складає у середньому не більше 20%, частіше за все 5—10%. Проте існує
багато країн, які практикують емісію акцій без права голосу на загальних зборах акціонерів, або акції, які характеризуються
більшим або меншим правом голосу. Так, для Франції характерна ситуація, коли "сила" голосу залежить від періоду володіння
даною акцією [30].

10 У серії досліджень Ля Порт, Лопес-де-Сіланес, Шлейфер та Вішні стверджують, що країни в яких правові системи засновані
на континентальному праві (особливо країни французької системи права) мають систематично слабше бізнес-середовище у по-
рівнянні з тими країнами, правові системи яких засновані на англо-американському загальному праві [30]. Континентальне право
Франції характеризується більш жорстким регулюванням фінансового ринку, що з одного боку сприяє зменшенню ризику виник-
нення дестабілізації ринку капіталу, а з іншого — призводить до обмеження його розвитку. Англо-американське право характе-
ризується більш вільним регулюванням ринку капіталу, надає більше прав його учасникам, залучає більше інвесторів, що, з одно-
го боку, сприяє підвищенню ліквідності та обсягів ринку, а з іншого — призводить до неправомірної практики зі сторони учасників
(інтереси учасників і національного регулятора часто збігаються) і відповідно — збільшує неефективність ринку. Не дивлячись на
те, що французький ринок є більш ефективним (інтереси учасників і національного регулятора часто збігаються), у середньому
дохідність на ньому менше, ніж на фінансовому ринку країн англо-американської правової системи, що можна пояснити порівня-
но меншою зарегульованістю і відповідно — більш вільним ринком.
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нула оцінка активів впливає на майбутню структуру капі-
талу компанії. Так, М.Бейкер (M.Baker, 2002) та Дж.Вург-
ле (J.Wurgle, 2002) вважають, що існує негативний зв'я-
зок між середнім значенням минулих базисних пунктів
компанії та співвідношенням між позиковим і акціонер-
ним капіталом і пояснюють це тим, що рішення щодо
фінансування залежать від пере- та недооцінки запасів
[32]. Водночас С. Овакімян (S. Hovakimian, 2006) вважає,
що середнє значення базисних пунктів пояснює зв'язок
між боргом та акціонерним капіталом, тому що базисний
пункт включає в себе інформацію про перспективи зрос-
тання корпорації [33].

ВИСНОВКИ
Теорія поведінкових фінансів знаходиться на тій

стадії розвитку, яка характерна для нових наук — фор-
муванні її власної парадигми [34]. Оскільки більшість
досліджень були проведені без відповідного врахуван-
ня проблем бізнесу та фінансів досить часто вони підда-
ються критиці у наукових колах. Водночас сучасні до-
слідження поведінкових корпоративних фінансів змушу-
ють нас переглянути традиційні уявлення щодо управлі-
ння корпоративними фінансами та розробки фінансових
стратегій ТНК.

У цілому поведінкові підходи допомагають поясни-
ти ряд важливих фінансових і інвестиційних моделей.
Тому, не дивлячись на відмінність вищезазначених
підходів і принципів ірраціональної поведінки, сьогодні
основним завданням теорії поведінкових фінансів є їх
поєднання.

Поведінкові фінанси допомагають відповісти на питан-
ня ціноутворення на фінансові активи, використовуючи тех-
нологію передбачення поведінки різних груп інвесторів.
Якщо звичайні моделі фінансового менеджменту допома-
гають уникнути втрат на 1—5%, то ефективне використан-
ня моделей поведінкових фінансів допомагає зберегти
цілісний фінансовий стан.

Практичне значення методу поведінкових фінансів
як сучасного підходу до управління фінансовим ресур-
сом ТНК полягає в тому, що його застосування дозво-
ляє контролювати бюджет, формувати оптимальну
структуру капіталу ТНК на різних стадіях життєвого цик-
лу, дає можливість не тільки оцінювати, але й прогнозу-
вати інвестиційні переваги ТНК. Водночас даний підхід
пояснює багато подій, які відбуваються на ринку капі-
талів, який є основним джерелом фінансових ресурсів
ТНК, дає можливість передбачити поведінку його учас-
ників під впливом різних факторів і зрозуміти та оціни-
ти їх фактичну поведінку.

Окремі результати нашого дослідження можуть бути
використані при розробці ефективних фінансових та
інвестиційних стратегій, формуванні та управлінні фінан-
совим ресурсом як великими корпоративними структу-
рами, так і окремими економічними суб'єктами, які інве-
стують власні або залучені кошти з метою отримання
доходу в короткостроковій або довгостроковій перспек-
тиві.
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В останні роки відбувається активізація рейдерсь-

ких груп в Україні. Зазначимо, що основними об'єкта-
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GOVERNING THE PROTECTION OF CORPORATIONS FROM CORPORATE TAKEOVERS

У статті проведено дослідження з питань управління процесом захисту акціонерних товариств

від корпоративних захватів. Розглянуто специфічні ролі органів корпоративного управління

щодо здійснення функції захисту корпорації від корпоративних захватів. Автором була запро-

понована матриця виконання задач стейкхолдерами в процесі захисту акціонерного товари-

ства від корпоративних захватів. Також автором проведене дослідження з приводу реалізації

функцій органів корпоративного управління акціонерного товариства на різних етапах захисту

від корпоративних захватів: попередження корпоративного захвату, захисту акціонерного то-

вариства від корпоративного захвату та подолання наслідків корпоративного захвату. З метою

формалізації та деталізації процесу управління захистом акціонерних товариств на ринку кор-

поративного контролю України, автором була проведена розробка функціональної моделі, ви-

користовуючи методологію IDEF0, через те, що вона дозволяє проаналізувати захист підприє-

мства в графічному вигляді, розподіливши його за етапами проведення та визначити заходи

захисту підприємства, методи за якими були визначені ці заходи та виконавців, які відповідальні

за їх проведення на кожному з етапів захисту підприємства від корпоративних захватів.

A study on process of governing the protection joint stock companies from corporate takeovers is

presented in the article. The specific role of corporate governance bodies on the implementation of

the protection functions of the joint stock companies from corporate takeovers also are shown in the

article. The matrix of tasks of stakeholders in the process of protection the joint stock company from

corporate takeovers was proposed by the author. Also the author of a study made the implementation

of the functions of the corporate governance bodies of the joint stock company at different stages of

protection against corporate takeovers: first stage — warning the hostile takeover, second stage —

protection the enterprise from hostile takeover, third stage — overcoming the effects of the hostile

takeover. In order to formalize and detailing the process of protection and management of joint stock

companies on the market for corporate control of Ukraine, the author was conducted to develop a

functional model using IDEF0 methodology, because it allows to analyze the protection of the company

in graphical form, spreading it on the steps of the procedure and to define measures to protect the

enterprises and methods by which these measures were identified and performers, which are

responsible for their conduct at every stage of the protection of businesses from corporate takeovers.

Ключові слова: захист акціонерних товариств від корпоративних захватів, корпоративні захвати,
функціональна модель захисту.
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ми корпоративних захватів були акціонерні товариства,
через те, що їм одночасно властиві найбільші можли-
вості, через можливість нарощення активів, диверси-
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фікацію ризиків, розширення ринків
збуту та найбільші загрози, через
можливість втрати контролю над акц-
іонерним товариством, погіршення
економічних показників діяльності,
припинення існування тощо.

За даними Українського союзу
промисловців і підприємців в Україні
діє 35—50 спеціалізованих рейдерсь-
ких груп, що складаються з досвідче-
них юристів і економістів. Кількість
рейдерських атак в рік перевищує
3000, а їх результативність складає
більше 90%. Збитки від рейдерських
захоплень оцінюється в 3—5 млрд
доларів щорічно, а середньостатис-
тична норма прибутку рейдерів скла-
дає сотні відсотків [1]. Такі дані
свідчать про недосконалість планів та
програм захисту підприємств від кор-
поративних захватів та неефективність
управління захистом акціонерними то-
вариствами з боку органів корпора-
тивного управління. З огляду на за-
значене, можна стверджувати, що від кваліфікації, спец-
іальних знань та досвіду органів управління акціонер-
ним товариством залежить ефективність його захисту.
Тому дуже важливим є залучення до захисту акціонер-
ного товариства фахівців з різних галузей знань, які
мають досвід попередження, протидії та подолання
наслідків корпоративних захватів.

Питання управління захистом підприємств від кор-
поративних захватів розглядаються у працях багатьох
вітчизняних та міжнародних науковців, а саме: Н. Рудик,
О. Семенкова, Г. Манне, С. Гомцян, А Багаєва, М. Іон-
цев, В. Горбов, Ю. Борисов, А. Фьодоров, Д. Зеркалов,
П. Гохан, Р. Фостер тощо. Але все ще не розглянутим
залишається питання розподілу функцій органів управ-
ління акціонерних товариств з приводу захисту від кор-
поративних захватів в Україні, а, отже, вирішення пи-
тання управління захистом акціонерного товариства від
корпоративних захватів є актуальним та потребує до-
опрацювання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження процесу управління за-

хистом акціонерних товариств від корпоративних зах-
ватів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Важливу роль в процесі виконання задач, направ-

лених на захист акціонерного товариства відіграють
його стейкхолдери, адже захисні заходи повинні бути
реалізовані в їх інтересах, з урахуванням вимог статуту
та чинного законодавства України. Отже, запропонує-
мо адаптовану за дослідженнями науковців [2, с. 459—
460; 3, с. 5—6, 10] матрицю виконання задач стейкхол-
дерами в процесі захисту акціонерного товариства від
корпоративних захватів. (табл. 1).

Отже, як ми бачимо з таблиці, реалізація поперед-
жувальних заходів та заходів на етапі захисту підприє-
мства від корпоративних захватів лежить на персоналі

акціонерного товариства, відповідальність — на
правлінні, контроль — на наглядовій раді. Усі органи
корпоративного контролю звітують акціонерам по от-
риманим від впровадження заходу результатам. На етапі
подолання наслідків захвату, заходи реалізовує правл-
іння, на якому також лежить відповідальність за резуль-
тати заходів. Контролюють впровадження заходів на-
глядова рада, яка звітує акціонерам за отриманими ре-
зультатами.

Також зазначимо, що будуючи систему захисту ак-
ціонерного товариства, необхідно врахувати специфіку
ролей органів корпоративного управління щодо
здійснення функції захисту корпорації від корпоратив-
них захватів. Мною, на основі проведених науковцями
досліджень [4, с. 571], були визначені наступні спе-
цифічні ролі органів корпоративного управління:

— інформаційна — для своєчасного інформування
широкого кола стейкхолдерів про перші ознаки корпо-
ративного захвату та оціночні фактори ймовірності за-
хисту;

— дорадча — (відносно акціонерів та/або загаль-
них зборів акціонерів) — для попереднього вивчення
проблем у діяльності акціонерного товариства, оцінки
ступеню впливу кризоутворювальних чинників середо-
вища на діяльність акціонерного товариства, формуван-
ня стратегічних антикризових альтернатив спрямованих
на захист підприємства, комплексу варіативних опера-
тивних та тактичних захисних заходів;

— партисипативна — для участі у процесі прийнят-
тя іншими органами корпоративного управління рішень,
розробці й обгрунтуванні альтернатив захисту акціонер-
ного товарситива;

— контрольна — для здійснення стратегічного та
оперативного контролю реалізації планів та програм
захист від корпоративних захватів, затверджених орга-
нами корпоративного управління акціонерного товари-
ства; формування та участі у функціонуванні підсисте-
ми контролінгу в акціонерному товаристві.

Задачі Ак* Нр Пр Пс Ст 

Попередження захвата 

Діагностика зовнішнього середовища та 

визначення факторів привабливості 
акціонерного товариства для корпоративного 

захвату 

M K,Z** V R M 

Оцінка можливих наслідків  

впливу негативних факторів 

Z K V R  

Реалізація попереджувальних заходів Z K K,V R M 

Захист від захвату 

Виявлення симптомів захвату Z K V R  

Аналіз причин захвату M Z K R,V  

Ідентифікація типу та глибини захвату  M Z K R,V  

Оцінка доцільності та вартості захисту Z K V R  

Реалізація програм захисту Z,K V V R M 

Подолання наслідків захвату 

Аналіз наслідків програми захисту Z K V,R  M 

Корегування існуючої або розробка нових 

програм захисту 

Z K V,R   

Вибір та реалізація програми Z K V,R  M 

 

Таблиця 1. Матриця виконання задач стейкхолдерами
в процесі захисту акціонерного товариства

від корпоративних захватів

*Форми контролю: R — реалізація; K — контроль, V — відповідальність, Z-
кому підзвітний, M- моніторинг.

**Суб'єкти контролю: Ак — акціонери; НР — наглядова рада; ПР — виконав-
чий орган; ПС — персонал, Ст — інші стейкхолдери (споживачі, клієнти, постачаль-
ники та ін.).
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Таблиця 2. Реалізація функцій органів корпоративного управління акціонерного товариства
на різних етапах захисту від корпоративних захватів

Задачі Зміст Відповідальний орган 
Контролюючи 

орган 
Результат 

На етапі попередження корпоративного захвату 

Діагностика  

зовнішнього  

середовища та 
визначення факторів 

привабливості АТ для 

корпоративного 

захвату 

Відстеження «слабких  

сигналів» зовнішнього  

середовища та слабких сторін 
АТ, які потенційно  

можуть бути причиною 

корпоративного захвату, 

визначення факторів 

привабливості АТ для 

корпоративного захвату 

Правління – 

проводить 

Наглядова рада – 

здійснює 

моніторинг зміни 
стану факторів 

Покращення  

інформаційного  

забезпечення процесів  
прийняття управлінських  

рішень Наглядовою радою  

та Загальними зборами  

акціонерів 

Оцінка  

можливих  

наслідків  

впливу  
негативних  

факторів 

Оцінка ступеня впливу  

кризоутворюючих факторів  

зовнішнього середовища та 

факторів привабливості АТ 
для захвату, 

визначення можливості  
протидії таким факторам 

Правління – оцінює 

ризики 

Наглядова Рада – 

формує заходи 

щодо протидії 
корпоративним 
захватам 

Розробка альтернативних  

шляхи протидії  
негативним факторам зовнішнього  

середовища 

Реалізація  

попереджувальних 

заходів 

Вибір плану заходів протидії  
негативному впливу  

кризоутворюю-чих факторів  

зовнішнього середовища 

Наглядова Рада Наглядова Рада Зниження негативного  

впливу ризику на діяльність  

АТ 

На етапі захисту від корпоративного захвату 

Виявлення симптомів 

захвату 

Своєчасна фіксація перших 

симптомів захвату у діяльності 
АТ 

 Правління Наглядова Рада Оцінка наявності симптомів  

захвату, їх кількісна  

характеристика й прогноз  
впливу на роботу АТ 

Аналіз причин захвату Визначення та аналіз причин 

захвату 

Правління – аналізує 

та виносить на 

розгляд наглядової 
ради 

Наглядова Рада Наявність інформації для  

прийняття рішення щодо  

можливих заходів захисту АТ 
 

Ідентифікація типу та 

глибини захвату  

Визначення типу захвату, 

методів його проведення та 

ступеню зацікавленості 
корпорації-загарбника у 

захваті корпорації-цілі 

Правління Наглядова Рада Надає можливість визначити тип 

захвату та методи, які 
використовуються під час його 

проведення, з метою прийняти 

рішення про провадження 

відповідних заходів, спрямованих 

на протидію корпоративним 

захватам  

Оцінка доцільності та 

вартості захисту 

Розрахунку вартості та 

можливості захисту АТ від 
корпоративного захвату 

Правління - аналізує Наглядова Рада – 

приймає рішення 
про захист 

Надає можливість прийняти 

рішення про доцільність захисту 
АТ з мінімальними втратами 

ресурсів 

Реалізація програм 

захисту 

(якщо визначена 

необхідність) 

Вибір та реалізація програми 

захисту АТ від корпоративних 

захватів 

Правління – 

реалізовує та звітує 

Наглядова Рада – 

затверджує 

Мінімізація наслідків проведення 

захисту АТ від корпоративних 

захватів незалежно від його 

успішності  
На етапі подолання наслідків корпоративного захвату 

Аналіз наслідків 

програми захисту 

 

Визначення та аналіз 
фактичних наслідків реалізації 
програми захисту АТ; оцінка 

стану АТ після проведення 

захисту, визначення наслідків 

впливу корпоративного 

захвату на діяльність АТ; 
Аналіз керованих та 

некерованих факторів 

привабливості: 1. Які 
необхідно у подальшому 

відслідковувати та 

нейтралізувати. 

2. До яких в подальшому 
необхідно адаптуватись 

Правління – 

винесення 

результатів на 

розгляд Наглядової 
рада та Загальних 

зборів акціонерів 

Наглядова Рада Визначені наслідки  

впровадження  

програм захисту, які є основою для 

подальшої  
стабілізації діяльності АТ в  

умовах захвату; кількісна та якісна 

оцінка  
наслідків захисту від 

корпоративного захвату, зокрема,  

збитків, коштів та ресурсів,  

необхідних для його подолання; 

інформація про внутрішнє та 

зовнішнє середовище  

корпорації та її сильних і слабких 
сторін – основа для формування 

нової програми захисту або 

прийняття рішення про 

корегування існуючої програми 

Корегування існуючої 
або розробка нових 

програм захисту 

Внесення змін в існуючу або 

розробка нових програм 

захисту підприємств АТ від 

корпоративних захватів, на 

основі її результатів захисту 

Правління інформує 

щодо обгрунтування 

альтернатив 

Наглядова Рада Прийняття рішення про 

корегування існуючої або 

формування нової програми 

захисту 

Вибір та реалізація 

програми 

Затвердження існуючої або 

обрання серед нових програм 

захисту АТ від корпоративних 
захватів 

Наглядова Рада Загальні збори 

акціонерів 

Програма захисту АТ від 

корпоративного захвату 
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Отже, можна зазначити, що наведені спе-
цифічні ролі направлені на формування чітких та
злагоджених дій з метою попередження й протидії
корпоративного захвату та координації діяльності
стейкхолдерів акціонерного товариства. Але необ-
хідно звернути увагу на те, що для підвищення
ефективності захисту акціонерного товариства та
досягненню основних завдань, які поставлені пе-
ред системою захисту, органи управління акціонер-
ним товариством повинні мати фахові знання та
досвід розробки системи захисту акціонерного то-
вариства та протидії корпоративним захватам та
бути професіоналом у свої діяльності.

Отже, спираючись на проведені науковцями
дослідження з приводу визначення функцій захис-
ту від корпоративних захватів органів корпоратив-
ного управління акціонерних товариств [5], мною
був проведене дослідження з приводу реалізації
функцій органів корпоративного управління ак-
ціонерного товариства на різних етапах захисту від кор-
поративних захватів (табл. 2).

Зазначимо, що згідно з наведеними в таблиці дани-
ми, органи корпоративного управління відповідають за
комплекс заходів, направлених на попередження, про-
тидію та подолання наслідків корпоративного захвату,
що свідчить про безпосередню залежність системи за-
хисту акціонерних товариств від їх кваліфікації, профес-
іоналізму та координації дій, направлених на захист від
корпоративних захватів.

На основі вищезазначеного вважається доцільною
розробка функціональної моделі, яка формалізує та
деталізує процес управління захистом акціонерних то-
вариств на ринку корпоративного контролю України.
Для моделювання процесу управління захистом

підприємства нами була обрана методологія IDEF0,
через те, що вона дозволяє проаналізувати захист
підприємства в графічному вигляді, розподіливши його
за етапами проведення та визначити заходи захисту
підприємства, методи за якими були визначені ці захо-
ди та виконавців, які відповідальні за їх проведення на
кожному з етапів захисту підприємства від корпора-
тивних захватів [6].

Отже, найбільш узагальнений процес управління
захистом підприємств від корпоративних захватів наве-
дений на рисунку 1.

З огляду на наведену IDEF0 модель процесу управ-
ління захистом підприємства від корпоративних зах-
ватів, можна зазначити, що за допомогою всебічного
аналізу прошарків середовища господарювання
підприємства за допомогою методів протидію, попере-
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Рис. 1. IDEF0 модель процесу управління захистом
підприємства від корпоративних захватів
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Рис. 2. Декомпозиція першого рівня процесу управління захистом підприємств від
корпоративних захватів
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дження та подолання наслідків захвату, дозволяє сфор-
мувати оптимальний захист підприємства від корпора-
тивних захватів. Відповідальність за виконання функцій
захисту покладено на правління, наглядова раду конт-
ролює процес виконання функцій та звітує перед акціо-
нерами.

Також зазначимо, що процес управління захистом
підприємства передбачає виконання функцій на трьох
етапах захисту: попередження захвату, захист від зах-
вата та подолання наслідків захвату. На рисунку 2 на-
ведена декомпозиція першого рівня процесу управл-
іння захистом підприємств від корпоративних зах-
ватів.

Як ми бачимо з наведеного рисунка, процес управ-
ління поведінкою підприємств на ринку корпоративно-
го контролю включає заходи на усіх етапах як поперед-
ження так й протидії корпоративному захвату та подо-
лання його наслідків. Зазначимо, що за результатами
захисту відбувається корегування існуючої або розроб-
ка нової програми захисту підприємства. Також зазна-
чимо, що необхідно розглядати кожний з наведених
етапів процесу управління захистом підприємства та
розподілити їх за функціями, які виконуються на кож-
ному з етапів.

ВИСНОВКИ
Отже надамо наступні висновки: захист акціонер-

ного товариства залежить від чіткості та злагодже-
ності дій усіх працівників та менеджменту, але без ке-
рівництва та контролю за діяльністю співробітників
не можливо побудувати ефективну систему захисту
акціонерного товариства, яка буде в повній мірі відпо-
відати поставленим перед нею завдання у поперед-
жені й протидії корпоративного захвату та подоланні
його наслідків. Важливим є чіткий розподіл функцій
між органами корпоративного управління з питань за-
хисту акціонерного товариства на етапі попереджен-
ня, протидії та подолання наслідків корпоративного
захвату. усі члени органів корпоративного управлін-
ня, які задіяні у захисті підприємства від корпоратив-
них захватів повинні мати досвід попередження та
протидії корпоративних захватів, роботи в умовах
захисту акціонерного товариства від корпоративних
захватів та вміти мінімізувати наслідки захвату для
акціонерного товариства, тобто бути професіонала-
ми у своїй справі. Необхідним для формування ефек-
тивної системи захисту акціонерного товариства від
корпоративних захватів є розробка функціональної
моделі, яка формалізує та деталізує процес управлі-
ння захистом промислових підприємств на ринку кор-
поративного контролю України.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕННЬ

Подальші дослідження з питань процесу управ-
ління захистом акціонерних товариств від корпора-
тивних захватів можна проводити з приводу вдос-
коналення систем управління захистом акціонерних
товариств, шляхом їх оптимізації для усіх типів
підприємств, незалежно від їх розміру, організа-
ційно-правової форми та середовища господарю-
вання.
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ВСТУП
Сучасний етап розвитку ринку цінних паперів харак-

теризується динамічністю, яка мала б стати корисною
для розвитку економіки України у частині розбудови її
фінансового забезпечення. Однак проблема полягає у
тому, що збільшення ємності ринку цінних паперів в
Україні не тотожне зростанню обсягів інвестиційного
потенціалу економіки. Крім того, збільшення обсягів
операцій з цінними паперами не сприяє збільшенню об-
сягів податкових надходжень до бюджету. Досить час-
то операції з цінними паперами стають ланками у лан-
цюгу ухилення від сплати податків. Все це обумовлює
актуальність дослідження механізму реалізації подат-
кового потенціалу ринку цінних паперів, розбудова яко-
го має забезпечити збільшення податкових надходжень
до бюджету за рахунок зменшення ухилення від сплати
податків та за рахунок розширення податкової бази.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У наукових дослідженнях сьогодення представле-

но багато підходів до визначення сутності і структури
понять "економічний механізм", "фінансовий механізм",
"податковий механізм". Зокрема у працях О. Романен-
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ко, Т. Юткіної, Т. Аджарова, М. Заяць, С. Масліченко
розкрито сутність податкового та фінансового ме-
ханізмів, визначено їх структуру і цільові характеристи-
ки. Однак питання структуризації механізму реалізації
податкового потенціал ринку цінних паперів залишаєть-
ся малодослідженим.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка структурної схеми механі-

зму реалізації податкового потенціалу ринку цінних па-
перів, визначення його функцій та обгрунтування прин-
ципів функціонування.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "механізм" використовується в різних інтер-

претаціях у дослідженнях фінансової проблематики.
Трансформація цього поняття у економіко-фінансових
дослідженнях обумовила виникнення і поширення по-
нять "ринковий механізм", "господарський механізм",
"економічний механізм", "фінансовий механізм", "по-
датковий механізм" тощо. Однією з головних проблем,
яка виникає при застосуванні наведених понять у про-
цесі досліджень є відсутність чіткого розуміння яким
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чином співвідносяться ці поняття та які взаємозв'язки
існують між ними.

Господарський механізм вчені розглядають як сис-
тему взаємопов'язаних, взаємообумовлених форм і ме-
тодів планового управління суспільним виробництвом і
його структурними складовими [3]. За визначенням Я.
Кронрода, господарський механізм — це механізм дії
економічних законів, що становить собою сукупність
об'єктивних економічних форм, які виражають взаємоз-
в'язок економічних потреб, стимулів, інтересів, центра-
лізованих і децентралізованих форм управління і гос-
подарювання [4, с. 247]. Автор підкреслює, що госпо-
дарський механізм покликаний підтримувати єдність між
економічними потребами та інтересами незалежно від
форм управління і господарювання. Це означає, що гос-
подарський механізм є не окремим утворенням, а має
узгоджуватися із ринковим механізмом.

Складовою господарського механізму є механізм
економічний, який у найбільш широкому розумінні роз-
глядають як механізм, який забезпечує реалізацію прин-
ципів господарського (комерційного) розрахунку через
економічні інтереси і матеріальні потреби людей та скла-
дає комплекс організаційних форм, способів, методів,
важелів, нормативів, за допомогою яких реалізуються
об'єктивні економічні явища [2].

Кожен механізм формується, виходячи із сутності
відповідної економічної категорії. Так, фінансовий ме-
ханізм втілює сутність фінансів, грошовий — сутність
грошей, кредитний — сутність кредиту, податковий —
сутність податків. За своєю природою механізм реалі-
зації податкового потенціалу ринку цінних паперів
співвідноситься із поняттями "фінансовий механізм" та
"податковий механізм" як частина до цілого. Варто за-
значити, що як і на мікрорівні, фінансовий механізм на
макрорівні вчені розглядають як явище цілеспрямова-
не, однак, цілі дослідники визначають по-різному. До
цілей фінансового механізму відносять і вплив на со-
ціально-економічний розвиток, і забезпечення сприятли-

вих умов для економічного та соціального розвитку, і
реалізацію економічних інтересів, і підтримку фінансо-
вої стабільності тощо. Така різноманітність цілей фінан-
сового механізму обумовлена його складністю і бага-
тогранністю. Саме тому більш грунтовним вважаємо
підхід, який пропонує О. Романенко, яка деталізує
фінансовий механізм за сферами та ланками фінансо-
вих відносин, виділяючи фінансовий механізм комер-
ційних підприємств, фінансовий механізм некомерцій-
них організацій і установ, страховий механізм, механізм
функціонування державних фінансів тощо [8, c. 48]. У
контексті цього підходу доречно говорити про існуван-
ня такої складової фінансового механізму, як податко-
вий механізм та механізм реалізації податкового потен-
ціалу ринку цінних паперів (рис. 1).

До тлумачення сутності податкового механізму та-
кож склалися неоднозначні підходи. Так, Т. Юткіна заз-
начає, що поняття "податковий механізм" має двоїстий
характер. У своїх дослідженнях вона визначає його як
[9]:

— категоріальне утворення, у певній мірі узагаль-
нене, яке дає уявлення про цілі і задачі податкових дій з
орієнтацією на принципи наперед продуктивного функ-
ціонування;

— збірка загальних правових норм і спеціальних по-
даткових законодавчих правил, які регламентують про-
цес оподаткування конкретної держави у певний пері-
од.

Однак концептуальним трактуванням поняття "по-
датковий механізм" на її думку є наступне: "налоговый
механизм задается как процесс реализации продуктив-
ного потенциала системы налогообложения через ее
функции" [9].

Зазначимо, що науковці, які досліджують теоре-
тичні та практичні основи податкового механізму, ак-
центують увагу на різних аспектах цієї категорії. Зокре-
ма, В. Онищенко розглядає податковий механізм як су-
купність організаційно-правових форм і методів уп-
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Рис. 1. Місце механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів у системі
господарського механізму

Джерело: побудовано автором.
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равління оподаткуванням. С.О. Масліченко доповнює це
визначення переліком таких форм і методів як подат-
кові ставки, способи оподаткування, податкові пільги та
ін [6]. З поглядами вітчизняних дослідників збігається
й бачення азербайджанського вченого Т. Г. Аджарова,
який податковий механізм розглядає як "сукупність
організаційно-правових норм і методів одержання по-
датків з урахуванням взаємодії всіх суб'єктів відповід-
ної частини процесу оподаткування" [1]. Більш загаль-
не поняття податкового механізму дає Т. Ташмурадов:
"Налоговый механизм — государственная сила, опре-
деляющая экономические и правовые методы регули-
рования роста экономики стран, позволяющая населе-
нию творчески работать в бизнесе и предприниматель-
стве, предупреждающая нарушения в процессе перерас-
пределения национального дохода, устанавливающая
принципы справедливости и гуманизма на государствен-
ном и социальном уровнях" [7].

М. Заяц визначає податковий механізм як су-
купність організаційно-правових норм, методів і форм
державного управління оподаткуванням через систе-
му різних надбудовних інструментів (податкових ста-
вок, податкових пільг, способів оподаткування та ін.)
[5, с. 80].

Якщо підсумувати підходи дослідників до тлумачен-
ня сутності фінансового та податкового механізму, то
можна чітко прослідкувати такі тенденції щодо їх фун-
кціональних характеристик. Так, фінансовий і податко-
вий механізми дослідники тлумачать як механізм функ-
ціонування (фінансів або податків). Зазначений підхід
акцентує увагу на сутності процесів, їх взаємозв'язках
з іншими процесами, закономірностях розвитку явищ,
об'єктивно очікуваних результатах. Такий підхід дає
найбільш загальне уявлення про сутність механізму —
як фінансового, так і податкового. Однак з точки зору
механізму реалізації податкового потенціалу ринку
цінних паперів такий підхід є надто широким, він не дає

можливість підкреслити його особливі риси та цільове
призначення.

Окремо можна виділити підходи, які розглядають
сутність фінансового і податкового механізмів як меха-
нізмів регулювання. У цьому контексті чітко визначаєть-
ся мета регулювання, послідовність впливу на об'єкт ре-
гулювання, інструменти і важелі регулювання. На наш
погляд, механізму реалізації податкового потенціалу
ринку цінних паперів притаманні риси механізму регу-
лювання.

Відповідно до третього підходу фінансовий і подат-
ковий механізми досліджуються як механізми управлі-
ння. У їх структурі виділяють мету, план її досягнення,
організаційні процедури, засоби стимулювання, аналі-
зу та контролю. На наш погляд, окремі елементи ме-
ханізмів управління притаманні й механізму реалізації
податкового потенціалу ринку цінних паперів.

Таким чином, механізм реалізації податкового по-
тенціалу ринку цінних паперів поєднує у собі риси ме-
ханізмів регулювання та управління, він являє собою
сукупність процедур, принципів, заходів, методів, які
створюють передумови для реалізації податкового по-
тенціалу ринку цінних паперів за рахунок зростання по-
даткової бази та попередження ухилення від сплати по-
датків. Таким чином, можна припустити, що механізм
реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів
втілює сутність потенціалу ринку цінних паперів у час-
тині оподаткування операцій, що здійснюються на ньо-
му. Виходячи з викладеного вище, структурну схему
механізму реалізації податкового потенціалу ринку
цінних паперів зобразимо таким чином (рис. 2).

Мета механізму реалізації податкового потенціалу
ринку цінних паперів обумовлена його сутністю. З цих
міркувань визначено суб'єкти та об'єкт механізму. Реа-
лізація поставленої мети вимагає здійснення заходів з
планування, організації, контролю, моніторингу, роз-
робки пропозицій щодо удосконалення функціонуван-
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цінних паперів за рахунок зростання податкової бази та попередження 

ухилення від сплати податків 

Об’єкт – рівень сплати податків учасниками ринку цінних паперів та 

факти застосування операцій з цінними паперами у схемах ухилення від 

сплати податків 

Процедури: процедура нарахування і 
декларування податків, процедура 

адміністрування, процедура сплати 

податків 

Методи: податкове стимулювання, 

податкове регулювання, податковий 

контроль 

Функції: алокаційна, інвестиційна, 

забезпечувальна 

Принципи: гнучкості (адаптивності), 
системності, ситуаційності, зворотного 

зв’язку, економічності Важелі: податкові ставки, податкові 
пільги, податкові періоди, санкції, за 

порушення порядку нарахування і 
сплати податків 

Заходи: планування, організація, ана-

ліз, контроль, розробка пропозицій 

щодо удосконалення, моніторинг 

Суб’єкти: держава в особі органів, які 
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Механізм реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів 

Рис. 2. Структурна схема механізму реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів

Джерело: розроблено автором.
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ня механізму реалізації податкового потенціалу ринку
цінних паперів. Здійснення заходів відбувається за до-
помогою процедур нарахування і сплати податків через
застосування податкових важелів.

Організація функціонування механізму реалізації
податкового потенціалу ринку цінних паперів відбу-
вається на таких принципах:

— гнучкості (адаптивності) — механізм реалізації
податкового потенціалу повинен бути здатний швидко
трансформуватися у контексті змін навколишнього
середовища. Цей принцип ми ставимо на перше місце,
оскільки необхідність високої еластичності механізму
реалізації податкового потенціалу обумовлюється ди-
намічністю розвитку фінансових ринків загалом та рин-
ку цінних паперів зокрема;

— принцип системності — розробка та удоскона-
лення механізму реалізації податкового потенціалу рин-
ку цінних паперів має відбуватися з урахуванням його
характеристики як частини системи господарського
механізму;

— принцип ситуаційності (альтернативності) — про-
цедури, методи, важелів виконання функцій механізму
реалізації податкового потенціалу ринку цінних паперів
мають забезпечувати доступність альтернативних ва-
ріантів його функціонування;

— принцип зворотного зв'язку — коригування ме-
ханізму з урахуванням отриманих результатів;

— принцип економічності означає, що витрати на
забезпечення його функціонування мають бути менши-
ми від вигод, які він забезпечує.

Добре налагоджений механізм реалізації податко-
вого потенціалу ринку цінних паперів виконує такі
функції:

— алокаційну — сприяє оптимальному перерозпо-
ділу фінансових ресурсів між учасниками фінансових
відносин;

— інвестиційну — забезпечує активізацію інвести-
ційних процесів, які здійснюються через посередницт-
во ринку цінних паперів;

— забезпечувальну — сприяє збільшенню подат-
кових надходжень до бюджету за рахунок розширен-
ня податкової бази (бюджетне забезпечення) та роз-
ширенню доступу до фінансових ресурсів ринку
цінних паперів економічних агентів (фінансове забез-
печення).

ВИСНОВКИ
Таким чином, механізм реалізації податкового по-

тенціалу ринку цінних паперів поєднує у собі риси ме-
ханізмів регулювання та управління, він являє собою
сукупність процедур, принципів, заходів, методів, які
створюють передумови для реалізації податкового по-
тенціалу ринку цінних паперів за рахунок:

— зростання податкової бази, яке відбувається
внаслідок виконання механізмом алокаційної та інве-
стиційної функцій, які розширюють доступ економіч-
ним агентам до фінансових ресурсів та дають змогу
фінансувати їм розширення масштабів своєї діяль-
ності;

— попередження ухилення від сплати податків —
за рахунок виконання забезпечувальної функції, яка пе-
редбачає реалізацію процедур регулювання і контро-

лю, які попереджають використання операцій з цінни-
ми паперами у схемах ухилення від сплати податків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі економічного розвитку суб'єктів

господарювання на регіональному рівні проблеми вико-
ристання нової техніки та технології стають головними,
від їх вирішення залежить позитивність реалізації стра-
тегії довгострокового експортно-орієнтованого розвит-
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INNOVATION POLICY AND ECONOMIC JUSTIFICATION OF INNOVATION PRACTICALITY
IN UKRAINE AT REGIONAL LEVEL

Визначено ключові аспекти успішної реалізації інноваційного регіонального розвитку, де державні органи
управління національною економікою повинні визначити ряд послідовних функцій, реалізація яких складає
цілісну систему забезпечення економічного зростання експортно-орієнтованих суб'єктів господарювання на
регіональному рівні. Зазначено, що визначені функції потребують формування регіональної інноваційної пол-
ітики, під якою слід розуміти комплекс цілей і методів, що пов'язані із розвитком та підвищенням ефектив-
ності інноваційних процесів. Показано, що в теорії інновацій залишається багато невирішених питань щодо
формування та оцінки регіональної інноваційної діяльності та її впливу на економічну еволюцію, конкурентні
позиції підприємства, залишаються також невизначеними індикатори інноваційної діяльності. Зроблено ак-
цент на обмеженість інформаційної бази, що створює перешкоди щодо ефективного регулювання інновацій-
ної сфери на державному і регіональному рівнях.

Наголошено, що реалізація інноваційної політики повинна здійснюватись у рамках розвинутої інноваційної
інфраструктури регіонів, серед складників якої провідна роль буде належати інвестиційним банкам нового
типу, основною метою функціонування яких має стати забезпечення регіонального інноваційного процесу
фінансовими ресурсами на науково та економічно обгрунтованій базі. При цьому інноваційна діяльність ре-
гіонів має суттєве значення для підвищення економічного зростання національної економіки, відсутність якого
призводить до неможливості забезпечення державі належних умов займати провідне місце у світовому гос-
подарстві. Зроблено висновок, що на сьогодні інтеграція України в умовах глобалізаційних трансформацій-
них світових економічних процесів, які проявляються у посиленні взаємозв'язку та взаємозалежності основ-
них сфер та суб'єктів світової економіки, забезпечується формуванням і підтримкою експортно-орієнтованих
підприємств, серед яких провідне місце належить гірничометалургійному комплексу.

The key aspects of successful implementation of innovative regional development where state authority of the
national economy are to determine the number of consecutive functions whose implementation is a holistic system
of economic growth of export-oriented businesses at the regional level. The article notes that certain features require
the formation of regional innovation policy under which a set of goals and methods associated with the development
and improvement of innovation process should be understood. The author shows that the theory of innovation has
still certain unresolved issues concerning the formation and evaluation of regional innovation and its impact on
economic evolution, the competitive position of the company remains uncertain as indicators of innovation. The accent
is made on the limited information base which creates barriers to effective regulation innovation sector at the national
and regional levels.

It is emphasized that the implementation of innovation policy should be carried out within the developed innovation
infrastructure in the region, including the elements of the leading role will belong to a new type of investment banks.
Their main objective should be the insurance of regional innovation process with financial resources which are
scientifically and economically proved. Herewith, innovative activity of regions is essential for boosting the economic
growth of the national economy, the lack of which leads to the inability to provide proper conditions for the state to
occupy a leading position in the global economy. The conclusion is that in the context of globalization of world economic
transformation processes that appear to strengthen the relationship and interdependence of the major areas of the
world economy, the integration of Ukraine is ensured to form and support export-oriented enterprises, among which
the leading place belongs to mining and metallurgic complex.

Ключові слова: інноваційна політика, регіональний інноваційний розвиток, суб'єкт господарювання, гло-
балізація, трансформаційні процеси в економіці.

Key words: innovation policy, regional innovation development entity, globalization, transformation processes
in the economy.

ку національної економіки. Стратегічний розвиток має
формуватись, з урахуванням зростання темпів інновац-
ійної діяльності регіонів, незалежно від форми власності
суб'єктів господарювання, що функціонують на їх тери-
торії. Проте в Україні ще не втрачений науковий та ви-
робничий потенціал експортно-орієнтованих підпри-
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ємств, але необхідно реалізувати заходи для його росту.
Разом з тим, постає потреба у швидкій реалізації заходів
спрямованих на інтенсифікацію технічного прогресу на
регіональному рівні, основою якого є інновація [1, с. 23].

Застарілі традиційні напрями в управлінні експорт-
но-орієнтованими підприємствами, що, в більшій мірі, по-
роджуються у його внутрішньому середовищі, спрямо-
вані лише на організацію виробництва, зниження витрат,
підвищення ефективності використання ресурсів, зрос-
тання продуктивності праці та ін. не можуть забезпечити
їх гнучкий розвиток у сучасних умовах ринкових відно-
син. Тому, у сучасних умовах виробничо-господарської
діяльності експортно-орієнтованих підприємств, актуаль-
ним стає питання забезпечення ефективного використан-
ня їх виробничих потужностей.

Отже, актуальність економічного зростання експор-
тно-орієнтованих підприємств України багато в чому по-
яснюється необхідністю раціонального вирішення задач,
що пов'язані із впровадженням нової техніки і технології,
і вони на сьогодні стають головним важелем ефективно-
го регіонального розвитку, що потребує особливої уваги
при розробці стратегії довгострокового розвитку націо-
нальної економіки. При цьому якісна та кількісна оцінка
впровадження інвестиційно-інноваційних програм роз-
витку науково-технічного прогресу (НТП) на сьогодні стає
однією із найактуальніших задач, які повинні вирішувати
науковці, що працюють у сфері прогнозування гнучкості
розвитку виробничо-економічних процесів сучасного ек-
спортно-орієнтованого підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний
вклад у теорію закономірності розвитку науки і техніки
(тобто НТП) зроблено багатьма вітчизняними та зару-
біжними науковцями [1, с. 23—26; 2; 3, с. 54—64; 4,
с. 55—63; 5, с. 4], які зводять розвиток НТП до револю-
ційних переворотів у науці і техніці, якісних змін на рівні
освіти та виробничих навичок робітників, до реформ
організації виробництва і управління ними. При цьому в
більшості випадків розглядається підвищення якості про-
дукції, абсолютне і відносне зниження вартості техніки,
що відображають економічні наслідки НТП, його вплив
на динаміку споживчої вартості і вартості продукції. НТП
розглядається як об'єкт управління, який включає вхідні,
процесні та вихідні характеристики, але головне значен-
ня мають вихідні, результативні характеристики, які
відображають ефект НТП та одночасно характеризують
процесні і вихідні характеристики НТП.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є виокремлення та аналіз концептуаль-

них аспектів вдосконалення інноваційної політики та еко-
номічного обгрунтування доцільності реалізації новацій
в Україні на регіональному рівні.

Завданням статті є формування концептуального ба-
чення регіонального інноваційного розвитку в умовах гло-
балізації трансформаційних процесів національної еко-
номіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Форми прояву НТП створюють певну систему. Доля

ресурсів, які необхідні для створення і реалізації новин,
залежить від ефекту їх реалізації та терміну проявлення
ефекту. Ефект від розробки та освоєння нововведення в
конкретний період залежить від масштабу науково-тех-
нічних робіт та від долі ресурсів, що спрямовані на НТП,
а також від динаміки цих робіт у часі. Тому у статті розг-
лядаються окремі ключові аспекти інноваційної політи-

ки держави, що стосуються підвищення ефективності уп-
равління експортно-орієнтованими підприємствами в
умовах ринкової адаптації та показана доцільність удос-
коналення і використання надійної інструментально-ме-
тодологічної основи та обгрунтованих критеріїв оцінки і
управління реалізацією інноваційних процесів на регіо-
нальному рівні.

Згідно з Законами "Про інноваційну діяльність", "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"
[6—8], головною метою державної інноваційної політи-
ки є створення соціально-економічних, організаційних і
правових умов для ефективного відтворення, розвитку й
використання науково-технічного потенціалу країни, за-
безпечення впровадження сучасних екологічно чистих,
безпечних, енергозберігаючих та ресурсозберігаючих
технологій, виробництва та реалізації нових видів конку-
рентоспроможної продукції [1, с. 22].

При цьому інноваційна діяльність має суттєве значен-
ня для підвищення економічного росту, відсутність яко-
го призводить до неможливості держави займати про-
відне місце у світовому господарстві. На сьогодні інтег-
рація України у світовий ринок забезпечується форму-
ванням експортно-орієнтованих підприємств, серед яких
провідне місце належить гірничометалургійному комп-
лексу.

Забезпечення високої конкурентної позиції на світо-
вому ринку залізорудної продукції реалізується досяг-
ненням такої споживчої якості, що відповідає міжнарод-
ним вимогам по вмісту корисного компоненту та складу
домішок. Якщо вітчизняні виробники можуть продукува-
ти залізорудний концентрат та обкотиші при середньо-
му вмісті заліза на рівні світового, то склад домішок не
відповідає потребам міжнародного ринку. Саме за цих
обставин продукція українських гірничорудних
підприємств не може бути конкурентоспроможною і ре-
алізується за низькими цінами. Отже, виникає не-
обхідність поліпшення технології виробництва залізоруд-
ної продукції, реалізація якої за теперішніх умов прино-
сить значну частку валютних ресурсів у національну еко-
номіку. Вдосконалення технології може здійснюватись
на основі зростання інвестицій в інновації. При цьому
інновація повинна бути економічно обгрунтованою.

Слід відзначити, що в теорії інновацій залишається
багато невирішених питань щодо формування та оцінки
інноваційної діяльності регіонів та її впливу на економіч-
ну еволюцію, конкурентні позиції підприємства, залиша-
ються також невизначеними індикатори інноваційної
діяльності. Обмеженість інформаційної бази створює пе-
решкоди щодо ефективного регулювання інноваційної
сфери на державному і регіональному рівнях.

Для визначення економічної доцільності практичної
реалізації нововведення необхідно мати надійну інстру-
ментально-методологічну основу та обгрунтовані кри-
терії. Складність побудови єдиної економіко-математич-
ної моделі інновації обумовлюється тим, що кожна інно-
вація має суто індивідуальний характер і не може бути
схожою одна на одну. Сучасна наукова інноваційна по-
літика будується на моделі інноваційного циклу лінійно-
го характеру, тобто наукові дослідження, винаходи, но-
вовведення і дифузія технологічних інновацій. При цьо-
му складові елементи і фактори інновації та інноваційної
діяльності залишається "чорною шухлядою", а саме: ра-
дикальність інновації та можливість її використання у сут-
тєвому технологічному процесі і соціальному оточенні,
вплив ринку та економічної кон'юнктури, мотивації та
можливості підприємства інше.



Інвестиції: практика та досвід № 20/2014110

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

На підставі аналізу сучасного стану розвитку іннова-
ційної політики України на регіональному рівні необхід-
но враховувати особливості глобалізаційних трансфор-
маційних світових економічних процесів, які проявляють-
ся у посиленні взаємозв'язку та взаємозалежності основ-
них сфер та суб'єктів світової економіки, де основними
передумовами глобалізації трансформаційної світової
економіки є [9, с. 363]:

1) науково-технічні, які проявляються у широкому
впровадження досягнень НТП у світове господарське
життя, інновації по суті перетворюються у визначальну
детермінанту економічного розвитку;

2) інформаційні — полягають у зростанні швидкості
обміну економічною, фінансовою, технічною інформа-
цією, що створює можливості оперативного, своєчасно-
го та ефективного вирішення виробничих, комерційних
та науково-технічних завдань, радикальній зміні засобів
ділового спілкування з використанням глобальної інфор-
маційної інфраструктури;

3) виробничо-технічні — полягають у різкому зрос-
танні масштабів виробництва, розвитку міжнародних
форм реалізації, насамперед, в межах територіально-ви-
робничих комплексів транснаціональних корпорацій, як-
існо новому рівні розвитку транспортних засобів та зв'яз-
ку, який забезпечує швидке розповсюдження товарів і
послуг, ресурсів та ідей;

4) економічні — проявляються у небувалій досі кон-
центрації та централізації транснаціонального капіталу,
виникненні та розвитку організаційних форм, рамки
діяльності яких виходять за національні межі, набувають
міжнародного характеру, сприяють формуванню єдино-
го ринкового простору;

5) політичні — проявляються у відкритті державних
кордонів, створенні регіональних інтеграційних угрупу-
вань, підвищенні свободи пересування громадян, товарів,
послуг, капіталів;

6) соціальні — зумовлені ослабленням ролі звичаїв
та традицій, соціальних зв'язків, подоланням національ-
них обмежень, нівелюванням культурних особливостей
та соціальною конвергенцією, що підвищує взаємодію
людей в територіальному, духовному та психологічному
відношенні, що інтенсифікує міжнародну міграцію робо-
чої сили;

7) екологічні — обумовлені об'єднанням зусиль світо-
вого співтовариства, консолідацією ресурсів, координа-
цією дій у вирішенні глобальних проблем, і, насамперед,
екологічних.

Отже, на нашу думку, необхідно сформувати відпов-
ідне концептуальне бачення інноваційної діяльності та її
оцінки експортно-орієнтованих підприємств гірничо-ме-
талургійного комплексу України, регіональне значення
яких для національної економіки неможливо переоціни-
ти.

В основу такого концептуального бачення повинна
бути покладена логіка регіонального інноваційного про-
цесу експортно-орієнтованих підприємств гірничо-мета-
лургійному та відповідні причинно-наслідкові зв'язки.
Сутність концептуального бачення регіонального іннова-
ційного розвитку полягає у тому, що нововведення має
забезпечувати індукцію технічного прогресу, мати цільову
орієнтацію, тобто мати позитивний вплив інноваційної ак-
тивності на ефективність виробництва, позицію підприє-
мства на внутрішньому і зовнішньому ринках. Інновація
за своєю сутністю має призводити до зростання продук-
тивності виробництва і продуктивності праці на якісно
новій основі. Таким чином, інноваційний процес супро-
воджується зростанням відповідальності експортно-орі-

єнтованого підприємства, що його реалізує. Фактором,
що детермінує позитивність інновації є наявність ефек-
тивного зв'язку між різними фазами інноваційного цик-
лу. Інноваційна система трансформується у технічну сис-
тему нової якості, яка повинна забезпечувати принципо-
ву нову продуктивність. Цей процес потребує відповід-
них інвестицій і, чим значніша їх доля у загальному об-
сязі основного капіталу, тим відчутнішим буде дія техні-
чного прогресу. Отже, технічний прогрес буде знаходи-
тись в деякій залежності від інноваційного, а інновацій-
ний буде обумовлюватись капіталофакторами. Концеп-
туальна модель інноваційного процесу, що індукує техн-
ічний прогрес, може бути побудована на встановлені фун-
кціонального взаємозв'язку між зростанням продуктив-
ності праці та зростанням капіталоінтенсивності.

Експортно-орієнтовані підприємства, як суб'єкти під-
приємницької діяльності, мають формувати та реа-
лізовувати стратегію переходу до нового технологічного
укладу, що забезпечує випуск базисної продукції. Саме
цей процес повинен бути покладений в основу при форму-
ванні інноваційної політики гірничодобувних та гірничоз-
багачувальних підприємств та гірничо-металургійного ком-
плексу України в цілому. Поліпшення діючих технологій у
цій галузі має проходити без зміни технологічних прин-
ципів, що обумовлено специфікою їх функціонування. На
сьогодні доля підприємств, що впроваджують псевдоінно-
вації залишається великою, а процес супроводжується на-
копиченням моральнозастарілого обладнання, при цьому,
значна частина фінансових ресурсів витрачається на
підтримку його працездатного стану. Не менш важливим
залишається фактор необхідності економії енергетичних
ресурсів. Він стимулює підприємництво впроваджувати
технологічні інновації. Якщо прийняти до уваги екологіза-
цію промислової політики, то це також вимагає специфіч-
них інновацій. Слід відзначити, що іноземні інвестори в ос-
новному пропонують для українського виробника чорної
металургії second-hond технології, які не викликають сут-
тєвого впливу на технологічну еволюцію гірничо-металур-
гійного комплексу в цілому.

Трансформація інноваційної системи в Україні має
грунтуватися на інноваційній стратегії підприємств, при
чому орієнтація повинна бути спрямована на освоєння ба-
зисних нововведень, які дозволяють переорієнтувати
підприємство на нову технологічну та товарну структури
виробництва і забезпечити конкурентоспроможність ви-
робника на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Використання запропонованих моделей на підприє-
мствах гірничо-металургійного комплексу дає підставу
одержати результати ефективного відбору видів техно-
логічної реструкторизації. Це питання є на сьогодні особ-
ливо актуальним, оскільки на внутрішньому ринку гірни-
чо-металургійного сектору фондового ринку поступово
розвивається конкуренція серед національних інвесторів
щодо придбання контрольного пакету акцій підприємств
чорної металургії. Інвестиційний проект потенціального
інвестора має бути оціненим, а помилки при прийнятті
рішень не можуть мати зворотності. На підставі аналізу,
який може бути проведений із використанням запропо-
нованої моделі, можна провести економічну оцінку інно-
вації та прийняти рішення щодо доцільності її практич-
ного використання.

Не менш важливим залишається питання щодо дже-
рел інновацій. Реалізація концепції державної промисло-
вої політики України на позитивному її рівні може бути за-
безпечена на основі взаємозв'язку промисловості із різни-
ми секторами науки та інституціональними структурами в
інноваційній сфері. Аналітичний огляд вказує на те, що на
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сьогодні більшість промислових підприємств, у тому числі
і гірничодобувного та переробного комплексу орієнтують-
ся на внутрішньофірмову науку, яка має невисокий рівень
наукового потенціалу та зосереджена на здійснені при-
кладних розробок. У цьому зв'язку орієнтація такого типу
є недоцільною. Аналіз показує, що саме базисні інновації
створюють основу для переходу до нового технологічно-
го стану підприємства, а тому значення академічних інсти-
тутів як джерел інновацій в Україні має зростати.

Механізм фінансування інноваційної сфери повинен
бути адекватний задачам і умовам глобалізації трансфор-
маційної економіки. При цьому важливо забезпечити фун-
кціонально-цільову мобілізацію та концентрацію фінан-
сових ресурсів у спеціальних фінансових фондах, що
створюються на усіх рівнях даної сфери.

З метою розширення експортного потенціалу по-
трібного забезпечити перехід на світові технологічні та
економічні стандарти. Така орієнтація має стати у ранг
пріоритетів національної інноваційної політики України.
Отже, виникає необхідність розробки комплексної сис-
теми заходів, що будуть спрямовані на підтримку експор-
тно-орієнтованих виробництв, які намагаються перейти
на міжнародні стандарти.

На сьогодні в Україні виникає необхідність створення
спеціальних міжгалузевих інноваційних програм, складовою
частиною яких має бути вирішення проблеми адаптації та
впровадження іноземних технологій. Для вирішення цих
питань доцільно розвивати інфраструктурний сектор транс-
ферту технологій на основі формування галузевих і регіо-
нальних центрів розробки та передачі технологій.

Виникає також необхідність створення галузевого
ринку промислової власності та галузевого центру інно-
вацій чорної металургії, для чого в Україні існує реальна
основа у вигляді галузевого науково-технічного потенці-
алу, висококваліфікованих співробітників, наявності дос-
лідницько-експериментальної бази тощо.

Отже, будь-яка інновація потребує матеріальних і
фінансових ресурсів, самотужки підприємства не можуть
відволікати значну їх кількість із поточної діяльності, тому
виникає необхідність належної державної підтримки роз-
витку інноваційного процесу та його цільового держав-
ного регулювання.

ВИСНОВКИ
Промислова політика державних органів влади має

бути узгодженою із науково-технічною і виступати як
єдина цілісність, шляхом реалізації якої буде забезпече-
ний комплексний підхід щодо реалізації інноваційної мо-
делі конкуренції для конкретного суб'єкта підприємниць-
кої діяльності регіонального значення.

Інтеграція України у світове ринкове середовище не-
можлива без наявності науково-технічної бази, стан якої
залежить від рівня розвитку регіональних інноваційних
процесів.

Для успішної реалізації інноваційного типу розвитку
державні органи управління економікою повинні визна-
чити ряд послідовних функцій, реалізація яких складає
цілісну систему забезпечення регіонального економічно-
го росту. Визначені функції потребують формування ре-
гіональної інноваційної політики, під якою слід розуміти
комплекс цілей і методів, що пов'язані із розвитком та
підвищенням ефективності інноваційних процесів експор-
тно-орієнтованих підприємств. При цьому реалізація ре-
гіональної інноваційної політики повинна здійснюватися
в рамках розвинутої інноваційної інфраструктури, серед
складників якої провідна роль буде належати інвести-
ційним банкам нового типу, основною метою функціону-

вання яких має стати забезпечення інноваційного проце-
су експортно-орієнтованих підприємств фінансовими ре-
сурсами на оптимальній економічно обгрунтованій базі.
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THE PROFESSIONALISM OF CIVIL SERVANTS IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION

Відбір осіб на державну службу здійснюється на підставі завдань того чи іншого підрозділу, які поділяються на певні
частини, що закріплюються за окремими робочими місцями (посадами). Ці чітко визначені посадові вимоги є критеріями
для підбору працівників та оцінки їх діяльності. За умови такого підходу працівники обираються на конкретні посади з чітко
визначеними і відносно стабільними обов'язками та вимогами до знань, навичок, а також психофізіологічних характерис-
тик особи. Чим повніше потенційний кандидат на посаду відповідає всім чітко визначеним критеріям, тим більше в нього
шансів зайняти її в процесі конкурсного відбору.

Основними елементами та складовими механізму оцінки професійності державного службовця є такі: соціально обу-
мовлені риси (цілеспрямованість, морально-етичні якості, ставлення до роботи, мотивації праці); ознаки кваліфікації (знан-
ня, навички, вміння та звички, отримані працівником у процесі навчання та роботи); психологічні особливості працівника
(пам'ять, воля, почуття, відчуття тощо); сукупність органічних рис (тип нервової системи, темперамент, характер, емоцій-
но-вольова сфера, здібності).

Система підвищення кваліфікації також спрямована на завдання фахової діяльності в певних сферах державного управ-
ління, це розгляд професійного навчання як невід'ємної складової професійної діяльності фахівців у сфері цивільного за-
хисту населення і територій від НС; обов'язковість, наступність і безперервність професійного навчання; обумовленість
його змісту станом і перспективами співробітництва у цій сфері на територіальному, міжвідомчому та міжнародному рівнях;
випереджаючий характер змісту професійного навчання в поєднанні з вирішенням поточних оперативних завдань органів,
підприємств, установ й організацій, на які поширюється чинність законодавства України у сфері цивільної оборони, захис-
ту населення і територій від надзвичайних ситуацій; відповідність змісту, організації та ресурсного забезпечення системи
та змісту навчання державним потребам і вимогам та урахування результатів навчання при оцінці якості професійної діяль-
ності.

Зміни у вимогах до керівних кадрів для управління процесом ліквідації наслідків НС зумовлені новими потребами систе-
ми цивільного захисту як складової єдиної системи національної безпеки України.

Подальші напрями дослідження необхідно зосередити на розробці спеціальних підходів і методів визначення таких
якісних характеристик претендентів на керівні посади, які б давали можливість реально оцінити вміння майбутнього керів-
ника адекватно аналізувати проблеми і альтернативні стратегії планування, творчо вирішувати питання на перспективу,
оперативно управляти діями підлеглих при надзвичайних ситуаціях, ставити перед собою мету, завдання та їх досягати.

The selection of persons into the civil service is based on the objectives of a unit are divided into some parts that are fixed for
certain jobs (positions). These well-defined job requirements are the criteria for the selection of staff and evaluation of their activities.
Given this approach, workers are matched to specific positions with well-defined and relatively stable duties and requirements of
knowledge, skills and physiological characteristics. What better potential candidate meets all the well-defined criteria, the more
likely it takes it during competition.

The main elements and components of assessment mechanism professionalism of the civil servant are: socially conditioned
traits (commitment, moral and ethical qualities, work ethic, work motivation) signs qualifications (knowledge, skills, abilities and
habits gained in employee learning and work), the psychological characteristics of the employee (memory, will, feelings, sensations,
etc.), a set of organic rice (type of nervous temperament, character, emotional and volitional, abilities).

System training also focuses on the problem of professional activity in certain areas of public administration, a review of vocational
education as an integral part of the professional work of experts in the field of civil protection of population and territories from
emergency situations, commitment, continuity and continuous professional training, conditioning its contents state and prospects
of cooperation in this area at the regional, inter-agency and international levels; preventive content of professional training combined
with the solution of the current operational objectives of enterprises, institutions and organizations that are covered by the legislation
of Ukraine in the field of civil defense, protection of population and territories of emergencies; compliance content, organization
and resources of the state and content of training needs and requirements and taking into account the learning outcomes in assessing
the quality of professional work.

Changes in the requirements for management personnel to manage the process of liquidation of consequences of the
emergencies due to the new needs of civil protection as part of a unified system of national security of Ukraine.

Future directions of research should focus on developing specific approaches and methods for the determination of the qualitative
characteristics of candidates for leadership positions, which would give an opportunity to realistically assess the ability of future
head adequately analyze problems and alternative strategies for planning, creatively solve problems in the future, to efficiently
manage the actions of subordinates during emergencies, to set goals, objectives and achieve them.

Ключові слова: цивільний захист, державні службовці, підготовка, кваліфікація.
Key words: civil protection, civil servants, training, qualifications.
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ви такого підходу працівники підбираються на конкретні по-
сади з чітко визначеними і відносно стабільними обов'язка-
ми та вимогами до знань, навичок а також психофізіологіч-
них характеристик особи. Чим повніше потенційний канди-
дат на посаду відповідає всім чітко визначеним критеріям,
тим більше в нього шансів зайняти її в процесі конкурсного
відбору.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання опрацювання вимог до управлінських кадрів

для роботи при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
(НС) висвітлені в працях Архипової Н.І., Бакуменка В.Д.,
Богдановича В.Ю., Бухалкова М.І., Волянського П.Б., Во-
ронової С.Н., Генкина Б.М., Голубевої О.І., Гур'єва С.О.,
Дубенка С.Д., Жукової Л.А., Клименко Н.Г., Лебединської
О.Ю., Орел М.Г., Ситника Г.П., Труша О.О., Чмиги В.О. та
інших.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах реформування системи державного управлі-

ння зазначена процедура не може гарантувати ефективності
роботи органу в разі зміни певних повноважень чи струк-
турної реорганізації. Тому в процесі вивчення якостей кан-
дидата на посаду важливо орієнтуватися ще й на наявність у
нього певних потенційних здібностей, ділових і професій-
них якостей, які можна буде ефективно використати для
виконання поставлених завдань.

Основними елементами та складовими механізму оцін-
ки професійності державного службовця є такі: соціально
обумовлені риси (цілеспрямованість, морально-етичні
якості, ставлення до роботи, мотивації праці); ознаки ква-
ліфікації (знання, навички, вміння та звички, отримані прац-
івником у процесі навчання та роботи); психологічні особ-
ливості працівника (пам'ять, воля, почуття, відчуття тощо);
сукупність органічних рис (тип нервової системи, темпера-
мент, характер, емоційно-вольова сфера, здібності).

У процесі оцінки слід враховувати соціально-психо-
логічні особливості кожного працівника, пов'язані з його
вродженими властивостями як особистості та набутими
впродовж роботи внаслідок взаємодії з іншими членами
колективу. Кожна із зазначених структур своєрідно впли-
ває на поведінку людини та на її професійну діяльність.

Професійні та ділові якості державних службовців мо-
жуть визначатися з урахуванням таких критеріїв: особистіс-
ний (активність, комунікація, мотивація, вміння приймати
правильні рішення); інтелектуальний (компетентність, ана-
літична складова мислення); діловий, пов'язаний з особли-
востями нервової системи (працездатність, стійкість до
стресів).

У кожному випадку визначення цих якостей залежить
від вибору місця роботи державними службовцями; ситу-
ацій, що виникають у повсякденній роботі на тій чи іншій
посаді; конфліктів; мотивації до зміни роботи; інновацій, що
пов'язані зі змінами характеристик трудового середовища;
змісту, форм і методів набуття відповідних знань і навичок
професії державного службовця; їхніх професійно-квалі-
фікаційних характеристик.

Окремим блоком для оцінки ділових і професійних рис
державних службовців має бути аналіз специфічної профе-
сійної компетентності державного службовця.

Аналіз змісту роботи державних службовців показав,
що надзвичайно широке коло різнопланових повноважень і
практичних завдань вирішується за допомогою технологіч-
них функцій. Головні серед них — контрольно-аналітичні,
організаційно-управлінські та інформаційно-комунікаційні.
Кожен з них має свої цільові орієнтири, принципи і певні
набори соціальних технологій, накопичених практичним
досвідом, які забезпечують успішну реалізацію завдань у
різних типових соціальних ситуаціях.

Професіоналізація є важливою умовою розвитку дер-
жавної служби в Україні, про що свідчать такі суттєві озна-
ки, як: наявність стійкої суспільної потреби в державному
управлінні, формування специфічного комплексу трудових
функцій і професійних стандартів; інституціоналізація тру-
дових відносин, розвиток інститутів індивідуальної профес-
іоналізації, передусім професійного навчання тощо.

Формування професіоналізму виступає як процес про-
ходження психофізіологічних особистісних змін, які відбу-
ваються під час тривалого виконання людиною службових
обов'язків, що забезпечують якісно новий, більш ефектив-
ний рівень вирішення складних професійних завдань в особ-
ливих умовах.

У науці і практичній діяльності закріпилася особистіс-
но-діяльнісна парадигма професіоналізму, яка базується на
системних уявленнях про становлення особистості в про-
фесійній діяльності.

Професійна спроможність виникає завдяки інтегруван-
ню всієї багаторівневої структури особистості з її вродже-
ними та набутими здібностями, якостями у трудовий про-
цес, професійне середовище і проявляється у відповідних
способах діяльності, поведінкових характеристиках, які
дістали назву компетентностей.

Однією з надважливих особливостей професійної діяль-
ності державних службовців є її спрямованість на підготов-
ку, прийняття та реалізацію управлінських рішень [1], що є
особливо актуальним в умовах виникнення надзвичайних
ситуацій.

Реформування системи цивільного захисту держави (в
тому числі зміни складу та основних завдань Міністерства
надзвичайних ситуацій України, яке було проведене остан-
німи роками, його трансформація в Державну службу Ук-
раїни з надзвичайних ситуацій (далі ДСНС України) [2].

Життя в умовах ринкових відносин, новітніх інформа-
ційних технологій потребує переосмислення існуючої прак-
тики підготовки кадрів для реалізації заходів безпеки насе-
лення і територій України.

У системі ДСНС України організація навчання
здійснюється з метою забезпечення потреб центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування, державних підприємств, установ та організацій,
на яких поширюється дія законів у сфері захисту населення
і територій від НС техногенного та природного характеру
(далі   у сфері цивільного захисту), у працівниках, здатних
компетентно і відповідально виконувати функції управлін-
ня техногенною і природною безпекою населення, територій
та об'єктів господарської діяльності, впроваджувати техно-
логії, спрямовані на зменшення ризиків виникнення і
мінімізацію наслідків НС та їх ліквідацію.

Відповідно до п.4, п/п 48 "Положення про Державну
службу України з надзвичайних ситуацій" підготовка, пере-
підготовка та підвищення кваліфікації осіб рядового і на-
чальницького складу служби цивільного захисту, держав-
них службовців та працівників апарату ДСНС України, а та-
кож осіб, включених до кадрового резерву [3], здійснюєть-
ся для забезпечення їх професійної компетенції, без чого
неможливо створити сучасну систему державного управлі-
ння з попередження та реагування на НС в Україні [4].

Це завдання покладено на Інститут державного уп-
равління у сфері цивільного захисту, який є єдиним в Ук-
раїні галузевим навчальним закладом післядипломної осві-
ти, в якому підвищення кваліфікації проходять державні
службовці V—VІІ категорій, керівний склад підприємств,
установ та організацій ДСНС України.

Система підвищення кваліфікації також спрямована на
завдання фахової діяльності в певних сферах державного
управління, це розгляд професійного навчання як не-
від'ємної складової професійної діяльності фахівців у сфері
цивільного захисту населення і територій від НС; обов'яз-
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ковість, наступність і безперервність професійного навчан-
ня; обумовленість його змісту станом і перспективами
співробітництва у цій сфері на територіальному, міжвідом-
чому та міжнародному рівнях; випереджаючий характер
змісту професійного навчання в поєднанні з вирішенням
поточних оперативних завдань органів, підприємств, уста-
нов й організацій, на які поширюється чинність законодав-
ства України у сфері цивільної оборони, захисту населення
і територій від надзвичайних ситуацій; відповідність змісту,
організації та ресурсного забезпечення системи та змісту
навчання державним потребам і вимогам та урахування ре-
зультатів навчання при оцінці якості професійної діяльності.

Підвищення кваліфікації державних службовців
здійснюється за державним замовленням, що формується
ДСНС України та його Головними управліннями (Управлін-
нями) на місцях за результатами аналізу кадрового забез-
печення.

В Інституті також підвищують кваліфікацію керівники
цивільного захисту різних рівнів зі складу функціональних
підсистем цивільного захисту (міністерств, інших централь-
них органів виконавчої влади), територіальної підсистеми
цивільного захисту м. Києва (районних держадміністрацій,
підприємств, установ і організацій), ректори та викладачі
вищих навчальних закладів України.

На даний час в основному сформоване правове поле,
яким регулюються питання обов'язкового підвищення дер-
жавними службовцями своєї професійної кваліфікації. За-
коном України "Про державну службу", зокрема, до основ-
них обов'язків державних службовців віднесено постійне
вдосконалення організації своєї роботи і підвищення влас-
ної професійної кваліфікації (ст. 10). Обов'язковою умовою
формування кадрового резерву державних службовців та-
кож є підвищення кваліфікації, що, згідно з вимогами Зако-
ну України "Про державну службу" в редакції 1993 р. має
здійснюватись у навчальних закладах не рідше одного разу
на п'ять років. У п. Закону України "Про державну службу"
від 2011 р. зазначено, що періодичність підвищення квалі-
фікації державних службовців становить 1 раз на три роки.
Відповідно до цього, з метою удосконалення системи підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, набуття
державними службовцями здатності виконувати завдання
та обов'язки у сфері цивільного захисту, постановою Кабі-
нету Міністрів України від 26.06.2013 № 443 затверджено
Порядок підготовки до дій за призначенням органів управ-
ління та сил цивільного захисту з визначенням переліку осіб
керівного складу і фахівців, які підлягають навчанню у цій
сфері. Згідно з цим Порядком результати навчання вважа-
ються однією з визначальних підстав для просування прац-
івників по службі.

Метою підвищення кваліфікації державних службовців
та керівників державних підприємств ДСНС України у сфері
цивільного захисту є забезпечення професійної компетент-
ності фахівців центрального апарату, його територіальних
органів у складі органів виконавчої влади та місцевого са-
моврядування, створення умов для реалізації суспільних і
державних потреб у професійно підготовлених, спромож-
них працювати за особливих обставин фахівцях, їх саморе-
алізації.

Ефективність функціонування системи управління над-
звичайними ситуаціями (НС), що діють у складному та агре-
сивному оточуючому середовищі, значно залежать від лю-
дей, особливо тих, на яких покладені керівні функції. При
роботі організацій в стаціонарному режимі умови змінюють-
ся в звичному темпі та співробітники системи управління
можуть поступово адаптуватися до умов, використовуючи
накопичені знання та досвід. Аналіз поточної ситуації в світі
та зростання складності існуючих систем дають підстави
вважати, що частота і рівень негативних наслідків раптово-
го виникнення НС мають тенденцію до зростання. Тому стиль

керівництва, готовність людей до ризику, їх кваліфікація,
поведінка, реакція на неочікувані зміни, індивідуальні та гру-
пові норми поведінки повинні постійно аналізуватися та
удосконалюватися при організації системи управління.

Надзвичайна ситуація завжди є різким порушенням вста-
новленого порядку. Неможливо точно сказати — станеться
вона, і якщо станеться, то коли саме.

За поведінкою людей в екстремальних умовах можна
розділити на два типи. До першого типу відносяться люди,
які прагнуть ціною значних зусиль отримати бажаний резуль-
тат, досягти успіху. Вони рішучі, ініціативні, організовані,
відчувають постійний потяг до ризику, причому як до по-
міркованого, так й до непоміркованого. Їх якості особливо
чітко проявляються за складних ситуацій, коли вчинки по-
в'язані з ризиком та необхідністю вибору.

Люди другого типу всіма силами намагаються уникнути
невизначеності, важливих невдач, неуспіху при виконанні
будь-яких дій, досягнення будь-якої мети — вони ухиляють-
ся від участі в діяльності, пов'язаній з ризиком.

Відношення до ризику у людей першого і другого типу
в різних ситуаціях може бути неоднаковим. Тому при визна-
ченні професійної та психологічної придатності керівників
до конкретних видів управлінської діяльності необхідно вра-
ховувати їх психологічні можливості і характеристики [5].

Відповідно до цього можна виділити три типи керівників
за їх ставлення до прийняття рішень за умов НС:

1. Керівник, який орієнтується на виправданий ризик,
на досягнення соціально значимої мети.

2.  Керівник, який йде на необгрунтований ризик, пе-
реоцінює свої здібності та недооцінює небезпеку НС.

3. Керівник, який діє з невиправданою обережністю,
нерішучістю, обирає рішення з мінімальним ризиком або з
повною його відсутністю [6].

Різні види відношень людей до прийняття рішень за умов
НС відбивається на результатах професійних та управлінсь-
ких функцій, які вони виконують. Досвід ліквідації НС пока-
зує, що керівник системи управління повинен вміти творчо
вирішувати слабо структуровані проблеми, адекватно оці-
нювати стан зовнішнього і внутрішнього середовища систе-
ми, мати здатність неформально і формально аналізувати
проблеми і альтернативні стратегії планування та оператив-
ного управління. Він повинен бачити перспективу, ставити
мету та досягати її, вміти ризикувати, проводити реоргані-
зацію, бути в значній мірі політичним діячем, соціологом і
психологом. Такий керівник повинен вміти правильно спілку-
ватися, бачити всю повноту проблеми, вміти оцінити задачу
з великим набором змінних. Тому необхідно за допомогою
спеціальних методик і тестів виявляти ці якості при висуненні
працівників на керівні посади за умов НС.

Керівник системи управління повинен розуміти та вміти
аналізувати соціально-політичні процеси, бути політиком,
який враховує спільність і різність інтересів і потреб різних
соціальних груп, співвідношення їх із загальнодержавними
інтересами, здійснювати цільові установки. В межах систе-
ми управління необхідно встановити систему відношень і
створити структуру, що реалізує соціально-політичні дії. В
організації робіт з ліквідації НС важливу роль відіграє енту-
зіазм. Більш того створення атмосфери підйому навколо
робіт з ліквідації НС є однією з головних задач її керівників.
Для цього слід постійно висвітлювати основні події з орган-
ізації робіт у пресі, виділяти тих керівників і співробітників
зони НС, які досягли найбільших результатів.

Потрібно також розробити систему матеріальних і мо-
ральних стимулів і винагород для заохочення активної ро-
боти співробітників за умов НС та забезпечення своєчасно-
го прийняття рішень.

Матеріальне і моральне стимулювання нероздільно по-
в'язані з відповідальністю за прийняття рішень за умов НС.
При цьому відповідальність мається як специфічний соціаль-
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ний аспект організації управління, що визначає реальний
вибір і реалізацію рішень за умов НС.

Зміст поняття "відповідальність" при цьому повинен бути
діалектичною єдністю санкцій та стимулюючих заходів. З
одного боку, це поняття повинно передбачати формування
карального механізму, а з іншого — створення системи за-
ходів, що стимулюють творчу діяльність і знаходження більш
раціональних шляхів і засобів для досягнення суспільно
необхідної мети за умов НС.

Відповідальність деякого суб'єкта управління включає
в себе декілька пов'язаних рівнів: відповідальність за резуль-
тати своєї діяльності перед вищими і нижчими організація-
ми та перед підлеглими в даному колективі. Ці рівні в свою
чергу поділяються на економічні та моральні.

Межі економічної, адміністративної, професійної та
соціально-політичної відповідальності визначаються пра-
вами і обов'язками органів управління. Недостатність по-
вноважень за наявності широкого кола обов'язків призво-
дить до того, що останні неможливо або майже неможли-
во виконати. А надмірні права без відповідного контролю
і відповідальності створюють можливість ігнорувати обо-
в'язки, зловживати службовим становищем, приймати не-
обгрунтовані рішення.

Створити умови, що запобігають ігноруванню пози-
тивного змісту відповідальності, складно за відсутності
економічних і юридичних важелів, що гарантують за умов
НС ефективну реалізацію прийнятих рішень. Один з еко-
номічних важелів пов'язаний з можливістю створення
фондів ризику на різних рівнях управління і господарю-
вання. Резервний фонд ризику на випадок економічних
складнощів, необхідності відшкодування витрат, що ви-
никають в результаті реалізації ризикованих рішень, до-
помагає кардинально змінити відношення до діяльності
за умов НС.

Ризик буде виправданим, якщо він, по-перше, не су-
перечить законам, що об'єктивно відбивають виробни-
чу або економічну ситуацію, по-друге, якщо у ризикова-
ному рішенні враховуються не тільки кількісні, але й
якісні показники реалізації цього рішення; по-третє,
якщо прогнозні позитивні результати обраного рішення
значно перевищують ймовірність його негативного про-
яву.

Ризик за умов НС можна вважати виправданим й в тому
випадку, коли він є єдиним можливим засобом здійснення
тих або інших технічних або господарських задач. Виправ-
даний ризик, якщо він мав негативні наслідки, повинен вик-
лючати адміністративну та правову відповідальність праців-
ника, який йде на цей ризик.

При опрацюванні юридичних принципів виправданого
ризику необхідно також передбачати можливість притяг-
нення до відповідальності керівників, які ухиляються від
прийняття обгрунтованих ризикованих рішень, що мають
значні шанси на успіх, та розглядати їх поведінку як нена-
лежне виконання своїх обов'язків і посадових інструкцій.
Таким чином, правові заходи повинні забезпечувати орган-
ічну єдність дисциплінованості та ініціативи, плану й мож-
ливостей, необхідність йти на виправданий ризик за умов
НС.

Ефективність роботи керівника системи управління в
значній мірі залежить від залучення різних експертів. Не-
обхідність в експертах визначається зростанням комплекс-
ності задач, що вирішуються, та їх технологічною складні-
стю. Залучення експертів може бути більш ефективним при
перетворенні керівників зони НС у експертів з використан-
ня експертів.

Вище керівництво повинно опрацьовувати та удоскона-
лювати вміння необхідне для добрих керівників — вміння
використовувати експертні знання, постійно розширювати
та удосконалювати свої знання.

ВИСНОВКИ
Таким чином, зміни у вимогах до керівних кадрів для

управління процесом ліквідації наслідків НС зумовлені но-
вими потребами системи цивільного захисту як складової
єдиної системи національної безпеки України.

Подальші напрями дослідження необхідно зосередити
на розробці спеціальних підходів і методів визначення та-
ких якісних характеристик претендентів на керівні посади,
які б давали можливість реально оцінити вміння майбутньо-
го керівника адекватно аналізувати проблеми і альтерна-
тивні стратегії планування, творчо вирішувати питання на
перспективу, оперативно управляти діями підлеглих при НС,
ставити перед собою мету, завдання та їх досягати.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світова фінансово-економічна криза та супутня їй ре-

цесія у провідних економіках світу вплинула на різні краї-
ни не однаково, що оголило для кожної з них слабкі місця
облаштування саме їх національних господарств. Багато
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ECONOMIC REFORMS AND PUBLIC EXPECTATIONS IN UKRAINE

У статті встановлено, що динаміка економічних перетворень у країнах грунтується на трансфор-

мації інституційних норм, що залежать від їх сприйняття у соціальному середовищі. Відтак, авто-

ром було розглянуто оцінки економічних категорій людьми як процес появи низки потреб і ціннос-

тей. Висвітлено три ключові процеси. Перший — коли існування універсальних потреб не означає їх
однаковий рівень сприйняття у різних соціумах. Важливість певного продукту для людини більше

залежить від думки про його важливість соціального оточення індивіда, ніж від власної купівельної

спроможності. Другий — цінності одних суспільств часто запозичуються іншими. Проте лише

підкріплені станом реальних доходів і видатків громадян цінності мають не декларативний харак-

тер. І, третій — зростання необхідності задоволення декларативних потреб прямо залежить від омо-

лодження суспільства.

Також ми виявили недоречність орієнтації органів державної влади на усереднені потреби гро-

мадян при запровадженні економічних реформ. Те, чого прагне усереднена більшість (громадян,

підприємців) не впливає на вирішення дійсних проблем у суспільстві та економіці будь-якої країни.

На прикладі України вказано на ускладнення перерахованих процесів у перехідних економічних і

суспільних системах через значну соціальну дезорієнтованість населення, що виникає під тиском

інституційних криз.

In the article, we found that the dynamics of economic reforms in the country is based on the

transformation of institutional rules that depend on their perception of the social environment. Therefore,

the author considered assessment of economic categories people as the emergence of a number of needs

and values. We highlighted three key processes. First — when the existence of universal needs does not

mean the same level of perception in different societies. The importance of a particular product for a

person depends more on the idea of the importance of the social environment of the individual, rather

than on its own purchasing power. Second — the value of some other societies often borrowed. Only real

incomes and expenditures of households determine the importance of the declared values of citizens.

And third — growth necessary to meet the needs of declarative depends on the rejuvenation of society.

We also found irrelevance orientation of public authorities on the average needs of citizens in the

implementation of economic reforms. That which seeks averaged majority (citizens, businesses) does

not affect the solution of real problems in society and the economy of any country.
The example (Ukraine) stated on the complexity of these processes in transitional economies and social

systems through significant social disorientation population that occurs under pressure "institutional"

crises.

Ключові слова: трансформаційна економіка, інституційні зміни, цінності суспільства, потреби грома-
дян, суспільні очікування.

Key words: transformational economy, institutional changes, the values of society, the needs of citizens, public
expectations.

країн і надалі не можуть оговтатися від порушеної еко-
номічної рівноваги. Відбувається пошук нових форматів
організації економічних і суспільних процесів, перегля-
ду ролі держави у захисті інтересів суспільства. Спроби
відновити сталість економічних систем нагадують проце-



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

117

си, що перманентно відбуваються у країнах з перехідною
економікою. Уряди більшості країн світу намагаються
відновити активність національних економік через зао-
хочення інвестиційної діяльності в умовах обмежених
зовнішніх ринків капіталів. Реформи спрямовуються на
розвиток внутрішніх ринків, стимулювання купівельної
спроможності громадян. Відтак, нового звучання набу-
ває проблема встановлення базової мотивації споживачів
у сучасному соціально-економічному середовищі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

До трансформації перехідних економічних систем
зверталося широке коло науковців і практиків. Так, особ-
ливу увагу дослідники привертали змінам, що відбували-
ся у постсоціалістичних країнах, їх разючій неоднорід-
ності. Зокрема, фундаментальні розробки Р. Коуза [6],
Д. Норта [11; 12], Е. Острум [19] заклали підвалини розу-
міння економічних змін як похідних від соціальних відно-
син у суспільстві чи певній громаді. Окремо перехідні еко-
номіки і перехідні суспільства чи їх окремі аспекти, вклю-
чаючи соціо-психологічні, досліджували у власних ро-
ботах: Е. Афонін, О. Бандурко, А. Мартинов [1], В. Бран-
ський [2], Є. Головаха, А. Горбачик, Н. Паніна [3],
П. Кньопфель, К. Ларю, Ф. Варон, Н. Малишева [4],
М. Козаков [5], Н. Лапін [7], Я. Любивий [8], А. Маслоу
[9], Р. Пустовійт, М. Овчарук [14], Ф. Цаселлі, Н. Геньяолі
[15], Ф. Гайліген [16], Д. Кенріх, В. Гріскевічіус, С. Ной-
берг, М. Шаллер [17], К. Метельська-Жанявська [18],
І. Павлетіч [20], Г. Роланд [21], Дж. Росанас [22], Л. Тай,
Е. Дінер [23] та багато інших.

Виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми, яким присвячується стаття. Необхідність одно-
значного встановлення очікувань споживачів на внутрі-
шньому ринку порушує питання адекватності та особли-
востей вибору показників їх соціальної та економічної ак-
тивності, однозначної інтерпретації в умовах динамічних
змін суспільного середовища у кризовий і посткризовий
період. Зокрема, для обтяженої власною перехідною не-
завершеністю економічної системи України, що подібно
до інших веде пошук моделей встановлення власної еко-
номічної рівноваги і розвитку в конкурентному просторі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення особливостей формування

суспільних очікувань у перехідних економіках і встанов-
лення параметрів виміру їх впливу на динаміку економіч-
них реформ в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Протягом останніх двадцяти років, реформи у пере-
хідних економіках грунтувалися на підходах, що так чи
інакше відображали практику економічного середовища
у розвинутих ринкових країнах (т.з. "Вашингтонський
консенсус") [21]. Проте характер трансформації постсо-
ціалістичних країн Центральної і Східної Європи, окрес-
лив не лише різну швидкість перетворень у кожній з них,
незалежно від цих засад, а й спровокував нетипові, на
той час, проблеми суспільного середовища (недовіра до
органів державної влади, дезорієнтовність, соціальне
пригнічення і розчарування змінами, зростання нетерпи-
мості, тощо) [3]. Іншими словами, до порядку денного
економічних перетворень додалося соціальне тло, пове-

дінка громадян, їх реакції у сприйнятті нових соціально-
економічних змін. Як наслідок, набула повноцінної ілюс-
трації неоінституційна економічна теорія, що розвивала-
ся паралельно до трансформаційних процесів у пере-
хідних економіках на основі аналізу становлення сучас-
них високорозвинутих економік у минулому [11]. Вона
продемонструвала існуючу залежність між політичним,
економічним і соціальним середовищами, зокрема ста-
новлення та зміцнення перехідних економік внаслідок
формального (законодавчого) закріплення ринкових
норм і правил поведінки для економічних агентів [18].
Першочергове значення у процесі реформ стало відво-
дитися якості інституцій (норм і правил) в економіці, пол-
ітиці, соціумі та ефективності системи державного управ-
ління [20].

Інституційні перетворення (якість інституцій) вира-
жається у ситуаціях колективного і конституційного ви-
бору, тобто в ситуації інституційного вибору [19, c. 166].
У контексті трансформації економіки це означає, що
ефект від реформ у ринковому середовищі залежить від
рівня контролю за дотриманням прав економічних агентів
і рівнем нагляду за дотриманням "правил гри" на ринках
[15]. При формуванні політики реформ інституцій необ-
хідно враховувати три параметри їх розмежування на: 1)
формальні та неформальні; 2) стабільні інституції (нор-
ми) і інституції, що розвиваються; 3) стратегічно-поведі-
нкові і поведінкові, що спрямовуються чинними соціаль-
ними нормами [4]. Крім того, існує низка загальних ха-
рактеристик, що супроводжують подібні перетворення.
Так, головна функція соціальних інституцій полягає у за-
безпеченні функціонування економічних систем в довго-
строковій перспективі. Вони вирішують проблеми коопе-
рації між людьми (економічними агентами) шляхом ніве-
лювання чи зменшення невизначеності через встановлен-
ня стійкої, хоча й не обов'язково ефективної структури
взаємодії між ними [12].

Інституції нерозривно виростають із минулого со-
ціальної взаємодії між людьми і не можуть бути чужими,
сторонніми для суспільства. При перетворенні замкнутої
форми господарювання в ринкову, формування нових
інституцій супроводжується поступовим "роз'їданням"
ціновими зсувами і новими ідеологічними уявленнями по-
передніх інституцій. Наприклад, при зміні цін один або
обидва учасники комерційної угоди починають розумі-
ти, що їм вигідніше переглянути її умови у будь-який
спосіб задля максимізації власної вигоди [14]. Проте і
цінові варіювання на різних ринках, і ідеологічні впливи
сприймаються людьми на основі власних цінностей та
уподобань. Тобто попередні інституції зникають лише
внаслідок того, що їх починає дотримуватися все менше
й менше громадян на основі власного вибору. З перей-
манням нових норм формується нова економічна систе-
ма, її якість. Тому для механізмів трансформації розгля-
дається застосування засобів і інструментів, що стиму-
люють "цінові зсуви" у економіці, зокрема встановлення
конкурентного середовища у тій чи іншій суспільній сфері
[6]. Темп формування нових вартостей впливає на пере-
розподіл цінностей та визначає рівень готовності
суспільств до модернізації [7].

Кожна цінність має власну утилітарну корисність для
людей та суспільства у цілому [2, c. 27]. При цьому систе-
ма суспільних цінностей має яскраво виражений консер-
вативний характер. Вона набуває значної динаміки до
трансформації лише в роки криз (перехідний стан) [5, c.
146]. Елементи ціннісної системи суспільства, реагують у
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масовій свідомості на політичні та соціальні події на грунті
повсякденного практичного, навіть буденного, досвіду
людей і знаходять своє відображення в спостереженнях,
нових навичках і уяві [8, с. 21].

У суспільному середовищі така розстановка контек-
сту цінностей набуває двоякого змісту. По-перше, дек-
ларації громадянами певних цінностей має не лише су-
б'єктивне значення, але й формується здебільшого під
впливом інших суб'єктивних впливів (моди, соціальні
тенденції, тощо). По-друге, кожна із задекларованих
цінностей має для окремих громадян свій рівень захис-
ту, тобто механізм компенсування задоволення певно-
го блага у відкритій (публічний протест) чи закритій
(тіньові засоби) формі. Нерідко і перша, і друга умова у
своєму формальному вираженні слугує для громадян
лише маскуванням дійсних бажаних норм і очікуваних
благ чи вигод. Публічно заявлені бажання подекуди кар-
динально протилежні дійсній поведінці громадян та
індикативних протестних реакцій. Крім того, громадя-
ни не завжди точно можуть сформулювати те, чого вони
дійсно прагнуть. Їх реакція, як правило, відбувається на
те, чого вони не хочуть, проте не знають, як це вплине
на дійсну максимізацію власних інтересів. Тому, гово-
рячи про врахування соціальних цінностей при прийнятті
управлінських рішень, йдеться про врахування багато-
вимірної психосоціальної реальності суспільства, оск-
ільки немає більш сталого і відносно незмінного, ніж
психіка соціального суб'єкта [10, с. 7]. Відтак, успіх
нинішніх реформ в Україні лежить у площині відносин,
що супроводжують суспільні перетворення і реалізацію
управлінських рішень, зосереджені в психокультурі ук-
раїнського суспільства [5, c. 274].

Встановлення психологічного стану суспільства в
умовах трансформації економіки складне і неоднознач-
не завдання, особливо коли мова йде про загострення
наслідків кризи чи посткризової апатії. Це повертає нас
до необхідності аналізу існуючих цінностей суспільства
через динаміку їх зміни до кризи, тобто відчуття грома-
дянами певного рівня власного задоволення потреб і
фіксованого емоційного стану, що їх супроводжував. Для
розгляду цих категорій необхідно пам'ятати низку клю-
чових параметрів.

По-перше, те, що важливо для одних суспільств, не
завжди має ту ж важливість для інших. Існування навіть
універсальних потреб не означає їх однаковий рівень
сприйняття у різних соціумах. Він визначається, як пра-
вило, не за номінальним задоволенням потреб, а залеж-
но від життєвого середовища людини. Позитивне відчут-
тя набувається через колективну взаємодію. Незадово-
лення виникає коли потреби не відображаються у такій
взаємодії. Іншими словами, люди порівнюють свій влас-
ний рівень задоволення потреб і таких само потреб ото-
чуючих, зважують умови їх задоволення і лише тоді на-
магаються визначити суб'єктивну оцінку свого стану у
конкретному суспільстві [23]. Таким чином, оцінки гро-
мадян стану задоволення власних потреб залежать від
повноти поінформованості щодо один одного та шири-
ною вертикальної соціальної комунікації.

У економічній площині, це вказує на першість враху-
вання і потреб громадян як споживачів, і їх позиціону-
вання (проблем) у суспільстві як суб'єктів соціальної взає-
модії [22]. Тобто необхідність вираження чи порівняння
купівельної спроможності громадян через їх соціальні
стани і упередження задля ідентифікації ситуативної по-
ведінки людей при зміні економічних умов.

По-друге, всі потреби і мотиви людей мають дина-
мічну взаємодію між собою під час соціальної комунікації
(будь-які соціальні мережі). Подекуди це схоже на про-
цес копіювання і спаровування (об'єднання у блок для
себе) різних цінностей одних громадян іншими, що ма-
ють ззовні привабливіші вигоди. Проте таке копіювання
не завжди усвідомлене до кінця, тобто первинний зміст
запозичених цінностей і їх взаємозв'язок з іншими часто
втрачається "копіювальником". Особливість такого запо-
зичення полягає в умовному перескакуванні по "ієрархії"
потреб від низьких (життєвих, фізіологічних) до високих
(самоактуалізації) потреб без усвідомлення їх ролі для
самих себе. Звідси, серед широкого кола громадян відбу-
вається слабке закріплення потреб вищого порядку та
зберізається їх рухливість при несприятливих умовах ото-
чуючого середовища (ситуація погіршується — порядок
цінностей знижується). Тривале збереження практики
такого копіювання сприяє розпорошенню ресурсів і зу-
силь громадянами від власних егоїстичних мотивів до
підтримання інших людей, формування громадянської
солідарності [17].

Таким чином, встановлення повної структури доходів
і видатків домогосподарств, їх розподіл, дозволяє вия-
вити низку особливостей для економічної системи краї-
ни, її соціальну гнучкість: рівень підтримання "негласних"
правил у суспільстві, ступінь міцності ціннісних уявлень
(їх структура) протягом тривалого часу і наявність різно-
манітних запобіжників, що спрямовують поведінку в кри-
тичних ситуаціях у економіці.

І, по-третє, незалежно від рівня розвитку економіки,
омолодження суспільства і сталі умови життєдіяльності
загострюють потребу в самоактуалізації (вищі потреби)
громадян, що порушує питання про рівень адекватності
взаємозв'язку суспільного розвитку і економічного зро-
стання. Тут варто пам'ятати, що самоактуалізація люди-
ни у суспільстві розпочинається у 22—29 років і закін-
чується у 63—65 роки протягом усього цього періоду [1,
с. 12]. У спрощеному виразі, вона задовольняється шля-
хом набуття окремою особою досвіду у процесі зростан-
ня індивідуального добробуту, що пов'язується з психо-
логічним суб'єктивним і пізнавальним усвідомленням
рівня власної "компетентності" [16, c. 55]. Чим більше
людина спроможна досягти власними здібностями, тим
більше власних потреб вона здатна задовольнити само-
тужки та встановити суб'єктивний незнижуваний рівень
самооцінки. Поведінка людей визначається їх досвідом
від індивідуальних позитивних переживань чи колектив-
них співпереживань позитивних емоцій (т.з. "пікові пере-
живання"), зокрема ейфорія народних рухів, релігійних
переживань, досягнення певного значного результату в
житті тощо. Люди знов і знов прагнуть повторення по-
дібного досвіду, що стимулює їх самоактуалізацію та ви-
вільняє самобутність особистості.

Самооцінка і здатність її реалізації (повторення
"історії успіху" докризового моменту) має визначальну
вагу у реагуванні на події, що відбуваються в економіці
та на будь-які дії в економіці, пропоновані державою (на-
приклад, протестний рух у Греції). Рівень адекватності
суб'єктивної самооцінки і розуміння шляхів її реалізації
прямо впливає на готовність широкого кола громадян до
тих чи інших реформ.

Крім того, не варто при визначенні тенденцій та опти-
мальних рішень у суспільстві орієнтуватися на прямі се-
редньостатистичні потреби чи дані, що за ними слідують.
Спроби досягти позитивного результату на основі таких
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(усереднених) даних і висновків не матиме бажаного впли-
ву на найбільш активних і самоактуалізованих громадян,
які і формують динаміку економічного і соціального зрос-
тання суспільства. Подібно до того як вибір нервово хво-
рої людини укаже на те як її заспокоїти чи подолати не-
рвоз, він не матиме жодної користі для здорової людини
[9]. Іншими словами, те чого прагне усереднена більшість
(громадян, підприємців чи груп підприємств тощо) в
дійсності не відображає реальний стан суспільства та
рівень і складність економічних проблем в ньому. І тим
більше, подібні посилання не можуть жодним чином спо-
нукати до пожвавлення економіки шляхом задоволення
усереднених потреб всього суспільства, а не потреб клю-
чових "здорових" соціальних груп.

При розгляді соціально-економічної ситуації в Ук-
раїні, визначальне значення має те, що у післякризовому
стані національної економіки загострюється тривала
"інституційна криза" з притаманним таким явищам соц-
іальною дезорієнтованістю у суспільній ієрархії: руйну-
вання існуючих неформальних регуляторів ринків і не-
формальних компенсаторних механізмів, дераціоналіза-
ція очікувань, укорінення корупції, формування групових
зв'язків на новій соціально-економічній основі. Крім того,
втрачається й цінність цілей розвитку держави та вико-
нання її функцій. Держава сприймається як суб'єкт, відок-
ремлений від громади та орієнтований на просування
інтересів обмеженого кола осіб у суспільстві. Це значно
утруднює впровадження легітимних у соціальному (не
нормативно-правовому) значенні модернізаційних ре-
форм. Посилюється тенденція до корпоративного тиску
значних соціальних груп з метою отримання соціальних
преференцій [13, с. 72]. Тобто проектування соціально-
поведінкових параметрів для сучасного стану соціально-
економічної системи країни дозволяє встановити лише
коротко- і середньострокові очікування мешканців краї-
ни, оскільки у тому чи іншому стані невизначеності пере-
бувають і "хворі", і "здорові" сегменти суспільства.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, динаміка економічних реформ грунтуються на

трансформації інституційних норм і залежать від сприй-
няття цих перетворень у соціальному середовищі. У пер-
шу чергу, такі зміни повинні передбачати механізми фор-
мування т.з. "цінових зсувів" у тих суспільних сферах, що
відповідають пріоритетним цінностям громадян. Будь-які
цінності завдяки інертності психосоціального середови-
ща суспільства встановлюються через темп їх зміни і за-
доволення потреб домогосподарств протягом тривало-
го часу. Соціопсихологічна природа формування ціннос-
тей вносить значні корективи у рівень оцінки економіч-
них категорій. По-перше, існування навіть універсальних
потреб не означає їх однаковий рівень сприйняття у
різних соціумах. Тому купівельна спроможність грома-
дян, що вказує на безпосередні потреби, поєднується з
існуючим рівнем соціальної комунікації у суспільсті щодо
важливості певного продукту. По-друге, цінності одних
суспільств часто запозичуються іншими. Унаслідок цьо-
го, лише підкріплені станом реальних доходів і видатків
(особливо, тіньових) громадян цінності мають не декла-
ративний характер. По-третє, зростання необхідності
щодо задоволення декларативних потреб прямо зале-
жить від міри омолодження суспільства. Це пов'язується
з суб'єктивною самооцінкою власної "компетентності" і
досвідом людей від самоактуалізації та вираження само-
бутності кожної особистості.

Крім того, спостерігається значне викривлення со-
ціально-економічної ситуації при орієнтуванні на соціо-
логічні середньостатистичні потреби чи дані, що за ними
слідують за реалізації економічних реформ в країні. Ос-
кільки те, чого прагне усереднена більшість за окреми-
ми параметрами (громадян, підприємців чи груп
підприємств тощо), не має впливу на дійсний стан речей
у суспільстві та вирішення проблем у економіці. Водно-
час, в Україні це накладається на загострення "інституц-
ійної кризи", тому первинними постають очікування гро-
мадян на коротко- і середньостроковий період у рефор-
муванні економічної системи.

Перспективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Звідси, складається ситуація за якої стрімко
зростає необхідність проведення комплексного досл-
ідження зі встановлення напрямів розробки економіч-
них реформ в Україні на основі трансформації ціннос-
тей українського суспільства. При цьому воно має грун-
туватися на порівнянні та аналізі: купівельної спромож-
ності; структури доходів і видатків сімей (включаючи,
неформальні); самооцінки громадян; зовнішніх впливів
щодо можливостей реалізації самоактуалізації грома-
дян, соціальних груп у підприємницькому середовищі
після кризи і пов'язаної з цим зміни демографічної
структури суспільства. Також врахування соціально-
психологічного стану в різних соціально-економічних
групах у суспільстві.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Локальна демократія — концепт, що, зрештою, став

базовим для європейської системи місцевого самоврядуван-
ня. Його базовість конкурує з традиційною патерналістсь-
кою моделлю, яка розглядає місцеве самоврядування як
один з рівнів системи публічного управління, що є залеж-
ним (принаймні — опосередковано) від вищого — держав-
ного рівня влади.

Конфліктність процесу впровадження принципів локаль-
ної демократії виразно спостерігається у так званих краї-
нах демократичного транзиту, у яких триває пошук опти-
мальних стратегій реформування місцевого самоврядуван-
ня, не завжди вдалий, як, наприклад, в Угорщині.
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РОЗВИТОК ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ В
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THE DEVELOPMENT OF DIRECT DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF MUNICIPAL REFORM
IN UKRAINE

У статті розглянуто проблеми формування національної моделі локальної демократії в кон-

тексті реформування місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні.

Зазначається, що однією з найважливіших проблем муніципальної реформи є пошук оптималь-

ної доктринальної основи місцевого самоврядування. Аналізуються концепції місцевого само-

врядування, які стали основою європейської моделі муніципального менеджменту. Обгрунто-

вується необхідність врівноваження різних форм представницької та безпосередньої демократії

на місцевому рівні, з'ясування оптимального обсягу безпосередньої (прямої) демократії.

The article deals with the problem of forming a national model of local democracy in the context of

local government reform and territorial power organization in Ukraine. It is noted that one of the

major problems of municipal reform is to find the optimal doctrinal foundations of local self-

government. Concepts of local government, which became the basis of the European model of

municipal management analyzed. Justified the need to balance the various forms of representative

and direct democracy at the local level also need to clarify the optimal level of direct democracy.

Ключові слова: локальна демократія, місцеве самоврядування, громадянське суспільство, муніципаль-
ний дуалізм, демократія участі.

Key words: local democracy, local self-government, civil society, municipal dualism, participatory democracy.

У цьому контексті актуалізується завдання аналізу сут-
ності місцевого самоврядування і його місця в політичному
процесі певної держави в рамках реалізованої концепції пуб-
лічного управління. Суттєвими об'єктами в цьому аналізі є
конституалізовані взаємовідносини державної влади та гро-
мадянського суспільства, а також інституціональне віддзер-
калення цих взаємовідносин — співвідношення реалізованих
форм представницької та безпосередньої демократії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Базові моделі місцевого самоврядування розрізняють-
ся в першу чергу за ознакою: наскільки територіальний
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рівень управління є вільним від центральної влади в ухва-
ленні рішень та автономним у використанні відповідних ре-
сурсів для їх реалізації. Вагомий внесок у дослідження цієї
проблеми зробили такі вчені: як В. Борденюк, О. Євтушен-
ко, О. Батанов, В. Куйбіда, Г. Макаров, В. Барков, В. Бех, та
інші. Проте жодна з моделей (а вибір точиться між
громадівською та державницькою моделями) досі не отри-
мала переважної підтримки в експертному середовищу кон-
ституціоналістів, економістів та політиків.

Безпосередня участь громадян в управлінні державою
досить тривалий час розглядалась в Україні як абстрактна
ідея в рамках теорії народовладдя, поступово еволюціону-
ючи до сучасного трактування поняття партисипативної де-
мократії (демократії участі).

Теоретичні аспекти розвитку такого явища, як партиси-
пативність і його вплив на реформування діяльності органів
місцевого самоврядування висвітлюється достатньою
кількістю вчених. Серед них потрібно відзначити таких на-
уковців, як М. Клепацький, Р. Кобець, В. Комов, Д. Коль-
цова, В. Кравченко, Л. Лановюк, В. Лісовик, А. Матвієнко,
О. Молодцов, М. Підмогильний, М. Пітцик та ін. Проте вирі-
шення питання врівноваження різних форм представниць-
кої та безпосередньої демократії в місцевому самовряду-
ванні залишається складним і неоднозначним.

МЕТА РОБОТИ
Не сперечаючись з важливістю розвитку представниць-

кої демократії в системі місцевого самоврядування, необх-
ідно зазначити, що наразі дозріла потреба модернізувати
саме інститути безпосередньої демократії на муніципально-
му рівні, адже саме при їх застосування найбільш повно ре-
алізується ідея наближення влади до народу, в чому власне
і полягає суть концепції локальної демократії. Таким чином,
метою публікації є з'ясування можливого (оптимального) об-
сягу безпосередньої (прямої) демократії на місцевому рівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Різноманітність підходів до оцінки змісту та принципів

взаємовідносин державної влади, самоврядування та гро-
мадянського суспільства, що склалося наприкінці ХХ — на
початку ХІ ст., дозволяє виділити декілька концепцій само-
врядування, сформованих в контексті нового публічного
менеджменту.

По-перше, концепція "поліархії" Р. Даля, Д. Трумена,
Х. Беллока, Ф.У. Мейланда та ін., яка виходить з визнання
множинного характеру груп інтересів політичних суб'єктів і
необхідності відмовитися від концентрації і централізації
владних повноважень в руках одного або кількох політич-
них інститутів. Контрольно-наглядові функції повинні нале-
жати безпосередньо громадянам, які реалізують їх за до-
помогою декількох механізмів: виборних органів влади, за-
гального виборчого права, свободи самовираження, авто-
номії асоціацій і альтернативності джерел отримання інфор-
мації [6]. Основні принципи цієї моделі — децентралізація,
автономія місцевих органів влади. Також автори концепції
виходили із того факту, що в умовах децентралізації влади
відбувається зміцнення позицій великих корпорацій, і тому
пропонували розробити спеціалізовані програми економіч-
ної демократії, що розширюють фінансово-економічні мож-
ливості муніципалітетів.

Друга концепція місцевого самоврядування, на яку вар-
то звернути увагу — партисіпативна демократії чи демокра-
тія участі (Н. Пулантзас, К. Пейтман, Б. Барбер). Суб'єктом
безпосередньої демократії (strong democracy) повинні ста-
ти освічені громадяни, що утворюють "новий тип грома-
дянської участі" у вирішенні місцевих питань [7]. Можливість
формування прошарку освічених громадян ставиться в пря-
му залежність від розвитку безпосередніх форм демократії
(теледебати, вибори, референдуми). Крім того, особливе

значення надається завданню реорганізації політичних
партій у масові політичні рухи.

Зазначені концепції отримали розвиток у концепції ду-
алістичної природи місцевого самоврядування, яка мала
на меті об'єднати самоорганізаційний потенціал грома-
дянського суспільства і повноваження органів публічної
влади в єдину комунікативну структуру, в центрі якої опи-
ниться публічний інтерес [8]. Автори концепції в систему
взаємодії включили не тільки політичні інститути, а й гро-
мадські об'єднання, групи інтересів, тощо. Тоді система
публічної влади набуває вигляду тривалентної структури,
в якій місцевому самоврядуванню відводиться роль "при-
кордонної смуги" між державою і громадянським суспіль-
ством.

У рамках цієї концепції застосування моделі дуалістич-
ної природи самоврядування як рівня публічної влади грун-
тується, з одного боку, на визнанні особливого становища
місцевого самоврядування в структурі публічної влади, з
іншого — на реальності застосування у політичній прак-
тиці механізмів мережевих комунікацій на локальній тери-
торії.

Вдалим прикладом реалізації дуалістичної концепції
став муніципальний менеджмент як наукова дисципліна, що
дозволяє формувати регіональну політику та політику
органів місцевого самоврядування використовуючи сучасні
методологічні підходи. Мініціпальний менеджмент доволі
активно розвивається у вітчизняних наукових колах а та-
кож застосовується при підготовці управлінців місцевого
самоврядування [9], що мало б стати гарантією автоном-
ного статусу самоврядування як особливого "публічного
сектору", адже тільки за умови передачі функцій з управл-
іння муніципальної територією менеджерам можливо
підвищити конкурентоспроможність і професіоналізм
прийнятих органами місцевого самоврядування політичних
рішень.

Ключовою метою реалізації принципів муніципального
менеджменту в системі місцевого самоуправління України
мало б бути забезпечення здатності органів публічної вла-
ди організувати координацію не тільки формальних інсти-
тутів (територіальних органів державної влади, органів
місцевої влади, політичних партій, підприємств), але і нефор-
мальних суб'єктів (громадських об'єднань, груп інтересів,
окремих громадян), об'єднати їх ресурсний, інформаційний
та енергетичний потенціал для досягнення спільної мети —
саморозвитку території, підвищення якості життя населен-
ня.

Цього, на жаль, не відбувається, і проблема полягає у
відсутності належних механізмів врахування громадської
думки в актах органів публічної влади, інституціональній
незабезпеченості консультативної і партисипативної демок-
ратії, і загалом — у концептуальній невідповідності існую-
чої моделі територіального управління принципам локаль-
ної демократії.

Усвідомлення необхідності вирішення проблеми недо-
сконалості конституційної моделі місцевого самоврядуван-
ня в України відбулось досить давно. Муніципальна рефор-
ма, зокрема, декларувалась як політичний пріоритет усіх
президентів України. Більш того, з моменту прийняття чин-
ної Конституції України у 1996 р., питання недосконалості
конституційної моделі місцевого самоврядування та необ-
хідності її модернізації постійно порушувалися як теорети-
ками, так і практиками. Концепція реформування місцево-
го самоврядування та територіальної організації влади в
Україні, схвалена Кабінетом Міністрів України 01.04.2014 р.,
стала черговою спробою вирішити проблеми недоскона-
лості системи та забезпечити імплементацію положень
Європейської хартії місцевого самоврядування. Відмінність
від попередніх спроб полягає у декларуванні пріоритетів, що
відповідають принципам муніципального менеджменту та
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локальної демократії, децентралізації публічної влади та
субсидіарності. Водночас, концептуально у документі розг-
лядається місцеве самоврядування лише як варіант держав-
но-суспільного регулювання муніципальних відносин і фор-
ма технічного переміщення на локальний рівень державних
повноважень, свого роду "наближення" державної влади до
потреб та інтересів жителів — членів територіальних гро-
мад.

Така розбалансованість зазначеної Концепції реформу-
вання місцевого самоврядування є наслідком закладеної
давно правової колізії, яка полягає у тому, що Закон "Про
місцеве самоврядування України" базуються переважно на
державницькій теорії, а Конституція України, про що
свідчить детальний аналіз її положень, регулює питання
місцевого самоврядування виходячи переважно із громаді-
вської теорії. Вітчизняними мунуціпалістами у зв'язку з цим
була розвинута теорія дуалізму місцевого самоврядування
[10], відповідно якої повноваження органів місцевого само-
врядування поділяються на "власні" і "делеговані". Відпові-
дно, при вирішенні власних справ, органи місцевого само-
врядування мають діяти незалежно й самостійно від дер-
жавних органів, дотримуючись лише закону, а при вирішенні
делегованих — під контролем та адміністративною опікою
відповідних державних органів, виконуючи функції держав-
них адміністрацій.

Доречно зазначити, що зміст поняття муніципального
дуалізму у вітчизняній та зарубіжній фаховій літературі
суттєві відрізняється. Зокрема сучасна європейська концеп-
ція муніципального дуалізму, що згадувалась вище, створю-
валась в рамках менеджеристської доктрини, яка не є тра-
диційною при розгляді проблем конституційної модернізації
місцевого самоврядування в Україні.

Таким чином, одна з найважливіших проблем муні-
ципальної реформи полягає у відсутності оптимальної
доктринальної основи місцевого самоврядування, яка б
відповідала європейським принципам локальної демок-
ратії.

У контексті зазначеної проблеми актуалізується зав-
дання визначення місця інститутів прямої демократії у на-
ціональній моделі місцевого самоврядування.

В останній час поширеною стала думка, що сучасний
ступінь розвиненості політичних комунікацій, надаючи кож-
ному окремому громадянинові безпрецедентні умови для
доступу до інформації і засобів вираження індивідуальної
політичної волі, на технічному рівні робить можливим замі-
ну представницьких форм демократії — прямою, причому,
на будь-якому, навіть нелокальному рівні.

За визначенням Європейської хартії місцевого самовря-
дування місцеве самоврядування здійснюється як виборни-
ми та виконавчими органами, так і безпосередньо територ-
іальними громадами шляхом використання різних форм
прямої демократії.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
визначає, що жителі територіальної громади повинні мати
реальну можливість у вирішенні суспільних справ, яка може
бути реалізована в процесі:

— проведення місцевого референдуму;
— дорадчого опитування громадян;
— виборів органів і посадових осіб територіальної гро-

мади;
— загальних зборів громадян за місцем проживання;
— місцевих ініціатив;
— громадських слухань;
— звернень до органів і посадових осіб місцевого са-

моврядування
Класик соціології Макс Вебер визначив умови, що не-

обхідні для реалізації принципів прямої демократії [11]:
— сфера застосування має бути локальною, кількість

членів спільноти тією чи іншою мірою — обмеженою;

— соціальні запити членів спільноти не повинні мати
суттєвих розбіжностей;

— шляхи й засоби реалізації демократичних процедур
не повинні вимагати надмірних зусиль.

Однак можливість застосування таких засобів ще не
передбачає ні їх високої результативності, ні масового ви-
користання громадянами. Світовий досвід свідчить, що слід
дуже обережно ставитися до аргументів щодо переваг "осу-
часненої" прямої демократії, її функціонального домінуван-
ня над демократією представницькою, тому, що більшість
громадян не має для цього ні достатнього часу, ні належної
інформованості, ні компетентності.

Проте ефективним рішенням на соціальний запит щодо
розширення прямої демократії стала концепція партисипа-
тивної демократії (демократії участі). Автор концепції Бен-
джамен Барбер визначав її як спосіб примирення інтересів
більшості і меншості на основі консенсусу, який забезпечує
стабільність політико-правової системи, а також як су-
купність практик залучення громадян до розробки, прийнят-
тя і контролю за виконанням управлінських рішень на всіх
рівнях [12].

Демократія участі, так би мовити, — напівпряма форма
народовладдя, яка, на відміну від прямих форм, не створює
альтернативу обраним представникам громади, а є допов-
ненням і коригування представницької демократії, не зачі-
паючи, однак, прав на прийняття рішень самими виборними
органами.

Наведемо декілька прикладів застосування практик
партисипативної демократії у світі [13,14].

Швеція є країною з традиційно розвиненою системою
прямої демократії. Закон 1862 р. встановлював, що при
здійснені місцевого самоврядування громади можуть зро-
бити вибір між представницькими муніципальними органа-
ми і прямими зборами. У багатьох (якщо не в більшості) з
2500 муніципалітетів загальноприйнятою формою прийнят-
тя рішень були прямі громадські збори. У 1974 р. відбу-
лась реформа, яка припинила традицію прямої місцевої де-
мократії і вибори представницького органу стали обов'яз-
ковими. Згодом, у 1991р. пряма демократія повернулась у
партисипативних формах. Зокрема законодавчо була виз-
начена процедура консультативних місцевих референ-
думів, а також запроваджена практика формування кон-
сультативних громадських рад споживачів муніципальних
послуг, які опікуються питаннями дитячих садків, шкіл, ліка-
рень тощо. Наразі такі інструменти локальної демократії
використовуються у переважній більшості швецьких муні-
ципалітетів.

Франція є типовою країною з континентальною мо-
деллю місцевого самоврядування, де ще з якобінських
часів панує представницька демократія, а мер призна-
чається політичною більшістю муніципалітету. В резуль-
таті політичних дискусій щодо необхідності децентралі-
зації у 1992 р. був запроваджений інститут консультатив-
ного референдуму. Подальший процес розвитку парти-
сипативної демократії, що відбувався у Франції дуже обе-
режно, реалізувався у прийнятті у 2002 р. "Закону про
демократію сусідства", який давав право місцевим гро-
мадам, а великі громади — зобов'язував, створювати три-
сторонні дорадчі комітети з питань комунальних послуг.
До їх складу входять депутати муніципалітету, представ-
ники громадськості та представники підприємств, які на-
дають послуги.

Однією з маловживаних форм безпосередньої демок-
ратії є відкликання виборних осіб. Інститут відкликання ви-
ник досить давно, але в у ХХ ст., зокрема, у Європі застосо-
вується лише у окремих кантонах Швейцарії і деяких зем-
лях Німеччини. Суттєво, що сучасне застосування відкликан-
ня обмежується лише виборними особами місцевого само-
врядування. Цікаво також те, що у політичній системі Японії,
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яка завдяки стрімкій демократичній модернізації стала од-
ною з провідних держав світу, відкликання виборних осіб
місцевого самоврядування є діючою політичною практикою.
Більше того, відкликання є чи не єдиною визначеною японсь-
ким законодавством діючою формою прямої демократії
(крім виборів).

Отже, з наведених тут навіть небагатьох прикладів мож-
на зробити висновок про ефективність і сучасність інститутів
прямої демократії, зокрема, партисипативних форм, що
безумовно необхідно враховувати при запровадженні мун-
іципальної реформи у Україні.

ВИСНОВКИ
Безпосередня і представницька форми демократії од-

наково необхідні сучасному суспільству. Безпосередня де-
мократія є єдиним способом формування представницьких
демократичних органів. У той же час без представницької
демократії безпосередня демократія не може охопити знач-
ну частину владних функцій.

Муніципальна реформа, яка відноситься до числа пріо-
ритетів державної політики у сфері забезпечення стабіль-
ності та функціональності системи публічного управління в
Україні, повинна враховувати, що засоби, які дають змогу
громадянам безпосередньо здійснювати публічну владу
мають виняткове значення.

Саме через форми безпосередньої та партисипативної
демократії громадяни беруть результативну участь у публі-
чному врядуванні. Розвиненість і оптимальне співвідношен-
ня цих форм є необхідною передумовою і чинником демок-
ратичного врядування.

Подальші дослідження у даному напрямі необхідно зо-
середити на аналізі умов відновлення та інституалізації тра-
диційних форм прямої демократії в різних державах, пере-
дусім — європейських; а також на умовах, які сприяють
трансформації традиційних форм в "осучаснені" форми пря-
мої демократії, зокрема — партисипативні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом відбулись суттєві зміни у сфері розроб-

ки та обігу лікарських засобів, регулювання цих процесів. У
світі та в Україні з'явились нові законодавчі підходи до
здійснення фармаконагляду, впроваджуються нові методи
отримання інформації з безпеки ліків, удосконалюються
підходи до проведення раціональної фармакотерапії, ство-
рення та впровадження медико-технологічних документів на
базі доказової медицини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку та реформування сфери охорони здо-
ров'я та її законодавчого забезпечення вже стало предме-
том розгляду багатьох дослідників. Серед них слід назвати
М. Білинську, З. Гладуна, Л. Жаліло, А. Заєць, Н. Кризіну,
О. Мартинюк, В. Москаленка, В. Пашкова, Я. Радиша, І. Рож-
кову, І. Солоненка, Н. Янюк та інших науковців. Питання
безпеки медичного застосування лікарських засобів в
Україні досліджують О. Матвєєва, О. Вікторов, В. Бліхар,
І. Логвіна, В. Яйченя, Д. Полякова та ін.

Серед невирішених повністю частин загальної пробле-
ми є недостатність досліджень нормативно-правового ре-
гулювання діяльності у сфері лікарських засобів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Метою статті є аналіз нормативно-правових аспектів
діяльності у сфері лікарських засобів та визначення шляхів
удосконалення нормативно-правового забезпечення такої
діяльності на сучасному етапі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Правовідносини, пов'язані із створенням, реєстрацією,

виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських
засобів регулюються законом України "Про лікарські засо-
би" [1].

Сучасна нормативно-правова база (закони, підзаконні
акти у формі постанов Уряду, наказів Міністерства охорони
здоров'я України (МОЗ) тощо) стосовно діяльності у сфері
лікарських засобів налічує значну кількість документів (табл.
1).

Законодавство України про формулярну систему, окрім
зазначених законів, включає накази Міністерства охорони
здоров'я України (МОЗ), зокрема [2]:

— "Про створення формулярної системи забезпечення
лікарськими засобами закладів охорони здоров'я" від
22.07.2009 № 529;

— "Про затвердження складу Центрального формуляр-
ного комітету Міністерства охорони здоров'я України" від
12.02.2013 № 111;

— "Про затвердження Порядку проведення моніторин-
гу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціона-
рах закладів охорони здоров'я" від 24.07.2009 № 531;

— "Про затвердження Концепції розвитку фармацев-
тичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011—
2020 роки" від 13.09.2010 р. № 769;

— "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
моніторингу та оцінки дієвості формулярної системи на етапі
її впровадження" від 28.10.2010 № 918;

— "Про затвердження Концепції управління якістю ме-
дичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на пе-
ріод до 2020 року" від 01.08.2011 р. № 454;
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— "Про затвердження Галузевої програми стандарти-
зації медичної допомоги на період до 2020 року" від
19.09.2011 р. № 597.

Державна політика у сфері створення, виробництва,
контролю якості та реалізації лікарських засобів спрямо-
вується на підтримку наукових досліджень, створення та
впровадження нових технологій, а також розвиток вироб-
ництва високоефективних та безпечних лікарських засобів,
забезпечення потреб населення ліками належної якості та в
необхідному асортименті шляхом ведення Державного реє-
стру лікарських засобів України із забезпеченням публіч-
ного доступу до нього осіб, здійснення відповідних загаль-
нодержавних програм, пріоритетного фінансування, надан-
ня пільгових кредитів, встановлення податкових пільг тощо
[1].

Законодавством України врегульовуються питання
підвищення якості лікарських засобів. Так, законами Ук-
раїни внесено зміни до деяких законів України у сфері охо-
рони здоров'я щодо посилення контролю за обігом
лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального
дієтичного споживання, функціональних харчових про-
дуктів та дієтичних добавок; щодо ліцензування імпорту
лікарських засобів та визначення терміна "активний фар-
мацевтичний інгредієнт"; щодо посилення відповідальності
за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських
засобів [3—5].

ВООЗ визначає фармаконагляд як наукову галузь та
практичну діяльність, що пов'язана з виявленням, оцінкою,
розумінням та профілактикою несприятливих негативних
наслідків або будь-яких інших проблем, пов'язаних з
лікарськими засобами (ВООЗ, 2004). Здійснення нагляду за
безпекою лікарських засобів при їх медичному застосуванні
є одним з основних напрямів у реалізації національної по-
літики щодо ліків в усіх країнах світу [6].

Основними напрямами роботи системи фармаконагляду
є:

— здійснення збору, аналізу та узагальнення інформації
про безпеку, побічні реакції та відсутність ефективності
лікарських засобів;

— підготовка пропозицій для МОЗ України про повну
або часткову заборону лікарського засобу, внесення допов-

нень або змін до інструкції для медичного застосування
лікарського засобу;

— проведення спеціалізованої експертної оцінки пере-
реєстраційних матеріалів з безпеки ЛЗ та матеріалів, що
подаються на зміни;

— здійснення контролю за функціонуванням фармако-
нагляду у системі охорони здоров'я і заявника;

— інформаційне та методичне забезпечення системи
охорони здоров'я з питань безпеки лікарських засобів, про-
ведення просвітницької роботи.

Система фармаконагляду в Україні функціонує з 1996
р. Здійснення фармаконагляду в Україні врегульовано на-
казом МОЗ України від 27 грудня 2006 року № 898 "Про
затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними
реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного
застосування" [7]. Цей документ гармонізований з міжна-
родними підходами до здійснення фармаконагляду (ВООЗ)
та європейським законодавством (Директива Європейського
Парламенту та Ради ЄС від 06.11.2001 № 2001/83 ЄС).

Але наявність значної нормативно-правової бази з ре-
гулювання діяльності у сфері лікарських засобів в Україні
не в повній мірі забезпечує доступність медичної допо-
моги. Фінансово-економічна криза, зростання цін на ліки,
продукти харчування, енергоносії суттєво загострили про-
блеми, пов'язані з наданням населенню України медич-
ної допомоги, забезпеченням її доступності та належної
якості.

Відповідно до звіту Міністерства охорони здоров'я Ук-
раїни "Результати діяльності галузі охорони здоров'я Ук-
раїни: 2013 рік" загальний обсяг фінансування охорони здо-
ров'я щорічно збільшується, за 13 років із 2000 по 2013 рр.
розмір фінансування сфери охорони здоров'я зріс у номі-
нальному вимірі більше ніж у десятеро (у 2000 р. — 4,8 млрд
гривень, у 2013 р. — 53,8 млрд гривень) [8]. Проте таке
збільшення бюджетного фінансування сфери охорони здо-
ров'я пов'язане переважно з необхідністю підвищення за-
робітної плати медичним працівникам, зростанням цін на
медичні препарати, витрати на харчування і енергоносії. У
2013 році питома вага видатків на охорону здоров'я в за-
гальному обсязі ВВП склала 3,4%, коли в Європейських
країнах цей рівень складає 8%.

Таблиця 1. Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері лікарських
засобів

Нормативно-правовий акт Положення нормативно-правового акту Примітки 

Конституція України визначає право на охорону здоров'я, медичну допомогу та 

медичне страхування 

стаття 49  

Закон України «Основи законодавства України 

про охорону здоров'я» 

визначає положення про медичну і фармацевтичну діяльність вiд 19.11.1992 № 2801-

XII, розділ Х 

Закон України «Про лікарські засоби» регулює правовідносини, пов'язані із створенням, реєстрацією, 

виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських 

засобів, визначає права та обов'язки підприємств, установ, 
організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері 
органів виконавчої влади і посадових осіб 

від 04.04.96 № 123/96-

ВР 

Указ Президента України «Про затвердження 

Положення про Державну службу України з 
лікарських засобів» 

Держлікслужба України створена для забезпечення реалізації 
державної політики у сферах контролю якості та безпеки 

лікарських засобів 

п.1 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 

державної реєстрації (перереєстрації) 
лікарських засобів і розмірів збору за їх 

державну реєстрацію (перереєстрацію) » 

встановлює механізм проведення державної реєстрації 
(перереєстрації) лікарських засобів, у тому числі медичних 

імунобіологічних препаратів 

від 26.05.2005 

№ 376  

 

Постанова КМУ «Про порядок закупівлі 
лікарських засобів закладами та установами 

охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету» 

дозволяє Міністерству охорони здоров'я вносити зміни до 

зазначеного переліку за погодженням з Міністерством 

фінансів 

від 05.09.1996 

№ 1071 

Постанова КМУ «Про референтне 

ціноутворення на лікарські засоби та вироби 

медичного призначення, що закуповуються за 
кошти державного та місцевих бюджетів» 

затверджує порядок декларування зміни оптово-відпускних 

цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення 

від 02.09. 2014 № 240 

Постанова ВРУ «Про Рекомендації 
парламентських слухань на тему: «Про 

сучасний стан та перспективи розвитку 

фармацевтичної галузі України»  

про розгляд учасниками слухань питання щодо сучасного 
стану та перспектив розвитку фармацевтичної галузі України 

 

від 06.10.2011 № 3901-
VI  
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За результатами досліджень основною причиною недо-
ступності окремих видів медичної допомоги є занадто висо-
ка вартість ліків, медичних товарів і послуг охорони здоро-
в'я. Серед домогосподарств, у складі яких були особи, які
потребували медичної допомоги, але не змогли її отримати,
81 % респондентів повідомили про випадки неможливості
придбання необхідних, але занадто дорогих ліків. Така си-
туація склалася у кожному шостому пересічному домогос-
подарстві. Лише 4—5% витрат, необхідних для медикамен-
тозного забезпечення сфери охорони здоров'я, покриваєть-
ся за рахунок бюджету — всі інші витрати відбуваються за
рахунок пацієнтів [9].

Отже, можливим і найбільш реальним варіантом покра-
щення і виправлення цієї ситуації може бути введення за-
гальнообов'язкового медичного страхування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, основні висновки проведеного досліджен-

ня полягають у тому, що нормативно-правове регулювання
діяльності у сфері лікарських засобів в Україні здійснюєть-
ся значною кількістю нормативно-правових актів різного
рівня (закони, постанови, накази тощо).

Актуальними завданнями для медичної галузі залиша-
ються вироблення та узгодження чітких рекомендацій
щодо правових засад унормування діяльності у сфері
лікарських засобів в Україні на законодавчому рівні. Не-
обхідним є прийняття нової редакції закону України "Про
забезпечення лікарськими засобами і виробами медично-
го призначення в Україні", що дозволить забезпечити кон-
ституційні права громадян України на отримання безоплат-
ного медикаментозного забезпечення як складової медич-
ної допомоги, визначення додаткових джерел фінансуван-
ня системи охорони здоров'я, створення механізмів, умов
для введення та розвитку обов'язкового медичного стра-
хування.

Розвиток нормативно-правових засад регулювання
діяльності у сфері лікарських засобів забезпечується шля-
хом врегулювання суспільних відносин у системі забезпе-
чення лікарськими засобами та виробами медичного при-
значення, встановлення загальних правил їх фінансування,
визначення державних гарантій щодо обсягів та критеріїв
якості лікарських засобів і медичних препаратів, які нада-
ються пацієнтам.

Перспективи подальших розвідок стосуються за-
провадження в Україні страхування забезпечення лі-
карськими засобами і виробами медичного призначен-
ня.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Інвестиції відіграють найважливішу роль у підтримці та

нарощуванні економічного потенціалу країни. Це, в свою
чергу, сприятливо позначається на діяльності підприємств,
веде до збільшення валового національного продукту, підви-
щує активність країни на зовнішньому ринку. Сучасна вітчиз-
няна ділова середа не є досить сприятливою для залучення
інвестицій в реальну економіку. Інвестиційні ресурси роз-
поділяються між регіонами вкрай нерівномірно, в основно-
му концентруючись у великих містах і багатих природними
ресурсами регіонах. Решта регіонів і більша частина пере-
робних галузей не мають можливості використовувати інве-
стиційний потенціал.

Інвестиційній діяльності відводиться ключове місце в
процесі проведення великомасштабних політичних, еконо-
мічних і соціальних перетворень, спрямованих на створен-
ня сприятливих умов для сталого економічного зростання.

УДК 336.581.1
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докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України
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ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
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У статті досліджується одна з нових концептуальних форм сучасної інвестиційної політики,

яка сприяє потужному поштовху для динамічного розвитку національної економіки. Доводить-

ся необхідність вироблення нових підходів до формування державної інвестиційної політики,

адже сучасна політика держави не забезпечує ефективного механізму організації інвестицій-

ної діяльності. Робляться висновки про доцільність закріплення принципів державно-приват-

ного партнерства у державних і регіональних стратегіях соціально-економічного розвитку дер-

жави і регіонів та створення для цього сприятливого інституційного середовища.

This article examines one of the new conceptual forms of modern investment policy that promotes

a powerful impetus for the dynamic development of the national economy. The necessity to develop

new approaches to the formation of the state investment policy, as a modern state policy does not

provide an effective mechanism for the investment activities. The author conclusions about the

advisability of fixing the principles of public-private partnership in national and regional strategies

for socio-economic development of the state and the regions and the creation of an enabling

institutional environment.
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З позиції сутності реформування економіки проблема підви-
щення інвестиційної активності та поліпшення інвестиційного
клімату є однією з вузлових.

В економіці ринкового типу господарюючі суб'єкти самі
приймають рішення про здійснення інвестицій. При цьому
економічні агенти фінансують капіталовкладення або само-
стійно, або за рахунок запозичення коштів на фінансових
ринках на конкурентній основі. Головними критеріями не-
обхідності інвестицій є зростання ефективності виробницт-
ва і максимізація прибутку. До того ж технологічні зміни в
стані базових галузей вимагають великих капіталовкладень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сучасна політика держави не забезпечує ефективного

механізму організації інвестиційної діяльності. Це зумовлює
необхідність вироблення нових підходів до формування
державної інвестиційної політики.

THE CONCEPTUAL APPROACHES TO REFORM OF INVESTMENT POLICY IN UKRAINE
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Рис. 1. Структура сфер діяльності
в рамках договорів концесії

Складено автором.

Останнім часом у зарубіжній і вітчизняній літературі
приділяється багато уваги дослідженню інституціональним
аспектам відносин між державою і приватним сектором,
розвитком державно-приватного партнерства. Багатоас-
пектні проблеми взаємодії інститутів влади і приватного
підприємництва аналізувалися з різних позицій. Зокрема,
проблемам інституціональних відносин між державою і при-
ватним сектором присвячені праці О. Амоши, В. Дементьє-
ва, А. Гриценка, В. Сікору, А. Чухна та ін. Проблеми взає-
модії держави і бізнесу аналізувалися у працях таких уче-
них, як Т. Барнеков, Р. Бойл, В. Варнавський, Т. Єфименко,
Я. Кузьмінов, М. Мейер, Д. Річ, М. Ролль, Л. Фабіус, А. Фер-
беке та ін.

Проте більш детального вивчення та опрацювання потре-
бують питання вдосконалення інвестиційної політики та по-
шуку її нових форматів. Отже, метою наукового досліджен-
ня є дослідження однієї з нових концептуальних форм сучас-
ної інвестиційної політики, яка б сприяла потужному поштов-
ху для динамічного розвитку національної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛИ РЕЗУЛЬТАТИ
Враховуючи особливу важливість нарощування інвес-

тиційного потенціалу української економіки, вважаємо за
необхідне будувати інвестиційну політику за наступними
принципами:

— послідовна децентралізація інвестиційного процесу
шляхом розвитку різноманітних форм власності, підвищен-
ня ролі внутрішніх (власних) джерел накопичень підприємств
для фінансування їх інвестиційних проектів;

— державна підтримка підприємств за рахунок центра-
лізованих інвестицій при перенесенні центру ваги із безпо-
воротного бюджетного фінансування на кредитування на
поворотній і платній основі;

— розміщення обмежених централізованих капітальних
вкладень і державне фінансування інвестиційних проектів
виробничого призначення здійснювати строго у відповід-
ності із прийнятими державними цільовими програмами і
виключно на конкурсній основі;

— посилення державного контролю за цільовим витра-
чанням коштів державного бюджету, які направляються на інве-
стиції у формі безповоротного фінансування і кредитування;

— значне розширення практики спільного (дольового)
державно-комерційного фінансування інвестиційних про-
ектів, в тому числі, із залученням капіталів із країн СНД і
приватного бізнесу;

— вдосконалення нормативної бази з метою покращен-
ня інвестиційного клімату і створення ефективної ринкової
інфраструктури.

Перехід на ці принципи формування інвестиційної полі-
тики вимагатиме посилення державного регулювання інве-
стиційної діяльності.

Кошти державного бюджету повинні забез-
печувати:

— мінімальний рівень розвитку галузей і ви-
робництв, не привабливих з точки зору ринко-
вих критеріїв, але необхідних для функціонуван-
ня економіки відсталих регіонів і, перш за все,
галузей життєзабезпечення населення, а також
традиційно орієнтованих на загальнодержавні
потреби;

— розробку і впровадження новітніх видів
техніки і технологій, які дають ефект лише у
віддаленій перспективі, але мають визначальне
значення для вдосконалення структури вироб-
ництва відсталих регіонів, загального оздоров-
лення економічної ситуації і зняття гостроти
соціальних проблем;

— збереження і відтворення інтелектуаль-
ного потенціалу відсталих регіонів, не виключа-

ючи його тимчасову переорієнтацію на вирішення поточних
завдань щодо виходу із кризового стану;

— розвиток галузей, здатних у подальшому дати імпульс
створенню суміжних підприємств і припливу приватного ка-
піталу (електроенергетика, імпортозамінюючі виробництва
тощо).

Багато проблем у сфері реалізації взаємних інтересів
держави і бізнесу, зокрема питання низької інвестиційної
привабливості того чи іншого сектору економіки, чи окре-
мого інвестиційного проекту знаходяться не в економічній
чи правовій площині, а у політичній. Найпершим кроком має
бути проголошення принципів партнерства на політичному
рівні. Держава на вищому політичному рівні має оголосити
необхідність, можливість і готовність розвитку такого парт-
нерства. Держава має визнати, що державно-приватне парт-
нерство є ефективною формою взаємовідносин влади і
бізнесу в економічній і інших сферах суспільної діяльності,
спрямованих на забезпечення поступального розвитку сус-
пільства. При цьому повинні бути чітко визначені мета тако-
го співробітництва, сфера його дії, а також принципи, на яких
воно здійснюватиметься.

У залежності від трактування сутності партнерства до
його базових ознак відносять наступні [1]:

— сторонами державно-приватного партнерства є дер-
жава і приватний бізнес;

— взаємодія сторін закріплюється на офіційній, юри-
дичній основі;

— взаємодія сторін має рівноправний характер;
— державно-приватне партнерство має чітко виражену

публічну, суспільну спрямованість;
— у процесі реалізації сторін на основі державно-при-

ватного партнерства консолідуються, об'єднуються ресур-
си і вклади сторін;

— фінансові ризики і затрати, а також досягнуті резуль-
тати розподіляються між сторонами у визначених наперед
пропорціях.

Формування та розвиток проектів державно-приватно-
го партнерства у світовій практиці відбувається на наступ-
них принципах [2]:

— пріоритетність інтересів держави, який означає, що
держава виступає замовником проекту і визначає основні
правила взаємодії з бізнесом;

— ефективний розподіл ризиків між сторонами, тобто
ризик має передаватись тій стороні, яка може ефективніше
ним управляти;

— політична підтримка держави, що означає існування
чіткої державної політики, яка є основою для вирішення всіх
спірних питань, які виникають у ході виконання проектів
державно-приватного партнерства;

— принципи прозорості, згідно з яким суспільство на
задоволення потреб якого спрямовані дії партнерів, має
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доступ до інформації відносно їх діяль-
ності;

— партнерський, рівноправний харак-
тер відносин між сторонами.

Економічний ефект для суспільства від
партнерств держави і приватного сектора
полягає в тому, що воно одержує якісніші
суспільні блага і послуги при зменшенні вит-
рат. Партнерства сприяють розвитку рин-
кових відносин, приватної ініціативи і при-
ватного підприємництва. Розвиток парт-
нерств являє собою переосмислення взає-
мовідносин держави і приватного сектора,
нові види організації діяльності, нові меха-
нізми регулювання.

Згідно з підходами Європейської
Комісії визначаються наступні основні ролі
приватного сектора у схемах ДПП [3]:

— формування спільних інвестиційних
ресурсів державного та приватного сек-
торів для досягнення суспільно-значущих
результатів;

— підвищення ефективності викорис-
тання об'єктів державної власності на ос-
нові підприємницької мотивації;

— створення нових методів управлін-
ня;

— створення доданої вартості для спо-
живачів і суспільства в цілому;

— забезпечення кращого визначення
потреб і оптимальне використання ре-
сурсів.

Державно-приватне партнерство здат-
не забезпечити також додаткові переваги,
які полягають у:

— зменшенні собівартості проектів;
— ефективному розподілі ризиків;
— удосконаленні систем управління;
— поліпшенні якості послуг населенню;
— підвищенні прибутковості проектів;
— удосконаленні державного управління;
Об'єднання фінансових ресурсів державного і приват-

ного сектору дозволяє ефективніше вирішувати економічні
і соціальні завдання. Причому, від такого об'єднання у формі
ДПП виграють і бізнес і держава. Зрештою це служить підви-
щенню якості життя населення і посиленню конкурентосп-
роможності економіки.

Основа успішності об'єднання фінансових ресурсів у
концепції ДПП полягає в тому, що і держава, і приватний
сектор мають свої спеціалізації діяльності і свої переваги,
при об'єднанні яких формується ця кооперація і створюєть-
ся ефект синергії.

З'являється можливість ефективніше працювати і дося-
гати кращих результатів, насамперед у сфері інфраструк-
тури.

На розвиток процесу об'єднання фінансових ресурсів
держави і приватного сектору впливають два різноспрямо-
ваних фактори: нестача державних фінансових ресурсів і
наявність ресурсів у бізнесу. З одного боку, в Україні і навіть
у розвинених країнах держава не має достатніх фінансових
ресурсів, щоб в повному обсязі створювати модернізувати,
розширювати і обслуговувати інфраструктуру, що знахо-
диться у власності держави.

Потреби у сучасних і якісних інфраструктурних об'єктах
постійно зростають. Разом з тим держава має можливість
забезпечення сприятливих для приватного сектора умов для
розвитку інфраструктурних проектів, наприклад, відведен-
ня землі для спорудження об'єктів інфраструктури, видача
ліцензій, а також сприяння через застосування різних фінан-

сових інструментів — надання державних гарантій, субсидій,
пільгових кредитів та ін.

З другого боку, приватний бізнес має значні фінансові
ресурси, які є мобільнішими ніж державні; він часто випе-
реджає державний сектор у технічних і технологічних ново-
введеннях. Однак для нього часто ускладнений доступ до
тих сфер, які традиційно вважаються державними, або ри-
зики діяльності виявляються дуже високими.

З точки зору держави об'єднання фінансових ресурсів
державного та приватного секторів дозволяє вирішувати
цілий ряд важливих завдань:

— підвищення ефективності розбудови і управління
інфраструктури; витрачання державних фінансових ресурсів
в сучасних умовах задля їх економії в майбутньому;

— концентрація інвестицій у ключових для суспільства
проектах; передача значної частини ризиків до приватного
сектора; стимулювання інноваційної діяльності через меха-
нізми конкуренції.

Партнерство бізнесу і влади дозволяє істотно збільши-
ти шанси на успіх при реалізації крупних проектів. Об'єднан-
ня ресурсів і справедливий розподіл ризиків між сторонами
партнерства дозволяють активно залучати інвестиції для
реалізації суспільно і соціально значущих проектів, багато
з яких навряд чи могло бути реалізованим без об'єднання
зусиль приватного і державного секторів.

ДПП дозволяє не просто реалізовувати проект, але ре-
алізовувати його якісно, вводити його в строк, без затри-
мок, це дозволяє підвищити якість державних послуг насе-
ленню і значно збільшити ефективність управління інфра-
структурою, що сприяє ефективному розвитку об'єктів дер-
жавного майна. При цьому механізми ДПП дозволяють ус-
пішно використовувати досвід і професіоналізм приватно-
го сектора при збереженні державного контролю над акти-

Регіони 

Сільські, селищні, районні ради, у яких укладено 

договори 

Кількість 

договорів 

Сакський (Вересаївська, Веселовська, Виноградівська, 

Воробйовська, Добрушинська, Зерновська, 

Іванівська, Кольцовська, Крайненська, Кримська, 

Молочненська, Орехівська, Охотниківська, 

Ромашкинська, Столбовська, Суворівска сільські 
ради) 

18 

Сімферопольський (Донська, Первомайська, Родниковська, 

Широківска сільські ради, Гвардейська, 

Школьненська селищні ради) 
16 

Роздольненський (Березовська, Ковильненська, Кукушкинська, 

Ручйовська, Серебрянська, Славновська, 

Слов’янська, Чорнишовська сільські ради, 

Роздольненська районна рада) 

10 

Чорноморський (Далековська, Кировська, Краснополянська, 

Красноярська, Медведєвська, Міжводненська¸ 

Новоіванівська, Новосельська, Чорноморська, 

сільські ради) 

9 

Первомайський (Абрикосовська, Алексеєвська, Кормовська, 

Первомайська, Сусанинська, Чорновська сільські 
ради) 

6 

Білогорський (Зеленогірська, Криничненська сільські ради, 

Зуйська селищна рада) 
3 

Бахчисарайський (Красномакська сільська рада) 1 

Красногвардейський (Котельниківська сільська рада) 1 

Ленінський (Калинівська сільська рада) 1 

Нижньогорський (Михайлівська сільська рада) 1 

Разом:  53 66 

 

Таблиця 1. Концесійна діяльніcть на території
Автономної Республіки Крим

Складено автором.
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вами. Спільна робота бізнесу і влади в реалізації
проектів ДПП сприяє розвитку новаторських
форм проектного фінансування, стимулює
підприємницьке мислення і сприяє впроваджен-
ню передових методів управління в органах вла-
ди. Все це сприяє розвитку діалогу між бізне-
сом і владою в різних сферах.

Держава формує інституціональне середо-
вище партнерств, зокрема у сфері створення,
регулювання і контролю діяльності партнерств,
розробляє стратегії і принципи, на яких будують-
ся відносини бізнесу з суспільством і владою в
рамках партнерських відносин. У той же час ме-
ханізми державного регулювання застосовують-
ся в залежності від галузі, типу партнерства, його
форми, соціально-економічної значимості про-
ектів і інших чинників.

Найбільш розвинутою формою державно-
приватного партнерства є концесії. Така форма
партнерства має довгостроковий характер (40—50 років),
що дозволяє сторонам здійснювати стратегічне прогнозу-
вання та планування свої діяльності, та надає можливість
диверсифікувати ризики між всіма приймаючими участь сто-
ронами, завдяки чому суттєво підвищується життєздатність
концесійних проектів. Бізнес матиме високу, а часто і повну
волю у прийнятті інвестиційних, адміністративно-госпо-
дарських та управлінських рішень. Регулююча функція за-
лишається за державною стороною. Концесії поєднують
елементи таких типів контрактів, як лізингові угоди та кон-
тракти на управління. Але, на відміну від зазначених кон-
трактів, співпрацюючи з державою на засадах концесії,
бізнес приймає на себе більшу частину ринкових на операц-
ійних ризиків. Відповідно до концесійної угоди, приватний
партнер має право використовувати інфраструктурний
об'єкт для надання послуг безпосередньо споживачам і от-
римує прибуток залежно від якості та кількості наданих по-
слуг. Приватна сторона (концесіонер) відповідає за утриман-
ня об'єкта в належному стані та, у разі необхідності,
здійснює його поновлення. Функція щодо фінансування, як
правило, також належить приватному сектору. Концесійні
угоди, на відміну від традиційних контрактів, повинні бути
довготерміновими. Чим більше строк дії контракту, тим при-
вабливішим для приватної сторони стає така форма бізне-
су, оскільки дозволяє покрити витрати капіталу та максимі-
зувати прибуток.

Завдяки концесії реалізуються проекти в сфері житло-
во-комунального господарства.

Мінекономрозвитку Криму провело моніторинг розвит-
ку концесійної діяльності на території автономії станом на
кінець IV кварталу 2013 року. Так, на 1 січня 2014 р. кількість
діючих договорів про передачу в концесію об'єктів кому-
нальної власності зросла на 10% і склало 66 (на 01.09.2013
— 60), в т.ч. 23 з надання комплексних послуг (на 01.09.2013
— 17).

Основними об'єктами, переданими в концесію, як і ко-
лись, залишаються інженерні мережі (водопостачання, во-
довідведення, очищення стічних вод), а також об'єкти з на-
дання послуг з обслуговування житлового фонду, збиран-
ня та вивезення твердих побутових відходів (рис. 1).

Договори укладено 53 місцевими радами (на 01.09.2013
— 47) в 10 районах Криму (Бахчисарайському, Білогірсь-
кому, Красногвардійському, Ленінському, Нижньогірсько-
му, Первомайському, Роздольненському, Сакському,
Сімферопольському і Чорноморському).

У розрізі регіонів концесійна діяльність представлена
наступним чином (табл. 1, рис. 2).

На початок 2014 року в автономії налічується 18 перс-
пективних об'єктів (на 01.01.2013 — 31), пропонованих для
реалізації проектів у сфері державно-приватного партнер-
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Рис. 2. Кількість договорів концесії та кількість об'єктів,
пропонованих для передачі в концесію,

на території АР Крим
Складено автором.

ства. З них 8 — місцевого значення, в т.ч. 2 — на умовах
концесії.

Такий моніторинг розвитку концесійної діяльності на те-
риторії автономії (в регіональному розрізі діючих концесій-
них договорів, укладених щодо об'єктів комунальної влас-
ності) проводиться Міністерством економічного розвитку і
торгівлі Автономної Республіки Крим щокварталу.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висно-

вок, що для розвитку державно-приватного партнерства
необхідно: закріплення принципів ДПП у державних і регіо-
нальних стратегіях соціально-економічного розвитку дер-
жави та регіонів; створення сприятливого інституційного се-
редовища ДПП; розробка і удосконалення його норматив-
но-правової бази; забезпечення державної підтримки і га-
рантій держави партнерам з приватного сектору; створення
державного органу з питань ДПП.

Головним спрямуванням нормативно-правового забез-
печення має бути незмінність форми власності та цільового
призначення об'єкта, який споруджується, модернізується
чи управляється за допомогою механізмів ДПП, протягом
усього строку партнерства; справедливий розподіл ризиків,
пов'язаних з виконанням договорів ДПП; справедливий роз-
поділ прибутку між державою та приватним сектором.
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ВСТУП
Після проголошення незалежності України відбу-

вається розбудова якісно нової системи органів держав-
ної влади. Сфера енергетики в цілому та відновлюваль-
ної енергетики зокрема не залишена осторонь процесу
регламентації питань державного регулювання. Орга-
ни державної виконавчої влади, які наділені певними
державно-владними повноваженнями у цій важливій
сфері суспільного і державного життя, є складовою ча-
стиною державного механізму. Проте й вони становлять
окрему систему, яка в комплексі з організаціями, зако-
нодавчими і нормативними актами, використовуваними
методами управління і регулювання енергетики в ціло-
му та відновлювальної енергетики зокрема, і формує
єдиний інституційний механізм державного регулюван-
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ня досліджуваної сфери. Цей механізм за період неза-
лежності України зазнав чималих перетворень та знач-
них реформувань.

Питання дослідження механізмів державного управ-
ління у своїх працях розглядали як вітчизняні (В. Авер'я-
нов, Н. Єсипчук, М. Круглов, Н. Нижник, Г. Атаманчук,
В. Афанасьєв, Є. Григоніс, Л. Григорян, Л. Юзьков,
Г. Одінцова, Ю. Тихомиров), так і російські (А. Жирно-
ва, М. Корнєва, Г. Леснікова, О. Фоміна) учені. Теоре-
тичні питання інституційного механізму, їх зміст і зав-
дання, критерії ефективності також знайшли своє відоб-
раження у дослідженнях зарубіжних вчених, серед них:
О. Уільямсон, К. Менгер, Д. Норт, вітчизняні дослідни-
ки В. Адамик, А. Олійник, Л. Корнійчук, А. Маслова,
А.Нестеренко. Проте недостатньо вивченим залишаєть-
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ся вивчення інституційного механізму саме сфери
відновлювальної енергетики України, питання інститу-
ційних перетворень на вітчизняному грунті, формуван-
ня дієвих інститутів та інституційних механізмів на дер-
жавному, регіональному рівнях тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідження інституційного механізму державного

регулювання відновлювальної енергетики України, ста-
ну, в якому наразі перебувають державні органи та ус-
танови досліджуваної сфери та нормативно-правове за-
безпечення структурної побудови цього механізму є ак-
туальним і у контексті європейської інтеграції, внаслі-
док реалізації положень міждержавних договорів,
тощо. Відсутність чітко організованого та ефективно
функціонуючого комплексного механізму державного
регулювання, без якого будь-які системні реформуван-
ня не видаються можливими, оскільки будь-який роз-
виток реалізується через систему механізмів, спричи-
нили певною мірою зниження ефективності державно-
го регулювання і його неспроможності забезпечити пе-
рехід суспільства до якісно нового стану.

Відповідно, головним завданням сьогодення постає
ефективне формування політичних, інституційних, пра-
вових, організаційних та економічних механізмів у
кожній сфері економіки країни. Актуальність зазначе-
ного питання у досліджуваній сфері енергетики зокре-
ма обумовлюється і тим, що саме інституційний механізм
має принципове значення на шляху побудови демокра-
тичного державотворення, розбудови відновлювальної
енергетики, оскільки виступає цементуючою і формо-
утворюючою основою для становлення демократичної,
правової, соціальної держави та є головним базисом
ефективного державного регулювання зазначеної сфе-
ри.

РЕЗУЛЬТАТИ
Під час свідомого реформування ринкової еконо-

міки, адміністративної і політичної систем, яке наразі
відбувається в Україні, механізм і послідовність інсти-
туційних змін значною мірою передбачає саме імпорт
інститутів, які були запроваджені та добре себе заре-
комендували в країнах, які вже пройшли період рефор-
мування. Не можемо не зазначити, що використання
саме такого механізму інституційних змін є значно
складнішим і головним базисом цих змін є саме держа-
ва, її роль у цьому процесі є визначальною. Саме дер-
жава визнає законним та затверджує вибір найбільш
ефективної та оптимальної інституційної моделі, орган-
ізаційно-правового забезпечення та реалізації процесу,
контролю його ефективності та результативності, забез-
печення коригування та виправлення окремих вад чи
недоліків. Запорукою ефективності запровадження заз-
наченого механізму є саме принципова зміна траєкторії
розвитку інституційного механізму державного регу-
лювання. Імперативом сьогодення є "...повне інститу-
ційне оновлення для того, щоб унеможливити масштаб-
ну національну корупцію на всіх рівнях влади, перш за
все, у бюрократичній системі управління владою" [1].

Існує потреба в певній формалізації процедур орга-
нізації й залучення інститутів громадянського суспіль-
ства до розробки політики та здійснення управління з

метою забезпечення злагодженості, прозорості кон-
сультацій органів влади з громадськістю [2].

У досліджуваній нами сфері енергетики, з врахуван-
ням вищесказаного, доцільним, на нашу думку, є залу-
чення до процесу вдосконалення вже існуючих інсти-
туцій та інституційного механізму в цілому, а також до
розробки нормативно-правових актів, що стосуються
зазначеної сфери: інститутів громадської підтримки,
Громадської ради при Державному агентстві енерго-
ефективності і енергозбереження, представників Украї-
нської вітроенергетичної асоціації, вітчизняних та зару-
біжних інвесторів, усіх державних регулюючих органів
енергетичної сфери, Національної комісії, здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, представ-
ників бізнесових кіл, а враховуючи вступ України до
Енергетичного Співтовариства, також представників
Європейсько-Українського енергетичного агентства, ек-
спертного товариства, провідних аналітичних центрів та
дипломатичних місій в Україні, неурядових організацій,
Європейської комісії та Світового банку тощо.

З метою всебічного вивчення інституційного меха-
нізму саме сфери відновлювальної енергетики України,
питання інституційних перетворень на вітчизняному
грунті, формування дієвих інститутів та інституційних ме-
ханізмів та формулювання подальших пропозицій щодо
вдосконалення інституційного механізму ВЕ, розгляне-
мо більш детально основні органи державної влади та
державні установи у сфері енергетики України в ціло-
му, та відновлювальної — зокрема (данні представле-
но у вигляді таблиці 1).

Таким чином, до складу системи державних органів
та установ у сфері енергетики в цілому та зокрема від-
новлювальної енергетики відносяться:

— Міністерство енергетики та вугільної промисло-
вості;

— Рада національної безпеки і оборони (далі —
РНБО) України;

— Національна комісія, що здійснює регулювання
в сфері енергетики України (НКРЕ);

— Національне агентство з питань забезпечення
ефективного використання енергетичних ресурсів;

— Державна інспекція з експлуатації електричних
станцій і мереж;

— Державний комітет України з енергозбережен-
ня.

Крім державних органів управління енергетикою
України, зокрема і досліджуваною нами відновлюваль-
ною енергетикою України, створені та діють громадські
організації. Розглянемо декілька з них, які утворені і
функціонують на території України:

1. Агентство з відновлюваної енергетики (АВЕ) —
це неурядова організація, яка була заснована в січні
2003 року.

Правова форма організації — неприбуткова гро-
мадська організація. Дата офіційної реєстрації — 27
травня 2003 року.

Основні види діяльності Агентства з відновлюваної
енергетики:

 — підтримка захисту навколишнього середовища
за допомогою впровадження технологій в галузі віднов-
лювальної енергетики (енергія вітру, сонця, біомаси), а
також енергозбереження;
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Таблиця 1. Основні органи державної влади та державні установи у сфері енергетики України

Органи державної 
влади у сфері 

енергетики України 
Основні функції та завдання 

Президент України  Відповідно до Конституції України, Президент України є главою держави і в межах своїх повноважень здійснює загальне 
керівництво в енергетичній сфері. 
Здійснює загальне керівництво в енергетичній сфері через: створення, реорганізацію та ліквідацію органів виконавчої влади, 

визначення їх функцій та основних завдань; видачу указів та розпоряджень, що стосуються функціонування та розвитку ПЕК; 
визначення пріоритетів розвитку енергетичної галузі відображаючи її основи в щорічному посланні до Верховної Ради про 

внутрішнє і зовнішнє становище України; призначення (за поданням прем’єр-міністра) та звільнення з посад керівників міністерств, 

державних комітетів, інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють повноваження в енергетичній і суміжних сферах [3]  

Верховна Рада 
України  

Державно-управлінська та контрольна функції Верховної Ради України полягають у погодженні на призначення та звільнення з 
посади Президентом України голови Антимонопольного комітету України, голови Фонду державного майна України, які в межах 

своєї компетенції здійснюють контрольні функції щодо дотримання законності суб’єктами паливно-енергетичного комплексу 
України.  
Здійснює законодавче регулювання та парламентський контроль за функціонуванням органів державної виконавчої влади щодо 

виконання ними законів та завдань в енергетичній галузі; ухвалює концепції внутрішньої та зовнішньої політики держави в 
енергетичній сфері як на певний період часу, так і відносно міжнародної політики держави [4]; затверджує Державний бюджет та 
здійснює контроль за цільовим використанням коштів (забезпечення функціонування енергетичної галузі є фінансування з 
державного бюджету різноманітних енергетичних програм), тощо. Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 25 грудня 
2012 року № 11 - VII предметами відання Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 

є: розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики; 
розвиток ядерної енергетики та ядерної безпеки; функціонування ринків енергії та енергоносіїв; транспортування енергії та 
енергоносіїв; енергозбереження; нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 

 Кабінет Міністрів 

України 

Відповідно до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" від 27 лютого 2014 року № 794-VII: забезпечує здійснення 
внутрішньої та зовнішньої політики в енергетичній сфері; забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової 
політики у сферах енергетики, здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки, в тому числі 
енергетичної, спрямовує та координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади в енергетичній галузі. 
Робочим органом Кабінету Міністрів є Урядовий комітет з питань промислової політики та паливно-енергетичного комплексу  

Рада національної 
безпеки і оборони 

(далі – РНБО) 

України 

Відповідно до Конституції України РНБО очолює Президент України. РНБО України є координаційним органом з питань 
національної безпеки, в тому числі й енергетичної безпеки України. Відповідно до Закону України "Про Раду національної безпеки і 
оборони України" від 05 березня 1998 року № 183/98-ВР РНБО України виконує наступні функції щодо енергетичної безпеки: 

внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої та зовнішньої політики в сфері енергетичної безпеки і 
оборони; координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади в сфері енергетичної безпеки і оборони в 
мирний час, в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці 
України [5] 

Міністерство 
енергетики та 
вугільної 
промисловості 
України (далі – 

Міненерговугілля) 

 Відповідно до Указу Президента України "Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України" від 06 
квітня 2011року № 382/2011 є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України. Міненерговугілля України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та 
забезпеченні реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, 
торфодобувному та нафтогазовому комплексах (далі — паливно-енергетичний комплекс).  
Міненерговугілля України: визначає пріоритетні напрями розвитку паливно-енергетичного комплексу; забезпечує нормативно-

правове регулювання у паливно-енергетичному комплексі; узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 
до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України; інформує та надає 
роз'яснення щодо здійснення державної політики у паливно-енергетичному комплексі; формує прогнозний баланс електроенергії 
об'єднаної енергетичної системи України; затверджує державне підприємство, яке здійснює функції диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України; погоджує інвестиційні програми ліцензіатів із передачі та 
постачання електричної енергії; здійснює моніторинг ринку газу, нафти, нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і 
продуктів їх переробки тощо 

Національна 

комісія, що здійснює 
державне 
регулювання у сфері 
енергетики (далі – 

НКРЕ) 

 Відповідно до Указу Президента України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" від 

23 листопада 2011року № 1059/2011 утворено НКРЕ, яка є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України 
і підзвітним Верховній Раді України. НКРЕ є органом державного регулювання діяльності в енергетиці.Основними завданнями 
НКРЕ є: державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на 
суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках із 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі сфера теплопостачання); забезпечення проведення цінової і 
тарифної політики у сфері енергетики; сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів 
держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних 

монополій; захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у 

сфері електроенергетики тощо 

Національне 
агентство України з 
питань забезпечення 

ефективного 
використання 

енергетичних 
ресурсів (далі – 

НАЕР) 

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2006 року N 412 затверджено Положення про НАЕР з питань забезпечення 
ефективного використання енергетичних ресурсів, яке є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
координується Кабінетом Міністрів України. НАЕР є спеціально уповноваженим центральним органом иконавчої влади з питань 
забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження. 
Основними завданнями НАЕР є: проведення єдиної державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів 

та енергозбереження; забезпечення збільшення частки альтернативних видів палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв; 
створення державної системи моніторингу виробництва, споживання, експорту та імпорту енергоносіїв, удосконалення системи 

обліку та контролю за споживанням енергетичних ресурсів тощо  

Державна інспекція 

з експлуатації 
електричних 
станцій і мереж 

 

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" державний нагляд в електроенергетиці здійснює Державна інспекція з 
експлуатації електричних станцій і мереж (далі - Державна інспекція). Державна інспекція відповідно до завдань державного 

нагляду в електроенергетиці: проводить систематичну перевірку технічного стану об'єктів електроенергетики та організації їх 
експлуатації, періодичний технічний огляд зазначених об'єктів згідно з Правилами технічної експлуатації електричних станцій і 
мереж, здійснює контроль за виконанням Правил улаштування електроустановок, за усуненням виявлених порушень вимог 
нормативно-правових актів з питань електроенергетики; здійснює нагляд за наявністю, обліком та організацією виконання 
нормативно-правових актів з питань електроенергетики; надає НКРЕ за її запитом висновки щодо технічного стану енергетичного 
обладнання і мереж об'єктів електроенергетики для отримання ними ліцензій тощо  

Державний комітет 
України з 
енергозбереження 

(далі – 

Держкоменерго-
збереження) 

Указом Президента України № 666/95 створено Державний комітет України з енергозбереження. За ініціативою Комітету було 
створено підрозділи з енергозбереження в міністерствах та відомствах, а також в облдержадміністраціях, основними функціями яких 

є сприяння підвищенню ефективності роботи з питань раціонального використання та економного витрачання паливно-

енергетичних ресурсів. Державний комітет з енергозбереження працює над створенням законодавчої та нормативно-правової бази 
енергозбереження, формує регулюючі механізми стимулювання раціонального використання та економії паливно-енергетичних 
ресурсів і створення дієвого механізму енергозбереження 
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 — поширення відомостей по заощадженню енер-
горесурсів серед населення;

 — сприяння створенню та впровадженню екологі-
чно чистих і безпечних енергозберігаючих технологій
та технологій утилізації відновлюваної енергії;

 — виконання оцінок потенціалу відновлюваної
енергії, техніко-економічних обгрунтувань для демон-
страції економічних, екологічних та соціальних переваг
утилізації поновлюваних джерел енергії для суспільних
потреб;

 — консолідація зусиль громадських, політичних і
державних діячів, вчених, бізнесменів і т.д. [6].

До діяльності АВЕ залучаються найбільш досвідчені
українські експерти в області ВДЕ та енергоефектив-
ності. Серед клієнтів і партнерів АВЕ — українські та
міжнародні громадські організації та приватні компанії,
що займаються впровадженням проектів з відновлюва-
ної енергетики та енергоефективності, виробники об-
ладнання, консультанти, національні чи міжнародні гро-
мадські організації, енергетичні агентства, фонди і про-
грами.

За останні п'ять років Агентством з відновлюваної
енергетики були виконані наступні проекти:

1. Оцінка потенціалу утилізації метану на полігонах
ТПВ України (грант US EPA).

2. Вивчення потенціалу технологій анаеробного
зброджування в аграрному секторі України (грант US
EPA).

3. Оцінка потенціалу та моделювання газоутворен-
ня на полігонах ТПВ в Україні (грант US EPA).

4. Оцінка доцільності використання біогазу на
Рівненському полігоні ТПВ (грант US EPA).

5. Видання журналу українською мовою "Зелена
енергетика" тощо.

2. Всеукраїнський енергетичний комітет (ВЕК), який
був заснований у 1992 році та зареєстрований Міністер-
ством юстиції України. Основна мета Комітету — спри-
яння стабільному економічному розвиткові паливно-
енергетичного потенціалу України й мирному викорис-
танню всіх видів енергії з найбільшою віддачею для сус-
пільства.

Головні задачі ВЕК:
— сприяння підвищенню ефективності видобутку

енергоресурсів, виробленню і передаванню енергії,
збільшенню використання нетрадиційних джерел енергії;

— створення умов для ефективного використання
в Україні світових науково-технічних досягнень в області
ПЕК, для обміну досвідом, розвитку ділових і дружніх
контактів між спеціалістами та вченими;

— поширення інформації серед членів комітету й
енергетичної спільноти країни з питань функціонуван-
ня ПЕК, новим технологіям і впровадженню сучасного
устаткування, підвищенню професійних знань.

Членами ВЕК є 64 організації України, в тому числі
генеруючі компанії й окремі електростанції, енергопо-
стачальні компанії, вугільні шахти, підприємства нафто-
газового комплексу.

Очолює Всеукраїнський енергетичний комітет —
президент. Як правило, цю посаду займає віце-прем'єр-
міністр України [7].

Цей перелік громадських організацій не є вичерп-
ним. Як бачимо, протягом років незалежності України

система державних органів та громадських організацій
у сфері енергетики України в цілому, та зокрема у
відновлювальній енергетиці зазнала істотних змін іє
достатньо дієвою, проте на нашу думку, з метою більш
ефективного функціонування існуючого інституційного
механізму у сфері відновлювальної енергетики Украї-
ни, доцільним є створення окремого центрального орга-
ну виконавчої влади (Державного агентства з відновлю-
вальної енергетики та її розвитку) та його регіональних
представництв, який би виконував наступні функції:

1) забезпечення реалізації державної політики у
сфері відновлювальної енергетики України;

2) здійснення координації та контролю за розвит-
ком та впровадженням ВДЕ у галузях економіки краї-
ни;

3) здійснення заходів, спрямованих на підтримку
розвитку регіонів України у частині використання ВДЕ;

4) забезпечення реалізації державної політики у
сфері відновлювальної енергетики та її розвитку;

5) розробка пропозиції щодо вдосконалення зако-
нодавчих актів, актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, пропозиції з питань, що стосуються
сфери ВЕ, та в установленому порядку вносить їх на
розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів
України;

6) сприяння залученню вітчизняних та іноземних
інвестицій в розвиток сфери ВЕ України;

7) організація та проведення в Україні та за кордо-
ном презентацій, форумів з питань, віднесених до сфе-
ри діяльності даної установи;

8) участь у межах своїх повноважень у підготовці
пропозицій щодо формування і реалізації державної
енергетичної політики;

9) готує пропозиції щодо формування Державного
бюджету України і загальнодержавних програм еконо-
мічного та соціального розвитку України, Програми
діяльності Кабінету Міністрів України;

10) координація діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади, державних підприємств, ус-
танов та організацій щодо реалізації та впровадження
проектів у галузі ВЕ;

11) розробляє пропозиції та здійснює підготовку
проектів розвитку ВЕ;

12) узагальнення та оприлюднення в установленому
порядку результатів своєї діяльності, зокрема, з реалі-
зації проектів у сфері ВЕ;

13) утворення, реорганізація, ліквідація регіональ-
них центрів з відновлювальної енергетики та її розвит-
ку з метою підтримки та розвитку ВДЕ у регіонах, на-
дання суб'єктам господарської діяльності послуг, пов'я-
заних із підготовкою та реалізацією проектів, які перед-
бачають використання ВДЕ;

14) співробітництво у межах своїх повноважень із
міжнародними фінансовими організаціями, відомства-
ми іноземних держав, проведення переговорів, укладан-
ня з ними за дорученням Президента України або Кабі-
нету Міністрів України міжнародних договорів про у
межах спільних із міжнародними організаціями проектів
у галузі ВЕ;

15) запровадження відновлювальних технологій,
розвитку ВЕ, збільшення використання нетрадиційних
джерел енергії;
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16) консультування підприємств та організацій, а та-
кож усіх зацікавлених у запровадженні енергозберігаю-
чих і екологічно безпечних технологій енергії, ВДЕ сторін;

17) консультаційна та інженерна робота в галузі енер-
гетичного використання біомаси (деревини, соломи,
гною, твердих побутових та інших органічних відходів);

18) розробка проектів спільного впровадження в рам-
ках Кіотського протоколу, енергоефективності, енергетич-
них аудитів, проектування енергетичних об'єктів, тощо.

На нашу думку, виділення в окремі державні струк-
тури зі спеціальним статусом комітетів, які паралельно
з Міністерством енергетики та вугільної промисловості
займаються проблемами енергетики України, не зовсім
доцільно. В перехідний період, коли проходять прива-
тизаційні процеси, і відповідно, змінюються форми влас-
ності, власники, управлінська функція держави зросла
б за умови, що всі державні органи управління галуззю
діяли б за однією програмою, координували роботу,
плани між собою і контролювались однією державною
структурою. На нашу думку, координуючі та контрольні
функції у сфері енергетики могло б взяти на себе Мініс-
терство енергетики та вугільної промисловості, при цьо-
му, реалізацію державної політики у сфері відновлю-
вальної енергетики України було б покладено на зап-
ропоноване вище для утворення Державне агентство з
відновлювальної енергетики та її розвитку.

ВИСНОВКИ
Як і в багатьох країнах з перехідною економікою,

сучасна інституційна структура в Україні більше зосе-
реджена на заходах у сфері енергопостачання. Важли-
вим першочерговим завданням є коригування інститу-
ційної структури з метою вдосконалення функціонуван-
ня інституційного механізму державного регулювання
відновлювальної енергетики України, розробки, коор-
динації та ефективної реалізації заходів запроваджен-
ня ВДЕ та розвитку ВЕ.

У зв'язку з цим пріоритетними завданнями реалізації
державної політики України у ВЕ, в тому числі для вра-
хування у новій редакції Енергетичної стратегії України
на період до 2030 року, мають стати:

— збільшення самостійності регіональної та місце-
вої влади, насамперед, кардинальна зміна політики
фінансування у напрямі збільшення коштів, які залиша-
ються у розпорядженні цієї влади, з наданням додатко-
вих повноважень щодо формування і використання
місцевих бюджетів та інших грошових фондів для цілей
впровадження ВДЕ;

— забезпечення інформаційної підтримки для су-
спільного визнання довгострокових економічних пере-
ваг використання ВДЕ;

— забезпечення прозорості процесів планування та
впровадження альтернативних джерел енергії, в тому
числі доступності інформації для місцевих громад;

— утворення окремого центрального органу вико-
навчої влади (Державного агентства з відновлювальної
енергетики та її розвитку) та його регіональних пред-
ставництв для забезпечення реалізації державної по-
літики у сфері відновлювальної енергетики України.

Необхідною умовою успішного функціонування
енергетики при переході до конкурентних умов є вдос-
коналення нормативно-правової бази і системи регулю-

вання діяльності електроенергетичного сектора в ціло-
му і ВЕ зокрема.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Явищам і процесам європейської інтеграції прита-

манні певні особливості, які з одного боку характеризу-
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ють її як таку, що здатна об'єднувати європейські дер-
жави в союзне утворення, а з іншого — не лише забез-
печувати їх розвиток якісно, але й кількісно шляхом те-
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риторіального розширення союзу. Проблеми, пов'язані
з розширенням Європейського Союзу, є чи не найсклад-
нішими в політиці європейської інтеграції, яка складає
предмет постійної уваги політиків, урядовців, громадсь-
ких активістів, науковців тощо.

Для нас ці питання є важливими з багатьох аспектів,
головними з яких сьогодні є насамперед ті, що пов'язані
імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом та Угоди про зону вільної
торгівлі. На прикладі нинішніх держав-членів ЄС, які та-
кож проходили підготовчий період через реалізацію по-
ложень подібних угод в практику, можна виявити певні
проблемні питання, виклики, ризики, які постають на
євроінтеграційному шляху.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання, пов'язані з багатьма проблемами життє-
діяльності Європейського Союзу, глибоко і всебічно дос-
ліджуються насамперед зарубіжними науковцями, серед
яких можна виділити таких авторів, як Р. Балль, Г. Во-
лес, В. Врайт, М. Герроп, Л. Ентін, Т. Крістіансен, Н. Ну-
гент, Е. Патерсон, Б. Гай Петерс, Дж. Петерсон, Р. Хейг,
М. Шаклетон, та інші. До кола вітчизняних науковців, які
вивчають історичні, політичні, соціально-економічні та
інші аспекти становлення, розвитку та функціонування
Європейського Союзу, можна віднести І. Грицяка, Н. Ко-
лісниченко, В. Копійку, Я. Малика, В. Муравйьова,
І. Нагорну, Н. Рудік, О. Рудіка, Т. Шинкаренка, О. Ор-
жель, В. Посельського, Л. Прокопенка, В. Стрельцова
та ін. Однак вітчизняні науковці ще не достатньо уваги
приділяють питанням, пов'язаним з розширенням Євро-
пейського Союзу.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Враховуючи вищенаведене, варто в рамках цієї статті
дослідити етапи розширення ЄС та деякі особливості,
що мали місце в інтеграції окремих європейських дер-
жав.

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є дослідження окремих питань,

пов'язаних з розширенням Європейського Союзу як про-
цесом поглиблення європейської інтеграції.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Європейський Союз 1 липня 2013 року поповнився
новим 28-им членом, яким стала Хорватія, друга країна
колишньої Югославії, яка приєдналася до ЄС. Ця подія
послужила приводом для аналізу різних аспектів та
етапів розширення Євросоюзу [4].

Перші етапи поглиблення європейської інтеграції ха-
рактеризувалися тим, що вони протікали на відносно об-
меженій території, яка охоплювала лише шість країн. В
економічному значенні ці країни керувалися принципа-
ми досить сильного колективного протекціонізму, який
протягом певного періоду сприяв становленню Євро-
пейських Спільнот як одного з найпотужніших центрів
глобальної економічної системи, перетворенню
підприємств цих країн на конкурентоспроможних су-
б'єктів господарювання, здатних протистояти потужним
американським транснаціональним корпораціям. Еконо-
мічне піднесення Спільнот створювало передумови і для

зміцнення політичних позицій країн-членів, які значно
підсилювалися започаткуванням формування спільних
політичних інститутів, а згодом   і формування спільної
зовнішньої політики та політики безпеки.

Таким чином, прогресуючий процес поглиблення
європейської інтеграції, досягнення її первісних цілей
створив передумови для територіального розширення
Європейських Спільнот, а згодом і Європейського Со-
юзу. Ця мета диктувалася геополітичними та геоеконо-
мічними інтересами зміцнення своїх позицій в епоху,
коли народжувався новий формат світової економіки,
який зараз прийнято характеризувати як процес глоба-
лізації.

На території ЄС мешкає 505,8 млн осіб., він є найб-
ільшим ринком товарів та послуг у світі, сукупний ВВП
(по паритету купівельної спроможності) у 2012 році
країн-членів ЄС становив 16 трлн 92 млрд дол., випере-
дивши США з показником 15 трлн 685 млрд дол., що в
розрахунку на 1 особу становить 31 607 дол., а за но-
мінальним ВВП — 35 116 дол. [2].

Вперше рішення про необхідність одночасного по-
глиблення інтеграції та приєднання нових членів було
прийнято в Гаазі в грудні 1969 р., тобто практично одно-
часно із завершенням створення спільного ринку шістьма
країнами-засновницями Європейських Спільнот: Фран-
цією, Німеччиною, Італією, Бельгією, Нідерландами та
Люксембургом. З того часу відбулося сім етапів розши-
рення ЄС: у 1973 році до "шістки" приєдналися Велика
Британія, Данія та Ірландія; у 1981 р. Греція; у 1986 р.
Іспанія і Португалія; у 1995 р. Австрія, Фінляндія і Шве-
ція; у 2004 році — Естонія, Латвія, Литва, Польща, Че-
хія, Словаччина, Словенія, Угорщина; у 2007 році — Бол-
гарія, Румунія; у 2013 році — Хорватія.

Як наголошується в науково-популярній літературі,
кожен етап розширення збільшує територію, чисельність
населення та сукупний економічний потенціал Союзу, але
водночас   зменшує економічні показники в розрахунку
на душу населення [7, с. 27]. При цьому зазначається,
що ЄС, здійснюючи стратегію, спрямовану на розширен-
ня свого соціально-економічного та політичного просто-
ру, жертвує поточними інтересами забезпечення макси-
мально високого життєвого рівня членів Спільноти. Ця
стратегія, очевидно, виходить з того, що завдяки шир-
шому інтеграційному простору, в перспективі вдасться
отримати істотні геоекономічні та геополітичні перева-
ги.

У той же час, з поглибленням інтеграційного проце-
су об'єктивно наростають проблеми із забезпеченням од-
норідності європейського простору. Ця особливість по-
в'язана із включенням в орбіту інтеграції нових членів,
які за рівнем соціально-економічного розвитку є менш
підготовленими до участі у вищих формах об'єднавчого
процесу.

Крім того, минулі етапи розширення відбувалися на
більш низьких етапах інтеграції: перший і другий на стадії
існування спільного ринку, за відсутності елементів полі-
тичного союзу; третій на початку переходу до форму-
вання єдиного внутрішнього ринку, при лише поставле-
них цілях формування спільної зовнішньої політики; чет-
вертий — вже після утворення єдиного внутрішнього
ринку, але за відсутності економічного та валютного со-
юзу, остаточно сформованих спільної зовнішньої полі-
тики та політики безпеки, співробітництва у сфері юс-
тиції і внутрішніх справ. П'ятий етап розширення   це роз-
ширення, що відбувалося безпосередньо на стадії за-
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вершення формування економічного та валютного со-
юзу, значного прогресу на шляху формування політич-
ного союзу, поглиблення співпраці у сфері безпеки.
Шостий і сьомий етапи відбувалися в умовах поглибле-
ного реформування всіх сфер суспільного життя євро-
пейців, що робило питання подальшого розширення
особливо складним як у політичному, економічному, так
і в правовому та процедурному аспектах. Про це свідчить
тривала конституційна криза (2003—2009 роки), яка за-
галом була успішно подолана.

Таким чином, останні етапи розширення ЄС харак-
теризувалися економічною інтеграцією на її завер-
шальній стадії, тобто створенням економічного та валют-
ного союзу, а також досягненням цілей політичного со-
юзу. Такий результат досягався в період, починаючи з
1950-х років і до недавнього часу, через складний і по-
ступовий процес інтеграції, формування правової бази
та механізмів співпраці. Країни, що приєднувалися до ЄС
на попередніх етапах його розширення, входили до об-
'єднання на проміжних етапах розвитку Союзу і могли
брати участь у формуванні його стратегії та інституцій-
ної системи. Вступ нових держав-членів здійснювався
шляхом досягнення компромісів при зустрічних корек-
тивах з боку ЄС, тобто за сценарієм, який суттєво
відрізнявся від попередніх, а тому на новому етапі роз-
ширення ЄС його навряд чи можливо буде застосувати.

Початком процесу інтеграції країн Західної Європи
вважається 9 травня 1950 року, коли міністр закордон-
них справ Франції Роберт Шуман запропонував створи-
ти спільний ринок вугільної і сталеливарної продукції
Франції, ФРН та інших західноєвропейських країн. Ця
пропозиція була реалізована в 1951 році Паризьким до-
говором про створення Європейської Спільноти вугілля
та сталі (ЄСВС), до якої увійшли шість країн: Бельгія, Іта-
лія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція.

На основі досягнутого позитивного досвіду ЄСВС об-
'єднавчий процес був поширений на економіку в цілому,
і в 1957 році був підписаний Римський договір про ство-
рення Європейської економічної спільноти (ЄЕС) та
Європейської спільноти з атомної енергії (Євроатому).
Цілями ЄЕС було визначено створення митного союзу,
усунення внутрішніх торговельних бар'єрів усередині
Спільноти (забезпечення вільної торгівлі) та створення
спільного ринку; основною метою Євроатому була
співпраця у використанні ядерної енергії у мирних цілях.
У 1967 році відбулося об'єднання виконавчих органів
вищеназваних трьох Спільнот, у результаті чого була
створена єдина інституційна система, покликана забез-
печити розвиток європейської інтеграції. Основними се-
ред них є Європейська Комісія, Рада ЄС, Європейський
Парламент і Суд Європейських Спільнот. Одночасно з
цим в 1968 році завершилося створення митного союзу.

Посилення інтеграційних процесів у Західній Європі
саме після Другої світової війни обумовлене низкою чин-
ників.

По-перше, Європа вдруге стала ареною найкриваві-
шої битви, а отже, потрібно було розробити та вжити не-
обхідних заходів з метою недопущення подібних масш-
табних конфліктів.

По-друге, інфраструктура Європи зазнала значних
руйнувань, фінансово-економічна галузь практично не
функціонувала. Те, що Європа, яка мала колись колонії
по всьому світові, виявилася відкинутою на декілька
рівнів розвитку, вважалося принизливим фактором, яко-
го європейці намагалися якнайшвидше позбутися та по-

вернути свій вплив на геополітичній арені світу.
По-третє, на тлі США та СРСР, що набирали впли-

вовості у світі, Європа намагалася стати третьою силою.
Як не парадоксально, однак саме це можна вважати

причиною об'єднавчих процесів у Європі, якщо розгля-
дати їх через призму теорії єдності Ж.Б. Дюрозеля. На
його думку, існує три форми єдності Європи: єдність че-
рез єдину ідеологію (єдина християнська релігія); єдність
через силу (Європа, підкорена Наполеоном і Гітлером);
єдність за власною згодою (проект "Сполучені Штати
Європи"). Об'єднання вугілля та сталі виявилося типом
єдності Європи за власною згодою [5, с. 23].

Перше розширення Європейських Спільнот відбуло-
ся в 1973 році, коли до їх шести держав-членів приєдна-
лися Великобританія, Ірландія та Данія.

Десятим членом Спільноти стала в 1981 році Греція,
яка пройшла складний інтеграційний шлях. Спустошена
гітлерівською окупацією та чотирирічною громадянсь-
кою війною, Греція після реформ 1958 року подала за-
явку на членство, в чому були зацікавлені Європейські
Спільноти, оскільки це відкривало їх державам-членам
доступ до басейну Середземного моря. В 1961 році було
підписано угоду про асоціацію між Грецією та Європейсь-
кими Спільнотами. Однак у 1967 році в Греції відбувся
переворот, наслідок якого запанувала диктатура чорних
полковників. Після повалення в 1974 році диктаторсь-
кого режиму відносини між Грецією та Європейськими
Спільнотами поліпшилися, в результаті чого вже в наступ-
ному 1975 році Греція знову подала заявку, а з 1 січня
1981 р. стала повноцінним членом Спільноти.

Наступне розширення Європейських Спільнот відбу-
лося за участю Іспанії та Португалії, в яких також були
подолані диктатури. Євроінтеграційний шлях цих країн
був досить складним, що розтягнуло в часі переговор-
ний процес. Головна причина полягала у величезній
різниці між економічним розвитком обох країн-канди-
датів та державами-членами Європейської Економічної
Спільноти. Крім того, Іспанія та Португалія могли стати
для Франції та Італії серйозними конкурентами у вироб-
ництві традиційної для середземноморського регіону
сільськогосподарської продукції. 1 січня 1986 року. Щоб
цього не сталося, для цих країн були встановлені так
звані перехідні етапи, в період яких вони не могли вико-
ристовувати в повному обсязі вигоди, які надавалися
членством у Європейських Спільнотах. Іспанії було виз-
начено перехідний період у сільському господарстві тер-
міном на 10 років, а для Португалії — 5 років, у ри-
бальстві для обох країн 7 та 10 років відповідно та 7 років
для обох країн щодо вільного руху робочої сили.

Прийняття до Європейських Спільнот у січні 1986
року Іспанії, Португалії та Греції дещо раніше стало важ-
ливою історичною подією, яка стала своєрідним історич-
ним прецедентом, оскільки членами Спільноти стали ті
європейські країни, які були значно біднішими за інші
держави-члени. Особливого значення мав той факт, що
ідея поширення європейських політичних, соціальних і
моральних цінностей у країнах, де донедавна панувала
диктатура, виявилася сильнішою за побоювання про
власний добробут народів цих країн.

Питання про подальший розвиток європейської
інтеграції, а відповідно і про наступне розширення Євро-
пейських Спільнот постало після падіння в 1989 році Бер-
лінської стіни, яке ознаменувало собою закінчення епо-
хи холодної війни між СРСР та західними державами.
Стрімке падіння впливу Радянського Союзу у Східній
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Європі, різкий перехід країн колишнього соціалістично-
го табору до ринкової економіки та їх орієнтація на євро-
пейську інтеграцію — ці та ряд інших чинників зумовили
необхідність подальшого розширення Європейських
Спільнот на схід.

Створення в 1992 році Європейського Союзу актив-
ізувало процес розширення і вже на початку 1993 році
розпочалися переговори про вступ з Австрією, Швецією,
Фінляндією та Норвегією. Рішення про вступ до ЄС цих
країн мало бути ухвалене на всенародних референду-
мах. У Норвегії, яка в 1972 році вже подавала заявку,
але її громадяни на референдумі відмовилися від всту-
пу, на цей раз також результати референдуму були не-
гативними. Основними противниками євроінтеграції були
працівники сільського господарства та рибалки, які вдру-
ге заблокували вступ Норвегії до Європейського Союзу.
У Швеції та Фінляндії результати виявилися позитивни-
ми. Поява в 1995 р. трьох нових членів — Австрії, Швеції,
Фінляндії — змінила не лише політичну, але й географ-
ічну конфігурацію ЄС. Хоча ці країни за своїми світог-
лядними, економічними та соціальними параметрами по-
рівняно близькі до держав-членів ЄС, які заснували
Спільноти і складають ядро Союзу, однак, їх приєднан-
ня знову загострило проблему збалансованості між по-
глибленням об'єднавчих процесів і розширенням геогра-
фічних кордонів інтеграційних меж. Така ситуація зумо-
вила подальший розвиток вироблених раніше теорій і
концепцій диференційованої інтеграції, основна мета
яких — дати відповіді на ризики, виклики і загрози, зу-
мовлені явищами і процесами європейської інтеграції.

Чергове розширення ЄС як відображення поглиб-
лення євроінтеграційних процесів передбачалося в ряді
відповідних документів, які закріплювали додаткові
зміни в чинні механізми інституційного розвитку ЄС.
Йдеться, зокрема, про ухвалений на засіданні Євро-
пейської Ради 7—9 грудня 2000 року Ніццький договір,
який набув чинності після ратифікації всіма 15 членами
ЄС в 2001 році. Закріплені в ньому положення спрямо-
вані одночасно і на цілі поглиблення інтеграції, і на адап-
тацію до розширення ЄС, яке відбулося у 2004 році.

Найбільш масштабним за всю історію Європейсько-
го Союзу стало його розширення 2004—2007 років, в
результаті якого він збільшився кількісно на 12 держав-
членів. Більшість з цих держав склали колишні країни-
учасники соціалістичного табору, які вийшли з-під ко-
муно-радянського впливу та взяли чіткий курс на євро-
пейську інтеграцію як основу їхнього подальшого роз-
витку. Основною метою країн п'ятого і шостого розши-
рення було повернення до Європи, тим більше, що в цьо-
му їх підтримували 15 держав-членів ЄС, наголошуючи
на необхідності відновити історичну справедливість, зни-
щити лінії штучного розподілу на Європейському конти-
ненті, що виникли після Другої світової війни.

Після падіння Берлінської стіни, яке стало відобра-
женням краху соціалістичної системи у Європі, що спри-
чинила розпуск країн-учасниць Варшавського Догово-
ру та Ради Економічної Взаємодопомоги, політичний
центр перемістився на західну частину континенту. Од-
ночасний розпад Радянського Союзу на 15 окремих дер-
жав на Європейському та Азійському континентах виник
певний вакуум впливу, який мав бути заповнений. Вра-
ховуючи стремління європейських постсоціалістичних та
пострадянських країн, Європейський Союз інтенсифіку-
вав з ними свої відносини, що врешті зумовило форму-
вання курсу на новий етап розширення ЄС.

Інтеграція високорозвинених держав з країнами з
низьким рівнем економічного розвитку, що перебували
в процесі системної трансформації, посилила нео-
днорідність загального економічного простору Євросо-
юзу [1, с. 21].

Незважаючи на це, їхнє приєднання до внутрішньо-
го ринку ЄС значно розширило його ємність. З'явилися
можливості більш ефективного розподілу праці за ра-
хунок використання відносно дешевої та кваліфікованої
робочої сили.

Як справедливо наголошується в літературі, розши-
рення 2004 р. — явище не лише безпрецедентне, але й
унікальне, оскільки, по-перше, ніколи раніше Євросо-
юз не запрошував до вступу настільки велику групу
країн; по-друге, до цього власне розширення було про-
цесом перетворення на більш інтегроване об'єднання;
по-третє, у 2004 р. членами Союзу стали держави, які
значно відрізнялися від інших за багатьма показника-
ми [6].

Варто зазначити, що на сьогодні до нових країн-
кандидатів вимоги виконання критеріїв вступу значно
жорсткіші, ніж це було в межах попередніх етапів роз-
ширення. Крім того, перелік основних критеріїв може
доповнюватися у процесі переговорів з країнами-кан-
дидатами. Правовою основою цього є положення Ліса-
бонського договору (2007 р.) [3], розділ 5 якого при-
свячений загальним положенням щодо зовнішніх дій
Союзу та особливі положення щодо спільної зовніш-
ньої та безпекової політики. Стаття 21 Договору
містить норму, на основі якої Союз у своїх діях на
міжнародній арені керується принципами, які надих-
нули на його створення, розвиток та розширення та
які він має намір поширювати у світі, а саме такими:
демократія, верховенство права, універсальність та не-
подільність прав людини та основоположних свобод,
повага до людської гідності, принципи рівності та со-
лідарності, а також дотримання принципів Статуту
ООН та міжнародного права. Союз прагне розвивати
відносини та встановлювати партнерство з третіми
країнами та міжнародними, регіональними або світо-
вими організаціями, що поділяють принципи, зазначені
в абзаці першому. Він сприяє пошукові багатосто-
ронніх рішень спільних проблем, зокрема в рамках
Організації Об'єднаних Націй.

Останнє розширення Європейського Союзу відбуло-
ся 1 липня 2013 року, в процесі якого 28-ю його держа-
вою-членом стала Хорватія. Стабільна ринкова економ-
іка, статистичні показники (наприклад, ВВП на душу на-
селення) Хорватії є вищими від показників Болгарії та
Румунії, які приєдналися в 2007 році. Розпочавши в
жовтні 2005 року свій євроінтеграційний рух, Хорватія
довела очільникам ЄС свою готовність бути гідним його
членом.

Подальше розширення ЄС може відбутися в найб-
лижчому майбутньому за участі таких країн-кандидатів,
як Ісландія (подала заявку в 2009 році), Македонія (в
2004), Туреччина (в 1987) і Чорногорія (у 2008). Потен-
ційними країнами-кандидатами, які ще не подали заяв-
ку на членство, але активно готуються приєднатися до
ЄС, є Боснія і Герцеговина та Косово (частково визна-
на). Вже подала заявку на вступ до ЄС Албанія [2].

Інші держави Західних Балкан підписали Угоду про
стабілізацію та асоціацію, яка вже вступила в силу для
Албанії, Македонії, Хорватії і Чорногорії і яка зазвичай
передує подачі заяви на членство. Албанія і Сербія та-
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кож подали заяву в квітні 2009 та грудні 2009 http://
znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%-
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_%-
D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D0%B8%D1%-
80 % D 0 % B 5 % D 0 % B D % D 0% B D % D 1% 8F_ % -
D 0% 84% D 0%B 2%D 1%80%D 0%B E % D0% BF-
%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA-
% D 0 % B E % D 0 % B 3 % D 0 % B E _ % D 1 % 8 1 % -
D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 — link8відпо-
відно, але Європейська комісія ще не винесла по ним
рішень. Варто відзначити, що Чорногорія є другою після
Хорватії за рівнем відповідності Копенгагенським кри-
теріям, і, за припущеннями експертів, її вступ може відбу-
тися до 2014 року.

Щодо перспективи європейської інтеграції країн
Східної Європи досить цікаво висловилася Х.Грейб,
представник Центру європейських реформ: "Білорусь
дуже авторитарна, Молдова занадто бідна, Україна за-
надто велика, а Росія занадто страшна для ЄС, щоб
розглядати їх потенційне членство найближчим часом"
[6].

Тим не менше, надзвичайно динамічні події в цих
країнах, і зокрема пов'язані з воєними діями Росії про-
ти України, кардинально змінили перспективи їхньої
євроінтеграції, суттєво впливаючи на зменшення її стро-
ків.

ВИСНОВКИ
На підставі викладеного можна зробити такі виснов-

ки:
1. Поглиблення європейської інтеграції спочатку

відбувалося на відносно обмеженій території, яка охоп-
лювала лише шість країн-засновниць Європейських
Спільнот. Економічне піднесення Спільнот створювало
передумови і для зміцнення політичних позицій країн-
членів. Прогресуючий процес поглиблення європейсь-
кої інтеграції, досягнення її первісних цілей створив пе-
редумови для територіального розширення Європейсь-
ких Спільнот, в згодом і Європейського Союзу. Ця мета
диктувалася геополітичними та геоекономічними інте-
ресами зміцнення їх позицій в епоху, коли народжував-
ся новий формат світової економіки — процес глоба-
лізації.

2. Розширення ЄС відбувалося в сім етапів, кожний
з який характеризувався такими особливостями: І і ІІ —
формуванням спільного ринку, за відсутності елементів
політичного союзу; ІІІ — початком переходу до форму-
вання єдиного внутрішнього ринку, при лише постав-
лених цілях формування спільної зовнішньої політики;
ІV — вже після утворення єдиного внутрішнього ринку,
але за відсутності економічного та валютного союзу, ос-
таточно сформованих спільної зовнішньої політики та
політики безпеки, співробітництва у сфері юстиції і
внутрішніх справ. V — розширення, що відбувалося без-
посередньо на стадії завершення формування економі-
чного та валютного союзу, значного прогресу на шляху
формування політичного союзу, поглиблення співпраці
у сфері безпеки. ІV і IV етапи відбувалися в умовах по-
глибленого реформування всіх сфер суспільного життя
європейців, що робило питання подальшого розширен-
ня особливо складним у політичному, економічному, пра-
вовому та процедурному аспектах.

3. Подальше розширення ЄС може відбутися в най-
ближчому майбутньому за участі таких країн-канди-
датів, як Ісландія (подала заявку в 2009 році), Маке-

донія (в 2004), Туреччина (в 1987) і Чорногорія (у
2008). Потенційними країнами-кандидатами, які ще не
подали заявку на членство, але активно готуються при-
єднатися до ЄС, є Боснія і Герцеговина та Косово (ча-
стково визнана). Вже подала заявку на вступ до ЄС
Албанія.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Інститут парламентаризму є ключовим елементом
сучасних політичних систем: ступінь демократизації су-
спільства залежить від рівня наукового осмислення сут-
ності парламентаризму, його впровадження в політич-
ну практику держави. Інтерес до проблем функціону-
вання інституту парламентаризму у вітчизняній пол-
ітичній науці викликано процесами, що відбуваються в
українському суспільстві.

Системна криза пострадянської України й не-
здатність Верховної Ради ефективно виконувати функції
демократичного парламенту обумовили доцільність
проведення конституційно-правової реформи. У рамках
трансформації українського суспільства активізувався
конституційний процес, і центральним питанням політич-
ної реформи стала зміна форми державного правлін-
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ня, перерозподіл повноважень між парламентом і Пре-
зидентом. Від успішності здійснюваної реформи зале-
жить не тільки демократична визначеність політичної
системи країни, а й можливість інтеграції України в євро-
пейські структури згідно з проголошеним зовнішньопо-
літичним курсом [9].

Унікальність парламенту як політичного інституту
полягає в його ролі посередника між суспільством і орга-
нами виконавчої влади; системи, у якій формується
владна воля нації на основі представництва структуро-
ваних груп інтересів на державному рівні. На етапі де-
мократичних реформ зміна соціальної структури відбу-
вається форсованими темпами і часто трапляється так,
що необхідні інституційні перетворення відбуваються зі
значною затримкою за часом. Інерційність української
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політичної системи багато в чому пов'язана з недоліка-
ми функціонування інституту парламентаризму. Сучас-
на українська політична еліта на практиці демонструє
нездатність ефективно керувати соціально-економічни-
ми і політичними процесами. Відмінною рисою розвит-
ку пострадянської України стала тривала нестабільність
усієї державної системи, яка поглиблюється відсутністю
форм реальної відповідальності владних структур за
подолання модернізаційного синдрому.

Сутність парламенту, його місце і роль в політичній
системі у вітчизняній політико-правовій думці мають зву-
жене трактування — він розглядається як законодав-
чий механізм. Саме цим визначається роль Верховної
Ради в системі державної влади України. Подібний по-
гляд сприяє реалізації парламентом інтересів окремих
суспільних груп, політичних акторів, у тому числі й не-
партійних, існуючих на цей конкретний момент, але не
враховує прискорену соціально-політичну динаміку.
Внаслідок цього, питання функціонування українсько-
го парламенту, висвітлення інших його функцій, крім
законодавчої, мають недостатнє теоретичне обгрунту-
вання. За межами уваги вітчизняних дослідників зали-
шаються важливі аспекти забезпечення реального на-
родного представництва і функціонування парламенту
України як представницького інституту влади. У сучасній
політологічній літературі недостатньо вивчена пробле-
матика оформлення парламентської більшості, опозиції
та ін. Таким чином, виявляється низка недостатньо вив-
чених у науці аспектів, протиріч і обумовлених цим труд-
нощів реалізації принципів парламентаризму в політи-
ко-правовій практиці України.

Як справедливо зазначає В. Горбатенко, "на проти-
вагу жорсткому ідеалу, ідеологія модернізації на демок-
ратичних засадах включає в себе довіру до самодіяль-
ної творчості громадянського суспільства, котра несе в
собі справедливість, суспільний порядок, соціальну
стабільність" [1, с. 156]. Доречно нагадати: експерти
Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що
благополуччя особистості більшою мірою обумовлене
самооцінкою і почуттям соціальної приналежності, ніж
біологічними функціями організму. Воно пов'язане з
реалізацією фізичних, духовних і соціальних потенцій
людини. Стає дедалі очевиднішим, що громадськість
має бути затребуваною не лише і не стільки у виборчих
кампаніях, скільки саме в постійному діалозі з владою
на всіх рівнях, у спільному пошуку істини разом із влад-
ними структурами, політичними лідерами, бо монопо-
лією на істину не володіє ніхто, а шукати її разом, спи-
раючись на досвідчених фахівців, які є в усіх секторах
економіки і сферах суспільного життя, надійніше.

Метою співтворчості держави та суспільства, інакше
кажучи, завданням парламентаризму є: 1) навчитися
обирати якісний склад парламенту, тобто людей із відпо-
відними фаховими та моральними якостями; 2) обира-
ти через парламентські рішення такі моделі суспільно-
го розвитку, які консолідували б націю, відповідали її
історичним очікуванням, забезпечували зв'язок часів.
Загалом слід розглядати розвиток парламентаризму як
масштабне інтелектуальне, на тривалу перспективу зав-
дання держави та суспільства. Це зумовлено тим, що:
1) демократичне суспільство — вкрай складна форма
організації суспільного життя, але водночас така, що дає

змогу кожному індивідууму відчути свою неповторність;
2) демократія — це не політичні гасла, це дії культур-
них людей. Тому належить розширити погляд на зна-
чення культури й культурної політики держави для де-
мократичної трансформації суспільства; 3) політичним
партіям для виконання репрезентативної функції у де-
мократичній системі потрібен парламентський простір
діяльності; 4) процес становлення професійного парла-
менту сам є вельми непростий, тривалий у часі, якщо
згадати хоча б історію розвитку парламенту Великої
Британії. Головне — рухатися у правильному напрям-
ку, тобто, з нашої точки зору, в бік неухильного підви-
щення культури парламентаризму.

Культура парламентаризму полягає, за нашим ви-
значенням, у постійному відчутті державою та грома-
дянським суспільством одне одного, в усвідомленні
партнерами важливості діалогу влади й суспільства, всіх
його громадян — чоловіків і жінок, виробленні ме-
ханізмів такого діалогу, досягненні позитивних резуль-
татів співтворчості на базі зазначеного діалогу. Го-
товність до співробітництва з владою може грунтувати-
ся лише на розумінні й довірі. Основними детермінан-
тами довіри в управлінні, як відомо, є: 1) прозорість,
відкритість; 2) зворотний зв'язок; 3) перспективність,
довготерміновість відносин; 4) раціональність, до-
цільність, вигідність відносин; 5) емоційний зв'язок.
Держава, в тому числі місцева та регіональна влада, в
демократичній системі управління повинні вчитися
відігравати роль, що допомагала б людям у придбанні
знань, роль радників, регулювати діяльність тактовно,
опосередковано без зайвого контролю й регламентації.

Розвиток української держави в перехідний період
пов'язаний з руйнацією традиційного способу життя, ус-
талених соціальних практик, моральних норм і ціннос-
тей. Водночас цей процес відбувався в контексті гло-
бальних суспільних перетворень, зумовлених трансфор-
мацією розвинутих західних країн у постмодерні
суспільні утворення, що значно ускладнило проблему
легітимації правових норм та політичних рішень. В ук-
раїнському суспільстві це виявилось у суперечливих
формах його модернізації. Виникла дуже неоднознач-
на і непрогнозована ситуація, коли (як зазначав А.М. Єр-
моленко) подальший розвиток нашого суспільства як
"нації, що запізнилась", чи як нації, яка "наздоганяє
модернізацію", неминуче відтворюватиме як традиційні
для модерного суспільства конфлікти, так і ті, що нале-
жать до постмодерного суспільного стану, а це загро-
жуватиме соціальній стабільності [4, с. 77].

Батьківщиною сучасного парламентаризму вва-
жається Англія. Прообраз парламенту був утворений в
Англії в XIII столітті, коли король Іоанн Безземельний
був змушений підписати "Велику хартію вільностей".
Відповідно до цього документа, король не мав права
вводити нові податки без згоди королівської ради. Ве-
ликобританія — перша країна, де парламент прийняв
на себе всю повноту влади.

Найстарішими парламентами у світі вважаються пар-
ламенти Острова Мэн (Тинвальд) і Ісландії (Альтинг),
створені в X столітті. Тинвальд, створений в 979 році,
протягом своєї історії діяв безупинно, альтинг же, що
виник близько 930 року, офіційно не працював в 1801
та 1845 роках (хоча неофіційні збори були).
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Парламентаризм — це широке за змістом поняття,
яке охоплює і форму організації державної влади, і кон-
кретний спосіб управління державою, і механізм взає-
модії парламенту з інститутами виконавчої і судової
гілок влади, і систему взаємодії держави і суспільства
[8, с. 463].

У досить розгорнутому визначенні поняття парла-
ментаризму зазначено, що парламентаризм — це сис-
тема представницьких органів влади, за якої чітко роз-
поділені функції законодавчих і виконавчих органів і в
якій вирішальну роль відіграє парламент як постійно
діючий представницький орган влади [9, с. 463].

Із застосуванням двох підходів (широкого й вузь-
коко) наведено визначення парламентаризму в політо-
логічному словнику за редакцією М.Ф. Головатого та
О.В. Антонюка. Зокрема, в широкому значенні парла-
ментаризм — це система державної влади, за якої вель-
ми суттєва роль належить народному представництву
(парламенту), у вузькому значенні — це система влад-
них відносин, за якої чітко розподілено функції зако-
нодавчих і виконавчих органів, коли провідну роль
відіграє парламент як постійно діючий представницький,
законодавчий і контролюючий орган влади [6, с. 563].

Цікава також пропозиція Ю. Шемшученка визнача-
ти парламентаризм як систему організації і функціону-
вання державної влади з особливою роллю парламен-
ту. Він наголошує, що місце парламенту серед інших
державних органів і його діяльність "визначають харак-
тер і зміст парламентаризму" [10].

Також цікавим, безумовно, є підхід до розуміння
парламентаризму в умовах перехідного суспільства,
який пропонує відомий науковець М. О. С'єдін. У своє-
му дослідженні учений пропонує аналізувати парламент
як у правовому, так і в політичному аспектах. У першо-
му випадку йдеться про роль парламенту, який визна-
чається конституційно-правовими нормами, у другому
— про фактичну його участь у політичному процесі, що
інколи не передбачено нормами конституції. Такий
підхід відображає ускладнення суспільного життя, яке
не можна регулювати тільки за допомогою законів та
адміністративних методів з боку держави. Така ситуа-
ція є наслідком посилення ролі громадянського сус-
пільства. А коли його "агентами впливу" на державу є
партії, то держава для таких цілей змушена звертатися
по допомогу до парламенту, рекрутуючи в якості
"агентів впливу" парламентаріїв [8, с. 10].

Максимально наближають поняття парламентариз-
му до самого парламенту також автори енциклопедич-
ного довідника з державного права ФРН, які стверджу-
ють, що парламентаризм — це форма представництва
народу, коріння якої із Середньовіччя, яка набуває виг-
ляду обраних чи скликаних зборів [7, с. 24].

І хоча існує класична інтерпретація, яка характери-
зує парламентаризм як розподіл влад на законодавчу,
виконавчу і судову, варто коректніше підходити до та-
кого визначення. Більш раціональним є використання
словосполучення "поділ влади". Наприклад, видатний
політолог і філософ Р. Дарендорф зазначав, що поділ
влади — "це розмежування функцій єдиної державної
влади, розмежування повноважень між відповідними
державними органами, забезпечення їх балансу і взає-
много стримування" [2, с. 36].

Парламентаризм як елемент політичної структури
держави зазвичай розглядають крізь призму організації
найвищих органів державної влади і ототожнюють із
парламентарною (парламентською) республікою чи
монархією. Проте це не може ставити під сумнів зна-
чущість парламентів і парламентаризму за умов прези-
дентської, парламентської чи змішаної республіки.
Окрім того, в межах таких визначень існує чимало більш
конкретних моделей, сутність яких також виявляється
за допомогою епітета "парламентська" — чи то як до-
поміжного прикметника, чи то як базового елемента
певної форми правління [5].

Характеризуючи поняття і суть парламенту й парла-
ментаризму, необхідно також розглядати визначення,
затверджені конституційними нормами. Дефініція, що
міститься у ст. 75 Конституції України, є чи не найв-
далішою. Вона акцентує увагу на місці Верховної Ради
України у державному механізмі. Ця дефініція називає
основну функцію парламенту, його "закодоване" у по-
нятті законодавчої влади призначення. Важливим є і те,
що згадана дефініція чітка, коротка та юридично корек-
тна. Водночас виконані вимоги юридичної техніки, які
об'єктивно існують щодо викладення саме конститу-
ційного тексту [9].

Концептуально невдалими є ті конституційні де-
фініції, які визначають парламент як "вищий представ-
ницький орган" (Грузія, Казахстан і Узбекистан). Схо-
же визначення можна сприймати як натяк на існуван-
ня субординованої системи представницьких органів,
де саме парламент "увінчує" цю систему. Такий підхід
до визначення парламенту є анахронізмом, це своєр-
ідний рецидив регламентації організації державної
влади, побудованої на принципах системи рад [4, с.
12].

Неприйнятним є також підхід, за яким парламент
визнається "найвищим органом державної влади". По-
дібне формулювання містила ст. 07 Конституції УРСР
1978 року.

Зауважмо, що у деяких країнах термін "народне
представництво" набув офіційного зцачення. Наприк-
лад, у Великобританії закони про парламентські вибо-
ри мають назву законів про народне представництво.
Нерідко сам парламент прямо чи опосередковано у по-
літичних і наукових текстах називають органом народ-
ного представництва. Можна, наприклад, навести від-
повідні за змістом слова видатного теоретика права
Б.О. Кістяківського: "Найважливіша функція влади за-
конодавство — у правовій державі цілковито підпоряд-
кована народному представництву" [3, с. 250].

На думку українського вченого В. Шаповала, у ви-
значенні парламенту як представницького органу дер-
жавної влади необхідно відмовитися від уживаного
іноді терміна "представницька влада". Цей термін є
хибним з огляду на конституційно прийнятий принцип
поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і
судову. Такий поділ відображає функціональне при-
значення органів, які реалізують ту чи іншу "гілку" вла-
ди. Термін "представницька влада" може відображати
лише спосіб формування відповідних органів — ви-
борність [9, с. 18]. У разі його прийняття концептуаль-
но невиправдано будуть поєднані в одне ціле орган
державної влади (парламент) і органи місцевого само-
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врядування (ради). У ст. 5 Конституції таке поєднання
заперечується: "Народ здійснює владу безпосередньо
і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування" [9].

За двадцять три роки незалежності український пар-
ламентаризм мав певні досягнення і деякі прорахунки.
При цьому XXI ст. поставило перед ним серйозні викли-
ки, ставши своєрідним "екзаменатором" ефективності
організації та діяльності національного парламенту в
умовах конституційно-правової реформи, перші спро-
би здійснення якої можна пов'язати з проведенням все-
українського референдуму 16 квітня 2000 року. Нага-
даємо, що цей референдум, серед іншого, мав на меті
з'ясувати громадську думку щодо формування двопа-
латного парламенту в Україні, одна з палат якого пред-
ставляла б інтереси регіонів України.

На думку багатьох дослідників, зокрема В. Шапо-
вала, про початок історії парламентаризму в Україні
треба вести мову у зв'язку з власне українським держа-
вотворенням. Насамперед процес формування ідеології
парламентаризму відображений у змісті програмних
документів українських політичних партій, утворених на
початку XX ст., а також у запропонованих ними консти-
туційних проектах.

Однак становлення і розвиток парламентаризму в
Україні здійснювались у руслі загальносвітових про-
цесів. Зазначимо, що ідея парламентаризму в історичній
ретроспективі не розвивалася по суцільній висхідній
лінії. Це зумовлено тим, що Україна існувала як само-
стійна держава тільки невеликі проміжки часу. Усі інші
часи, а це кілька останніх століть, в Україні були тільки
фрагменти парламенту, які санкціонувалися спочатку
польсько-литовською державою, а потім — царською
Росією і Радянським Союзом [4, с. 18].

Щодо Росії, то в її політичній системі на різних фа-
зах соціальної динаміки була властива наявність стано-
во-представницьких установ із законо-радницькими
функціями, що виражають або волю всього населення,
або окремих груп інтересів. Особливості функціонуван-
ня даних інститутів пояснюються характерними рисами
політичної культури населення існуючих державних ут-
ворень — сприйняттям нації як єдиного цілого, уявлен-
ням про загальне благо на національному рівні, тради-
цією делегування повноважень володарювання інститу-
там політичного управління, колективізмом (в основних
елементах подібних із континентально-європейською
політичною культурою).

Таким чином, можна констатувати, що побудова
демократичного суспільства неможлива без існування
інституту парламенту.

Ефективність роботи парламенту значною мірою
визначається правовими засадами його діяльності та
функціонування, рівнем правової культури і політичною
відповідальністю.

Низька ефективність діяльності Верховної Ради по-
в'язується з жорстким протистоянням у парламенті
різних політичних угруповань. Пропозиції щодо ство-
рення двопалатного парламенту з внесенням відповід-
них змін до Конституції є грунтованими. Тим паче, що
це питання постає на політичному обрії вже не вперше,
але логічного завершення чи розв'язання так і не діста-
ло.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Нові перетворення в галузi полiтики i економiки,

змiна правових та бюджетних вiдносин мiж рiвнями i
гiлками влади, процес iнтегрування вiтчизняної еко-
номiки у свiтову, вимагають проведення адекватної по-
даткової полiтики, побудови ефективної, справедливої,
стабiльної податкової системи, а також чiткостi у рег-
ламентуваннi повноважень податкових органiв. Всi цi
перетворення вносять змiни у всю систему оподаткуван-
ня, що призводить невiд'ємно до змiн, як у правовому
статусi, так i в регулюваннi дiяльностi самих податко-
вих органiв.

АНАЛIЗ ОСТАННIХ ДОСЛIДЖЕНЬ
ТА ПУБЛIКАЦIЙ

Дослiдженням даної проблеми займалися iнозем-
нi та вiтчизнянi науковцi, серед яких Є.С. Крисоватий,
О.Д. Василик, I.М. Вишневський, П.В. Мельник, А. Со-
коловська та iнших вчених.

НЕВИРIШЕНI ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Податкова система України попри розпочатий в нiй
процес модернiзацiї потребує суттєвих змiн та подаль-
шого вдосконалення. Використання досвiду зарубiжних
країн в органiзацiї, функцiонуваннi та правовому за-
безпеченнi дiяльностi податкової системи України дасть
можливiсть для подальших практичних пропозицiй по
модернiзацiї податкової системи України.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАТТI
Метою даної роботи є аналiз податкових систем

зарубiжних країн, проблем, що виникають у результатi

УДК 351.713

Л. М. Лисак,
аспiрант кафедри полiтичної аналiтики i прогнозування,
Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi України, м. Київ

ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

L. Lysak,
graduate student of Political Analysis and Forecasting Department,
The National Academy of Public Administration, The President of Ukraine, Kiev

THE TAX SYSTEMS OF FOREIGN COUNTRIES: A COMPARATIVE ANALYSIS

У статті розглянуто основні поняття, принципи та особливості побудови податкових систем

Італії та США. Проведено порівняльний аналіз зарубіжних податкових систем, проблеми та пер-

спективи розвитку. Можливість використання досвіду зарубіжних країн у реформуванні подат-

кової системи України.

Annotation In article the main concepts, principles and features of creation of tax systems of Italy

the USA. The comparative analysis of foreign tax system, a problem and development prospect.

Possibility of use of experience of foreign countries in reforming of the Ukraine tax system.

Ключові слова: принципи оптимального оподаткування, податкова еволюція, податкова система, по-
даткові реформи, податок на прибуток, податок на додану вартість.

Key words: principles of the optimum taxation, taxation evolution, tax system, tax reforms, income tax, tax
value-added.

їх дiяльностi, способiв її вирiшення, i можливостi за-
стосування накопиченого досвiду зарубiжних країн у
модернiзацiї податкової системи України.

Дана мета визначила наступнi завдання: 1) розгля-
нути структуру, функцiї, принципи та механiзми роботи
податкових органiв зарубiжних країн, способи їх вза-
ємодiї мiж собою i з платниками податкiв, 2) розгляну-
ти етапи становлення структури податкової системи за-
рубiжних країн; 3) розглянути найбiльш важливi пробле-
ми, якi виникають у результатi дiяльностi податкової
системи, це мiнiмiзацiї та ухиляння вiд оподаткування
платниками податкiв, невiдповiдностi доходiв фiзичних
осiб та їх витрат та iн.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРIАЛУ
В умовах глобалiзацiї свiтової економiки проведення

податкової полiтики перестало бути внутрiшньою справою
окремої країни. Податкова конкуренцiя мiж країнами за
залучення транснацiональних iнвесторiв фактично висту-
пає однiєю з глобальних сучасних проблем мiжнародного
рiвня. Тому вивчення податкових систем зарубiжних країн
набуває особливої актуальностi. В умовах розвинутих рин-
кових вiдносин податкова система є важливим елементом
регулювання економiчних i соцiальних процесiв у державi.
Ефективна побудова податкової системи входить в число
найбiльш складних задач, вiд обгрунтованого вирiшення
яких залежать економiчний прогрес i добробут держави.
Ефективнiсть її функцiонування визначається самими
рiзноманiтними факторами i в першу чергу економiчним
становищем, розстановкою полiтичних сил, рiвнем подат-
кової культури, досягненнями економiчної науки i тому
подiбне. Податковi системи в провiдних країнах Заходу
зараз досягли, можливо, пiку свого розвитку. В минулому
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податки бували й бiльш високими, i бiльш численними, але
нiколи в iсторiї вони не становили настiльки потужну i все-
осяжну структуру. У багатьох зарубiжних країнах зi
стабiльною податковою системою з кiнця минулого
столiття проводяться реформи податкових органiв.
Францiя, Нiмеччина, США iншi розвинутi країни мо-
дернiзують свої вiдносини з платниками податкiв. Крiм
традицiйного принципу "батога" (примушування до дотри-
мання податкового законодавства за допомогою рiзних
фiнансових санкцiй), стали широко застосовувати прин-
цип "пряника".

Не менш важливого значення набуває структура
податкiв. Вона постiйно змiнюється пiд впливом
економiчних, соцiальних i полiтичних факторiв. В
цiлому, податковi системи нинiшнiх зарубiжних країн
грунтуються на трьох найзначнiших податках — подат-
ку на прибуток, соцiальне страхування i на податок на
додану вартiсть. Iншi податки, в тому числi податок на
прибуток органiзацiй, податок на майно, на спадщину
та дарування, мають другорядне значення. У бiльшостi
країн свiту досить значущою часткою податкових над-
ходжень, понад 30 вiдсоткiв, є прибутковий податок.
Податки на споживання, тобто непрямi податки, якi бу-
вають переважно у формi податку на додану вартiсть
та рiзних видах акцизних зборiв, становлять, в серед-
ньому, чверть вiд усiх надходжень. Для економiчно роз-
винутих країн характерною є також невелика частка
податку на прибуток органiзацiї. Характеризуючи
еволюцiю податкових систем розвинених країн свiту,
слiд зазначити, що протягом останнiх 38 рокiв є
тенденцiя до збiльшення надходжень до бюджету за
рахунок прибуткового податку. Однiєю з причин тако-
го явища є зростання доходiв громадян, завдяки чому
вони долучаються до вищих групам шкали оподаткуван-
ня. В 70-х — на початку 80-х рокiв XX столiття, майже
всi розвинутi країни стали на шлях широкомасштабних
та багатостороннiх податкових реформ, характерною
рисою яких було зниження загального рiвня податкiв i
змiна їхньої структури. Реформи здiйснювалися з ме-
тою створення податкових систем, якi б стимулювали
економiчне зростання i створювали умови, адекватнi
новому етапу НТР. Передбачалися унiверсалiзацiя i
спрощення податкових систем, вiдчутне зменшення
кiлькостi податкових пiльг. Податковi реформи харак-
теризувалися зменшенням податкiв на споживання, тоб-
то непрямих податкiв. Найшвидшими темпами зменшу-
валася кiлькiсть акцизiв. Ставки на акцизи зменшують-
ся, скасовуються пiльги, переглядаються умови оподат-
кування тощо. Однак ставки податку на прибуток
органiзацiй залишаються досить високими. Так, в
Нiмеччинi вона становить — 50%, Iталiї — 46%, Канадi
— 44%, США — 30%. Францiї — 39%, Великобританiї
— 35%, в Росiйськiй Федерацiї — 20% В цiлому, роз-
витку податкових систем властивi такi риси, як: — роз-
ширення оподаткування особистих доходiв, — модер-
нiзацiя податкiв на споживання; — зменшення впливу
податкiв на прибуток органiзацiй; — невпинне зростан-
ня вiдрахувань на соцiальне страхування.

Податкова система в кожнiй країнi має свої особ-
ливостi, а тому всi змiни, якi в нiй вiдбуваються, потребу-
ють глибокого аналiзу i можуть служити лише додатко-
вим iнформативним матерiалом для практичних дiй у кож-

ному конкретному випадку. Отже, будь-який досвiд
потрiбно прискiпливо аналiзувати, а не запозичувати без
достатнiх пiдстав. У захiднiй науковiй доктринi щодо по-
будови податкових систем iснує думка, що для здiйснення
податкових реформ необхiдною умовою є певнi
демократичнi принципи, такi як свобода полiтичного ви-
бору, наявнiсть вибору вiльної економiчної поведiнки, який
грунтується на приватнiй власностi. За таких умов всi
полiтичнi та економiчнi сили iз залученням парламентсь-
кого механiзму законотворчостi домагаються задоволен-
ня власних iнтересiв шляхом пошуку оптимальних
варiантiв. В європейських країнах податкова полiтика
формується як результат складного процесу взаємодiї
iнтересiв економiчного, соцiального та культурного харак-
теру. Таким чином, на сьогоднiшнiй день можна стверд-
жувати, що податкова полiтика в європейських країнах є
складовою загальної соцiальної полiтики суспiльного бла-
гополуччя країни. Наукова думка європейських країн
найчастiше зосереджує свою увагу на проблемi досягнен-
ня справедливого оподаткування в суспiльствi.
Вирiшенням цiєї проблеми за допомогою податкiв займа-
лися Р. Хар (Англiя), Дж Смарт (Австралiя) — послiдов-
ники основних iдей вчення I. Бентама i Д. Мiлля, якi дотри-
мувалися думки, що оподаткування повинно бути справед-
ливим. У кiнцi XX столiття поширилася теорiя оптималь-
ної податкової системи. Найяскравiшими представниками
цiєї доктрини є Д. Рiкардо i П. Самуельсон. Дещо пiзнiше
її пiдтримав А. Пiгу. Основними характеристиками опти-
мального оподаткування є врахування, крiм фiскального,
побiчних економiчних i соцiальних чинникiв. Кiнцеву мету
оптимального оподаткування можна витлумачити так, що
при заданих бюджетних доходах потрiбно мiнiмiзувати не-
гативний ефект вiд податкiв, а позитивний максимiзувати.
Потрiбно вiдзначити, що iдеали оптимального оподатку-
вання втiлюються в реформування податкових систем
бiльшостi європейських країн. В цiлому, розвиток теоре-
тичних принципiв оптимального оподаткування на
сьогоднiшнiй день i найближчим часом буде мати тенденцiї
до швидкої iнтеграцiї свiтової економiки i наближенню
податкових систем європейських країн один до одного;
радикальних змiн технологiї оподаткування, комп'юте-
ризацiї податкового процесу; соцiально-економiчних змiн
складу платникiв у зв'язку iз зростанням кiлькостi пен-
сiонерiв; багатоканальних джерел надходжень доходiв.
Вiдбувається невпинне створення податкових систем в на-
прямку прагматичного компромiсу мiж заохоченням при-
ватної господарської iнiцiативи i достатнiм фiнансовим за-
безпеченням бюджету держави. Передовсiм, слiд
вiдзначити, що, незважаючи на всi вiдмiнностi, якi ми ба-
чимо при аналiзi елементiв, що характеризують податко-
ву полiтику рiзних країн, необхiдно чiтко простежити
тенденцiю залежностi питомої ваги окремих податкiв вiд
загального рiвня економiчного розвитку тiєї чи iншої краї-
ни. Згiдно зi сказаним вище можна прийти до висновку,
що в бiльшостi країн влада реально оцiнює свої мож-
ливостi в галузi оподаткування, усвiдомлюючи, що
надлишковi податки пiдривають виробництво, не сприя-
ють приватнiй iнiцiативi i в кiнцевому пiдсумку зменшують
дохiдну частину бюджету. Повне обмеження свободи
дiяльностi приватного бiзнесу в податкових питаннях при-
зводить до вiдтоку капiталу за межi країни, яка не тiльки
обмежує можливостi потенцiйних податкових надходжень,
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але i перешкоджає збiльшенню кiлькостi робочих мiсць з
усiма негативними наслiдками. Для суспiльства в цiлому
важливiше забезпечити стiйкий розвиток нацiонального
виробництва, нiж пiдпорядкувати його поточним бюджет-
ним iнтересам. Саме тому в захiдних країнах не обмежу-
ються лише перiодичними масштабними зниженнями по-
даткових ставок, а використовують багато важелiв, якi
сприяють економiчному розвитку. Серед них вiдповiдне
спiввiдношення прямих i непрямих податкiв, оскiльки кож-
на з цих груп, крiм вирiшення загальних фiскальних зав-
дань, виконує свої, властивi лише їй функцiї регулювання.
Прiоритет виробництва перед iнтересами бюджету — це
той принцип, який вiдображає вiдмiннiсть i пояснює
неефективнiсть нацiонального оподаткування порiвняно
з оподаткуванням розвинутих зарубiжних країн. Наявнiсть
загальних пiдходiв, щодо формування оподаткування
пiдтверджує, що рiзнi країни стикаються iз спiльними пи-
таннями в цiй сферi. Зокрема: сучаснi податковi системи
складнi для розумiння платникiв податкiв та ефективного
управлiння з боку податкових органiв. В свою чергу це
спричиняє появу все нових способiв ухилення вiд сплати
податкiв; прибутковий податок фiзичних осiб характери-
зується несправедливим розподiлом податкового наван-
таження, яке полягає в тому, що нерiдко однаковий рiвень
доходiв супроводжується неоднаковим рiвнем оподатку-
вання; значне оподаткування компанiй стимулює їхнi
iнвестицiї та переорiєнтацiю не з економiчних, а з подат-
кових причин. Це негативно вiдбивається на якостi
капiталовкладень та розподiлi обмежених ресурсiв. В
цiлому зарубiжнi фахiвцi вважають основними вадами
податкових систем їх складнiсть, невпорядкованiсть та
високi податковi ставки. Беручи до уваги, що ефективнiсть
оподаткування значною мiрою залежить вiд рiвня конт-
ролю над сплатою податкiв, слiд вiдразу зазначити, що в
окремих країнах податкова служба суттєво вiдрiзняється
як органiзацiйною структурою, так i рiвнем адмiнiст-
ративної вiдповiдальностi. В переважнiй бiльшостi країн,
як правило, податкова адмiнiстрацiя (вiдомство) є скла-
довою мiнiстерств фiнансiв, що не виключає певну авто-
номнiсть у здiйсненнi нею своїх функцiй. Спiльним є й те,
що податковi iнспекцiї в розвинутих країнах побудованi
за територiальною ознакою.

Так, наприклад, податкова система Iталiї включає в
себе три основнi види податкiв, якi подiленi за тери-
торiальним принципом:

— нацiональнi податки;
— обласнi податки;
— комунальнi податки.
Найбiльшу питому вагу в структурi податкових над-

ходжень займають — нацiональнi податки. До них нале-
жать податок з доходiв фiзичних осiб, податок з доходiв
юридичних осiб, податок на додану вартiсть та непрямi
податки на споживання (акцизи) Як i багатьох iнших роз-
винених країнах, одним з найважливiших джерел держав-
них доходiв в Iталiї є податок з доходiв фiзичних осiб.
Суб'єктом оподаткування є приватнi особи (резиденти та
нерезиденти), а об'єктом — їх доходи. У резидентiв цим
податком обкладаються всi доходи, отриманi не тiльки в
Iталiї, але й за кордоном. Нерезиденти сплачують цей
податок тiльки з доходiв, отриманих в Iталiї. В Iталiї вста-
новлена прогресивна система оподаткування доходiв
фiзичних осiб. Ставка податку вiд 23 до 43 вiдсотка.

Платниками прибуткового податку з юридичних
осiб, що справляється за ставкою 36%, є промисловi
пiдприємства, комерцiйнi органiзацiї, фiнансово-
кредитнi установи, в тому числi їх фiлiали за кордоном.
Об'єкт оподаткування — чистий дохiд у формi нероз-
подiленого прибутку. Податок на додану вартiсть є ос-
новним серед непрямих податкiв. Вiн був запровадже-
ний в Iталiї у 1973 р. у порядку реалiзацiї рiшень країн
— учасниць ЄС по зближенню фiнансових систем, на
три роки пiзнiше, цей податок був впроваджений в iнших
країнах. Цей податок замiнив податок з обороту та
бiльше 20 акцизiв, значно спростивши непряме оподат-
кування, яке iснувало до цього.

До другої групи податкiв в Iталiї належать регiональ-
нi податки. На регiональному рiвнi влада може прийма-
ти рiшення про затвердження податкових ставок, але в
межах встановлених законом. До регiональних податкiв
належать — податок на виробничу дiяльнiсть, непря-
мий податок на збiльшення вартостi нерухомостi, пода-
ток на нерухомiсть та податок на транспортування та
утилiзацiю мiських твердих вiдходiв.

До третьої групи податкiв в Iталiї вiдносяться мунi-
ципальнi податки. Конституцiя Iталiї наголошує на тому,
що представницька система в країнi повинна бути
органiзована у вiдповiдностi до вимог децентралiзацiї.
Вiдповiдно до цього принципу в Iталiї була створена
система демократичної влади , яка територiально роз-
членована на три одиницi: комуну, провiнцiю та область.
Але на справдi 95% бюджету розподiляється через
центр, автономiя органiв мiсцевого самоврядування
обмежена. В Iталiї доходи вiд бiльшостi мiсцевих
податкiв (їх бiльше 30) перерозподiляється через цент-
ральний бюджет, а ставки встановлює держава. Фi-
нансова полiтика центру чiтко регламентується, щодо
обласних органiв влади: вони можуть вiльно розпоряд-
жатись тiльки 8% свого бюджету. Податкова система
Iталiї досить складна, але податки в нiй все ж таки нижчi
в порiвняннi з iншими країнами Європи. Iталiйська сис-
тема оподаткування суттєво вiдрiзняється вiд українсь-
кої. Так, наприклад, в Iталiї вiдсутнi податки базою для
оподаткування яких є виручка вiд реалiзацiї товару.
Значно вища ставка податку на доходи фiзичних осiб: в
Iталiї вiд 23 до 43 відсотки, на вiдмiну вiд України 15—
17 вiдсотки, та податку на прибуток юридичних осiб в
Iталiї — 36% у нас — 18%. Крiм того, в Українi вiдсутня
єдина для всiх корпорацiй система сплати авансових
платежiв прибуткового податку з фiзичних осiб — 2 рази
в рiк виходячи iз доходу минулого року. Загальна став-
ка ПДВ в Італіі — 20% та 4% — пiльгова i 10% — зни-
жена. В Україні — 20%, 7%, та 0%.

В Iталiї серйозна увага придiляється боротьбi з ухилен-
ням вiд сплати податкiв. Одним iз ключових елементiв сти-
мулювання найбiльш злiсних неплатникiв податкiв є амнiстiя
капiталу. Серед причин, якi передували прийняттю такого
рiшення зi сторони влади, можна виокремити такi:

— економiчну ситуацiю, яка потребує забезпечен-
ня значних довгострокових iнвестицiй у визначенiй
сферi економiки;

— податковi та фiнансовi реформи, для яких змiни
потокiв грошових коштiв, особливо на початку рефор-
ми, стимулюють її подальше здiйснення;

— змiна полiтичної ситуацiї.
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У будь-якому випадку повернення капiталу потре-
бує виявлення та усунення причин, якi спричинили його
тiнiзацiю. Наприклад, остання амнiстiя капiталу почала-
ся iз скасування податку на спадщину, який в наслiдок
високої податкової ставки пiдштовхував платникiв
податкiв на ухилення вiд його сплати.

Досвiд Iталiї показує, що амнiстiя капiталiв є дiєвим
механiзмом побудови податкового компромiсу мiж вла-
дою та платниками податкiв. Однак сама ж амнiстiя
капiталу завжди проводиться на умовах, якi потребують
вiд платникiв податкiв сплати основної частини податкiв,
якi не були сплаченi ранiше.

Така практика може бути корисною для нашої краї-
ни, де бiльшiсть пiдприємств ухиляються вiд сплати
податкiв.

ВИСНОВКИ
Таким чином, пiдсумовуючи аналiз формування по-

даткових систем в рiзних країнах та визначаючи їх зна-
чення для України, можна зробити висновок, що про-
блема вдосконалення та модернiзацiї податкових сис-
тем постала не тiльки в країнах iз трансформацiйною
економiкою, але i перед розвинутими країнами. Вона
об'єктивна та визначається необхiднiстю державного
втручання в процес виробничих вiдносин i змiн тенденцiй
економiчного розвитку.

Те, що податковi системи рiзних країн розвивають-
ся пiд дiєю рiзних економiчних, полiтичних та соцiальних
факторiв пояснює їх недосконалiсть. Це в свою чергу
зумовлює тi обставини, що в рiзних країнах iде постiй-
ний пошук оптимальних варiантiв системи оподаткуван-
ня. На думку багатьох вчених-економiстiв Захiдної
Європи, податкова система оптимальна тодi, коли дот-
римуються наступнi принципи:

а) витрати держави на утримання податкової систе-
ми i затрати платникiв податкiв, пов'язаних iз процеду-
рою їх сплати, повиннi бути максимально низькими;

б) податковий тиск не можна доводити до того рiвня,
коли вiн починає зменшувати економiчну активнiсть
платника податкiв;

в) процес сплати податкiв потрiбно органiзувати та-
ким чином, щоб вiн накопичуючи фiнансовi результати
сприяв реалiзацiї полiтики кон'юктури та зайнятостi;

г) розширити повноваження податкових органiв пiд
суворим контролем держави;

д) передивитись штрафнi санкцiї в сторону їх
збiльшення для тих платникiв, якi регулярно ухиляють-
ся вiд сплати податкiв.

Цей перелiк показує те, що загальнi вимоги, наве-
денi вище, в значнiй мiрi повторюють фундаментальнi
принципи, якi повиннi бути основою для побудови по-
даткової системи будь-якої цивiлiзованої країни. Тому
основним напрямом оптимiзацiї ефективностi податко-
вої системи, може бути бiльш активне втiлення фунда-
ментальних принципiв оподаткування.

Для країни iз перехiдною економiкою, для Украї-
ни, реалiзацiя фундаментальних принципiв у процесi
модернiзацiї податкової системи — надзвичайно склад-
на задача.

Перспективи подальших дослiджень у даному
напрямi полягають у розробцi нових, бiльш ефективних
шляхiв модернiзацiї податкової системи України з вра-

хуванням мiжнародного досвiду у розвитку податкових
систем.
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ВСТУП
Курс на інтеграцію та поглиблення кооперації Ук-

раїни з загальноєвропейськими та глобальними інститута-
ми формує широкий спектр можливостей для нашої держа-
ви. Безумовно, за виваженого комплексного та послідов-
ного підходу до проведення необхідних реформ, компетен-
тності на всіх рівнях влади, наявності політичної волі для
провадження оптимізаційних рішень, формування сприйнят-
тя цих заходів з боку суспільства, наслідки процесу глобал-
ізації носитимуть для нашої країни позитивний характер.
Проте слід враховувати й іншу сторону проблеми — вход-
ження України в глобальні політичні та економічні інститути
передбачає також обов'язковість прийняття "правил гри" цих
структур та імплементація відповідних норм як на законо-
давчому, так і на практичному рівні, наприклад, в особливо-
стях функціонування органів державної влади тощо.

Проблематиці інтелектуальної власності присвячені ро-
боти В.Д. Базилевича, В.В. Ільїна, Т.М. Шевелевої, П.М. Ци-
бульова, Р.Б. Шишка тощо.
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Окремі питанням державного регулювання у сфері інте-
лектуальної власності розглядаються В.В. Бєлєвцевою, Н.П.
Дригваль, О.Д. Карпенком, А.Г. Ступніковим та ін. Проте
наразі можна констатувати відсутність комплексних дослі-
джень, присвячених проблемі державного регулювання
сфери інтелектуальної власності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз особливостей державного регу-

лювання інтелектуальної власності в умовах глобалізації,
зокрема тенденцій дерегулювання та створення мегарегу-
ляторів системи ІВ.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Однією з відкритих проблем для нашої країни зали-

шається питання регулювання сфери інтелектуальної влас-
ності. Можна з впевненістю говорити про те, що за наявно-
го рівня інтелектуального капіталу, економіка України мог-
ла б змінити орієнтацію із ресурсної на новітню, яка відкри-
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ла б для нашої держави більш широкі перспективи та підви-
щила її конкурентоспроможність у масштабах глобального
ринку — інноваційну економіку, основний фокус уваги якої
зосереджений на наукоємному та високотехнологічному
виробництві. Поступова зміна економічної орієнтації та
підвищення рівня конкурентоздатності є необхідними для
зменшення рівня енергетичної та економічної залежності,
важливість останніх зумовлена ключовими питаннями дер-
жавної безпеки. Проте, аналізуючи перспективи переорієн-
тації на інноваційну економіку, не слід забувати про те, що
її ключовою складовою є інтелектуальна власність. Наша
держава за останні роки продемонструвала тенденцію до
стабільного лідерства в міжнародних "анти рейтингах", при-
свячених захисту права інтелектуальної власності. Так, Ук-
раїна очолює рейтинги з піратства в мережі Інтернет, на чому
неодноразово акцентували увагу в спеціальних доповідях
американські урядові організації, звертаючись до держав-
них установ нашої держави з вимогою відповідного реагу-
вання.

Впорядкована система державного регулювання інте-
лектуальної власності сприяє створенню сприятливого
клімату для залучення інвестиційного капіталу та
збільшення частки високотехнологічних промислових
продуктів. Іноземні інвестиції у розробки вітчизняних
підприємств дозволили б також зменшувати рівень відто-
ку інтелектуального капіталу за кордон (що є значною
проблемою для нашої держави на сьогодні). Крім того,
однією із тенденцій, які характеризують міжнародну сис-
тему інтелектуальної власності, є глобалізація сфери тех-
нологій та знань, що призводить до розвитку науково-тех-
нічної співпраці та кооперації: значна частина патентних
заявок має в числі авторів хоча б одного закордонного
дослідника.

На сучасному етапі розвитку міжнародної економіч-
ної системи, участь країни в міжнародному технологічно-
му обміні є важливим показником перспектив економіч-
ного розвитку. Міжнародний обіг об'єктів ІВ, що відоб-
ражається зокрема в торгівлі патентами та ліцензіями,
оцінюється розмірами роялті, отриманими від здійснен-
ня операцій купівлі-продажу. За умов розвиненої систе-
ми інтелектуальної власності, цей показник значно впли-
ває на платіжний баланс країни. Згідно з визначенням
МВФ, до таких операцій відноситься "обмін виплатами та
надходженнями між резидентами та нерезидентами за
використання на основі договору нематеріальних, неви-
робничих, нефінансових активів и прав інтелектуальної
власності (таких, як патенти, товарні знаки, франшизи и
т.д.), а також за використання на основі ліцензійних угод
об'єктів прав інтелектуальної власності, що містяться в
матеріальній формі (аудіовізуальна продукція, друковані
видання" [5, с. 40]. США впевнено займають лідерські
позиції за рівнем прибутку від продажу прав інтелекту-
альної власності, а згідно зі статистикою СОТ, Сполучені
Штати разом з ЕС та Японією займають більше 85% рин-
ку торгівлі правами ІВ. Але високий рівень розвитку сис-
теми інтелектуальної власності в цих державах є резуль-
татом ефективної державної політики, впровадженням ос-
новних положень якої займаються компетентні регулю-
ючі органи.

Для нашої держави актуальним є питання налагоджен-
ня крос-інституційної взаємодії органів державної влади,
які займаються проблемами регулювання інтелектуальної
власності. Так, часто зустрічається факт, коли компетенції
уповноважених органів є тісно пов'язаними, що обумов-
лює явища дублювання управлінських функцій та "забю-
рократизованості" органів державної влади. Це також по-
в'язано із низьким рівнем розвитку інформаційно-аналітич-
ного забезпечення органів держаної влади, заходи із підви-
щення якого за останні декілька років значно активізува-

лись. 14 серпня 2014 року під час брифінгу в адміністрації
президента заступник її голови Д.Шимків та міністр еко-
номічного розвитку П.Шеремета презентували інтернет
платформу easybusiness.in.ua, що покликана інформува-
ти громадськість про актуальні завдання в рамках рефор-
ми регуляторної політики. Серед головних завдань наразі
розглядається і проблема забезпечення "захисту прав інте-
лектуальної власності відповідно до міжнародних стан-
дартів" [3]. Проте це завдання головним чином розгля-
дається в площині, пов'язаній із використанням неліценз-
ійного програмного забезпечення та контенту з боку дер-
жавних, комерційних структур та пересічних користувачів
та шляхів боротьби із ним [4]. Але для аналізу можливих
напрямів розвитку системи регулювання інтелектуальної
власності важливим є врахування основної характеристи-
ки реформування, а саме: стратегії на дерегулювання еко-
номіки.

Процес становлення системи державного регулюван-
ня в Україні протягом тривалого часу значною мірою обу-
мовлювався "радянським досвідом" нашої держави, спро-
бою різкого переходу від соціалістичного підходу в уп-
равлінні до принципів капіталістичного устрою. Внаслідок
цього лібералізація в окремих сферах державного регу-
лювання неодмінно наштовхувалась на високий рівень
бюрократизації та загалом сильне втручання держави в
різноманітних сферах суспільних відносин, що в свою чергу
приводило до зниження рівня ефективності державного
управління. Фактично, вплив державних регулятивних ме-
ханізмів вступав у суперечність із самим визначенням дер-
жавного регулювання економіки як "діяльності держави
щодо створення економічних і соціальних передумов, не-
обхідних для стійкого функціонування економічної систе-
ми згідно з цілями і пріоритетами державної економічної
політики, заради реалізації національних інтересів держа-
ви" [7, с. 94] Для подолання цих недоліків у функціонуванні
органів державної влади і формується стратегія на дере-
гулювання.

 Дерегулювання в загальному вигляді передбачає ско-
рочення (часткове або повне) заходів державного регу-
лювання в тій чи іншій сфері, яке спрямоване на оптимі-
зацію управлінського впливу. Дерегулювання також вклю-
чає "формулювання оптимального співвідношення між
ринковими механізмами і державним регулюванням гос-
подарської діяльності при обмежені втручання держави
у діяльність суб'єктів господарювання з метою нівелюван-
ня адміністративних, економічних, правових та інших пе-
решкод на шляху розвитку ринкової економіки" [8, с. 133].
Слід зробити наголос на тому, що дерегуляція — не лише
і не стільки кількісне скорочення регулятивних ме-
ханізмів, як підвищення рівня їх ефективності. Проте, у
випадку із сферою інтелектуальної власності, низький
рівень участі держави не гарантує, а скоріше загрожує
стабільному існуванню і розвитку системи ІВ. Тому слід
також проаналізувати іншу тенденцію у сфері державно-
го регулювання ІВ.

Для формування конкурентоздатного та інвестиційно
привабливого ринку інтелектуальної власності потрібне, як
уже зауважувалось, ефективне державне регулювання га-
лузі, що включатиме стимулювання створення нових
об'єктів інтелектуальної власності, їх комерціалізацію, за-
хист та охорону, удосконалення механізмів трансферу тех-
нологій тощо. Всі ці функції прописані в повноваженнях
окремих регуляторних органів, компетенції яких, як уже
зазначалось, часто дублюються. Виходячи із цього, пра-
вомірним є розгляд можливості створення так званого "ме-
гарегулятора", який би дозволив вирішити існуючі між-
відомчі проблеми.

Поняття "мегарегулятора" як результату об'єднання
державних органів, що комплексно регулюють усі напрями
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в тій чи іншій сфері найчастіше використовується під час
аналізу актуальних тенденцій на світових фінансових рин-
ках. В сучасній науковій літературі, коли мова йде про ви-
окремлення основних моделей фінансових інститутів, авто-
ри розрізняють [6]:

— традиційно-секторну модель (передбачає розподіл
повноважень регулятивних органів за секторами фінансо-
вого ринку; спеціалізовані структури займаються регулюван-
ням лише того сектора фінансового ринку, що входить до
його компетенції, наприклад банківського, страхового, рин-
ку цінних паперів тощо);

— модель мегарегулятора (діяльність з надання фінан-
сових послуг є підконтрольною єдиному органу — мегаре-
гулятору, який охоплює функції органів, що ввійшли до його
складу);

— модель розподіленого регулювання (повноваження
з пруденційного нагляду передаються одному органу, а з
регулювання комерційних операцій на фінансовому ринку
— іншому; основним завданням при побудові системи дер-
жавного регулювання за умов існування даної моделі є роз-
межування функцій пруденційного нагляду і нагляду за про-
веденням комерційних операцій).

Одним з ключових принципів функціонування мегаре-
гулятора є принцип колегіальності, який через забезпечен-
ня представництва та балансу інтересів різних державних
органів дозволяє врегулювати проблему конфлікту інтересів
під час розробки стратегічних рішень [1]. Фактично, утво-
рення мегарегулятора є одним із можливих шляхів вирішен-
ня проблеми координації між державними регулюючими
структурами. Єдина лінія організаційного контролю встанов-
люється як для ринкового регулювання, так і для захисту
споживачів та забезпечення ефективності управлінської
діяльності. Не менш важливою характеристикою мегарегу-
лятора є стандартизація та уніфікація норм та правил в сфері
його компетенції.

Коли мова йде про створення мегарегуляторів у
фінансовій сфері, в якості позитивних наслідків назива-
ють "збільшення ефективності координації та обміну
інформацією, взаємозв'язку пруденційного нагляду та ре-
гулювання фінансової діяльності в інтересах захисту прав
інвесторів, обмеження регулятивного арбітражу і концен-
трації ризикових позицій в найменш регульованих секто-
рах, що збільшує стійкість фінансової галузі в цілому" [10,
с. 236]. Більшість означених позицій є важливими і для
оптимізації державного регулювання інституту інтелекту-
альної власності. Проте важливим є врахування ризиків,
що пов'язані із формуванням єдиного мегарегулятора.
По-перше, наявність однієї структури, що уповноважена
регулювати всі питання, пов'язані із ІВ, може призвести
до так званого "репресивного" підходу у регулюванні, про
який доволі часто ідеться в повідомленнях ЗМІ. Це зок-
рема стосується як рівня компетентності працівників та-
кого роду структур, так і низького рівня відповідальності
за окремі протиправні або завідомо неефективні дії, що
призводять до негативних тенденцій в системі, що регу-
люється. Але існує й інша сторона цієї проблеми — на-
явність єдиного регулюючого органу дозволяє уникнути
явища, коли у випадку суміжних юрисдикцій різних
органів складним постає питання визначення відповідаль-
ного за ті чи інші проблеми галузі.

Загалом, проблема формування мегарегулятора систе-
ми інтелектуальної власності є слабко розробленою в нау-
ковій літературі. Тому часто відбувається викривлення сут-
ності, особливостей організаційного будівництва та розвитку
даного інституту. Для подальшого ефективного функціо-
нування мегарегулятора в сфері інтелектуальної власності,
уже на етапі його формування (що зазвичай базується на
уже існуючих управлінських органах), країна має провести
переоцінку своїх регулятивних структур у відповідності із

актуальним станом як внутрішнього, так і зовнішнього
(міжнародного) середовища. Окрім цього, не слід забува-
ти, що для розбудови інфраструктури та законодавчого за-
безпечення діяльності універсального регулятора у сфері
ІВ необхідні не лише матеріальні ресурси, але і час — вва-
жається, що для налагодження ефективного функціонуван-
ня мегарегулятора потрібно 7—10 років.

Прикладом орієнтації на створення мегарегулятора
як органу, що забезпечить оптимізацію використання ре-
зультатів інтелектуальної діяльності є Російська Федера-
ція, ситуація з розвитком системи інтелектуальної влас-
ності в якій є доволі складною. Наприкінці 2013 року було
оголошено про створення нового федерального відом-
ства (на базі Роспатенту, правонаступником якого є но-
востворений орган), обов'язки якого складатимуть нагляд
за дотриманням авторських прав та їх регулюванням в
сфері законодавства, а саме Федеральної служби з інте-
лектуальних прав. Заплановано, що до повноважень цієї
структури будуть передані функції з управління інтелек-
туальною власністю від ряду міністерств, зокрема
Міністерства освіти та науки, Міністерства економічного
розвитку, Міністерства зв'язку та масової інформації,
Міністерства культури, Федеральної митної служби,
Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони
здоров'я. Особливістю новоствореного відомства є те, що
звітувати воно буде безпосередню уряду, а не Міністер-
ству економічного розвитку (якому звітує Роспатент).
Передбачається, що "робота Агенства дозволить модер-
нізувати систему регулювання інтелектуальних прав з ура-
хуванням інтересів національної економіки, налагодити
облік та контроль у цій сфері" [9].

Ініціатори створення цього органу апелюють до досві-
ду розвинених країн, в яких функціонують подібні органи,
зокрема Швейцарії та Канади, тому доцільним буде аналіз
основних характеристик структур, які займаються питання-
ми державного регулювання інтелектуальної власності у
вищеозначених країнах.

Швейцарський федеральний інститут інтелектуальної
власності-федеральне агентство, яке займається питання-
ми інтелектуальної власності в Швейцарії. Він є автономним,
володіє правосуб'єктністю, веде власні рахунки та не зале-
жить від швейцарського федерального бюджету та володіє
значними повноваженнями в сфері регулювання ІВ, тому
умовно його можна назвати мегарегулятором. Вважається,
саме в Швейцарії існує найвищий рівень захисту результатів
інтелектуальної діяльності. Саме в швейцарському місті
Женева знаходиться Секретаріат та Міжнародне бюро Все-
світньої організації інтелектуальної власності, яка є "гло-
бальним форумом для надання послуг, розробки політики,
обміну інформацією та налагодження співпраці в області ІВ"
[2].

Агентство з питань інтелектуальної власності Канади
— незалежна організація, що фінансується зі спе-
ціального фонду, основу якого складають відсотки нара-
хувань за послуги агентства. Ця організація регламентує
всі механізми захисту інтелектуальної власності в Канаді
та взаємодіє з іншими організаціями (як державними, так
і громадськими та міжнародними) з захисту прав ІВ, які
діють на території країни. Фактично, як і у випадку із
Швейцарським федеральним інститутом інтелектуальної
власності, можна говорити про умовне віднесення голов-
ного органу регулювання ІВ Канади до мегарегуляторів.
Рівень забезпечення охорони прав інтелектуальної влас-
ності в країні є високим, як і в цілому рівень державного
регулювання сфери, а ефективність існування мегарегу-
лятора ІВ пов'язана з рядом умов, зокрема рівнем право-
вої культури у суспільстві та регулюючих органах, компе-
тентного підходу до виконання посадових обов'язків
службовців структури тощо.
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Таким чином, в умовах глобалізації актуалізуються
проблеми ефективного використання інтелектуального
капіталу держави. Саме увага до питання інтелектуаль-
ної власності як ключової засади формування сучасної
конкурентоспроможної економіки є одним із пріоритет-
них для забезпечення економічної незалежності держа-
ви — однієї зі складових національної безпеки. Система
інтелектуальної власності потребує існування чітких ме-
ханізмів державного регулювання, саме держава відіграє
ключову роль у забезпеченні сприятливих умов для ство-
рення та подальшої комерціалізації ІВ, її захисту та охо-
рони.

Серед головних світових тенденцій в практиці дер-
жавного регулювання інтелектуальної власності можна
назвати як прагнення до дерегулювання сфери ІВ, так і
створення мегарегуляторів. Дерегулювання передбачає
скорочення заходів з регулювання державою інтелекту-
альної власності, спрямоване на оптимізацію, підвищен-
ня ефективності управлінського впливу. Мегарегулятор
ІВ розглядається як інститут, що діє на основі принципу
колегіальності та виникає в результаті об'єднання дер-
жавних органів, що комплексно регулюють відносини в
сфері інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що
формування мегарегулятора часто розглядають з нега-
тивної точки зору, акцентуючи увагу на загрозах моно-
полізації повноважень у певній сфері під егідою єдино-
го органу, не можна говорити про те, що стратегія на
дерегуляцію цілком суперечить ідеї існування мегарегу-
лятора. В обох випадках мова йде про усунення бюрок-
ратичних перепон для ефективності регулятивного впли-
ву, адже за умов створення одного мегарегулятора мож-
на подолати проблеми, що заважають розвитку ринку ІВ,
зокрема дублювання повноважень різних державних
органів тощо.

Звичайно, доцільність застосування тієї або іншої мо-
делі державного регулювання сфери інтелектуальної
власності потребує комплексного підходу до аналізу існу-
ючого інституційного характеру регулятивної системи,
стану розвитку нормативного забезпечення, економічних
складових відносин у сфері ІВ, правової культури сусп-
ільства тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Досліджуючи суспільні відносини в сфері державної

політики по управлінню органами суду, юстиції і судової
експертизи зокрема, через призму адміністративного
управління в історіографії доби Директорії, є не-
обхідність вивчення проблематики у комплексному дос-
лідженні. Відіграючи провідну роль у встановленні істи-
ни, державне управління судовою експертизою здійсню-
валась на підставі теоретичних та практичних здобутків
та історично-правового досвіду через механізм політич-
ного, відомчого та контрольного управління правоохо-
ронною системою.

Наукові ідеї, що лягли в основу організаційної побу-
дови та управління органами судової експертизи Украї-
ни, їх функції в еволюції ефективності механізму управ-
ління цими органами, традиційно є об'єктами до-
слідження автором в хронологічній послідовності певно-
го історичного етапу України — за доби Директорії Ук-
раїнської Народної Республіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
окремі статті, періодично з'являлися в наукових публі-
каціях, зокрема історичні віхи розвитку і становлення
науково-судової експертизи Української Народної Рес-
публіки часів Центральної Ради, але питання державно-
го регулювання органами судової експертизи за доби Ди-
ректорії Української Народної Республіки в публікаці-
ях відсутні.

Тому сьогодні існує нагальна потреба консолідації
зусиль науковців в галузі наук з державного управління
щодо ознайомлення громадськості із сторінками історії
розвитку і становлення органів судової експертизи за
доби Директорії Української Народної Республіки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті дослідити історичний досвід державно-

го регулювання органами судової експертизи за доби Ди-
ректорії Української Народної Республіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Із зміною політичної ситуації щоразу починається

нова сторінка в історії розвитку української державності
та процесу реформування державотворення, правоохо-
ронних органів і експертної системи зокрема.

Так, 15 липня 1918 р. Міністерство судових справ, яким
здійснювалася вся правова політика, перейменовано на
Міністерство юстиції, та робота Київського Кабінету нау-
ково-судової експертизи контролювалася не лише
Міністерством юстиції, але за представленням міністра
юстиції керуючий Київським Кабінетом і його помічники
затверджувалися особисто гетьманом Скоропадським.
Саме тоді Міністерством юстиції було закладено основу
українізації науково-судової експертизи.

Однак у другій половині дня 14 грудня 1918 р. Гетьман
Павло Скоропадський власноручним актом зрікся влади,
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проголосивши: "…Усім, усім по установам України. Усім
військовим частинам і установам. Я, Гетьман всієї Украї-
ни, протягом семи з половиною місяців всі свої сили клав
на те, щоб вивести країну з того важкого стану, в якому
вона знаходилася. Бог не дав мені сили справитися з цим
завданням. Нині з огляду умов що склалися, керуючись
винятково благом України, від влади відмовляюся".

Гетьманський Кабінет міністрів у свою чергу поста-
новив: "…обміркувавши вимогу Директорії, Рада Мі-
ністрів ухвалила скласти з себе повноваження і передати
владу Директорії, яка стояла на чолі протигетьмансько-
го повстання". Постанову підписали голова Ради міністрів
С. Гербель, міністр торгу і промисловості С. Мерінг,
міністр внутрішніх справ І. Кістяковський, міністр
фінансів А. Ржепецький, міністр народної освіти В. На-
уменко, міністр праці В. Косинський та державний конт-
ролер С. Петров.

14 грудня 1918 року, із припиненням існування Ук-
раїнської Держави П. Скоропадського, розпочався но-
вий етап державного будівництва в Україні — у цей день
влада в Україні перейшла до утвореної у листопаді 1918
р. Директорії, яка проголосила про відновлення Украї-
нської Народної Республіки, що існувала в період Цент-
ральної Ради та її законодавства, сформувавши уряд —
Раду Народних Міністрів УНР, юридичний статус якого
чітко не визначався.

Із урочистим вступом 18 грудня 1918 року до Києва,
Директорією було проголошено Заяву про те, що вся вла-
да в УНР належить лише трудівним класам: робітництву і
селянству, а нетрудові класи позбавлялись права поряд-
кувати державою; і запевняла, що передасть права і по-
вноваження лише трудовому народу самостійної УНР:
найвища влада належить Директорії, а законодавча —
Трудовому Конгресу, обраному трудовим народом, ви-
конавча влада належала Раді Народних Міністрів, а вла-
да на місцях — трудовим радам селян, робітників і тру-
дової інтелігенції. Виборчих прав були позбавлені не лише
заможні власники, а й частина інтелігенції: професори,
адвокати, лікарі, педагоги середніх шкіл тощо, а отрима-
ли виборчі права лише представники інтелігенції, які мали
"безпосередні контакти з народом": лікарські помічни-
ки, фельдшери, вчителі народних шкіл, службовці кан-
целярій та ін.

Директорія Української Народної Республіки, ство-
рена 14 листопада 1918 року з п'ятьох осіб на чолі з Во-
лодимиром Винниченком, як альтернативний уряд Геть-
манату, повернула назву держави — Українська Народ-
на Республіка, 2 січня 1919 року відмінила закон геть-
манського уряду "Про утворення Державного Сенату" і
відновила діяльність Генерального суду, який тепер от-
римав назву "Надвищий Суд Української Народної Рес-
публіки".

Деякі міністри Української держави були заарешто-
вані, та під жорстким контролем Директорії 26 грудня
1918 року було сформовано Перший уряд Директорії —
Раду Народних міністрів УНР на чолі з В.М.Чехівським.
Однак Уряд був без визначеного юридичного статусу, без
розподілу владних повноважень між Радою Народних
Міністрів і Директорією.

Увесь український народ очікував від Директорії та
уряду вжиття заходів до виведення України, оточеної во-
рогами з усіх боків: 6 різними арміями, що діяли на її тери-
торії: на заході стояли польські війська, після повалення
гетьманської держави посилився рух радянських військ в
Україну, на південно-східному кордоні виступили російські
сили антибільшовицького спрямування, які очолив гене-
рал Денікін, південна смуга з Одесою, Миколаєвом і Хер-
соном була зайнята французами; німецька і австро-угорсь-
ка армії дотримували нейтралітету, бо їх солдати після
німецької революції у листопаді здебільшого виїздили на
Батьківщину; окрім того, в Україні почали діяти сотні за-
гонів під проводом різних отаманів, із подолання
внутрішніх протистоянь та міжнародної ізоляції.

Але становище України і Директорії УНР як верхов-
ної влади на Україні було дуже складним і хитким: 29 січ-
ня 1919 р. Відділ юстиції, утворений при Тимчасовому
Робітничо-Селянському Уряді України 28 листопада 1918
р., перетворено на Народний комісаріат юстиції на чолі з
кваліфікованим юристом О. Хмельницьким, якому дору-
чалось негайно по затвердженню нових штатів призна-
чити осіб прокурорському нагляду.

Починаючи з грудня 1918 р. Декретом Тимчасового
робітничо-селянського уряду України було створено
Всеукраїнську Надзвичайну комісію, а 14 лютого 1919 р.
Рада Народних Комісарів України затвердженим "Тим-
часовим Положенням про Народні Суди і Революційні
Трибунали Української Радянської Соціалістичної Рес-
публіки" постановила ліквідувати всі Судові установи,
існуючі на території України до встановлення Радянсь-
кої влади (Генеральний Суд, Судові Палати, Окружні
суди Мирових Суддів, Суди Військові, Морські, Волосні,
Комерційні та інші), а також всі установи і організації при
колишніх судових місцях (Прокурорський Нагляд, Но-
таріат, Присяжну і Приватну адвокатуру, Інститути Су-
дових Слідчих, Судових Приставів та т.д.) [1].

Від 1 березня 1919 р. Народний комісаріат юстиції
(НКЮ), керований Народним Комісаром Юстиції А.
Хмельницьким, контролював діяльність судів і слідства:
для цього у структурі НКЮ було створено контрольно-
слідчий відділ.

Після переїзду радянського уряду до Києва із лютого
1919 р. розпочався новий період роботи Київського Кабі-
нету НСЕ при українській юстиції: Київський КНСЕ про-
довжував працювати у підпорядкуванні НКЮ УСРР, вхо-
дячи до складу контрольно-слідчого відділу. Так, завіду-
ючий контрольно-слідчим підрозділом Сендик у квітні 1919
р. повідомляв про Київський Кабінет НСЕ, що "...в цілях
допомоги слідчим при контрольно-слідчому відділі Народ-
ного комісаріату юстиції створено кабінет науково-судо-
вої експертизи, обслуговуючи всю республіку" [2].

Робота Київського Кабінету НСЕ проходила в дуже
складних умовах: на території українських земель, що
раніше перебували в складі Російської імперії, залиша-
лися чинними і успадковані закони царської Росії, і Тим-
часового уряду, а чіткої концепції розвитку державних
органів, в тому числі і судової експертизи, не було. Про-
блеми взаємин між різними гілками влади вирішувалися
за допомогою різних на поспіх розроблених, юридично
недосконалих ухвал, постанов, декретів. Все це призво-
дило до породження конфліктів і не порозумінь між Ра-
дою Народних Міністрів та Директорією, яка не мала
відповідних органів для проведення в життя її програми.

Ускладнювався процес державного регулювання не
тільки внутрішніми причинами, породженими через
відсутність кваліфікованих кадрів, але й постійними про-
тиріччями: в уряді не було єдності і спільної політичної лінії
— спершу прихильників Директорії об'єднувала боротьба
проти гетьманського уряду, а з падінням гетьманату розб-
іжності посилились — тривали тертя між течіями Украї-
нського національного союзу, з членів якого була обрана
Директорія, стосовно політичної і соціальної програми:
більшість (Винниченко, Чеховський, Шаповал) — висту-
пали за союз (із певними застереженнями) з більшовика-
ми проти Антанти, а решта на чолі з Петлюрою закликали
до спільних дій уряду з Антантою проти більшовиків.

Отже, проблема постійних протиріч, невизначеності
правового статусу й компетенції у державному уп-
равлінні, сприяли зростанню злочинності. Тому на судо-
ву експертизи покладалися великі надії. Так, правильність
судових рішень по кримінальних і цивільних справах за-
лежить від застосування найбільш сучасних способів
вияснення матеріальної істини в судовому процесі. Не-
достатня постановка розшукової та слідчої частини і
відсутність добре поставленої експертизи збільшують
число нерозкритих злочинів і можливість допущення су-
дових помилок, що підриває довіру до правосуддя.



Інвестиції: практика та досвід № 20/2014156

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Саме наукові прийоми боротьби зі злочинністю і обу-
мовили виникнення в Західній Європі спеціальних інсти-
тутів криміналістики для застосування успіхів технічних
знань для справи правосуддя, і такими культурними зак-
ладами на Україні є Київський і Одеський Кабінети нау-
ково-судової експертизи. До кола діяльності належать
дослідження за допомогою фотографії — звичайної і
спеціальної (метричної, кольороподільної, за допомогою
ультрафіолетових променів та ін.), мікрофотографії, дак-
тилоскопії, хімічного та мікроскопічного аналізів та інших
технічних прийомів. "Сприяючи проведенню оглядів, дос-
ліджуючи різного роду речові докази, в тому числі зброю
і засоби злому та залишених пошкоджень, плям крові із
визначенням їх належності людині чи тварині, волосся,
грошових знаків, документів, печаток і способів виконан-
ня їх підробки, відновлювати невидимі тексти повідом-
лень, написаних "секретним" чорнилом, виявляти витрав-
лені, витерті та закриті письмена, займатися розробкою
методів злочинності, які складають предмет криміналі-
стики — все це належало до виконання Київським Кабі-
нетом НСЕ" [3].

По Закону, виданому в період Гетьманства, на Киї-
вський КНСЕ додатково, крім грошових знаків було по-
кладено дослідження фальшивих кредитних білетів по
справах про їх підробку, що виникають у судовому по-
рядку [4].

У 1918 році Київським Кабінетом НСЕ було викона-
но експертизи по 389 справах, головним чином про
підробку грошових знаків-експертизи по 325 справах.
Правда, в 1919 р. цей показник впав до 80 експертиз. В
тому числі про підробку грошових знаків виконано екс-
пертизи по 63 справах — звітував 19 жовтня 1919 року
Прокурору Київської Судової Палати керуючий Київсь-
ким КНСЕ професор С.М. Потапов [4].

Матеріалів про діяльність КНСЕ у період доби Ук-
раїнської Народної Республіки 1918—1919 років зберег-
лося дуже мало, свідченням діяльності є лише окремі ок-
ремі документи. І все ж, Керуючий Київським Кабінетом
НСЕ С.М. Потапов зумів переконати, що штати кабінету
необхідно зберегти, не скорочуючи їх.

Із травня 1919 року Директорія уособлювалася з її
лідером С. Петлюрою, який одержав фактично дикта-
торські повноваження. Серед небагатьох документів цієї
епохи збереглося Подання Керуючого Київським КНСЕ
від 30 серпня 1919 року С.М. Потапова прокурору Киї-
вської судової палати такого змісту: "…на виконання
Циркуляру Управління Юстиції при Головнокомандую-
чому збройними силами на Півдні Росії від 11 серпня 1919
року за №54, маю честь надати пояснення моє і пояснен-
ня помічників моїх доктора М.М. Туфанова, О.П. Семен-
цова, В.І. Фіворського та М.А. Петрова про службу в Ка-
бінеті Науково-Судової Експертизи в період володіння
Києвом зі сторони більшовиків, а також список осіб із
необхідними відомостями" [5].

На жаль, ці відомості не збереглися, але невдовзі Ке-
руючий Київським КНСЕ С.М. Потапов за невідомих
обставин переїхав із сім'єю до Одеси, де багато років пра-
цював лаборантом в Одеському Кабінеті НСЕ.

30 грудня 1919 р. кабінет очолив відомий вчений у га-
лузі дослідницької і судової фотографії професор В.І.
Фаворський. Силами В.І. Фаворського, М.О. Петрова,
М.М. Туфанова. В.А. Франковського і прийнятого на по-
саду фототехніка В.Л. Павлова вдалося налагодити ро-
боту кабінету і продовжити проведення судової експер-
тизи по дослідженню документів, дактилоскопічних, тра-
сологічних, судовохімічних дослідженнях.

В складних умовах громадянської війни 11 грудня
1919 р. в Харкові створено Комітет юстиції при Всеук-
раїнському революційному комітеті, а 19 січня 1920 р.
його реорганізовано в Народний комісаріат юстиції Ук-
раїни, який очолив політичний діяч Є. Терлецький.

В умовах громадянської війни та інтервенції, коли на
території України у 1919—1920 рр. діяли шість різних армій

— українська, Червона, Біла, Антанти, польська та анарх-
істська, коли не можливо провести чітку межу між цивіль-
ною та військовою владою, коли за доби Центральної Ради
та Директорії на теренах України, окрім законів УНР про-
довжували діяти не скасовані УЦР нормативно-правові
акти Російської імперії та Тимчасового уряду, робота Киї-
вського кабінету НСЕ була значно ускладненою, доводи-
лося розв'язувати проблеми та вирішувати непосильні зав-
дання. За таких складних обставин судова експертиза,
функціонуючи фактично в умовах війни, ставала важли-
вим елементом у системі державного, оскільки була од-
ним із різновидів державної влади та відігравала значну
роль у встановленні істини в правозахисній системі.

На жаль, під час коротко часової окупації Києва біло-
поляками (з 6 травня по 12 червня 1920 р.) повністю збе-
регти цінне наукове обладнання кабінету, придбане за
спеціальним замовленням у 1914 році на суму більше 20
тис. золотих карбованців у Швейцарії, не вдалося: значна
частина майна кабінету була пограбована окупантами. Це
негативно відбилося на матеріальній базі, але не зупинило
діяльності даної установи. Більше того, планувалося підви-
щити правовий статус кабінету, реорганізувавши його в
інститут. Про це у квітні того ж року Київська газета "Ком-
мунист" повідомляла своїх читачів в статті "Институт на-
учно-судебной экспертизы": "…Киевский кабинет научно-
судебной экспертизы преобразовывается в институт на-
учно-судебной экспертизы. При институте будут читать-
ся лекции и производиться лабораторные занятия для оз-
накомления работников советскоге суда с производством
различных исследований" [5]. На жаль, цей намір реалізу-
вати в життя тоді так і не вдалося.

ВИСНОВКИ
Разом з тим, нетривалий досвід діяльності Київсько-

го КНСЕ за доби Директорії Української Народної Рес-
публіки, дає корисний досвід для формування чіткої кон-
цепції розвитку державних органів, в тому числі судової
експертизи в складі органів юстиції, дотримання по-
слідовності та відсутність впливу політичних течій.

Досвід вітчизняної історії, не втрачаючи актуальності,
має суттєвий вплив на формування чіткої концепції функ-
ціонування державного управління для підвищення рівня
встановлення істини в правосудді держави, впливати на
міцність і стабільність українського державотворення.

Перспективою подальших розвідок даної проблема-
тики є вивчення історичного досвіду створення і розвит-
ку судової експертизи в Європі.
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ханізмів стимулювання розвитку регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Проаналізо-
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рення та вдосконалення законодавчої й нормативної бази інвестиційної діяльності в Україні. Для ре-

гіонального рівня запропоновано заходи підтримки державою ініціативних інвестиційних проектів.
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ВСТУП
Відношення до кризових явищ в економіці кардиналь-

ним чином змінювалося протягом майже трьох століть з часу
першої кризи, що протікала на початку XVIII ст. З того часу
переважали твердження про те, що економічні кризи або
взагалі неможливі при капіталізмі (Ж.-Б. Сей, Д. Рікардо),
або вони носять випадковий характер (Р. Робертус).

У середині 30-х рр. XX ст. виникла теорія Кейнса про
те, що економічні кризи в умовах капіталізму неминучі й
випливають із природи властивого йому ринку, а негативні
наслідки можна згладжувати. При цьому Кейнс висунув
ідею про державне втручання в економіку з метою сти-
мулювання ефективного сукупного попиту.

Руйнівна фаза розвитку кожної кризи визнається не
стільки як суспільне зло, скільки як умова, що забезпе-
чує поступальний розвиток економіки. Відповідно до хви-
леподібного характеру розвитку економіки за прогресом
очікується регрес і криза.

Нині об'єктивною умовою сучасної економіки є гло-
балізація економічних процесів виробництва, обміну, роз-
поділу й споживання товарів і послуг, яка підсилює не-
стабільність національної й світової економіки в до такої

межі, що держава не може контролювати процеси, які
відбуваються за межами її кордонів, але які все більше
впливають на національну й світову економіку в цілому.

Тому з метою вироблення адекватних сучасним ре-
аліям механізмів стимулювання розвитку регіонального
інвестиційно-будівельного комплексу потрібно досліди-
ти еволюцію цього питання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Виділити фактори, які впливають на механізми сти-

мулювання розвитку регіонального інвестиційно-буді-
вельного комплексу. Дослідити аспекти еволюції ме-
ханізмів стимулювання розвитку регіонального інвести-
ційно-будівельного комплексу. Запропонувати заходи
створення та вдосконалення законодавчої й нормативної
бази інвестиційної діяльності в Україні. Для регіонального
рівня запропонувати заходи підтримки державою ініціа-
тивних інвестиційних проектів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Нові кризові умови функціонування національної

економіки передбачають якісно нові аспекти формуван-
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ня економічної діяльності будівельних організацій та ме-
ханізмів їх державного регулювання в окремих регіонах.

Необхідно виділити ряд факторів, які впливають на ме-
ханізми стимулювання розвитку регіонального інвестиційно-
будівельного комплексу та створюють кризові умови функц-
іонування:

— географічний — пов'язаний, головним чином, з місцем
розташування регіону;

— демографічний — полягає у вивченні системи розсе-
лення;

— економічний — пов'язаний з розміщенням і розвит-
ком продуктивних сил.

Формування регіонального інвестиційно-будівельного
комплексу як цілісної системи є об'єктивним процесом, ос-
кільки в його основі лежить поділ і кооперація праці. Логіка
розвитку цього процесу на певному етапі потребувала змін
організаційної структури управління будівництвом, побудо-
ваної за галузевим принципом. Державне управління будів-
ництвом відрізнялося високим рівнем концентрації та цент-
ралізації будівельного виробництва. Механізм державного
управління будівництвом будувався на вертикалі: трест — об-
'єднання — головне управління — міністерство (республі-
канське, союзно-республіканське або союзне). Таким чином,
роль посередника у системі управління народним господар-
ством виконували галузеві міністерства та їх підрозділи: го-
ловні і територіальні управління.

У системі державного управління будівельною галуззю
спостерігалася тенденція "обростання" об'єднань виробниц-
твами і організаціями суміжних галузей. Тому провідним га-
лузям спеціалізації виділялися капітальні вкладення, призна-
чені не тільки на розвиток основного виробництва, а й пов'я-
заних галузей. В результаті безпосередньо промислові об'єд-
нання виступали в ролі замовника. А оскільки багато окре-
мих об'єктів становлять взаємопов'язані комплекси і пуск їх
в експлуатацію взаємозумовлений, особливі вимоги пред'яв-
ляються до всіх учасників будівництва.

З ліквідацією планової централізованої системи управ-
ління розвитком народного господарства, і особливо в ре-
зультаті процесу приватизації, відбулися перетворення в по-
літичній, економічній системі України:

— утворення дворівневої фінансової системи і наступна
за цим комерціалізація банків, які до цього проводили цент-
ралізоване фінансування капітальних вкладень та будівниц-
тва;

— відмова від монопольної державної власності на засо-
би виробництва та введення різних форм власності, що при-
звело до різкого скорочення частки державного бюджету як
джерела фінансування;

— зміна складу і структури джерел капітальних вкладень.
У дореформеній системі їх було два: національний дохід,

приблизно 25% якого призначалося для на прирощення ос-
новних фондів виробничого і невиробничого призначення, і
фонд амортизації.

Будівельні організації, що вижили в період 1992—
1995 рр., і які знову утворилися, були поставлені в умо-
ви, коли їм життєво необхідний був пошук своєї ніші на
відповідних ринках.

У перехідний період з'являються нові механізми держав-
ного регулювання взаємин учасників будівельної галузі. Ко-
жен вирішує, що виробляти, як і в якій кількості, виходячи
при цьому з однієї мети: особистого інтересу, підвищення
власного добробуту. Виробники вільні від влади "традицій" і
не підпорядковані державним органам.

В умовах поділу праці та особистої свободи виробник
виготовляє продукт не для свого споживання і не за наказом
начальника, а для обміну. Головна установка ринкової еко-
номіки свобода вибору видів і форм діяльності декларує пра-
во будь-якого господарюючого суб'єкта, будь то людина,
сім'я, група, колектив підприємства, вибирати бажаний, до-
цільний, вигідний, кращий вид економічної діяльності в будь-
якій формі, що допускається законом. При функціонуванні
ринкової економіки діють такі принципи:

1) свободи ціноутворення;
2) децентралізація управління є похідною від інших прин-

ципів і випливає з властивостей цієї економічної системи;
3) економічної відповідальності;
4) конкуренції між підприємствами, організаціями,

підприємцями.
Курс на формування ринкової економіки призвів до

різкого ослаблення механізму державного управління еко-

номікою. Здійснення акценту на зміні форм власності, підви-
щенні ролі фінансових (включаючи бюджетні, податкові, інве-
стиційні, банківські) важелів супроводжувався зниженням
ролі функціонального й галузевого державного управління.
До того ж, виникненню кризових явищ в економіці сприяли
не завжди узгоджені управлінські структури та їхні дії в
центрі та на місцях.

Тому з впевненістю можна стверджувати, що однією із
причин виникнення криз в економіці є помилки в ре-
структуризації та діяльності державних органів і ослаблен-
ня їхньої нормативно-регулюючої ролі. Під час здійснення
реформ значного впливу набула неправильна аксіома, що
впровадження ринкових відносин саме по собі створює умо-
ви для економічного підйому [1].

Так, стало зрозумілим, але запізно, що у передкризовий
період існували серйозні диспропорції між інвестиційно-бу-
дівельною діяльністю у певних галузях і сферах та економіч-
ною доцільністю їх розвитку.

Наприклад, існувало величезне, економічно неви-
правдане недофінансування будівництва й оновлення об'єктів
житлово-комунального господарства, яке фактично призве-
ло до погіршення якості комунальних послуг при збільшенні
їх ресурсомісткості і підвищенні вартості. Або ж, в умовах
нерозвиненого фондового ринку, прискорений штучним
фінансовим попитом розвиток житлового будівництва, який,
незначно поліпшивши ситуацію із забезпеченням населення
житлом, призвів до економічно необгрунтованого збагачен-
ня певних груп на операціях із земельними ділянками, на
фінансуванні та кредитуванні будівництва, торгівлі нерухо-
містю тощо.

Держава не була готова вчасно помітити і оцінити дисп-
ропорції, що виникали під впливом ринкових факторів, і вжи-
ти заходів регуляторного характеру для їхнього виправлен-
ня. Мабуть, чимало диспропорцій, тенденцій, зв'язків зали-
шаються і досі непоміченими, без прискіпливого аналізу, а
інвестиційно-будівельні важелі гармонізації економіки —
зовсім не використаними. Тому держава у найближчому май-
бутньому має спочатку економічно обгрунтувати, а потім і
реалізувати більш ефективну модель земельних відносин,
фінансування, оподаткування, експорту-імпорту матеріалів
і робіт у будівництві, впливу інших, у тому числі кризових фак-
торів на розвиток будівельного комплексу, з огляду на вплив
останнього на економічний розвиток.

 Справа в тому, що функціонування ринкових відносин
має як позитивні, так і негативні прояви. Разом зі стимулю-
ванням підприємництва, повнішим забезпеченням потреб
споживачів, активнішим впровадженням новітніх технологій
та запровадженням ефективніших способів виробництва,
ринкова модель господарювання приносить такі негативні
явища як незбалансованість рівня виробництва й споживан-
ня; періодичне виникнення кризових явищ; невідповідність
росту рівня цін і доходів населення, обминання підприємця-
ми увагою соціальних потреб, відсутність інтересу до вироб-
ництва суспільно-необхідних, але нерентабельних товарів, а
також дисбаланс у розвитку окремих галузей економіки.

Все це свідчить про необхідність активної державної по-
літики щодо стимулювання позитивних сторін ринкової сис-
теми, а також протидії негативним її характеристикам, зок-
рема періодичному виникненню економічних криз.

Криза — це крайнє загострення внутрішньо-орга-
нізаційних та соціально-економічних відносин, а також відно-
син певної організації (в нашому випадку — це держава) із
зовнішньоекономічним середовищем.

Світова ринкова економіка не знає прикладів організацій,
яких коли-небудь не торкнулися кризові ситуації тією чи
іншою мірою [2, с. 9].

Економічний спад, що спостерігається на даний момент
у більшості країн світу, як наслідок світової економічної кри-
зи, у сукупності зі структурною диспропорціональністю
світової економіки, виявленою в дисбалансі розвитку як ок-
ремих країн, так і сфер економіки, свідчить про необхідність
більш активної участі держав та міжнародних організацій в
оздоровленні економіки та попередженні надалі подібних
кризових явищ на основі розробки й реалізації заходів анти-
кризового регулювання економіки.

Сучасна світова економічна криза не може бути подола-
ною шляхом використання традиційних підходів, які базують-
ся на теоріях, більшою мірою спрямованих на згладжування
коливань економічного циклу й досягнення економічного
росту в стані ринкової рівноваги пропозиції та попиту. Отже,
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просто механічне перенесення економічної моделі з минулих
періодів неможливе, оскільки економіка сучасності багато в
чому відрізняється від економіки кінця минулого століття, а
тим більше від економіки 30-х років ХХ ст. (антикризові за-
ходи цього періоду часто ставлять за приклад).

Сучасна економіка в першу чергу набагато більш глоба-
лізована, знаходиться вже не на індустріальному, а на пост-
індустріальному рівні розвитку, значно більше орієнтована
на сферу послуг ніж на виробництво, а в розвинених країнах
— на побудову інформаційного суспільства.

Тому необхідне формування теоретично обгрунтованих
вимог до антикризового регулювання економіки в умовах
світових економічних криз з огляду на основні властивості
економічної системи, з урахуванням яких на практиці стане
можливим створення науково обгрунтованих антикризових
програм дій в області структурної, інвестиційної й інновац-
ійної політики.

Непередбачуваний розвиток політичних та економічних
подій в державі обумовлює актуальність пошуку органами
державного управління шляхів підвищення ефективності
своєї діяльності та подальшого розвитку. В цьому сенсі зас-
луговує пильної уваги питання невідкладного вироблення
антикризового механізму державного регулювання розвит-
ку, спрямованого на забезпечення глибоких якісних зрушень
у системі фінансово-економічних відносин в даному секторі
економіки.

Сьогодні основні ділянки будівельної діяльності зайняті
вирішенням локальних завдань, діють відокремлено, у відриві
від загальногалузевих інтересів, що знижує потенціал буді-
вельного комплексу. Роль держави в будівельній діяльності
відійшла на другий план.

Проте держава, використовуючи різні економічні важелі
й заходи, має впливати на формування сприятливого інвес-
тиційного клімату в галузях і на підприємствах, сприяти підви-
щенню інвестиційного потенціалу підприємств.

На нашу думку, формування на державному рівні спри-
ятливого інвестиційного клімату передбачає реалізацію дер-
жавою таких заходів:

— децентралізація інвестиційного процесу на основі роз-
витку різноманітних форм власності й підвищення ролі влас-
них джерел фінансування підприємствами інвестиційних про-
ектів;

— поліпшення макроекономічної кон'юнктури в резуль-
таті зниження інфляції і, як наслідок, зниження процентної
ставки довгострокового кредиту для інвестиційних цілей;

— вагоме послаблення податкового тягаря на діяльність
інвесторів, що фінансують ефективні проекти, і створення для
них сприятливого режиму амортизаційного списання й пе-
реоцінки капіталу;

— орієнтація підприємств на використання амортиза-
ційних відрахувань за призначенням, держава має право кон-
тролювати нарахування амортизації як неоподатковуваної
частини валового доходу;

— забезпечення демонополізації вітчизняної економіки
в новому розумінні цього явища;

— необхідність усунення штучних переваг банківського
капіталу над промисловим. Кредитна і процентна політика
не повинні підтримувати монопольно вищу норму прибули у
сфері банківських, валютних і спекулятивних операцій по-
рівняно із середньою нормою прибутку, що існує в економіці;

— створення сприятливих умов для залучення за-
ощаджень населення і коштів інших суб'єктів ринку як дже-
рел фінансування;

— створення сприятливих умов для залучення інозем-
них інвестицій у реальний сектор економіки;

— розвиток інвестиційної співпраці з країнами близько-
го зарубіжжя з урахуванням спеціалізації, кооперації і ви-
робництва тих видів продукції, які необхідні цим країнам;

— розробка механізмів страхового захисту інтересів
вітчизняних та іноземних інвесторів.

Отже, для вирішення проблем, викликаних економічною
кризою, необхідним є формування антикризового механіз-
му стимулювання регіонального інвестиційно-будівельного
комплексу.

Важливе місце в інвестиційній антикризовій політиці дер-
жави займають створення та вдосконалення законодавчої й
нормативної бази інвестиційної діяльності в Україні. Осно-
воположними принципами діяльності держави в цій галузі є:
стабільність законодавства про фінансове, валютне, подат-
кове, тарифне і нетарифне регулювання інвестицій; завчасне

інформування підприємців про зміни правових норм, що на-
мічаються; відпрацювання процедур і механізмів, що захища-
ють інвесторів від неправомірних дій органів управління.

Законодавчі й нормативні акти, що розробляються та
приймаються, повинні розглядатися як інструменти створен-
ня в Україні сприятливого інвестиційного клімату за зазна-
ченими вище напрямами.

Держава може активно впливати не тільки на стан зовн-
ішнього щодо підприємства середовища (фондовий ринок,
ринок позикового капіталу і поведінка зовнішніх інвесторів),
а й на внутрішнє середовище підприємства. Про це свідчить
ряд законодавчих актів з питань підвищення значущості амор-
тизаційної політики на виробництві, податкової політики,
фінансування оновлення і реконструкції виробництва, зок-
рема, фінансового лізингу, приватизації, грошово-кредитної
політики, що впливають на інвестиційну активність
підприємств, корпоративну культуру їх персоналу, ринкову
стратегію господарюючих суб'єктів.

Разом з виробленням загальних для всіх підприємств
умов формування і реалізації їх інвестиційного потенціалу
держава повинна здійснювати селективну політику в інвес-
тиційній сфері й адресне фінансування підприємств [3], які
реалізують свої стратегії зростання і розвитку в суспільно
значущих секторах економіки та сегментах ринку і які забез-
печують при цьому необхідний соціально-економічний ефект.

ВИСНОВКИ
На регіональному рівні в умовах світової економічної

кризи підтримка державою ініціативних інвестиційних про-
ектів має дуже важливе значення. Держава має сприяти ста-
новленню й розвитку самостійних суб'єктів ринкових відно-
син, їх ініціативі в реалізації власних виробничих планів і у
важкі періоди часу надавати їм матеріальну і фінансову
підтримку. Крім того, участь держави в таких проектах сти-
мулюватиме приватних інвесторів до активнішої діяльності в
інвестиційній сфері. Держава служить прикладом для при-
ватних інвесторів, і своїми діями доводить можливість і ре-
зультативність інвестування коштів у галузі матеріального ви-
робництва.

Рішення про обсяги і структуру розподілу коштів по
ініціативних проектах повинні ухвалюватися на підставі пріо-
ритетів, вказаних в інвестиційних програмах, що затверджу-
ються Урядом України.

У зв'язку із цим важливим чинником, що стимулює інве-
стиційний процес, є визначення в економіці пріоритетних
сфер для ефективного вкладення коштів, що інвестуються.
Тому державна структурна політика має чітко обгрунтову-
вати пріоритети промислового розвитку країни в цілому, га-
лузей, регіонів та їх послідовну централізовану підтримку.

Інвестування державних коштів в ініціативні інвестиційні
проекти в рамках пріоритетних напрямів розвитку економі-
ки дасть змогу об'єднати разом інтереси держави й незалеж-
них суб'єктів ринку, перш за все, приватних підприємств.

В умовах економічної кризи в країні необхідними крите-
ріями ініціативних проектів, які потребують державної
підтримки, повинні бути їх висока економічна ефективність і
швидка окупність. Це спричинено дефіцитом у держави
вільних фінансових коштів для інвестування і необхідністю
швидкого повернення коштів, що вкладаються з метою їх
повторного використання.
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З метою ефективного виконання поставлених перед керівництвом районної державної адм-

іністрації завдань необхідно насамперед удосконалити техніку адміністративної роботи її апа-

рату управління. У статті розглядається техніка адміністративної роботи апарату райдержадм-

іністрації в розрізі основних її компонентів з метою виявлення проблем у їх практичному засто-

суванні в межах цих установ та наведено пріоритетні напрями її удосконалення. Такими напря-

мами насамперед є: поліпшення рівня організаційної культури працівників та їх професіоналі-

зму за допомогою удосконалення добору кадрів та створення умов для підвищення їх кваліфі-

кації на базі вищих учбових закладів, покращення технічного забезпечення для підвищення

ефективності комунікаційних зв'язків апарату та впровадження електронної системи докумен-

тообігу з метою удосконалення роботи з документами та контролю за їх виконанням.

To effectively meet the leadership of the district administration tasks, it is first necessary to perfect

the administrative work of its management personnel. The article discusses the technique of

administrative work of the district administration in terms of its basic components in order to identify

problems in their practical application in the framework of these institutions and are given priority

directions of its improvement. These lines are: improving the organizational culture of employees

and their professionalism by improving recruitment and creation of conditions to improve their

qualifications on the basis of higher educational institutions, improved technical support to enhance

the effectiveness of the communication apparatus and the introduction of electronic workflow system

to improve the work with documents and monitoring their implementation.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Результативність діяльності підприємств, установ,

організацій насамперед залежить від створення належ-
ного рівня організаційної культури, врахування соціаль-
но-психологічних характеристик персоналу, створення
ефективної системи комунікацій та досконалої системи
документообігу. Враховуючи це, проблема пошуку на-
прямів удосконалення техніки адміністративної роботи
підприємств, установ, організацій є досить актуальною
та, зважаючи на динаміку змін, що відбуваються в зовні-
шньому їх середовищі, є такою, що потребує детального
вивчення на прикладі функціонування різних суб'єктів та
їх апарату управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ ПО ПРОБЛЕМІ
Проблемі вивчення адміністрування та техніки адмі-

ністративної роботи в розрізі окремих її компонентів
присвятили свої праці ряд вчених, зокрема О.В. Русец-
кая, Б.В. Новіков, Г.Ф. Сініок, П.В. Круш, В.Д. Бакумен-
ко, Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник та ряд інших.

Техніка адміністративної роботи апарату управлін-
ня районних державних адміністрацій безпосередньо за-
лежить від рівня адміністративного менеджменту, кінце-
вою метою якого, на думку авторів, є побудова такого
рівня взаємовідносин між органами виконавчої влади,
щоб забезпечити взаємодію з зовнішнім середовищем, а
також результативне функціонування державної уста-
нови на основі ефективної організації адміністративних
процесів для задоволення цілей її функціонування [6, с.
11]. Для цього необхідними є організація документообі-
гу та інформаційне забезпечення процесів управління.
Адміністрування передбачає наявність в організації сис-
тематизованих положень, регламентів, правил, основних
підходів, принципів, порядків, якими постійно керується
персонал управління організації в своїй практичній діяль-
ності [7, с. 15].

Адміністративна робота зводиться до забезпечення
сприятливого внутрішнього середовища (належного
рівня організаційної культури та позитивного впливу пси-
хологічних чинників) в апараті управління державної ад-
міністрації певного рівня або між представниками адмін-
істрації підприємства, організації, забезпечення якісних
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комунікацій та ефективної роботи з документами. Ос-
кільки головною ціллю функціонування державних ус-
танов є забезпечення сталого соціально-економічного
розвитку країни в цілому та окремих її територій, то знач-
на увага має приділятися функціонування апарату управ-
ління держадміністрацій. Головне завдання працівників
цього апарату — ефективне використання та координа-
ція всіх ресурсів організації (капіталу, будівель, облад-
нання, матеріалів, праці, інформації) для досягнення цілей
установи [5, с. 6].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
На основі дослідження техніки адміністративної ро-

боти апарату управління районних державних адмініст-
рацій за основними її компонентами виявити проблеми
та навести напрями удосконалення організаційної куль-
тури, комунікацій, соціально-психологічного клімату та
роботи з документами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Техніка адміністративної роботи апарату районних

державних адміністрацій визначається нормативно-пра-
вовими актами, що регламентують діяльність місцевих
державних адміністрацій в Україні. На техніку адмініст-
ративної роботи апарату районної державної адмініст-
рації впливає ряд факторів, першочерговими з яких є:
формування певного рівня організаційної культури, зас-
тосування ефективної системи комунікацій при адміні-
струванні, психологічні чинники та організація і контроль
роботи з документами (рис. 1).

Так, правила та норми організаційної культури в рам-
ках апарату управління формується відповідно до зако-
нодавства, що регламентує діяльність місцевих держав-
них адміністрацій. Зважаючи на це, місія та цілі діяльності
районних державних адміністрацій та їх апарату форму-
ються на засадах відповідальності перед людиною і дер-
жавою за свою діяльність, верховенства права, закон-
ності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання
державних і місцевих інтересів [1].

Забезпеченню діяльності працівників апарату в ме-
жах встановлених норм та правил сприяє дотримання рег-
ламенту його діяльності. Основними функціями апарату
райдержадміністрації відповідно до типового регламен-

ту є: опрацювання документів, що над-
ходять до місцевої держадміністрації,
проектів доручень голови і заступників;
опрацювання проектів розпоряджень;
контроль за своєчасним поданням допо-
відей; аналіз соціально-економічного
суспільно-політичного становища на
відповідній території; забезпечення дот-
римання режиму роботи в адміністра-
тивному будинку місцевої держадміні-
страції; забезпечення висвітлення діяль-
ності місцевої держадміністрації тощо
[3].

Формування належного рівня
організаційної культури є одним з голов-
них елементів, що сприяє виконанню
апаратом райдержадміністрації перера-
хованих вище основних функцій та за-
безпечує удосконалення техніки адмін-
істративної роботи. Організаційна куль-
тура апарату управління формується з
орієнтиром на місію та цілі, що закладені
в положенні про апарат місцевої адміні-
страції. Це ж положення, а також ста-
тут, регламентує норми та правила по-
ведінки працівників апарату, їх профес-
ійну етику. Документами, що регламен-
тують рівень організаційної культури

апарату є також положення про структурні підрозділи,
посадові інструкції. Формування певного її рівня роз-
починається при прийнятті на роботу працівника в будь-
який відділ апарату шляхом ознайомлення та засвідчен-
ня своєї згоди щодо дотримання загальних правил пове-
дінки держслужбовців та присяги держслужбовця. Про-
блемою формування організаційної культури в апараті
управління є потреба в удосконаленні професійного рівня
працівників та удосконалення умов прийому на певну по-
саду нових працівників. За нинішніми умовами є обов'яз-
ковим стаж роботи, але це не створює умов для залучен-
ня молодих перспективних кадрів в апарат управління.
Вважаємо, що вирішити дану проблему, яка негативно
впливає на процес формування організаційної культури
можна шляхом пом'якшення умов прийняття нових пра-
цівників в апарат управління та забезпечення підвищен-
ня кваліфікації працівників апарату через надання їм
можливості проходження курсів підвищення кваліфікації
у вищих навчальних закладах, що готують спеціалістів з
державного управління та адміністрування. Практичне
впровадження запропонованих заходів дасть можливість
сформувати належний рівень організаційної культури
працівників апарату управління, дасть змогу оперативно
виконувати поставлені завдання та зменшить потребу у
застосуванні управлінських заходів керівництвом апара-
ту.

Окрім рівня організаційної культури техніка адмі-
ністративної роботи апарату залежить від існуючих кому-
нікаційних зв'язків. Внутрішні комунікаційні зв'язки в ос-
новному представлені щотижневими нарадами апарату
управління райдержадміністрацій при керівнику апарату,
які передбачають заслуховування звітів керівників відділів
про пророблену протягом тижня роботу та затверджен-
ня напрямів діяльності на наступний тиждень. Результати
проведення таких нарад оформляють у вигляді протоко-
лу. З метою вирішення поточних проблем, які виникають
при виконанні поставлених завдань та рішень керівників
вищих рівнів, на рівні відділів проводять оперативні нара-
ди. Зовнішні комунікаційні зв'язки апарату здійснюються
юридичним відділом, шляхом надання консультацій гро-
мадянам у межах своєї компетенції керуючись статтями
Закону України "Про звернення громадян" [2]. Окрім цього
зовнішні комунікаційні зв'язки апарату проявляються у
вигляді надання та обміну інформацією між вищими та
підпорядкованими державними установами. У результаті

Рис. 1. Формування техніки адміністративної роботи апарату управління
районних державних адміністрацій
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проведеного дослідження було виявлено дві основні про-
блеми забезпечення комунікаційних зв'язків. Перша про-
блема пов'язана з недосконалим технічним забезпеченням.
Інша проблема застосування системи комунікацій в межах
апарату є неузгодженість потоків інформації у вигляді
доручень працівникам різних відділів апарату від керівни-
ка апарату та заступників голови районної державної ад-
міністрації. Вказані проблеми не сприяють оперативному
виконанню поставлених завдань та ускладнюють процес
адміністрування. Вважаємо, що їх вирішення можливе
шляхом узгодження чіткого порядку виконання управлі-
нських рішень та оптимізацією кількості працівників відділу
апарату, відповідно до виконуваних ними функцій. Про-
блему технічного забезпечення комунікаційних зв'язків за
умови поліпшення економічного становища в державі,
можна вирішити шляхом поступового оновлення комп'ю-
терів, офісної техніки, програмного забезпечення тощо.

Одним з базових елементів формування техніки ад-
міністративної роботи апарату є соціально-психологіч-
ний клімат у відділах, який насамперед залежить від
лідерських позицій керівника апарату та відділів. Осно-
вою для формування сприятливих умов праці є присяга
державного службовця та загальні правила їх поведінки,
при умові дотримання яких у відділах та в апараті в ціло-
му можна звести до мінімуму конфліктні ситуації та за-
безпечити належний рівень організаційної культури.

Поряд з організаційною культурою, комунікаціями та
психологічними чинниками важливим чинником впливу на
техніку адміністративної роботи є організація роботи з
документами та контроль за їх виконанням. Діловодство
регламентується інструкцією з ведення діловодства, що
затверджується розпорядженням голови райдержадмін-
істрації. Окремою складовою діловодства є його ведення
у сфері звернень громадян, яку в апараті управління за-
безпечує юридичний відділ [4]. Рівень організації ведення
діловодства координує начальник загального відділу, а
головний спеціаліст відділу по контролю контролює стан
виконання документів керівництва райдержадміністрації
та документів, що надходять з вищих органів управління.
Удосконалення організації роботи з документами в пере-
важній більшості апаратів управління райдержадмініст-
рацій полягає в запровадженні системи електронного до-
кументообігу. Особливо гостро ця проблема постає на рівні
забезпечення комунікаційних зв'язків з сільськими та се-
лищними радами, що насамперед пов'язане з недоскона-
лим їх технічним забезпеченням. Але її впровадження ви-
магає значного фінансування, тому зважаючи на нинішній
складний для країни період дана пропозиція буде актуаль-
на більш у довгостроковій перспективі.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
1. На формування техніки адміністративної роботи

апарату управління районних державних адміністрацій
першочергово впливають такі фактори: рівень організа-
ційної культури, внутрішній психологічний клімат апа-
рату, система комунікацій та документообігу.

2. Проблемними аспектами техніки адміністративної
роботи апарату є: потреба в підвищенні професійного
рівня працівників; складні умови прийняття молодих
спеціалістів в апарат; неузгодженість потоків інформації
між керівником апарату та заступниками голови райдер-
жадміністрації; відсутність електронної системи доку-
ментообігу та необхідність оновлення технічних засобів
і програмного забезпечення.

3. Пріоритетними напрямами вирішення вказаних про-
блем, а відтак і удосконалення техніки адміністративної
роботи апарату є: забезпечення умов для підвищення ква-
ліфікації працівників відділів апарату; спрощення умов
прийому на роботу молодих перспективних співробітників;
оптимізація кількості працівників апарату в залежності від
обсягу виконуваних ними функцій; узгодження потоків

інформації щодо виконання управлінських рішень між ке-
рівником апарату та заступниками голови державної адм-
іністрації; поступове, зважаючи на сучасний стан економ-
іки, технічне переоснащення та впровадження електрон-
ної внутрішньої системи документообігу та на рівні
сільських та селищних рад. Зважаючи на виявлені про-
блемні аспекти в техніці адміністративної роботи апарату
управління районних державних адміністрацій, перспек-
тивними напрямами розвідок у даному напрямі буде по-
будова моделі удосконаленої техніки адміністративної
роботи державних адміністрацій різних рівнів управління.
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У статті розглянуто методичні підходи до оцінювання податкових пільг у контексті стимулю-
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ВСТУП
При постановці питання щодо оцінки заходів податко-

вого стимулювання інноваційної діяльності в Україні необх-
ідно з'ясувати, які саме норми податкового законодавства
можуть сприяти утвердженню інноваційної моделі розвитку
економіки. Адже, хоча стимулювання інноваційної діяльності
є важливим пріоритетом державної політики, в діючому По-
датковому кодексі України (ПКУ) відсутні податкові пільги,
які точково направлені на стимулювання саме інноваційної
діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-

ковано розв'язання даної проблеми, показує що питання по-
даткових пільг та визначення їх ефективності перебуває в
центрі уваги вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів
[1—8]. У своїх працях вони розглядають світовий досвід, тео-

ретичні та практичні аспекти оцінки ефективності заходів по-
даткового стимулювання. Незважаючи на багатогранність дос-
ліджень у цій сфері, невирішеною залишається проблема відбо-
ру та практичного застосування показників ефективності та
результативності наданих податкових пільг.

Схема стимулювання інноваційного розвитку економіки
через податкову систему зводиться до прийняття централь-
ним урядом рішення про стимулювання (підтримку) окремих
видів економічної діяльності через механізм надання подат-
кових пільг за умови, що платник податку дотримується пев-
них встановлених законодавством вимог. Здебільшого право
на отримання пільги надається автоматично в разі здійснення
платником встановлених заходів, наприклад, реінвестуван-
ня прибутку, здійснення технологічних інновацій тощо. За ре-
зультатами використання вивільнених з-під оподаткування
коштів платник податку подає звіт у податкову службу [8, с.
93].
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1 Ст. 158, ст. 145 ПКУ; п.15—17 підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення".
2 Пільги щодо стимулювання енергоефективності діють лише з 2011 року, їх обсяги ще дуже незначні, даних для аналізу недостатньо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної роботи є розробка методики (методичних

рекомендацій) оцінки ефективності податкових пільг у кон-
тексті стимулювання інноваційної діяльності. Для досягнен-
ня поставленої мети одним із важливих завдань є обгрунту-
вання та вибір основних показників ефективності податко-
вих пільг інноваційного спрямування та методів їх оцінки, а
також апробація методики. Вибір методики здійснюється на
основі наукових розробок таких вітчизняних та зарубіжних
вчених, як Майбуров І.А., Орлова Є.Н., Соколовська А.М.,
Іванов Ю.Б., Тарангул Л.Л., Вдовиченко А.М., Малініна Т.А.,
Калаков Р.Н. та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Після ухвалення Податкового кодексу в Україні триває

розробка заходів з оптимізації податків і зборів, підвищення
ефективності їх адміністрування та комплексного впорядку-
вання податкових важелів стимулювання економічної діяль-
ності. Серед обмеженого кола галузей та видів діяльності, для
яких у діючому податковому кодексі встановлено пільги
(більшість — на тимчасовій основі) можна виділити такі, що
сприяють інноваційному розвитку. Це пільги щодо оподат-
кування прибутку, отриманого у зв'язку з впровадженням
енергоефективних технологій, пільги для підприємств маши-
нобудування для сільського господарства, літако- та судно-
будування; пільги для суб'єктів індустрії програмної про-
дукції1. Таку ж направленість мають норми щодо прискоре-
ної амортизації, щодо віднесення витрат на науково-техніч-
не забезпечення виробництва та витрат, пов'язаних з інфор-
матизацією, до складу валових витрат підприємства. Метою
запровадження таких норм є зменшення податкового тиску
та стимулювання інноваційного розвитку економіки. Не-
рівномірність податкового навантаження забезпечує певне
переміщення капіталів (примусове з позицій держави, але
добровільне з позицій підприємництва) з одних галузей в інші,
розвиток яких має для країни пріоритетне значення. Попри
те, що надання пільг пов'язане з втратами бюджетних над-
ходжень, ризиками нецільового використання вивільнених
коштів, викривленням конкуренції та порушенням умов
міжнародної торгівлі, в світовій практиці вони застосовують-
ся все ширше. При цьому запровадженню пільг, зазвичай, пе-
редує економічний аналіз співвідношення переваг та збитків,
які можуть виникнути в результаті введення їх в дію.

Як відомо, вибір методу дослідження залежить від наяв-
ності вихідних даних для аналізу — чим більше ми маємо де-
талізованих даних, які охоплюють різноманітні аспекти дос-
ліджуваного явища, тим ширший вибір методів дослідження,
тим більша імовірність того, що обраний метод буде простим
в реалізації. В практиці країн ЄС та ОЕСР для аналізу ефек-
тивності використання податкових пільг широко використо-
вуються економетричні методи дослідження. На жаль, через
відсутність в офіційній статистиці необхідного обсягу даних,
застосування економетричних методів аналізу для оцінки
ефективності податкових пільг у вітчизняній практиці має
певні обмеження. Адже для проведення такої оцінки потрібен
великий масив досить деталізованої інформації від територ-
іальних управлінь ДПС, Держкомстату, фінансових управлінь
та самих платників податків на основі нормативних доку-
ментів (методика, або порядок оцінки) [6, с. 3; 7, с. 6].

За таких обставин пошук показників ефективності може
здійснюватися через обгрунтування теоретичних підходів
щодо вимірювання ефективності податкових пільг що перед-
бачають порівняння результатів та витрат на їх досягнення
(виходячи з класичного визначення поняття ефективності [9,
с. 862]) та через вивчення досвіду країн, що такі показники
уже розробили і застосували.

Оцінка ефективності, як правило, полягає в порівнянні
результату тієї чи іншої діяльності з необхідними для її
здійснення витратами. В широкому розумінні оцінка ефек-
тивності податкових пільг означає аналіз взаємозв'язку по-
даткових надходжень і податкових витрат з економічними та
фінансовими показниками. У вузькому — аналіз динаміки
досягнутих результатів (податкові надходження) і затраче-
них ресурсів (втрат бюджету).

Процес відбору та розрахунку показників ефективності
податкових пільг в контексті стимулювання інноваційного
розвитку має певні особливості. Обгрунтування вибору по-
казників та формул проводиться для широкого спектру по-

даткових пільг, що стосуються усіх суб'єктів господарюван-
ня, які вкладають кошти в науково-технічну та інноваційну
діяльність і користуються податковими пільгами відповідно
до ПКУ. До їх складу можна включити:

— пільги з податку на прибуток для суб'єктів господа-
рювання, які вкладають власні кошти в здійснення наукових
досліджень і розробок;

— пільги з податку на прибуток для суб'єктів господа-
рювання, які вкладають власні кошти в енерго- та ресурсоз-
берігаючі технології;

— прискорену амортизацію, за умови, що вивільнені кош-
ти йдуть на фінансування науково-технічної та інноваційної
діяльності;

— спеціальні податкові режими діяльності наукових та
технологічних парків (за умови їх відновлення в ПКУ);

— інші податкові пільги інноваційного характеру, перед-
бачені ПКУ.

Особливістю податкового регулювання є часовий лаг,
тобто розрив в часі між прийняттям рішень та досягненням
поставленої мети (зростанням податкових надходжень до
бюджету за всіма видами податків, щодо яких надаються
пільги, покращення економічних показників у тих галузях/
видах діяльності, які користуються пільгами). Інститут фінан-
сових досліджень Великобританії, наприклад, припустив, що
для того, щоб проявилися всі ефекти дослідницьких подат-
кових кредитів Великобританії потрібно, щоб пройшло не
менше 10 років. Тому при розрахунку ефективності подат-
кових пільг, оцінку необхідно вести в довгостроковому пері-
оді. Оцінка ефективності податкових пільг має проводитися
окремо по кожному податку, а також щодо усієї сукупності
податкових пільг по групах платників податків.

Початковим етапом оцінки ефективності податкових
пільг є визначення їх результативності. Оцінка результа-
тивності податкових пільг повинна дати відповідь на пи-
тання, чи досягнуто мету їх введення, тобто встановити
взаємозв'язок між активними діями з боку платників по-
датків (наприклад, щорічне зростання інвестицій в облад-
нання або збільшення витрат на НДДКР не менше, ніж на
10—15%) та обсягами наданих пільг.

Результативність податкових пільг означає досягнення
передбачуваної мети, вираженої у цільових результатах, для
забезпечення яких ця пільга була встановлена. У цьому зв'язку
виникає необхідність правильного кількісного вираження і
вимірювання результатів за допомогою критеріїв та показ-
ників, які повною мірою характеризують мету введення пільг,
а також достатності чи недостатності досягнутих результатів.

Критеріями абсолютної результативності [4, c. 250—255]
податкових пільг інноваційного спрямування є значимість для
платників податків оцінюваних пільг як джерела фінансуван-
ня капітальних вкладень на всіх етапах інноваційного проце-
су, а також позитивна динаміка натуральних і вартісних по-
казників розвитку інноваційної діяльності, тобто зростання
інноваційної активності. На основі наявної статистичної
інформації можна виділити наступні показники:

— відношення (в %) суми пільг (податкових витрат) до
суми власних джерел фінансування капітальних вкладень;

— відношення (в %) суми пільг до суми капітальних вкла-
день в інноваційну діяльність;

— зростання (зниження) фактичних обсягів капітальних
вкладень за аналізований період та порівняно з плановими
(прогнозними) показниками;

— динаміка (приріст, падіння) фактичних об'ємних та
інших кількісних показників інноваційної діяльності за анал-
ізований період порівняно з їх плановими або прогнозними
показниками.

В однієї пільги може бути не один, а кілька результатів.
Якщо результати відсутні або вони не відповідають очікува-
ним параметрам, то приймається рішення про відміну або
внесення суттєвих змін елементів податкової пільги. Якщо
оцінка покаже позитивну і достатню результативність, на-
ступним етапом стане визначення відносної результативності
— ефективності податкових пільг.

На основі розробленого проекту методичних реко-
мендацій, у якості прикладу, ми виконали оцінку спе-
ціального податкового режиму діяльності технологічних
парків України, оскільки вони протягом тривалого часу
були єдиними інноваційними структурами в Україні, які
отримували податкові пільги2. За всю історію функціо-
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нування технопарків в Україні в рамках встановленого
законом спеціального режиму інноваційної діяльності
загальний обсяг державної підтримки технопаркам ста-
новить 762 млн грн, з я ких 697,1 млн грн. надійшли у
вигляді непрямої державної допомоги [10, с. 91]. Основ-
ними джерелами даних щодо діяльності вітчизняних тех-
нологічних парків є дані Міністерства освіти і науки Ук-
раїни та звіти і аналітичні записки Технопарків.

Розрахунок основних показників результативності
податкових пільг, що надавалися технопаркам України.
Основні показники діяльності технологічних парків Ук-
раїни [11] демонструють як позитивну так і негативну
динаміку, що пояснюється частими змінами умов робо-
ти технопарків через нестабільність законодавства у цій
сфері. На основі наявних даних ми можемо обрахувати
наступні показники:

Р-1 — результат 1 — відношення суми пільг до обсягів
інвестицій;

Р-2 — результат 2 — відношення суми пільг до обсягів
капітальних вкладень;

Р-3 — результат 3 — динаміка фактичних обсягів капі-
тальних вкладень за аналізований період.

Необхідні дані та результати розрахунків представлені в
таблиці 1.

Проведені розрахунки (попри ускладнені умови роботи
вітчизняних ТП) показують достатній рівень результатив-
ності податкових пільг, які їм надавалися, що є підставою для
проведення подальших досліджень — визначення ефектив-
ності цих податкових пільг.

Ефективність податкових пільг показує яким рівнем вит-
рат бюджету (якими вигодами для економіки) були досягнуті
(не досягнуті) поставлені цілі. Тобто співвідношення резуль-
тату з витратами на його забезпечення. При оцінці ефектив-
ності також необхідно з'ясувати, що потрібно розуміти під
витратами і який рівень ефективності можна вважати прий-
нятним або неприйнятним.

У світовій практиці важливим елементом оцінки ефек-
тивності податкових пільг є визначення податкових витрат
(ПВ). Поява концепції податкових витрат пов'язана з необх-
ідністю обліку та кількісної оцінки втрат бюджету від надан-
ня податкових пільг, які розглядаються як альтернативний
по відношенню до бюджетних субсидій інструмент виконан-
ня завдань державної політики. В Україні зроблено перші
кроки на шляху впровадження концепції податкових витрат
— ведеться облік сум наданих податкових пільг та втрат бюд-
жету від їх надання [2].

У найбільш загальному вигляді податкові витрати — сума,
на яку зменшуються податкові доходи бюджету у зв'язку з
наданням тієї чи іншої податкової пільги. Якщо оцінка
здійснюється для кількох податкових пільг, оцінка податко-
вих витрат повинна проводитися за кожною конкретною
пільгою, з конкретного податку, за видами податків, за всією
сукупністю податків.

Найпоширенішим методом оцінки податкових ви-
трат є метод втрачених доходів. Відповідно до підходу,
запропонованого Майбуровим І.А. [4, с. 216] для оцінки
ПВ вже діючої пільги необхідно обрахувати різницю між
сумою податку, яка була б отримана за відсутності ана-
лізованої податкової пільги, і фактично отриманою су-
мою податку, яка надходить у бюджетну систему в умо-

вах дії пільги. Крім того, ця різниця повинна коригува-
тися на величину додаткових витрат податкового адмі-
ністрування, зумовлених адмініструванням пільги, і до-
даткових витрат податкового узгодження, що зумовлені
практичним застосуванням цієї пільги платниками. За
відсутності детальних даних щодо витрат на адміністру-
вання та узгодження можна користуватися спрощеною
формулою:

ПВі = ПНі
б/п

 — ПНі
п

(1),
де ПВі — податкові витрати і-го року, у якому вводиться

(діє) ця пільга;
ПН

б/п
 — сума податкових надходжень від платників

податків, що використовують дану пільгу, обрахована в
умовах відсутності пільги в i-му році введення (дії) пільги
(нараховані податки) (якщо використовуються дані по
року i-1, необхідна їх корекція та приведення до i-го
року);

ПН
п
 — сума податкових надходжень від платників по-

датків, що використовують дану пільгу, обрахована в умовах
надання пільги в i-му році її введення (дії).

За наявними даними щодо діяльності технологічних
парків України неможливо обрахувати ПВ окремо за
кожним податком. Більше того, за наявними даними по-
даткові витрати (ПВ) — це і є суми наданих податкових
пільг. Тобто немає необхідності проводити додаткові
розрахунки для оцінки податкових витрат від дії спе-
ціального податкового режиму діяльності технологічних
парків.

Оцінка ефективності податкових пільг інноваційного
спрямування передбачає зіставлення результатів надання по-
даткових пільг з податковими витратами на основі викорис-
тання кількісних показників економічної, бюджетної та соц-
іальної ефективності (у розрізі окремих податків і щодо кож-
ної категорії показників).

Економічна ефективність податкової пільги вира-
жається відношенням економічного ефекту від її засто-
сування та обсягу податкових витрат за період, коли цей
ефект почав проявлятися. Існує кілька підходів до обчис-
лення цього показника, які не виключають один одного і
можуть використовуватися в залежності від специфіки
пільги, яка досліджується та наявності даних для аналі-
зу.

1. Майбуров І.А. пропонує обчислювати цей показник як
співвідношення економічного ефекту від її застосування до
суми податкових витрат.

Економічний ефект — покращення виробничих та еко-
номічних показників діяльності конкретних платників по-
датків, які користуються пільгами може визначатися на ос-
нові ряду результуючих показників. Економічний ефект по-
даткових пільг інноваційної направленості можна предста-
вити у вигляді:

— приросту інвестицій і науково-дослідні роботи та інно-
ваційні проекти;

— зростання виручки від продажу інноваційних товарів,
робіт, послуг.

При використанні у якості результуючого показника
обсягів інвестицій формула для розрахунку матиме вигляд:

(2),

Таблиця 1. Розрахунок основних показників
результативності податкових пільг, що надавалися технопаркам України

в 2000—2008 роках
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 Показники Період дії пільг  Період обмеженої дії пільг 
 

 
2000-

2001 
2002 2003 2004  2005 2006 2007 2008 

2000-

2008 

1 Обсяги податкових витрат (або наданих 

под.пільг), млнгрн 
25 60 128 173 

 
34 35 22 3 

480 

            

2 Обсяги податкових надходжень, млнгрн. 7 37 91 116  149 230 209 66 905 

3 Приріст податкових надходжень, млнгрн.   30 54 25  33 81 -21 -143 Σ∆ПН
=59 

            

4 Обсяги інвестицій, млнгрн. 0.5 0 320 129  11 8 6 31 505,5 

5 Обсяги реалізованої інноваційної 
продукції, млнгрн. 177 618 1284 1787 

 

2273 2280 2557 3000 13976 

            

6 Кількість створених нових робочих місць, 

од. 314 610 623 828 

 

399 166 201 222 3363 

7 Середньомісячна зарплата в розрахунку на 

1 робітника, тис.грн. 

          

            

            

 КПВ - коефіцієнт зростання/зниження 

податкових витрат 

 2,4 2,13 1,35  0,2 1,03 0,63 0,14  

 Кб.е. - коефіцієнт бюджетної ефективності 
(стр.3 /стр.1 ) 

 0,5 0,4 0,1  1,0 2,3 -1,0 -47,7 0,1 

            

 Кінв – коефіцієнт зростання/зниження 

інвестицій  

 0,0 _ 0,4  0,1 0,7 0,8 5,2  

 Кр.і.п. – коефіцієнт зростання/зниження 

обсягів реалізованої іннов. продукції 
 3,5 2,1 1,4  1,3 1,0 1,1 1,2  

 Кек.еф.1 = Кінв/ КПВ   0,0 - 0,3  0,4 0,7 1,2 37,9  

 Кек.еф. 2 = Кр.і.п / КПВ   1,5 1,0 1,0  6,5 1,0 1,8 8,6  

 Кек.еф.(зведений)  0,7 1,0 0,7  3,5 0,8 1,5 23,2  

            

 Кр.м. – коефіцієнт зрост./зниж. к-сті нових 

робочих місць 

 1,9 1,0 1,3  0,5 0,4 1.2 1,1  

 Ксоц.еф = Кр.м./КПВ  0,8 0,5 1,0  2,5 0,4 1,9 8,1  

 

Таблиця 2.

де  — сума інвестицій в умовах дії пільги;

 — сума інвестицій в умовах відсутності пільги;

 — сума податкових витрат за даною пільгою за

період часу t років.
Якщо Е

екон
 = 1 — така пільга вважається економічно-ней-

тральною, неефективною;
Е

екон
 > 1 це означає, що пільга має економічну ефек-

тивність.
Для здійснення розрахунків за вказаною формулою на-

разі недостатньо даних.
2. Економічна ефективність податкових пільг за

Орловою Є.Н. [7, с. 6]. Запропонований нею підхід
передбачає визначення коефіцієнта економічної
ефективності на основі співвідношення індексу зро-
стання податкових витрат та індексу зростання ряду
показн иків  фінан сово-економ ічної  д іял ьності
підприємств, що отримали податкові пільги. До та-
ких показників відносяться: виручка від продажу то-
варів, робіт, послуг; фінансовий результат; залишко-
ва вартість основних засобів, інвестиції в основний
капітал. Визначення економічної ефективності по-
даткових пільг можна проводити як на основі усієї
сукупності вказаних показників, так і вибравши один
з них. У якості результуючого показника знову оби-
раємо обсяг інвестицій.

(3),

де К
інв

 — коефіцієнт зниження/зростання інвестицій (в

інновації) (4),

К
п/в 

— коефіцієнт зниженні/зростання податкових вит-

рат (5).

Автор даного підходу пропонує наступні граничні зна-
чення коефіцієнтів:

якщо К
ек.еф.

 ≤ 0,5 — ефективність пільги низька;
0,5 < К

ек.еф
 ≤ 1 — ефективність достатня;

К
ек.еф

 > 1, тобто зростання відповідних показників більше
від зростання податкових витрат — ефективність пільги ви-
сока [4, c. 244].

Під бюджетною ефективністю податкової пільги прий-
нято розуміти оцінку впливу податкової пільги на формуван-
ня доходів бюджету. Для обчислення цього показника також
існує кілька підходів.

1. Бюджетна ефективність за Майбуровим І. А. —
це узагальнюючий показник, що являє собою відношен-
ня суми фіскального (ФЕ) та економічного (ЕЕ) ефектів
(соціальний для інноваційних пільг рахувати не обов'яз-
ково) від надання ПП до податкових витрат. Бюджетну
ефективність як інтегральний показник, як стверджує
автор даного підходу, варто використовувати для пільг,
які мають комплексний вплив і окремі види ефектів в них
незначні. Формула для розрахунку бюджетної ефектив-
ності ПП за один звітний період (рік) матиме вигляд:

(6).

Якщо таке співвідношення більше одиниці — пільга вва-
жається ефективною.

2. Орлова Є. Н. оцінку бюджетної ефективності
пропонує здійснювати, застосовуючи коефіцієнт бюд-
жетної ефективності, який розраховується на основі
співвідношення наступних кількісних показників:

— обсяг приросту надходжень податків до бюджету у
відповідному звітному періоді ∆ПН

і 
— визначається як різни-

ця між фактичним надходженням податків за звітний та по-
передній період;

— обсяг податкових витрат ПВ
і
 у відповідному звітному

періоді.

(7).
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До уваги беруться виключно показники, що стосують-
ся конкретних платників податків, а не економіки в ціло-
му [7].

Соціальна ефективність податкових пільг визначаєть-
ся на основі таких результуючих показників, як зростан-
ня кількості нових робочих місць, приріст середньомісяч-
ної зарплати на одного робітника тощо. Якщо викорис-
товувати у якості результуючого показника кількість но-
вих робочих місць, то формула для розрахунку матиме
вигляд:

(8),

де К
р.м.

 — коефіцієнт зростання/зниження кількості но-
вих робочих місць

(9),

К
п/в

 — коефіцієнт зниження/зростання податкових вит-
рат (див. формулу 5).

Для інших результуючих показників формули запи-
суються аналогічно. Зведений коефіцієнт соціальної
ефективності розраховується як середнє арифметичне
коефіцієнтів по кожному результуючому показнику.

Однак варто зазначити, що досягнення соціально-
го ефекту не є першочерговою задачею для податко-
вих пільг інноваційного спрямування. Тому, за відсут-
ності впливу досліджуваних податкових пільг на показ-
ники соціального розвитку, або за відсутності інфор-
мації, необхідної для оцінювання такого впливу, оцін-
ку доцільно здійснювати лише з урахуванням бюджет-
ної та економічної ефективності наданих податкових
пільг.

Таким чином, серед існуючих методичних підходів до
оцінки ефективності податкових пільг ми обрали ті, які найк-
раще підходять для оцінювання податкових пільг інновацій-
ного спрямування та проведено розрахунки на основі даних
щодо діяльності технологічних парків України. Результати
розрахунків приведено в таблиці 2.

Розрахунок показників бюджетної, економічної та
соціальної ефективності податкових пільг, що надавали-
ся Технологічним паркам України за період з 2000 до 2008
р.

Проведені розрахунки показали, що різке скоро-
чення починаючи від 2005 року державної підтримки
технопарків призвело до значного падіння ключових
показників їх діяльності. Це відобразилося і на показ-
никах результативності та ефективності системи подат-
кових пільг, які надавалися технопаркам. Так, бюджет-
на ефективність була найвищою в 2005—2006 роках,
очевидно, за рахунок проектів, прийнятих раніше, що
ще раз підтверджує наявність часового лагу, який обо-
в'язково потрібно враховувати при визначенні ефектив-
ності податкових пільг. Економічна ефективність зро-
стала поступово і, очевидно, могла мати тривалу пози-
тивну динаміку за умови стабільного режиму пільгово-
го оподаткування технологічних парків. У довгостро-
ковому періоді податкові пільги, що надавалися техно-
логічним паркам України мають високу соціальну ефек-
тивність.

ВСЕ ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ
ЗРОБИТИ НАСТУПНІ ВИСНОВКИ

Податкові пільги в контексті стимулювання інновацій-
ної діяльності повинні оцінюватися з точки зору впливу на
інноваційну активність, приріст інвестицій в науково-технічну
та інноваційну діяльність, запровадження нових технологіч-
них процесів, енерго- та ресурсозберігаючих технологій та
обладнання, тощо.

Для якісного оцінювання ефективності податкових пільг
необхідним є запровадження в практику концепції податко-
вих витрат, а також оптимізація процесу збирання та опри-
люднення інформації щодо користування податковими
пільгами.

З метою оптимізації усієї системи податкових пільг, що
передбачені ПКУ, необхідно терміново розробити та зат-
вердити на державному рівні єдину методику оцінки ефек-
тивності податкових пільг як за окремими податками, так і
за цільовою спрямованістю пільг (інноваційні, соціальні,
інвестиційні, пільги загального характеру, спеціальні подат-

кові режими тощо). В основу відповідного документа мо-
жуть бути покладені методичні підходи, показники та кри-
терії розглянуті в даній статті.
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THE MODEL OF REGULATORY IMPACT ON THE PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF CIVIL
PROTECTION

У статті проведено розгорнутий аналіз, запропонованої автором, моделі регулюючого впли-

ву на психологічну складову цивільного захисту України. Обгрунтовано доцільність моделю-

вання у дослідженні складних систем. Детально розкриті основні властивості представленої

моделі, охарактеризовано її структуру, визначено особливості механізму функціонування та

умови життєдіяльності регулюючого впливу. Представлено огляд основних структурних еле-

ментів моделі регулюючого впливу на психологічну складову цивільного захисту, серед яких:

послідовність регулюючого впливу, його характер, зміст та етапи, взаємодія суб'єктів та об'єктів

регулювання. Зазначені структурні елементи конкретизовані відповідно до структури, яка існує

наразі. Побудова моделі регулюючого впливу на психологічну складову цивільного захисту Ук-

раїни дозволяє відстежити логічну послідовність регулюючого впливу, визначити проблемні

ділянки та розкрити можливі шляхи подальшого розвитку.

The article was expanding, the analysis proposed by the author, a model of regulatory impact on

the psychological component of civil protection in Ukraine. The modeling in the study of complex

systems was expediency. The basic properties of the presented model were details disclosed.

Characterizes its structure, defined the characteristics of mechanism of functioning and conditions

of waste regulating impact. The basic structural elements of model regulatory impact on the

psychological component of civil protection presents in the review. The review include the sequence

of character content, phases and the interaction of the subjects and objects of regulation. These

structural elements fleshed out in accordance with the structure that exists now. Building the model

of regulatory impact on the psychological component of civil protection of Ukraine allows to track

the logical consistency of regulatory impact, identify problem areas and to reveal possible ways of

further development.

Ключові слова: модель, регулюючий вплив на психологічну складову цивільного захисту, державне ре-
гулювання, цивільний захист.

Key words: model, regulatory impact on the psychological component of civil protection, state regulation, civil
protection.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Психологічний захист населення є невід'ємною час-

тиною загальнодержавної діяльності центрального орга-
ну виконавчої влади, який забезпечує формування та ре-
алізує державну політику у сфері цивільного захисту [1,
с. 9]. В Україні єдиним органом виконавчої влади, якому
делеговані повноваження забезпечувати психологічний
захист населення є Державна служба України з надзви-
чайних ситуацій (далі — ДСНС України) [1, с. 9]. Регулю-
ючий вплив держави щодо забезпечення психологічного
захисту населення спрямований на діяльність психологів
ДСНС України.

Поруч із визначеними та встановленими завдання-
ми, функціями, умовами та вимогами до безпосередньої
роботи психологічного спрямування, сьогодні існує не-
обхідність у чіткому та дієвому організаційно-правово-
му забезпеченні та регулюванні цієї діяльності. Змістов-
ного розуміння та наукового розкриття потребує про-
цес регулюючого впливу на психологічну складову ци-
вільного захисту (далі — ЦЗ), зобразити який можна за

допомогою відповідної моделі. Незважаючи на свою ак-
туальність, дослідження державного регулювання пси-
хологічної складової ЦЗ ще не отримали свого належ-
ного відображення в науковій літературі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Роль державного управління, важливість та не-
обхідність використання дієвих інструментів державної
політики у різних сферах життєдіяльності досліджували-
ся у працях В. Бакуменка, В. Богдановича, В. Воротіна, В. Го-
лубь, В. Гошовської, Н. Грицяк, О. Ігнатенка, В. Князєва,
О. Лебединської, В. Ліпкана, Н. Нижника, О. Оболенсь-
кого, В. Олуйка, І. Розпутенка, Г. Ситника, В. Трощинсь-
кого та інших вчених. Змістовний аналіз терміну "модель"
в науці державного управління здійснено в публікаціях
С. Вирового, В. Крейденка, О. Кукаркіна, А. Мельник,
Є. Ралдугіна, Ю. Сурміна, А. Цвіркуна, та інших украї-
нських науковців. Особливості державного управління у
сфері ЦЗ розкривалися в працях С. Андреєва, П. Волянсь-



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

169

Рис. 1. Модель регулюючого впливу на психологічну складову цивільного
захисту

кого, Л. Жукової, Г. Іщенка, Н. Кли-
менко, Р. Приходька, А. Терент'євої,
В. Тищенка, О. Труша, І. Шпильово-
го. Проте аспекти державного регу-
лювання психологічної складової ЦЗ
є малодослідженими та потребують
подальшого наукового опрацювання.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є аналіз теоретич-

них аспектів державного регулюван-
ня психологічної складової ЦЗ та по-
будова відповідної моделі регулюючо-
го впливу на психологічну складову
ЦЗ України. Мета конкретизується у
наступних завданнях: змоделювати
регулюючий вплив на психологічну
складову ЦЗ; визначити та охаракте-
ризувати структуру моделі, розкрити
особливості механізму функціонуван-
ня та умови життєдіяльності регулю-
ючого впливу; провести огляд основ-
них структурних елементів моделі ре-
гулюючого впливу на психологічну
складову ЦЗ, до яких належать: по-
слідовність, характер, зміст, етапи та
взаємодія суб'єктів та об'єктів регу-
лювання; довести об'єктивну не-
обхідність подальшого опрацювання
питань державного регулювання пси-
хологічної складової ЦЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Державне регулювання окремих
сфер суспільної діяльності передбачає відповідне втру-
чання держави в суспільні відносини задля гарантування
стабільності державних інститутів та дотримання соціаль-
но-правових норм. Функції держави передбачають існу-
вання відповідних механізмів їх реалізації, а отже регу-
люючого впливу на ті чи інші сфери діяльності.

Державне регулювання психологічної складової ЦЗ
є регулюванням, яке здійснюється державними органа-
ми та їх посадовими особами із застосуванням правових
норм, а його вплив розповсюджується у сфері ЦЗ.

Здійснення процесів упорядкування та врегулювання
в управлінській діяльності завжди потребує певних обо-
в'язкових елементів втручання, регламентації та забезпе-
чення, тому регулюючий вплив можна розглядати як дію
складного механізму державного регулювання. Врахову-
ючи особливості діяльності психологічного спрямування
у сфері ЦЗ, механізм державного регулювання психологі-
чних аспектів ЦЗ має комплексний та системний характер
впливу [2, с. 330—339]. Функціонування цього динамічно-
го комплексу та взаємодію всіх його структурних елементів
можна зобразити у вигляді моделі. Саме модель, повною
мірою, дозволяє розкрити існуючий процес регулюючого
впливу держави на психологічну складову ЦЗ.

Модель є одним з найбільш змістовних термінів на-
уки державного управління. У певному сенсі модель
близька до сутності явища, але в її суті переважає ста-
тичний момент, вона мов би є "відбитком", "макетом",
"фотокопією" явища. Концептуальна модель керованої
організації відображає основні властивості реального
об'єкта, його структуру, механізм функціонування та
умови життєдіяльності [3, с. 446].

Необхідність застосування моделювання в державно-
му управлінні зумовлена самою природою цього методу,
і передусім тим, що воно заміняє реальний об'єкт. Це
принципово важливо для об'єктів, які мають великі мас-
штаби та для яких існують обмеження в застосуванні на-
турних експериментів, оскільки вони стосуються діяль-
ності людей [3, с. 447].

Метод моделювання в науці державного управління
можна розглядати як інструмент мислення, який допо-
магає досліджувати потенційні напрями розвитку орга-
нізації або системи. Побудова та модифікація моделі зму-
шують вдаватися у питання структури, взаємодії та логі-
ки глибше, ніж при простому обмірковуванні та обгово-

рюванні. Робота з моделями з більшою ефективністю на-
роджує нові ідеї, ніж звичайна дискусія [4, с. 168].

На основі правових засад нормативних документів,
які регламентують діяльність психологічного спрямуван-
ня в межах ДСНС України, використовуючи метод
структурно-функціонального моделювання, побудова-
на модель регулюючого впливу на психологічну складо-
ву ЦЗ (рис. 1). Представлена модель має відповідну
структуру, в якій відображені послідовність регулюю-
чого впливу, його характер та зміст, етапи та взаємодія
суб'єктів та об'єктів регулювання.

Послідовність регулюючого впливу розкрита в
ієрархії основних елементів моделі, де головним елемен-
том регулюючого впливу є найвищий орган виконавчої
влади — Уряд України, наступним елементом є централь-
ний орган виконавчої влади, який забезпечує формуван-
ня та реалізує державну політику у сфері ЦЗ — ДСНС
України, в подальшому регулюючий вплив направлений
на підрозділи ДСНС України, до складу яких входять
структури та формування діяльність яких має психоло-
гічне спрямування. Елементом безпосереднього призна-
чення регулюючого впливу в представленій моделі є
діяльність психологів ДСНС України.

Аналізуючи характер регулюючого впливу на психо-
логічну складову ЦЗ, треба відзначити його централізо-
ваність та імперативність. Централізований характер ре-
гулюючого впливу проявляється в здійсненні регулюван-
ня з єдиного центру у масштабах всієї країни. Такий вплив
провадиться центральними органами державної влади
переважно за допомогою нормативних правових актів,
вносить упорядкованість у регулювання суспільних відно-
син на всій території країни та дозволяє з найменшими
для держави витратами досягти в суспільстві тієї стаб-
ільності та порядку, до якого держава прагне. Імпера-
тивність у характері регулюючого впливу базується на
відносинах субординації між учасниками відносин, які не
рівні за статусом. Пріоритетом такого регулюючого впли-
ву є загальні соціальні інтереси, які визначені державою.
У сфері ЦЗ централізований, директивний або імператив-
ний характер регулюючого впливу переважає.

Зміст регулюючого впливу має свою специфіку на
кожному рівні процесу регулювання. Загальне державне
регулювання у сфері ЦЗ спрямоване на забезпечення
формування та реалізацію державної політики у сфері ЦЗ
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та передбачає процеси та процедури, що пов'язані з фун-
кціонуванням та розвитком системи ЦЗ, їх нормативно-
правову регламентацію. Відомче регулювання гарантує та
підтримує належні умови діяльності, на цьому етапі відбу-
вається делегування повноважень та встановлення зав-
дань. Локальне регулювання характеризується регламен-
тацією діяльності та виконанням завдань та заходів, без-
посередньо, психологічного спрямування.

Функціональні параметри регулюючого впливу відоб-
ражають основні етапи впливу або порядок дій, які на-
правлені на досягнення визначеної мети. Базові етапи виз-
начаються за логічною схемою: мета > завдання та
функції > впливи > результат.

Мета — ідеальне передбачення результату діяльності,
що виступає її головним регулятором [3, с. 385]. Мета ре-
гулюючого впливу на психологічну складову ЦЗ, як спо-
нукальний мотив діяльності, що має об'єктивний, раціо-
нальний і системно організований характер, обумовлює
змістовне наповнення сукупності заходів, використову-
ючи які, держава, через спеціально уповноважений орган
виконавчої влади, визначає, упорядковує та контролює
діяльність психологічного спрямування.

Завдання та функції, конкретизовані в планах, вимо-
гах та задачах знаходять своє відображення в розпоряд-
чих документах. Процес регулюючого впливу здійснюєть-
ся за допомогою вимог, правил і обмежень, охоплює кон-
троль, заохочення та планування.

Безпосередні впливи в процесі регулювання поляга-
ють у чіткому встановлені задач, делегуванні обов'язків
та реалізації контролюючої функції з боку суб'єкта ре-
гулювання. Реалізуються вони шляхом застосування ме-
тодів коригування діяльності (поточне звітування, вказі-
вки, доручення) та реалізації дій. У підрозділах ДСНС
України підпорядкування, розподіл повноважень, функ-
ціональні обов'язки та координацію діяльності регламен-
тують організаційні структури.

Оцінюючи результат регулюючого впливу, визнача-
ють наскільки виконання є оптимальним. Якщо резуль-
тат задовольняє вимогам, отриманий корисний досвід вра-
ховується в подальшій діяльності. Якщо характеристики
результату виходять за межі (певні ознаки задані нормою)
ці процеси чи недоліки коригуються. Зворотній зв'язок
дає повну інформацію щодо результату регулювання,
підстави для своєчасного застосування заходів додатко-
вого впливу на діяльність об'єкту регулювання та повер-
нення її у межі визначених параметрів.

Дієвість державного регулювання психологічної скла-
дової ЦЗ залежить від регулюючих впливів на всіх етапах,
а основними вимогами, до їх змісту є: своєчасність,
стабільність, повнота та внутрішня узгодженість.

Сукупність розглянутих процесів та чинників регулю-
ючого впливу сприяє утворенню відповідних зв'язків між
його суб'єктами та об'єктами. Головним суб'єктом регу-
лювання в наведеній моделі є найвищий орган виконавчої
влади (уряд країни). Центральний орган виконавчої вла-
ди, який забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері ЦЗ (ДСНС України), по відношенню до
уряду країни є об'єктом регулювання, а по відношенню
до підрозділів та формувань — суб'єктом регулювання.
Підрозділи та формування ДСНС України, до складу яких
входять підрозділи та структури діяльність яких має пси-
хологічне спрямування, виступають об'єктами регулюван-
ня. Взаємодія суб'єктів та об'єктів регулюючого впливу
має внутрішню впорядкованість. Головною рисою суб-
'єкта державного регулювання є наявність у нього певної
компетенції та владних повноважень, які дають змогу
втілювати свою волю у формі управлінських рішень, обо-
в'язкових до виконання. Суб'єкт регулювання справляє
цілеспрямований вплив на об'єкт регулювання з метою
забезпечення його функціонування та руху до заданої
мети. Об'єкт регулювання — система, на яку спрямовуєть-
ся владний вплив суб'єкта регулювання, тобто система,
яку регулюють. Складність впливу на об'єкти державно-
го регулювання визначається їх масштабними характери-
стиками, кількістю, різноманіттям, постійністю взаємодії,
змінюваністю та неможливістю точно передбачити пове-
дінку людей [3, с. 487]. Можливе мінливе домінування
активної ролі суб'єкту та об'єкту державного регулюван-
ня пояснюється відносинами субординації, оскільки за-
лежно від цілей суб'єкт державного регулювання може

розглядатися і як об'єкт для вищої ланки в ієрархії уп-
равління [3, с. 682].

Регулюючий вплив на об'єкт регулювання відбу-
вається з урахуванням сформованої організаційної
структури. Сьогодні підрозділи ДСНС України, які зай-
маються діяльністю психологічного спрямування, не
мають свого адміністративного відокремлення. Всі вони
знаходяться в безпосередній залежності від підрозді-
лу до якого вони належать. Однак організаційно-мето-
дичне керівництво діяльністю психологічного спряму-
вання проводить Центр психологічного забезпечення
підрозділів Оперативно-рятувальної служби ЦЗ, який
є структурним підрозділом Управління забезпечення
Оперативно-рятувальної служби ЦЗ ДСНС України і
підпорядковується його начальнику. Діяльність Цент-
ру психологічного забезпечення підрозділів Оператив-
но-рятувальної служби ЦЗ координується директором
Департаменту персоналу ДСНС України.

Аналізуючи механізм функціонування представле-
ної моделі, треба зазначити, що вирішальною його скла-
довою є комплексний механізм державного регулюван-
ня психологічної складової ЦЗ. В його будові існує
відповідна залежність між елементами забезпечення,
які визначають наповнення комплексного механізму та
безпосередньо механізмами, які в сукупності і утворю-
ють його структуру. Елементи забезпечення це — су-
купність чинників, засобів та заходів направлених на
задоволення потреб функціонування механізмів. Від
наявності, якості та реалізації видів забезпечення щодо:
нормативно-правового, кадрового, фінансового, науко-
вого та інших видів супроводу залежить безпосереднє
функціонування відповідних механізмів.

Структуру комплексного механізму утворюють ме-
ханізми, які умовно можна розділити на дві категорії: ме-
ханізми як інструменти та механізми як стратегії. Під
інструментом регулювання розуміємо спосіб або засіб
впливу на об'єкт, його перетворення для досягнення виз-
наченої мети. До механізмів, як інструментів впливу на-
лежать: правовий механізм — прийняття нормативно-
правових актів із забезпечення державної політики у
сфері ЦЗ, на основі яких здійснюється організаційно-роз-
порядча та адміністративно-виконавча діяльність; орган-
ізаційний механізм — адміністративна структура та фор-
мування оптимальної системи управління; фінансово-
економічний механізм — фінансування діяльності та ма-
теріальне стимулювання працівників шляхом підвищен-
ня заробітної плати, преміювання; матеріально-технічний
механізм — використання технологій і технічних засобів
для забезпечення діяльності психологічного спрямуван-
ня; інформаційний механізм — обліково-інформаційні,
аналітично-діагностичні заходи регулюючого впливу.

Регулюванням у вигляді стратегії є спосіб досягнен-
ня складної мети, який передбачає загальний, недета-
лізований план певної діяльності та охоплює тривалий
період. Супроводжується стратегія постійним аналізом
та моніторингом в процесі реалізації, а спрямуванням її
є, визначене метою, досягнення успіху в кінцевому ре-
зультаті. Стратегія має здатність переходити від абст-
ракції до конкретики у вигляді конкретизованих планів
для структурно-функціональних підрозділів. До еле-
ментів комплексного механізму, які належать до кате-
горії механізмів, як стратегій належать: соціальний ме-
ханізм — забезпечення реалізації соціальної ролі пси-
холога ДСНС України, розвиток та створення сприят-
ливих умов праці (оптимальний ступінь завантаженості,
можливість підвищення кваліфікації та ін.); мотивацій-
ний механізм — створення морально-психологічного
підгрунтя та мотиваційних умов діяльності, підвищення
соціально-службової активності (обмін досвідом), мо-
ральне стимулювання; антикризовий механізм — кори-
гування діяльності, виявлення і прогнозування внут-
рішніх і зовнішніх загроз стабільності, розробка комп-
лексу оперативних і стратегічних заходів з подолання
негативних чинників, зміцнення контролю та дотриман-
ня законодавства; механізм інноваційного розвитку —
здійснення науково-обгрунтованих інноваційних за-
ходів, програм і проектів у сфері психологічного захис-
ту населення, які сприяють подальшому розвитку; ме-
ханізм дотримання якості психологічного забезпечення
діяльності та психологічного захисту населення — вста-
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новлення та підтримка високого рівня якості заходів пси-
хологічного забезпечення діяльності та психологічного
захисту населення та якісна їх організація.

Перелік механізмів регулюючого впливу може зміню-
ватися в зв'язку зі змінами зовнішніх та внутрішніх фак-
торів, появою нових інструментів або стратегій, удоско-
наленням основних елементів системи (органів управлін-
ня, структур, ресурсів, технологій тощо), що представляє
собою об'єктивний процес оновлення. Таким чином, ме-
ханізм державного регулювання має бути гнучким та чітко
реагувати на зміни в суспільстві. Враховуючи те, що нор-
мативно-правова база ЦЗ сьогодні перебуває у стані фор-
мування та потребує подальшого наповнення, існує не-
обхідність у вирішенні організаційних проблем суб'єктів
і об'єктів державного регулювання, оптимізації відповід-
них функціональних та організаційних структур. Вирі-
шальною за своїм значенням є організаційно-правова
складова, яка спрямована на упорядкування діяльності
психологічного спрямування у сфері ЦЗ, відповідно до
визначених цілей, функцій та завдань.

Описуючи умови життєдіяльності моделі, треба за-
значити, що представлена модель відображає регулю-
ючий вплив в умовах повсякденного функціонування.
Діяльність психологічного спрямування в умовах по-
всякденного функціонування має свою специфіку в за-
лежності від виду основної діяльності органу або
підрозділу ЦЗ (територіальне управління, навчальний
заклад, науковий або адміністративний підрозділ), виз-
начається специфікою покладених функцій, особливо-
стями організаційно-штатної структури, пріоритетами
виконання завдань та іншими чинниками, тому і регу-
люючий вплив буде мати свої особливості.

Проаналізувавши основні властивості представленої
моделі, можна сказати, що регулюючий вплив виступає
системоутворюючим чинником та розкриває саму
сутність системи державного регулювання психологічних
аспектів ЦЗ. Таким чином, система державного регулю-
вання психологічної складової ЦЗ, представляє собою
складно організовану, впорядковану цілісність елементів,
об'єднаних різними зв'язками, сукупна дія яких дозволяє
реалізовувати цілі і завдання держави щодо психологіч-
ного забезпечення діяльності органів та підрозділів ЦЗ
та психологічного захисту населення у випадках загрози
та виникнення надзвичайних ситуацій [5, с. 276].

Основна мета побудови моделі полягала в аналізі
змісту регулюючого впливу та розкритті специфіки його
елементів. По аналогії з моделями суб'єкт-об'єктної
взаємодії у процесі управління — найбільш універсаль-
ними моделями справляння управлінського впливу, які
описують організацію та функціонування керуючих
(суб'єкт управління) і керованих систем (об'єкт управл-
іння), а також структуру їх взаємозв'язків [3, с.447],
представлену модель регулюючого впливу на психоло-
гічну складову ЦЗ можна віднести до моделі суб'єкт-
об'єктної взаємодії у процесі регулювання. Під прямим
зв'язком можна розглядати регулюючий вплив, який
базується на суспільно значущій потребі, усвідомленій
суб'єктом управління, виражений у нормативно-пра-
вовій формі та втіленій у практичних заходах.

Запропонована модель регулюючого впливу на психо-
логічну складову ЦЗ дозволяє відстежити логічну по-
слідовність регулюючого впливу, визначити проблемні
ділянки та розкрити можливі шляхи подальшого розвитку.

ВИСНОВКИ
ЦЗ як функція держави, потребує відповідного втру-

чання в процеси суспільних відносин, які пов'язані з пи-
таннями безпеки та соціального захисту. Реалізовується
це втручання шляхом застосування державного регулю-
вання в якості коригуючого впливу.

Невід'ємною частиною загальнодержавної діяльності
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері ЦЗ є
психологічний захист населення, його значущість, специ-
фіка, адміністративна складова, організаційний і право-
вий характер зумовили потребу у науковому опрацюванні
та побудові моделі регулюючого впливу на психологічну
складову ЦЗ і аналізі її елементів. У представленій мо-
делі структурні елементи конкретизовані відповідно до
структури, яка наразі існує.

Моделювання регулюючого впливу на психологічну
складову ЦЗ дозволяє відстежити логічну послідовність
регулюючого впливу, вказує на проблемні ділянки та роз-
криває можливі шляхи подальшого розвитку. Очевидни-
ми недоліками наявної моделі регулюючого впливу, по-
руч з недосконалістю правової бази, можна вважати по-
вну залежність психологів ДСНС України від керівницт-
ва підрозділу, якому вони підпорядковані, наявність за-
конодавчо встановлених функцій, вимог та завдань за
відсутності адекватних, сучасних механізмів їх реалізації.

Вплив негативних факторів надзвичайних ситуацій, вра-
жаючи наслідки усвідомлення тендітності людського жит-
тя, психічні травми, гострі та хронічні стресові розлади —
те, з чим повинен працювати психолог ДСНС України. Не-
передбачуваність розгортання ситуації та поведінки людей
вимагають відповідних знань, вмінь та навичок але поруч з
цим, необхідне розуміння власного статусу, алгоритму уз-
годжених дій, меж взаємодії з іншими службами та інших
організаційних аспектів, які є обов'язковими супровідника-
ми будь-якої відповідальної, суспільно значущої діяльності.
Оптимальна модель регулювання, чітке впорядкування
організаційної структури, правове визначення та закріплен-
ня прав і обов'язків психологів ДСНС України, надасть мож-
ливість впевнено виконувати поставлені завдання не відво-
лікаючись на пошук і з'ясовування точок перетину у взає-
модії з іншими службами та меж власної відповідальності.

Пріоритетними напрямами подальшого наукового
дослідження є вдосконалення організаційно-правового
забезпечення психологічної складової ЦЗ, включення
психологічного захисту населення в роботу органів цен-
тральної виконавчої влади, які займаються питаннями
попередження і реагування на надзвичайні ситуації та
запровадження механізмів злагодженої системи взає-
модії між міністерствами, які мають у своєму складі пси-
хологічні підрозділи або формування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Без розвиненого громадянського суспільства, зокрема

без створення належних умов для забезпечення свободи
думки і слова, вільного вираження поглядів і переконань,
свободи об'єднань, зборів, участі громадян в управлінні дер-
жавними справами та місцевому самоврядуванні, держава
не створить можливостей для європейської інтеграції та
сталого розвитку.

Суспільна свідомість українців характеризується висо-
ким ступенем невдоволення владою. Це зумовлено недо-
статнім рівнем розвитку недержавних інститутів, їхньою
неспроможністю представляти права та інтереси громадян
в органах державної влади й місцевого самоврядування та
впливати на прийняття органами державної влади рішень,
що стосуються життя суспільства і держави.

Через неспроможність реалізувати свої права та інте-
реси через інститути громадянського суспільства громадя-
ни вдаються до радикальних політичних засобів досягнен-
ня своїх цілей. У зв'язку з цим прослідковується певна за-
лежність рівня політичної радикалізації суспільства від рівня
розвитку інститутів громадянського суспільства.

Враховуючи вищезазначене, існує необхідність дослід-
ження громадянського суспільства, встановлення взаємоз-
в'язків між ним та політичного радикалізму з метою вироб-
лення дієвих механізмів протидії в інтересах забезпечення
національної безпеки держави.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню розвитку громадянського суспільства при-

діляє увагу значна кількість науковців (М. Рудич, О. Чу-
вардинський, М. Бойчук, Ю. Якименко, М. Гурицька, Л. Но-
воскольцева та ін.)

Важливим є досвід зарубіжних вчених, які досліджува-
ли громадянське суспільство (Д. Штюдеманн, В. Тисманеа-
ну, Е. Шилдс, Е. Геллнер), особливої уваги заслуговують
праці російських науковців (О. Орлова, Л. Беляєва).

Досліджуючи феномен громадянського суспільства,
важко не звернути увагу на роботи, в яких досліджується
правовий аспект цього явища (Ю. Тодика, П. Любченка, В.
Селіванов)

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілі статті: дослідити поняття громадянського су-

спільства та виявити взаємозв'язки суспільства даного типу
з таким явищем, як політичний радикалізм з метою вироб-
лення дієвих механізмів протидії йому в інтересах забезпе-
чення національної безпеки держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Громадянське суспільство є основою суспільних відно-

син, а його становлення відбувається в тісному зв'язку зі
становленням правової, соціальної, демократичної держа-
ви. "Громадянське суспільство — суспільство зрілих грома-
дян із високим рівнем економічної, соціальної, духовної,
політичної культури, яке спільно з державою утворює роз-
винені правові відносини. Це суспільство вільних громадян,
яке вільне від держави, але взаємодіє з нею заради спільно-
го блага. Сутність громадянського суспільства полягає в
забезпеченні законних прав людини" [1, с. 14].

Громадянське суспільство має певну специфіку, коли
йдеться про так звані "посткомуністичні" країни, до числа
яких належить і Україна. Частина теоретиків, передусім
вихідців зі Східної Європи, визнавали існування в цих краї-
нах елементів громадянського суспільства і за умов пану-
вання комуністичних режимів. На думку В.Тисманеану, гро-
мадянське суспільство за умов тоталітаризму включало "не-
залежні об'єднання, професійні асоціації, релігійні інсти-
туції, правозахисні, екологічні і пацифістські рухи, а також
інші об'єднання, які мають на меті звільнення індивіда від
всеохоплюючої офіційної ідеології" [3, с. 90].

Зважаючи на те, що незалежні від держави громадські
рухи та організації практично в усіх посткомуністичних
країнах відіграли значну, якщо не вирішальну роль у пова-
ленні тоталітарних режимів, саме цим структурам у полі-
тичній науці країн Східної Європи було відведене пріори-
тетне місце як головним інститутам громадянського сус-
пільства.

Водночас подальший розвиток суспільно-політичних
процесів у цих країнах засвідчив, що не менш важливу роль
у демократичних трансформаціях відіграє такий чинник, як
політична культура громадян. Адже повноцінне громадянсь-
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ке суспільство є можливим лише як результат "визрівання"
громадянина, поступового формування демократичної пол-
ітичної і правової культури народу. Як зазначав відомий
дослідник громадянського суспільства Е.Геллнер, "люди є
продуктом культури. Вони формуються всередині культу-
ри й тому не можуть підійти до неї ззовні, щоб обрати собі
підходяще суспільство" [4, с. 73].

Про важливість розвитку громадянського суспільства
зазначає О. Чувардинський вказуючи, що чим більш розви-
нутим є громадянське суспільство, тим легше громадянам
захищати свої інтереси, тим більшими є їхні можливості
щодо самореалізації в різних сферах суспільного життя і
тим меншою є небезпека узурпації політичної влади тими
чи іншими її органами або окремими особами. Відстоюючи
матеріальну й духовну незалежність людини від держави,
домагаючись правової гарантії такої незалежності захисту
приватних і суспільних інтересів людей, громадянське сус-
пільство активно сприяє процесам політичної демократи-
зації, набуття державою ознак держави правової. Рівнова-
га між громадянським суспільством і державою є важливим
фактором стабільного демократичного розвитку, а пору-
шення її веде до гіпертрофії владних структур, відчуженості
і політичного безсилля народу [2, с. 12].

Тому, розглядаючи сучасний стан громадянського сус-
пільства в Україні, необхідно розглядати як рівень розвине-
ності інститутів громадянського суспільства, так і стан гро-
мадянської культури, зокрема, рівень громадської актив-
ності населення країни.

Якщо узагальнити різні визначення, то можна виокре-
мити основні риси громадянського суспільства. Таке сусп-
ільство характеризується:

— наявністю розвиненої мережі різноманітних відно-
син між рівними, автономними в своїх діях суб'єктами (ок-
ремими громадянами та соціальними групами), які здійсню-
ються без посередництва держави;

— існуванням суспільних інститутів (громадських
організацій, профспілок, структур місцевого самоврядуван-
ня, незалежних ЗМІ та ін.), які відображають увесь спектр
інтересів громадян та соціальних груп, захищають їх у сто-
сунках з державою;

— усталеною системою цінностей, в основі якої лежать
цінності суспільного активізму, моральної й економічної
автономії індивіду, сприйняття суспільства як самоцінності.

На думку М. Гурицької, основними ознаками розвину-
того громадянського суспільства мають бути: наявність пра-
вової держави, оскільки розвинене громадянське суспіль-
ство передбачає існування демократичної правової держа-
ви, яка покликана задовольняти й захищати інтереси та пра-
ва громадян; конкурентна ринкова економіка, яка передба-
чає, що громадянське суспільство зазнає значного впливу
приватних економічних інтересів, але з іншого боку розви-
нуте громадянське суспільство може стати союзником усп-
ішних ринкових відносин, що сприятиме стабілізації держав-
ної політики, перерозподілу фінансових та інформаційних
потоків; формування середнього класу, що стане соціально-
економічним підгрунтям та опорою громадянського сусп-
ільства; ефективне соціальне партнерство, яке має забезпе-
чувати нормальний режим праці й відпочинок, досягати кон-
сенсусу з питань забезпечення зайнятості, створення додат-
кових робочих місць, організації оплачуваних громадських
робіт, захисту населення від безробіття тощо; партнерські
відносини між державною владою та громадянським сусп-
ільством, які повинні посилити процес демократизації
органів влади, розвиток, зміцнення та налагодження співро-
бітництва з інститутами громадянського суспільства; актив-
на участь громадян у прийнятті рішень, що забезпечило б
залучення їх для громадського контролю, через інституції
громадянського суспільства, як організованої форми впли-
ву на державну владу; прозоре державне фінансування
діяльності організацій громадянського суспільства; неза-
лежне інформаційне середовище (ЗМІ, свобода слова, Інтер-
нет) обов'язком якого має бути всебічне та об'єктивне висв-
ітлення різноманітних подій в країні та за її межами, ство-
рення такого інформаційного простору, при якому б вільно
формувалися найрізноманітніші погляди в суспільстві [8, с.
9].

Стан розвитку громадянського суспільства в Україні
відслідковується багатьма міжнародними організаціями, які
щорічно готують відповідні експертні звіти. Так, у червні
2013 р. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

в межах дослідження "Індексу сталості неурядових органі-
зацій" (CSOSI) опублікувала звіт щодо стану розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні за попередній рік. Цей
рейтинг базується на шкалі від 1 до 7, де 1 показує його роз-
винутий рівень та 7 відповідає низькому рівню [5].

Рівень розвитку громадянського суспільства в Україні
оцінений експертами організації вище ніж у 2011 р. (3,5
бали), відповідний показник склав 3,4 бали. Прогрес в рей-
тингу був спричинений тим, що у 2012 р. були прийняті нові
закони і правила, що впливають на правовий статус органі-
зацій громадянського суспільства, їх реєстрацію, оператив-
ну та економічну діяльність. Констатується наявність орган-
ізацій, які задоволені новими правовими умовами, але вод-
ночас наголошується, що більшість організацій не знають
про новації, або мають сумніви з приводу їх практичної ре-
алізації [5].

Інша міжнародна неурядова організації Freedom House
у своєму дослідженні Nations in Transit відзначає, що у 2013
р. більшість основних показників демократичного розвит-
ку України у порівнянні з 2012 р. залишилися незмінними.
Цей рейтинг також базується на шкалі від 1 до 7, де 1 найви-
щий рівень демократичного прогресу, а 7 найнижчий. Зок-
рема, середній інтегральний показник "демократичного роз-
витку" у 2013 р. експерти визначили у 4,86 бала, що на 0,04
бала гірший від результату 2012 р. Спад показників був за-
фіксований у напрямку "Виборчий процес". Інші позиції:
"Незалежні медіа", "Національне демократичне управлін-
ня", "Незалежність судової системи", "Корупція", "Місцеве
демократичне управління" та "Громадянське суспільство"
— не зазнали суттєвих змін. Зафіксований спад у напрямку
"Виборчий процес" укладачі рейтингу пояснюють негатив-
ною оцінкою міжнародними спостерігачами останніх пар-
ламентських виборів, що відбулися 28 жовтня 2012 р. [6].

Що стосується правових аспектів розвитку громадянсь-
кого суспільства, то в нашій державі громадянське суспіль-
ство розвивалося як незалежний й потужний чинник сусп-
ільного поступу. Для цього були ухвалені закони та норма-
тивні акти, які визначали "правила гри у ключових суспіль-
них сферах". Початок був покладений затвердженням у 2012
році Стратегії державної політики сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні та Плану першочер-
гових заходів з її реалізації.

Значна увага громадянському суспільстві приділяється
і у Стратегії національної безпеки України, в якій вказуєть-
ся про необхідність залучення інститутів громадянського
суспільства до вироблення та реалізації політики національ-
ної безпеки, а також до оцінки її ефективності [7].

Поступово удосконалювалося нормативно-правове за-
безпечення розвитку громадянського суспільства в Україні
у напрямі його подальшого наближення до відповідних євро-
пейських стандартів (уведення у дію з січня 2013 року Зако-
ну України "Про громадські об'єднання" та інших норма-
тивно-правових актів). Успішно реалізовувалися на практиці
норми Закону України "Про доступ до публічної інфор-
мації". Налагоджувалася робота громадських рад при орга-
нах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Сприя-
ла утвердженню відкритості та публічності у процесах дер-
жавного управління участь України у міжнародній Ініціа-
тиві "Партнерство "Відкритий уряд". У різних регіонах дер-
жави поширилася практика розробки та прийняття регіо-
нальних програм сприяння розвитку громадянського сус-
пільства.

Однак всі ці та інші безсумнівні здобутки, як і еволю-
ційний шлях розвитку громадянського суспільства взагалі,
були поставлені під сумнів, а потім, значною мірою нівельо-
вані немотивованим публічно рішенням колишніх очільників
української влади відмовитися у кінці листопаду 2013 року
від підписання на Вільнюському саміті Україною Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом. У відповідь на такі кро-
ки влади в Україні розгорнувся масовий протестний гро-
мадський рух.

Намір владної верхівки придушити його силовими ме-
тодами, свідоме уникання реального діалогу з громадянсь-
ким суспільством та політичною опозицією призвели до
розгортання безпрецедентної в новітній історії України
широкомасштабної суспільно-політичної кризи. Спроби ж
увести у дію закони від 16 січня 2014 р., масові порушення
прав та свобод громадян та небачена ескалація насильства
з боку зрощених із криміналітетом силових структур, що
супроводжувалася численними жертвами серед мирних гро-
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мадян, призвели лише до загострення кризи та протисто-
яння між сторонами конфлікту, попри намагання міжнарод-
них посередників урегулювати його мирним шляхом. Виник-
ла реальна загроза самому існуванню Української держави
та демократичному вибору українського народу.

На тлі й без того наднизького рівня довіри до органів
державної влади, колишні керівники країни своїми злочин-
ними діями проти власного народу остаточно делегітимізу-
вали себе, що завдяки подальшому зростанню масової про-
тестної активності й стало основною причиною їх усунення
з політичної арени. Таким чином, громадянське суспільство
не на словах, а реально довело, що воно здатне виступати
надійним гарантом незворотності демократичних перетво-
рень в Україні.

Дотепер до основного кола політичних інститутів гро-
мадянського суспільства в Україні потрапляють рухи,
ініційовані під чергову виборчу кампанію з метою засвідчи-
ти "суспільну підтримку" певного політичного проекту. Тому
основний характер взаємодії політичних партій та формаль-
но неполітичних громадських рухів визначено нами як пол-
ітико-маніпулятивний і технологічний, який провокує гро-
мадські рухи політичного спрямування на імітацією ідеаль-
но типових подібних структур [9, с. 16].

Важко не погодитись з тезою, що громадянське су-
спільство залежить від держави і не може набути розвине-
них форм в умовах політичного насильства й тиранії. Через
те зворотній зв'язок у стосунках громадянського суспіль-
ства і правової держави — дуже важливий [2, с. 13].

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок
що належний рівень розвитку громадянського суспільства
в значній мірі мінімізує радикальні політичні прояви в
суспільстві.

ВИСНОВКИ
Головними ознаками, які характеризують громадянсь-

ке суспільство в сучасній Україні, є розвиненість його інсти-
тутів (різноманітних об'єднань громадян, засобів масової
інформації) та рівень громадської активності населення.

Система багатопартійності в Україні перебуває на етапі
формування та розподілу політичного простору між парт-
іями. Значна частина політичних партій утворилася та діє
не у відповідь на соціальний запит, не як інститути форму-
лювання та просування інтересів широких суспільних
верств, а як інструменти (засоби) політичної легалізації і
боротьби інтересів окремих груп та осіб. Більшість зареєст-
рованих партій не виявляють політичної активності та не
мають значного впливу на політичні процеси в державі. Тому
становлення в Україні повноцінної багатопартійної систе-
ми є необхідною передумовою для ствердження громадянсь-
кого суспільства і має бути предметом його уваги.

Найбільш чисельними та структурованими об'єднання-
ми громадян України є профспілки. Право на об'єднання у
профспілки гарантовано Конституцією України. Проф-
спілковий рух охоплює всі регіони країни, всі галузі еконо-
міки, всі форми власності та господарювання.

Чисельність профспілок в Україні має стійку тенденцію
до зниження. Водночас, рівень охоплення профспілковим
членством в Україні залишається досить високим. Для
більшості працюючих профспілкове членство є значною
мірою формальним, воно не визначає орієнтацію громадян
на солідарний захист своїх соціально-трудових і соціально-
економічних прав і інтересів.

Головною проблемою, яка стоїть нині перед проф-
спілками України, є необхідність визначення їх ролі, місця і
функцій в новій системи відносин: роздержавлені і децент-
ралізовані профспілки — держава — роботодавці-власни-
ки. За таких умов актуальним є пошук нових форм проф-
спілкової роботи, відповідних соціально-економічним і пол-
ітичним умовам сьогодення.

Громадяни України очікують від профспілок не комп-
ромісів з владою і роботодавцями, а реального обстоюван-
ня своїх соціально-трудових прав.

Однією з необхідних передумов формування правової
демократичної держави та громадянського суспільства в
Україні є ЗМІ. Сьогодні в Україні створена і функціонує
досить розгалужена мережа друкованих і електронних ЗМІ,
яка поки що не відповідає стандартам розвинених країн,
проте здатна забезпечити потреби громадян в інформації.

Водночас сьогодні стан забезпечення свободи слова в
Україні близький до критичного. Наслідки такого розвитку
подій є вкрай небезпечними, оскільки ставлять під сумнів

демократичний розвиток України. Відповідно, проблема
забезпечення свободи слова, протидії натиску політичної
цензури є питанням номер один у суспільно-політичному
розвитку України.

Значний потенціал мають також і політичні партії. Най-
меншою мірою сприяють розвитку громадській активності
населення місцеві органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування.

Питання залежності рівня політичної радикалізації від
рівня розвитку громадянського суспільства потребує по-
дальшого дослідження з метою розроблення дієвих ме-
ханізмів забезпечення національної безпеки України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Ринкові перетворення, що відбулися в Україні при-

звели до зміни ролі і місця ювелірної сфери в економіці
країни. Стабільно функціонуючий ювелірний комплекс
сприяє вирішенню багатьох соціально-економічних про-
блем, у тому числі пов'язаних із задоволенням потреби
внутрішнього ювелірного ринку, забезпеченням зайня-
тості працездатного населення, збільшенням дохідної
частини бюджетів різних рівнів, що говорить про не-
обхідність розвитку в Україні даного сектора економі-
ки. Україна має всі необхідні ресурси для формування
та розвитку високо конкурентоспроможної ювелірної
промисловості: потужна сировинна база (дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння), промисловість з її видо-
бутком та переробкою, традиціями.

Незважаючи на зазначене вище, ювелірна галузь у
2012 році отримала серйозний удар. Внаслідок значно-
го падіння споживчого попиту і проблеми навколо виз-
нання права малого ювелірного бізнесу на єдиний по-
даток ділова активність на ювелірному ринку знизила-
ся до критичного мінімуму. Зміни в ст. 291 Закону №
4834 -VI " Про внесення змін до Податкового кодексу
України щодо удосконалення деяких податкових норм",
норми якого набули чинності 1 липня 2012 р., дозволя-
ють "ювелірам" знову стати платниками єдиного подат-
ку. Але, за умови, що підприємець, який торгує ювелір-
ними виробами, віднесений до 3-ї групи за ставкою 5 %.

Зараз Союз ювелірів України впритул займається
пошуком варіантів адекватного фінансування, залучен-
ня інвестицій і кредитів для відродження та подальшо-
го розвитку ювелірного виробництва і торгівлі. Звичай-
но, таке відродження можливе тільки при стабільному
законодавчому полі, де визначаються загальні правила
господарської діяльності на ювелірному ринку. Але саме
в цій сфері перед учасниками ювелірного ринку виника-
ють нові виклики і ризики.

 Також сьогодні перед ювелірною промисловістю
постають проблеми, які насамперед пов'язані з їхньою

якістю, безпечністю та надійністю. Це — недотримання
виробниками вимог законодавства України у сфері зас-
тосування технічних регламентів та стандартів, відсут-
ність на підприємствах системи управління якістю, зас-
тосування суб'єктами господарювання "нестандартних
сплавів" та домішок, використання імпортних сплавів
низької якості, нестійких покриттів, які не пройшли вип-
робування на відповідність показникам надійності та
безпеки.

Колосальною проблемою залишається стан право-
вого та нормативного забезпечення контролю за якістю
сплавів ювелірних виробів із дорогоцінних металів, а та-
кож стан законодавства у сфері технічного регулюван-
ня, стандартизації, підтвердження відповідності та за-
хисту прав споживачів.

Посилення державного регулювання ювелірного
комплексу необхідно для усунення негативних тен-
денцій і вирішення проблем, що склалися в українській
економіці в процесі становлення ринкових умов госпо-
дарювання. Це зокрема подолання сировинної спрямо-
ваності золотопромислового комплексу, припинення
недобросовісної конкуренції підприємств ювелірного
комплексу, ліквідації "тіньового" сектора, захисту спо-
живачів від неякісної ювелірної продукції, підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, збіль-
шення обсягів експорту ювелірної продукції.

Актуальність вирішення поставлених проблем ра-
ціоналізації процесу державного регулювання ювелір-
ної сфери, підвищення цільової спрямованості управ-
ляючих впливів на всіх рівнях управління, ресурсозабез-
печення суб'єктів господарювання ювелірної сфери,
якого потребують підприємства розглянутої галузі на-
ціональної економіки, створення сучасного механізму,
що забезпечує ефективне рішення зазначених проблем,
зростання конкурентоспроможності за допомогою нор-
мативно-правових впливів з боку держави.

У цьому зв'язку зростає актуальність методологіч-
них і методичних рішень, спрямованих на підвищення
ефективності державного регулювання ювелірної сфе-
ри на основі цілеспрямованих впливів і заходів різної
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цільової спрямованості, що враховують галузеву спе-
цифіку функціонування суб'єктів господарювання.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми формування і розвитку ринку ювелір-

них виробів знайшли своє втілення в наукових працях
Т.М. Артюх, І.В. Григоренко, В.М. Вартаняна, В.М. Гав-
ви, Д.О. Турко, Ю. Булаха, О.П. Портянка та ін. Проте
ще мало вивченим є підхід до вирішення проблеми ефек-
тивного функціонування вітчизняного ювелірного рин-
ку.

В Україні дослідження якості та безпечності виробів
із дорогоцінних металів перебувають на початковій
стадії. Проте зацікавленість цими проблемами міжна-
родного співтовариства значно більша. Серед зарубіж-
них науковців найбільш відомі М. Томпсон, Крістофер
В. Корті, С. Гендерсон, Д. Манчанда, Р. Рушфорд. та ін.

Одним із основних напрямків реалізації державної
політики у цій сфері є технічне регулювання, тобто стан-
дартизація та оцінювання відповідності. Вивченню цієї
проблеми, теоретичним та методологічним аспектам
технічного регулювання приділяли увагу немало украї-
нських науковців. Зокрема Р.В. Бичківський, П.Г. Сто-
лярчук, Л.С. Кириченко, Н.В. Мережко. Але у своїх до-
слідженнях вони окремо не розглядали проблематику
стандартизації сплавів з дорогоцінних металів як окре-
мий напрямок контролю за якістю та безпечністю юве-
лірних виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінно-
го каміння.

Проблемам нормативно-правового регулювання та
адміністративним методам державного регулювання
приділено зовсім мало уваги. Різноманіття різних ас-
пектів регулювання ювелірної сфери, актуальність по-
шуку нових підходів до вирішення проблеми ефектив-
ності державного регулювання даного процесу обумов-
лює важливість проведення подальших наукових до-
сліджень у цьому напрямку. Цим визначається вибір
теми, мети, завдань даного дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження адміністративних

методів регулювання ювелірної сфери України, зок-
рема, визначення ефективних форм та інструментів
державного регулювання ювелірної сфери та роз-
робка пропозицій щодо раціоналізації існуючих ме-
тодичних основ державного регулювання ювелірної
сфери. Для досягнення поставлених цілей були виз-
начені наступні завдання: розглянути сучасний стан
ринку ювелірних виробів; з'ясувати особливості нор-
мативно-правового забезпечення і стимулювання
розвитку ювелірної сфери; виявити та проаналізу-
вати особливості механізму реалізації галузевої пол-
ітики держави; сформулювати рекомендації щодо
вирішення існуючих проблемних аспектів державно-
го регулювання ювелірної сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ювелірні вироби є особливою групою товарів, пра-

вила продажу яких регламентовані правовими докумен-
тами, законами та стандартами. Кожна держава вису-
ває особливі вимоги до реалізації даної групи товарів
відповідно до особливостей розвитку своєї країни та
особливостями державного регулювання. Оборот юве-
лірних виробів контролюється кожною державою з ме-
тою захисту прав виготовлювачів, споживачів, а також
державних інтересів у цій сфері.

Зростання цін на дорогоцінні метали — головний
фактор скорочення ринку. З вересня 2008 року по чер-
вень 2013 року ціни на золото зросли майже на 70 % —
до $ 1394,5 за унцію (на 31.05.2013) . У вартості готового
виробу 75—80% займає сировина. А тому, здешевлення
роботи ювеліра саме по собі на ціну кінцевого товару
суттєво це не впливає.

За підсумками 2012 року, обсяг таврованих ювелір-
них виробів скоротився на 16,4 % у кількісному вира-
женні і на 20,3 % — в натуральному. Українці перехо-
дять на економ-варіант — ринок китайської біжутерії
впевнено зростає. Після кризи у великих торгових цен-
трах все частіше почали відкриватися мережеві магази-
ни дешевих прикрас [10].

Прогнози розвитку ринку ювелірних виробів не
можна назвати сприятливими. Крім наслідків економіч-
ної кризи, вплив на нього чинить і державне регулюван-
ня.

Основним документом, який регламентує сферу
обороту ювелірних виробів є "Правила роздрібної тор-
гівлі ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного камін-
ня органогенного утворення та напівдорогоцінного ка-
міння" [5].

Правила продажу в Україні визначені окремим до-
кументом, в якому викладені всі вимоги по реалізації
ювелірних виробів. Ці вимоги містять 26 пунктів, з яких
15 — загальні положення, в яких викладені вимоги до
торгових приміщень, обов'язків продавця і прав покуп-
ця та інша інформація, 10 — правила приймання і про-
дажу, 26 — контроль за їх дотриманням.

В українському законодавстві є державний стан-
дарт, в якому викладені загальні технічні умови до юве-
лірних виробів — ДСТУ 3527-97 "Вироби золотарські з
коштовних каменів. Загальні технічні умови" [6]. У
розділі "Характеристики" в ДСТУ вказано, що матеріа-
ли, які застосовують для виготовлення ювелірних ви-
робів, повинні відповідати вимогам діючих стандартів —
без вказівки посилання на них. У розділі "Маркування"
в стандарті передбачається обмежена кількість марку-
вальної інформації, яка повинна бути обов'язково на-
несена. Транспортування і зберігання ювелірних виробів
може здійснювати тільки спецзв'язок й організації, які
мають дозвіл на даний вид діяльності. Вимоги до гарантій
виробника в ДСТУ встановлюють значні терміни, що,
безперечно, краще для споживача.

Актуальні зміни державного регулювання ринку до-
рогоцінних металів та дорогоцінного каміння відобра-
жені в Постанові Кабінету Міністрів України від 27 лип-
ня 2011 року №798 "Про внесення змін до переліку
органів ліцензування", якою визначено Державну про-
бірну службу України органом ліцензування на провад-
ження господарської діяльності зі збирання, первинної
обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та до-
рогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органоген-
ного утворення, напівдорогоцінного каміння, замість
Міністерства фінансів України, яке утримувало такий
державний статус органу ліцензування від 1992 року [4,
с. 144].

Таким чином, виробництво дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, виготовлення виробів та торгі-
вля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння було виключено з переліку видів, які підляга-
ють ліцензуванню [2].

Закон України "Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо обмеження державного
регулювання господарської діяльності" прийнятий Вер-
ховною Радою України 19 жовтня 2010 року передба-
чив скасування ліцензування виробництва, виготовлен-
ня та торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням. Метою також було максимальне сприяння
держави у започаткуванні та провадженні підприєм-
ницької діяльності, приведення існуючого переліку видів
діяльності, що ліцензуються, у відповідність до запро-
понованих критеріїв та існуючих принципів [3, с. 492].

Такий поштовх на обмеження державного регулю-
вання господарської діяльності, в свою чергу, буде спри-
яти вдосконаленню як законодавства, що діє в сфері
ліцензування, так і державного регулювання госпо-
дарської діяльності [7].
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Однак скасування ліцензування не скасовує обов'яз-
кове клеймування державним пробірним клеймом всіх
виготовлених на території України або ввезених на те-
риторію України ювелірних і побутових виробів з доро-
гоцінних металів і дорогоцінного каміння [9, с. 217].

Відповідно до положень статті 51 Угоди про парт-
нерство та співробітництво між Україною і Європейсь-
ким Співтовариством та їх державами-членами, яка
підписана від імені України 14 червня 1994 року та на-
була чинності у березні 1998 року, Україна взяла на
себе зобов'язання вживати заходів для забезпечення
того, щоб національне законодавство поступово було
приведене у відповідність до законодавства Європейсь-
кого Співтовариства, що є важливою умовою для
зміцнення економічних зв'язків між Сторонами [11, с.
5].

Відповідно до норм міжнародного права Україна
бере участь у міжнародному співробітництві у сфері
здійснення господарської діяльності пов'язаної з обігом
дорогоцінних металів та каміння. Основою міжнарод-
ної діяльності України є співробітництво з міжнарод-
ними організаціями, що утворені у ЄС з метою вирішен-
ня питань, пов'язаних із випробуванням і клеймуванням
виробів з дорогоцінних металів.

Сьогодні до таких організацій відносяться Конвен-
ція з питань випробування та клеймування виробів з до-
рогоцінних металів (Convention on the Control and
Marking of Articles of Precious Metals), або Віденська
конвенція за місцем її підписання, та Міжнародна асо-
ціація пробірних служб.

Також однією з форм міжнародного співробітниц-
тва є участь України в Міжнародній асоціації пробірних
служб (IAAO), в особі Державної пробірної служби
України. IAAO є форумом для обміну інформацією та
розвитку технічного співробітництва між уповноваже-
ними державними пробірними службами. Її історія сягає
1992 року, коли була утворена Асоціація європейських
пробірних служб (AEAO) [8, c. 49—50].

ЄС досить активно пропагує принципи лібералізації
та вільної торгівлі, закликає суворо дотримуватись пра-
вил та угод СОТ, сповідує вільну та чесну конкуренцію,
на практиці досить ефективно захищає внутрішній ри-
нок від товаровиробників із третіх країн. Для цього ви-
користовуються різноманітні механізми: від затягуван-
ня переговорів із третіми країнами про допуск товарів
та режим їх реалізації на ринках ЄС, відхилення від ви-
конання рішень у рамках СОТ до прямої заборони на
імпорт деяких товарів на основі недотримання євро-
пейських норм, правил та стандартів, технологій вироб-
ництва тощо. Постійно вживаються заходи для захисту
внутрішнього ринку України від контрабандної та фаль-
сифікованої продукції в ювелірній сфері, захисту еко-
номічних інтересів держави, а також підтримки націо-
нальних постачальників і виробників ювелірних товарів,
що гарантують якість продукції, яка реалізується під
їхніми торговими марками. Ці заходи вживаються
спільно з структурними підрозділами Міністерства
фінансів України, Службою безпеки України та Держав-
ним комітетом України з питань стандартизації та сер-
тифікації у межах своїх повноважень.

Адже тільки відповідно до Законів України "Про
державне регулювання видобутку, виробництва і вико-
ристання дорогоцінних металів і дорогоцінного камін-
ня та контроль за операціями з ними" [2], та "Про ліцен-
зування певних видів господарської діяльності" [1] вста-
новлюються кваліфікаційні, організаційні, технологічні
та інші вимоги для провадження господарської діяль-
ності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органо-
генного утворення, напівдорогоцінного каміння,
торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцін-
ного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння.

Проведемо аналіз проблемних питань, що негатив-
но впливають на умови ведення бізнесу в ювелірній га-
лузі України:

1. Неоднозначне тлумачення контролюючим орга-
ном (Міндоходів), адміністративними судами та су-
б'єктами господарювання змісту та обсягу обов'язків
щодо ведення обліку товарних запасів фізичними осо-
бами-підприємцями — платниками єдиного податку, які
здійснюють торгівлю ювелірними виробами.

Причиною неоднозначного тлумачення змісту та об-
сягу обов'язків щодо ведення обліку товарів є чинна нор-
ма ст. 6 Закону України від 06.07.1995 р. №265/95-ВР,
згідно з якою обов'язок із ведення обліку товарних за-
пасів не застосовується до осіб, які відповідно до зако-
нодавства оподатковуються за правилами, що не перед-
бачають ведення обліку придбаних або проданих то-
варів. У 2012—2013 рр. суди звертають увагу на обов'я-
зок фізичних осіб-підприємців при здійсненні торгівлі
ювелірними виробами вести оперативний облік дорого-
цінних металів і дорогоцінного каміння. При цьому суди
не зважають на те, що такий облік встановлений спе-
ціальним законодавством з питань державного регулю-
вання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцін-
ним камінням і не відноситься до правил оподаткування
та ведення обліку на спрощеній системі.

У зв'язку із зазначеним, пропонується, в першу чер-
гу, в Законі України від 06.07.1995 р. №265/95-ВР "Про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" третє
речення статті 6 викласти у наступній редакції: "Обов'я-
зок із ведення обліку товарних запасів не застосовується
до осіб, які відповідно до законодавства застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і
зареєстровані як платники єдиного податку, та інших
осіб, які оподатковуються за правилами, що не передба-
чають ведення обліку придбаних або проданих товарів".

2. Неоднозначне тлумачення контролюючими, пра-
воохоронними органами, іншими органами державно-
го нагляду (контролю) та суб'єктами господарювання
операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним ка-
мінням як давальницькою сировиною та обміну готових
ювелірних виробів на дорогоцінні метали.

Зазначені види операцій є поширеними та затребу-
ваними на ринку ювелірної продукції. За змістом і по-
рядком виконання ці операції є схожими. 100% отрима-
них від замовників дорогоцінних металів фактично є да-
вальницькою сировиною та передається на виробницт-
во для виготовлення готової продукції — ювелірних
виробів. При цьому одержані дорогоцінні метали не є
формою розрахунку за продукцію. При таких операціях
замовники оплачують виключно роботу, тобто послугу
з виготовлення ювелірних виробів.

Проте зазначені види операцій не включені до пе-
реліку операцій з дорогоцінними металами та дорогоц-
інним камінням, що є предметом регулювання спеціаль-
ного закону.

Нормативно-правовими актами, виданими на під-
ставі спеціального закону, врегульовані лише деякі пи-
тання здійснення суб'єктами господарювання вказаних
видів операцій. А саме:

— одержання ( обмін готових ювелірних виробів на
брухт дорогоцінних металів, приймання дорогоцінних
металів для виготовлення ювелірних виробів з дорогоц-
інних металів) дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння від фізичних осіб здійснюється лише за наяв-
ності документа, що засвідчує особу (п. 2.3. Інструкції
про порядок одержання, використання, обліку та збе-
рігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України
від 28.11.2012 р. №1230);

— одержання дорогоцінних металів і дорогоцінно-
го каміння від фізичних осіб для виготовлення ювелір-
них виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного ка-
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міння здійснюється з обов'язковим заповненням кви-
танції (п. 2.4. Інструкції згідно з наказом Мінфіну
№1230);

— виготовлення виробів з дорогоцінних металів і до-
рогоцінного каміння здійснюється з власної сировини або
сировини, отриманої на умовах давальницької сировини
(п. 10.5. Інструкції згідно з наказом Мінфіну №1230);

— обов'язковій реєстрації у Державній пробірній
службі України підлягають у числі інших суб'єкти гос-
подарювання, які здійснюють обмін готових ювелірних
та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорого-
цінного каміння на брухт дорогоцінних металів (п. 1.2.
Порядку обліку, створення та ведення реєстру суб'єктів
господарювання, які здійснюють операції з дорогоцін-
ними металами та дорогоцінним камінням, затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від
08.04.2013 р. №465) та ін.

Для вирішення даної проблеми, необхідно визначи-
ти об'єктами державного регулювання операції з доро-
гоцінними металами та дорогоцінним камінням як да-
вальницькою сировиною та з обміну дорогоцінних ме-
талів на готову продукцію (ювелірні вироби), а також у
Законі України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР "Про дер-
жавне регулювання видобутку, виробництва і викорис-
тання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" пункт 9 статті 1 допов-
нити підпунктом "е" наступного змісту:

9) операції з дорогоцінними металами і дорогоцін-
ним камінням, дорогоцінним камінням органогенного
утворення та напівдорогоцінним камінням — дії, пов'я-
зані з:

 "е) одержанням, використанням дорогоцінних ме-
талів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння,
як давальницької сировини, та передаванням готової
продукції, у тому числі шляхом обміну, з оплатою вар-
тості робіт (послуг) замовниками."

3. Дублювання реєстраційних процедур і ліцензуван-
ня господарської діяльності, що здійснюються Держав-
ною пробірною службою України та іншими регулято-
рами. А саме: обов'язкова реєстрація у Державній про-
бірній службі України суб'єктів господарювання, які
здійснюють операції з дорогоцінними металами, доро-
гоцінним камінням, дорогоцінним камінням органоген-
ного утворення та напівдорогоцінним камінням дублює:

— щорічну реєстрацію виготовлювачами ювелірних
та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорого-
цінного каміння у Державній пробірній службі іменників
— спеціальних знаків, які засвідчують виготовлювачів
таких виробів;

— отримання в Державній пробірній службі ліцензії
на здійснення збирання, первинної обробки відходів та
брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

— внесення інформації про ломбарди до Держав-
ного реєстру фінансових установ у Національній комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.

Обов'язкова реєстрація у Державній пробірній
службі всіх без винятку суб'єктів господарювання, які
здійснюють операції з дорогоцінними металами та доро-
гоцінним камінням, є недоцільною, оскільки існують інші
механізми відстеження діяльності суб'єктів господарю-
вання за відповідними місцями провадження діяльності.

При цьому доцільно зберегти обов'язкову реєстра-
цію в Державній пробірній службі суб'єктів господарю-
вання, які мають право, за наявності в них атестованої
лабораторії, на клеймування ювелірних та побутових
виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного камін-
ня державним пробірним клеймом. Адже діяльність ла-
бораторій таких суб'єктів має бути особливим об'єктом
контролю з боку Державної пробірної служби України
з метою забезпечення належного рівня контролю за

якістю ювелірної продукції, яка виводиться на ринок
такими суб'єктами.

Для вирішення зазначеної проблеми необхідно
змінити перелік суб'єктів господарювання, що підляга-
ють обов'язковій реєстрації в Державній пробірній
службі України, які здійснюють операції з дорогоцін-
ними металами та дорогоцінним камінням, зокрема в
Законі України від 18.11.1997 р. №637/97-ВР "Про дер-
жавне регулювання видобутку, виробництва і викорис-
тання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" внести зміни до абзацу
7 пункту 9 статті 1, виклавши його в наступній редакції:
"Суб'єкти господарювання, які мають право на клейму-
вання ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння власного виробництва
державним пробірним клеймом відповідно до цього за-
кону, підлягають обов'язковій реєстрації в центрально-
му органі виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері державного пробірного контролю".

4. Фактична відсутність можливостей для реалізації ви-
готовлювачами ювелірних виробів передбаченого законом
права на самостійне клеймування ювелірних виробів влас-
ного виробництва державним пробірним клеймом.

Дана проблематика потребує спрощення процеду-
ри набуття виготовлювачами ювелірних виробів права
самостійно клеймувати ювелірні вироби власного вироб-
ництва пробірним клеймом.

5. Відсутність встановлених законом повноважень
Державної пробірної служби України щодо здійснення
державного контролю за діяльністю атестованих лабо-
раторій суб'єктів господарювання, які мають право на
клеймування ювелірних виробів власного виробництва
державним пробірним клеймом.

Проте повноваження органів державного нагляду
(контролю) встановлюються виключно законами Украї-
ни (п. 4 ст. 4 Закону України від 05.04.2007 р. №877-V
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності").

При збільшенні кількості суб'єктів господарювання,
які мають та реалізують зазначене право, є необхідним
встановлення функцій і повноважень Державної про-
бірної служби України щодо здійснення державного кон-
тролю за діяльністю таких атестованих лабораторій.

Для вирішення зазначеної проблеми необхідно ви-
значити функції та повноваження Державної пробірної
служби України у сфері державного контролю за діяль-
ністю лабораторій суб'єктів господарювання, які мають
право клеймувати ювелірні вироби власного виробниц-
тва державним пробірним клеймом.

6. Відсутність визначеного законодавством цент-
рального органу виконавчої влади, наділеного функ-
ціями та повноваженнями з питань розроблення та реа-
лізації державної політики у сфері технічного регулю-
вання щодо дорогоцінних металів, дорогоцінного камі-
ння та виробів з них.

Більшість учасників ювелірного ринку використову-
ють у своїй практиці застарілі нормативні документи у
сфері стандартизації (ДСТУ 3527-97 "Вироби золо-
тарські з коштовних металів. Загальні технічні умови",
ДСТУ 3375-96 "Вироби золотарські. Терміни та визна-
чення", ГОСТ 30649-99 "Сплавы на основе благородных
металлов. Марки") або розробляють та реєструють
власні технічні умови.

Зазначена проблематика потребує встановлення
функції та повноваження Державної пробірної служ-
би України у сфері технічного регулювання, зокрема ви-
значення її органом, який розробляє разом з іншими
органами виконавчої влади та реалізує державну полі-
тику у сфері технічного регулювання щодо дорогоцін-
них металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного ка-
міння органогенного утворення, напівдорогоцінного ка-
міння та виробів з них.



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

179

Здійснивши аналіз останніх змін законодавства та
проблемних питань у розвитку ювелірної сфери, дійшли
висновку, що ситуація вимагає подальшого законодав-
чого врегулювання. Адже завданням господарсько-пра-
вової науки є чітке визначення засобів державного регу-
лювання, які оптимально реалізують публічні інтереси у
цій сфері, а також їх ефективне системне використання.

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження зробле-

но такі основні висновки:
1. Сучасний стан ринку ювелірних виробів має нега-

тивні тенденції розвитку і потребує ефективних ме-
ханізмів регулювання ювелірної сфери з боку держави.

2. Нормативно-правовою основою регулювання відно-
син, пов'язаних із функціонуванням ринку виробів із доро-
гоцінних металів і дорогоцінного каміння, є Закон України
"Про державне регулювання видобутку, виробництва й ви-
користання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
та контроль за операціями з ними" та стандарти, які не відпо-
відають сучасним вимогам регулювання ювелірної сфери.

3. Державна політика в досліджуваній галузі непос-
лідовна, розвиток законодавства, покликаного виріши-
ти існуючі проблеми, має досить фрагментарний та без-
системний характер.

4. У законодавстві України необхідно провести уре-
гулювання визначених проблем, шляхом внесення відпо-
відних змін до нормативно правових актів.

Таким чином, вирішенням визначених у нашому дос-
лідженні проблемних питань і спрямованих нововведень,
є приведення діючих схем провадження господарської
діяльності в ювелірній сфері та у сфері державного кон-
тролю за якістю ювелірних та побутових виробів з до-
рогоцінних металів у відповідність до нових підходів у
сфері державного регулювання.
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TRENDS OF MODERNIZATION MECHANISMS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT
ACTIVITY AGRICULTURAL SECTOR

Запропоновано напрями модернізації механізмів державного регулювання інвестиційної

діяльності аграрного сектору, а саме: підтримка інвестиційних кредитів, надання грантів,

мікрокредитування малих виробників аграрної продукції, яка б була розрахована на реальні

потреби і можливості виробництва, перехід до альтернативних форм оподаткування аграрно-

го виробництва, надання державних інвестиції в довгостроковому періоді.

Вивчення зарубіжного досвіду щодо модернізації механізмів регулювання інвестиційної

діяльності, дозволили виявити вимоги, які необхідно враховувати при визначенні пріоритетів

інвестиційної діяльності аграрного сектору.

Визначено, що моніторинг модернізації механізмів регулювання інвестиційної діяльності є

процесом спостереження з боку інвесторів за діями регіональних і державних органів влади за

досягненням цілей, поставлених за умов підтримки функціонування аграрного сектору. Вияв-

лено теоретичний інструментарій ідентифікації та систему фільтрації чинників, що відіграють

вирішальну роль при формуванні механізмів регулювання інвестиційної діяльності в аграрно-

му секторі. Розглянуто кількісні та якісні чинники впливу на механізми регулювання інвестиц-

ійної діяльності аграрного сектору.

Directions modernize state regulation of investment activities of the agricultural sector, namely:

support for investment loans, grants, microcredit small producers of agricultural products, which

would be calculated on the real needs and opportunities of production, switching to alternative forms

of taxation of agricultural production, the provision of public investment in long run.

The study of foreign experience on modernizing mechanisms regulating investment activities have

identified the requirements that must be considered when prioritizing investment agriculture.

Determined that monitoring mechanisms regulating modernization investment is a process by

observing the actions of investors and regional public authorities for achieving the objectives set

out in the conditions support the agricultural sector. Found theoretical tools for identifying and

filtering system factors that play a crucial role in the formation mechanisms of regulation of

investment activity in the agricultural sector. We consider qualitative and quantitative factors

influence the mechanisms for regulating investment activities of the agricultural sector.

Ключові слова: модернізація, механізми державного регулювання, інвестиційна діяльність, аграрний
сектор, моніторинг.

Key words: upgrade, mechanisms of regulation, investment, agriculture, monitoring.

ВСТУП
В умовах змін відносин власності, лібералізації цін аг-

рарний сектор України досить сильно постраждав. Пері-
од депресії в аграрному секторі залишається і на даний
час. Держава не має можливості закріпити свої позиції у
підтримці аграрного сектору.

Ефективні механізми регулювання інвестиційної
діяльності повинні відображати такі напрями гармонізації
цих механізмів у процесі розширеного відтворення в аг-
рарному секторі, які дозволять аграрним виробникам за-
безпечувати себе необхідними джерелами інвестування,
створювати резерви і в повному об'ємі виконувати свої
фінансові і кредитні зобов'язання.

Проблеми господарювання в аграрному секторі, за-
безпечення ефективного інвестиційного процесу привер-
тали увагу дослідників на різних етапах еволюції еконо-
мічної думки і знайшли відображення у працях Ксенофон-
та, Колумелли, М. Катона, М.Т. Варрона, Ф. Кене, А. Сміта,
Д. Рікардо, К. Маркса, В. Ойкена, А.Я. Антоновича,

С.М. Булгакова, І.В. Вернадського, М.Х. Бунге, М.І. Зібе-
ра, М.Д. Кондратьєва, М.В. Левицького, М.І. Туган-Ба-
рановського, Є.Є. Слуцького, О.В. Чаянова та інших.

Теоретичні та практичні аспекти інвестування аграр-
ного сектору в умовах глобалізації, зокрема його інсти-
туційного забезпечення висвітлені у працях таких уче-
них, як В.Г. Андрійчук, В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич,
Д.О. Баюра, М.А.Булат, Т.В. Гайдай, П.І. Гайдуцький,
В.М. Геєць, Н.І. Гражевська, О.А. Грішнова, В.В. Зінов-
чук, І.В. Коновалов, Г.І. Купалова, Ю.М. Лопатинський,
Й.М. Малік, І.Й. Малий, В.Я. Месель-Веселяк, Л.В. Мол-
даван, В.Г. Нелеп, Н.А. Новічкова, І.Ф. Радіонова,
П.Т. Саблук, С.О. Савицька, А.В. Шегда, П.В. Щепієн-
ко, О.Г. Шпикуляк та інших.

Незважаючи на весь обсяг проведених наукових дос-
ліджень окремі питання залишаються не до кінця вивче-
ними. Це стосується визначення основних напрямів та
механізмів виведення аграрного сектору з кризового ста-
ну, якими, зокрема, є підвищення фінансової ефектив-
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ності аграрного виробництва, вирішення соціальних про-
блем.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Запропонувати напрями модернізації механізмів дер-

жавного регулювання інвестиційної діяльності аграр-
ного сектору. Вивчити зарубіжний досвід щодо модерні-
зації механізмів регулювання інвестиційної діяльності.
Виявити теоретичний інструментарій ідентифікації та
систему фільтрації чинників, що відіграють вирішальну
роль при формуванні механізмів регулювання інвести-
ційної діяльності в аграрному секторі.

РЕЗУЛЬТАТИ
На основі вивчення зарубіжного досвіду та виявле-

них можливостей його адаптації до вітчизняних умов роз-
роблено організаційні заходи модернізації механізмів ре-
гулювання інвестиційної діяльності аграрного сектору.

Основним заходом має бути державна підтримка
цінової політики, яка дозволяє забезпечити конкурентос-
проможний розвиток виробництва, впливати на вільне
ціноутворення в аграрному секторі, що дозволить вироб-
никам реалізовувати аграрну продукцію як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому ринку за цінами, які покри-
ватимуть повністю витрати на виробництво аграрної про-
дукції, і сформують передумови для фінансового забез-
печення за рахунок власних фінансових ресурсів.

Сприяння розвитку грантів є наступним напрямом [1].
Дана форма гармонізації фінансових механізмів повинна
враховувати не лише розвиток аграрного виробництва,
але й стимулювати зміни в структурі самого виробницт-
ва. Основним критерієм отримання грантів є соціальний
характер. Гранти мають можливість надаватися на без-
поворотній та безоплатній формі і надаватися на розви-
ток і проведення конкретних наукових дослідів в аграр-
ному секторі України, що дозволить виявити більш дієві
напрями організації виробничого процесу в аграрному
сектору та підвищити фінансові результати діяльності.

Підтримка інвестиційних кредитів в Україні дозволи-
ла б збільшувати об'єми виробництва аграрної продукції,
зацікавити виробників у реалізації своєї продукції не
тільки державі, але й великим супермаркетам та магази-
нам, які розраховуватимуться за продукцію за рахунок
підтримки з боку місцевих банків.

Мікрокредитування малих виробників аграрної про-
дукції, яка розрахована на реальні фінансові потреби і
можливості виробництва. В Україні на сьогоднішній день
найбільшу частку у виробництві аграрної продукції зай-
мають малі підприємства. Тому, на нашу думку, повинно
бути запроваджено мікрокредитування малих виробників
з коротким виробничим циклом, яке забезпечувало б роз-
виток аграрної галузі, підвищило конкурентоспро-
можність не тільки аграрної продукції, але й самих ви-
робників.

Перехід до альтернативних форм оподаткування аг-
рарного виробництва є окремим напрямом [2]. На даний
час залишається досить складна ситуація з оподаткуван-
ням аграрної галузі. Аграрний сектор виробництва носить
сезонний характер і не має можливості сплачувати по-
даткове навантаження у відповідних розмірах, тому не-
обхідно враховувати дану і не повинен обкладатися ви-
сокими податками у порівнянні з іншими галузями еко-
номіки. Податки на вироблену продукцію і використані у
виробництво затратні матеріали повинні бути зведені до
мінімуму.

Підтримка аграрного сектору за рахунок державних
інвестицій мала б суттєве значення. Державні інвестиції
повинні бути направлені на розвиток ринкової інфраструк-
тури, управління природними ресурсами. На сьогодні в Ук-
раїні відсутня чітка політика регулювання використання
природних ресурсів (земельний фонд, водний фонд, лісо-
вий та ін. фонди). Більшість природних ресурсів земельно-
го, водного фондів використовують не за призначенням,
що негативно впливає на загальну ситуацію в аграрному
секторі. Аграрні субсидії повинні бути направлені на випла-
ти з державного бюджету на виробництво важливих про-
дуктів індивідуального споживання, забезпечувати виро-
щування зернових, овоче-баштанних культур.

Запропоновані напрями сприятимуть поліпшенню
інвестиційного забезпечення аграрного сектору шляхом

підтримки інвестиційних кредитів, надання грантів,
мікрокредитування малих виробників аграрної продукції,
яка б була розрахована на реальні потреби і можливості
виробництва, переходу до альтернативних форм оподат-
кування аграрного виробництва, надання державних інве-
стиції в довгостроковому періоді.

Організація проведення визначених напрямів вклю-
чає певний перелік заходів:

— виявлення майбутнього розвитку аграрного сек-
тору;

— оцінка ринків і потреб споживачів;
— моніторинг стану досліджень;
— формування групи експертів;
— обробка результатів;
— вибір пріоритетів розвитку з урахування отрима-

ної інформації, оцінці ринків і потреб споживачів.
Вивчення зарубіжного досвіду щодо модернізації ме-

ханізмів регулювання інвестиційної діяльності, дозволи-
ли виявити вимоги, які необхідно враховувати при визна-
ченні пріоритетів інвестиційної діяльності аграрного сек-
тору.

По-перше, дотримання системного підходу при уз-
годженні та диференціації заходів інвестиційної, подат-
кової, бюджетної, цінової політик.

По-друге, формування пріоритетів в регулювання
інвестиційної діяльності аграрного виробництва повин-
но відбуватися відкрито та обговорюватися.

По-третє, оптимальність виявлених пріоритетів.
По-четверте, виявлені пріоритети повинні охоплюва-

ти всі сфери аграрного сектору, виявити потужний нау-
ково-технічний потенціал підприємств, які займаються
науковими розробками в аграрному секторі, що дозво-
лять підвищити конкурентоспроможність аграрної про-
дукції на ринку.

По-п'яте, необхідно враховувати, що розроблені на-
прями модернізації механізмів регулювання інвестицій-
ної діяльності будуть сформовані і реалізовані протягом
певного часового періоду. У даному питанні важливу роль
відіграватимуть статистичні дослідження інвестиційної
діяльності аграрного сектору.

Більшість проблем у модернізації механізмів регулю-
вання інвестиційної діяльності аграрного сектору обумов-
лені відсутністю чіткої політики між новими завданнями
та застарілими інструментами реалізації, що не дозволяє
виявити узгодженість між наявними механізмами регу-
лювання та показниками інвестиційної діяльності аграр-
ного сектору.

Для кваліфікаційного моніторингу змін механізмів ре-
гулювання інвестиційної діяльності необхідне проведен-
ня порівняльного аналізу стану та перспектив розвитку
інвестиційного потенціалу сектору, отримання оцінок, які
допоможуть визначити його місце в національній еко-
номіці [3].

Основні питання, які виникають у процесі реалізації
визначених напрямів:

— основні проблеми, які виникнуть при модернізації
механізмів регулювання інвестиційної діяльності аграр-
ного сектору;

— що необхідно зробити для їх вирішення, створен-
ня експертної групи, яка буде контролювати та узагаль-
нювати результати вирішення проблем, які виникли.

Запропоновані напрями модернізації механізмів доз-
воляють визначитися з ресурсною підтримкою інвести-
ційної політики за рахунок:

— природних, трудових, фінансових та матеріально-
технічних ресурсів;

— державною підтримкою у вигляді правового регу-
лювання, інформаційного та адміністративно-орга-
нізаційного забезпечення;

— організаційного забезпечення аграрного виробниц-
тва за умов впливу обласних і місцевих органів влади,
фінансово-кредитних установ в умовах фінансово-кре-
дитного забезпечення та розробці програм інвестиційного
розвитку;

— проведення аналізу споживчого ринку та ринків
збуту аграрної продукції виробниками аграрної про-
дукції.

Моніторинг модернізації механізмів регулювання
інвестиційної діяльності є процесом спостереження з
боку інвесторів за діями регіональних і державних органів
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влади за досягненням цілей, поставлених за умов підтрим-
ки функціонування аграрного сектору. Моніторинг на
даному етапі означає включення представників інвесторів
у групу експертів за наглядом виконання і використання
інвестиційних ресурсів в аграрному виробництві, одер-
жання регулярних звітів, що дозволяє інвесторам визна-
чити наявність проблем на ранньому етапі і вчасно роз-
робити необхідні заходи. Такий процес також дає мож-
ливість аграрним виробникам отримати доступ до нових
ідей і контрактів, а також одержати допомогу від інвес-
тиційних організацій.

Використання статистичних та математичних методів
досліджень та обробки результатів дає можливість сфор-
мувати чіткі результати здійснення інвестиційної діяль-
ності, виявити тенденцію та динаміку зміни основних ме-
ханізмів регулювання. Основними статистичними та ма-
тематичними методами пропонуємо: теорію ймовірнос-
тей, математичну статистику, дисперсійний аналіз тощо.

На основі проведених результатів отриманої інфор-
мації визначаються пріоритетні напрями покращення ви-
користання механізмів регулювання інвестиційної діяль-
ності аграрного виробництва регіону.

Загальне обговорення напрямів організовується на
регіональному та державному рівні між представниками
податкової адміністрації, фінансово-кредитними устано-
вами, представниками аграрного сектору, інвесторами.

Головними критеріями є: сприяння розвитку інвести-
ційного потенціалу і підвищення його використання; мож-
ливість залучення іноземних інвесторів; ефективність об-
раних пріоритетів реалізації механізмів регулювання інве-
стиційної діяльності аграрного сектору; забезпечення
економічної безпеки аграрних підприємств.

Виявлено теоретичний інструментарій ідентифікації
та систему фільтрації чинників, що відіграють вирішаль-
ну роль при формуванні механізмів регулювання інвес-
тиційної діяльності в аграрному секторі.

Розглянемо більш детально кількісні та якісні чинни-
ки впливу на механізми регулювання інвестиційної діяль-
ності аграрного сектору.

Обсяги залучених інвестицій безпосередньо вплива-
ють на цінову і податкову політики аграрних підприємств.
Чим вище ставка податку на залучені інвестиції, тим вища
ціна на аграрну продукцію. В цілому, зростають ставки
податків — зменшуються обсяги залучених інвестицій.

Ціна реалізації продукції аграрного виробництва за-
лежить від впливу макроекономічних та мікроекономіч-
них показників розвитку країни. Важливим напрямом у
реалізації цінової політики в аграрному секторі є розви-
ток економічних та політичних зв'язків України з країна-
ми світу щодо експорту продукції.

Аграрний сектор економіки на сьогодні залишається
менш привабливою сферою залучення коштів, тому дер-
жавна підтримка відіграє значну роль у розвитку вироб-
ничого процесу. Існуючі форми державної підтримки не
в змозі повністю забезпечити аграрне виробництво фінан-
совими ресурсами, але саме на неї припадає близько 40—
50% залученого капіталу.

У структурі джерел залученого капіталу найбільшу
частку становлять іноземні інвестиції. Незважаючи на не-
стабільне політичне становище України, іноземні інвес-
тори вкладають кошти в економіку країни власні фінан-
сові ресурси. Проте частка коштів в аграрний сектор з
кожним роком зростає, що свідчить про позитивну тен-
денцію інвестиційної діяльності. Приваблюють інвесторів
родючі грунти, природно-кліматичні умови для вирощу-
вання зернових та інших культур.

Податкова політика на сьогодні виступає одним із не-
гативних чинників впливу на аграрний сектор. Досить ви-
сокі ставки податків не дозволяють ефективно розвивати-
ся аграрному сектору економіки. Податкові пільги прак-
тично не надаються, а ставки податків для вкладення іно-
земних і вітчизняних інвестицій стримують цей процес.

Параметри прибутковості інвестиційної діяльності
аграрного сектору складають досить низький відсоток.
Основними причинами такого стану можна виділити:

— сезонність виробництва аграрної продукції;
— вплив природно-кліматичних умов на вирощуван-

ня і зберігання аграрної продукції;
— нестабільний попит на продукції рослинництва і

тваринництва в Україні;

— імпорт аграрної продукції тощо.
Співвідношення власного і залученого капіталу на

підприємствах аграрного сектору повинно становити 2:1.
Більшість керівників аграрних підприємств виявляють ба-
жання фінансувати свою діяльність за власні (хоч і не-
значні) фінансові ресурси, ніж залучати.

Вартість залучених фінансових ресурсів в аграрне ви-
робництво коливається в межах 15—35% на рік. Мож-
ливість повернення відсотків досить незначна, оскільки,
як зазначалося вище, виробництво носить сезонний ха-
рактер і негативний вплив природних умов не завжди за-
безпечує отримання високих врожаїв аграрної продукції.

На механізми регулювання інвестиційної діяльності
впливає і спеціалізація виробництва. Незважаючи на те,
що основним видом діяльності аграрного підприємства є
галузі рослинництва чи тваринництва, підприємства, як
правило, займаються суміжним виробництвом. Це дозво-
ляє більш ефективно використовувати залучені ресурси
та підтримувати виробничий цикл.

Ліквідність інвестицій в аграрному виробництві до-
сить низька, проте, залучення інвестицій в різноманітні
галузі агарного виробництва можуть бути більш лік-
відними, якщо вплив державної підтримки інвестиційної
діяльності буде більш дієвим і регулюючим.

Дієвість системи моніторингу за механізмами регу-
лювання інвестиційної діяльності дозволяє розгорнути
стратегічні плани державної підтримки та запропонува-
ти більш модернізовані механізми регулювання.

Рентабельність інвестицій в аграрній галузі досить
низька. Це пов'язано насамперед з низькою прибуткові-
стю виробництва, не конкурентоспроможністю галузі у
порівнянні з іншими галузями, незацікавленістю держа-
ви у розвитку аграрної галузі, підтримки імпорту аграр-
ної продукції з інших країн.

Обмежуючий вплив на інвестиційну діяльність аграр-
ного виробництва здійснюється виходячи з не чітко де-
термінованих механізмів регулювання. В результаті чого
окремі підприємства мають можливість залучати зовнішні
джерела фінансування, а інші, яких більший відсоток на
ринку, цього зробити не можуть.

ВИСНОВКИ
Реалізація запропонованих напрямів модернізації ме-

ханізмів державного регулювання інвестиційної діяльності
аграрного сектору дозволить: наповнити власними і залу-
ченими фінансовими джерелами аграрні підприємства, за-
безпечити інформаційну підтримку фінансового забезпе-
чення аграрного сектору, виявити стратегічні напрями роз-
гортання діяльності виробників аграрної продукції.
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STRATEGY CRITERIA AND REGULATION OF QUALITY EDUCATION

Розглянуто поняття якості освіти як інтегрального продукту культурного та наукового розвитку, який
сприяє вирішенню найактуальніших завдань суспільного прогресу. Доведено, що якість вищої осв-

іти з позицій зовнішньої детермінації знаходиться під впливом процесів інтернаціоналізації, інтег-

рації та глобалізації.

Виділено три різних етапи відносин між суб'єктами, які спостерігаються у процесі становлення

освіти: нормативний, ціннісний та змістовний. Критерієм виокремлення таких етапів визначено гли-

бину усвідомлення викладачами і студентами ціннісно-змістовного контексту навчання (професій-

ної підготовки), а параметрами прогнозування результатів навчання — критерії якості наприкінці про-

ходження кожного з етапів. Визначено умови створення ефективної системи управління якістю осв-

іти, які сприяють успішній реалізація моделі якісної освіти.

The issue of quality of education as an integral product of cultural and scientific development that

contributes to solving the most pressing problems of social progress. It is proved that the quality of higher

education from the standpoint of external determination is influenced by internationalization processes of

integration and globalization.

Three different stages of relationships between entities that occur in the process of education: normative

values and meaningful. The criterion for distinguishing these stages defined depth awareness of teachers

and students value and meaningful context learning (training) and parameters predicting learning outcomes

— quality criteria at the end of the passage of each of the stages. The terms of an effective system of quality

management education that contribute to the successful implementation of the Quality Education Model.

Ключові слова: відносини між суб'єктами, ефективна система управління, якість освіти, процеси інтер-
націоналізації, інтеграції, глобалізації.

Key words: relationships between actors efficient management system, quality of education, the internatio-
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ВСТУП
Жодна сучасна державна програма змін чи реформу-

вання вищої освіти не обходилася без включення до неї
такого важливого питання, як підвищення якості освіти.
Дослідники Д. Белл, І. Мартін, І. Масуда, Е. Тоффлер та
інші запропонували концепцію, згідно з якою кожній
стадії розвитку цивілізації закономірно відповідає пев-
ний рівень якості освіти. Згадана концепція базується на
твердженні, що починаючи з епохи науково-технічної ре-
волюції та стрімкого розвитку глобалізаційних процесів
спостерігається підвищення якості в усіх сферах життя
суспільства, в тому числі і в освіті. Отже, процес форму-
вання високої якості освіти є складовою цивілізаційного
процесу, а темпи та рівень інформаційного розвитку і
модернізації зумовлюють якість життя суспільства, стан
розвитку економіки, роль і положення країни у світовій
спільноті, рівень її національної безпеки.

Сучасні дослідники схильні розглядати питання
якості освіти одразу у кількох аспектах. Так, К. Корсак
схиляється до соціокультурного, освітянського, су-
спільно-економічному аспекту; О. Величко, В. Вікторов,
А. Гофрон, Т. Ґусен, Д. Дзвінчук, Б. Жебровський, А. Тай-
джнман та інші вважають більш важливим управлінський,
соціально-філософський та філософсько-освітянський
аспект; В. Андрущенко, В. Астахова, К. Астахова, Л. Гор-
бунова, М. Згуровський, М. Култаєва, В. Кремень, М. Лу-
кашевич, В. Лутай, М. Михальченко, І. Надольний, С. Ні-
колаєнко, В. Огнев'юк, І. Предборська, М. Степко, В. Тка-
ченко та інші надають перевагу педагогічно-освітньому
та соціально-філософському аспекту якості освіти;

Г. Поберезська — педагогічно-освітньому, соціальному
та філософському; О. Субетто більшу увагу приділяє ас-
пекту культури тринітаризму, а В. Кушерець, Ю. Рома-
ненко, О. Скідін, С. Оксамитна, Д. Чигрин, Н. Щипачова,
С. Щудло — соціологічному аспекту.

На жаль, якість української вищої освіти ще не набу-
ла пріоритетного значення і не сприймається як фактор
національної безпеки загалом, адже за роки існування не-
залежної України не вдалося досягнути належного став-
лення держави та усього суспільства до знання як до
однієї з найвищих цивілізаційних цінностей.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розглянути поняття якості освіти як інтегрального

продукту культурного та наукового розвитку. Виділи-
ти етапи відносин між суб'єктами у процесі становлен-
ня освіти. Визначити критерії виокремлення таких
етапів, умови створення ефективної системи управлін-
ня якістю освіти.

РЕЗУЛЬТАТИ
Тенденція до знецінення освіти спостерігається й досі.

Стратегічною метою українського суспільства є досягнен-
ня високих соціальних стандартів життя. Ця мета може бути
реалізована лише за умови розуміння цінності знання та
всебічної підтримки розвитку освіти і науки та дотримання
принципів відкритості, рівності, демократії, а в економіці —
конкуренції та змагальності. Дуже часто поняття "стандар-
ти якості", у тому числі у сфері освіти, пов'язується з праг-
ненням України максимально інтегруватись до структур
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Європейського Союзу. Згадана інтеграція неможлива без
глибокого реформування вітчизняної системи освіти, яка
серед іншого актуалізує проблеми забезпечення якості ос-
віти та створення сучасної системи оцінки знань. Підхід до
такого реформування потребує попереднього філософсь-
кого та комплексного осмислення.

Передусім якість освіти слід розглядати як інтеграль-
ний продукт культурного та наукового розвитку, який
сприяє вирішенню найактуальніших завдань суспільного
прогресу. Зміст якості освіти реалізується у суб'єктиво-
ваній та об'єктивованій формах, що виражається у про-
дуктивній діяльності фахівця інноваційного характеру, а
її сутність можна представити як сумарний енергоінфор-
маційний потенціал людини, акумульований нею у про-
цесі здобуття освіти. Водночас, характеризуючи освітню
систему, якість освіти виконує й атрибутивну функцію.

З точки зору дослідників, які є прибічниками теорії
управління освітніми установами, поняття якості освіти
пов'язане з умовами та механізмами функціонування ос-
вітнього закладу, отже, має суто управлінський характер.
Такий погляд на поняття якості освіти грунтується на
наданні першочергового значення співвідношенню ре-
зультату та мети, а також визнанню факту досягнення
цілей освіти, оскільки такі цілі операційно задаються та
прогнозуються виключно у полі потенційного розвитку
суб'єкта освіти — студента (випускника) [1].

З огляду на те, що критерієм якості вищої освіти є
передусім її відповідність встановленим державою
стандартам, які залежать від конкретних суспільних
потреб у визначених компетенціях, внутрішнє підгрун-
тя якості вищої освіти зумовлюється її аксіологічністю.
З цієї точки зору якість вищої освіти виконує експлі-
каційні, формуючі та фіксуючі функції у процесі фор-
мування сучасної системи цінностей освіти в умовах по-
ступового утвердження нової якості освіти з притаман-
ними їй, на противагу науково-технократичній пара-
дигмі, новими ідеями та принципами.

Аналізуючи проблему якості освіти, М. Кісіль
відмічає: "…необхідною передумовою забезпечення
якості вищої освіти постає інтерактивний взаємозв'язок
освітніх просторів суб'єктів навчально-виховного проце-
су — тому основним засобом формування ефективного
освітнього простору є діалог, а визначальним принципом
гарантування якості освітнього процесу — його діа-
логічність. У цьому контексті з новою силою актуалізуєть-
ся потреба в гуманізації і гуманітаризації вищої освіти,
які можуть бути повноцінно реалізовані за посередницт-
вом таких ідей сучасної парадигми освіти, як фундамен-
тальність, інтегрованість, екзистенційність, компе-
тентність, селективність, індивідуалізація, спеціалізація,
комплексність, поліпрофільність, циклічність" [2, с. 4].

Таким чином, якість вищої освіти з позицій зовніш-
ньої детермінації знаходиться під впливом процесів
інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації. Беручи до
уваги те, що в умовах глобалізації освіти інноваційно-
інформаційні технології витісняють індустріальні, мож-
на стверджувати, що концептуальним середовищем для
переосмислення проблеми якості вищої освіти є нове
інформаційне суспільство.

Процеси, які відбуваються у європейській освіті, мають
безпосередній вплив на концептуалізацію проблеми якості
освіти в сучасній Україні, тому указані процеси мають бути
невід'ємною складовою філософського аналізу якості вищої
освіти. У відповідності до положень Болонської декларації
щодо засобів та принципів забезпечення якості європейсь-
кої освіти було прийнято ряд міжнародних нормативних
документів, які дають визначення якості вищої освіти, як
мети та, водночас, як основи для утворення спільного осві-
тнього простору Європи. Однак проблема забезпечення
якості освіти може, з огляду на відмінності різноманітних
моделей європейської освіти, бути вирішена лише шляхом
врегулювання суперечностей між тенденцією до уніфікації
освіти та тенденцією до збереження національних традицій
освіти, її ідентичності та унікальності. Необхідність врегу-
лювання зазначених суперечностей зумовлює певне кори-
гування концепції забезпечення якісної освіти та створен-
ня нових процедур оцінки якості освіти, що матимуть ха-
рактер універсальності, відносності та адаптивності.

Парадигмальна трансформація освітнього процесу у
контексті взаємодії її учасників як колективного суб'єкта

може бути найбільш ілюстративно представлена за допо-
могою концепції становлення освітнього процесу.

Аналіз генези освітнього процесу дозволяє про-
слідкувати шлях від типу освіти "інформаційних знань"
до її соціокультурної протилежності.

Спираючись на викладене, можна стверджувати, що існу-
ють три різних етапи відносин між суб'єктами, які спостері-
гаються у процесі становлення освіти: нормативний, ціннісний
та змістовний. Критерієм виокремлення таких етапів є гли-
бина усвідомлення викладачами і студентами ціннісно-
змістовного контексту навчання (професійної підготовки), а
параметрами прогнозування результатів навчання є критерії
якості наприкінці проходження кожного з етапів.

Перший етап освітнього процесу характеризується
відстороненим станом його учасників: студенти адапту-
ються до нового середовища, занурюючись у "…коло на-
уко-учення з його жорсткою зумовленістю, однозначні-
стю понятійного апарату. У цьому колі не залишається
місця афективному, образному, незавершеному. Педаго-
гічний процес у ході професійної освіти розглядається
однобічно, без урахування його фундаментальної "невиз-
наченої визначеності", ірраціональності, неоднознач-
ності". "Професійно-особистісна компетентність сту-
дентів характеризується тим, що у них відсутнє усвідом-
лене прагнення до професійної самоосвіти і самовдоско-
налення; яскраво виражена традиційна установка на
"знаннєву" парадигму" [1, с. 56].

На другому етапі відбувається усвідомлення учасни-
ками освітнього процесу сенсу професійної підготовки.
Цілі підготовки, сформульовані у відповідності до нор-
мативних документів, враховують традиції і специфіку
навчального закладу і містять не лише норми, а й ідеали та
цінності. Зміст освіти, хоча й відповідає чинним стандар-
там, проте самі стандарти виконують роль орієнтирів та
є основою для застосування творчого підходу до створен-
ня програм навчальних дисциплін, а освітні технології
поєднуються з інноваційними формами викладання та
елементами наукових досліджень.

Третій етап освітнього процесу, як соціокультурна
складова, характеризується появою чіткого розуміння
учасниками процесу змісту та цілей професійної підготов-
ки. Водночас усвідомлюється і важливість якості такої
підготовки. На цьому етапі певні обмеження державного
освітнього стандарту не перешкоджають наповненню
змісту освіти, навіть якщо зміст виходить за рамки згада-
ного стандарту, оскільки він взаємодоповнюється з боку
професорсько-викладацького складу новими знаннями та
інформацією про результати сучасних наукових дослід-
жень, а з іншого — попитом студентства на якісну освіту.
Педагогічні технології у цей період також змінюються,
оскільки на передній план виступають дослідницькі мето-
ди навчання, а самостійна наукова та дослідна діяльність
студентів перетворюється у органічну частину навчально-
го процесу та має інтегративний характер. Виникає зустр-
ічний рух у створенні цілісної моделі освітнього простору,
головним чинником якого є колективний суб'єкт (або ко-
лективні учасники — професорсько-викладацький склад
та студенти), що стимулює набуття студентами професій-
но-особистісної компетентності, яка характеризується їх
стабільним мотивованим прагненням до безперервної ос-
віти і самовдосконалення в професійній сфері. "У них з'яв-
ляється чітке уявлення про систему моральних цінностей і
прагнення діяти відповідно до них, у тому числі і готовність
до співпереживання, що дозволяє зрозуміти внутрішній
світ іншої людини; здатність до системного бачення ... ре-
альності і системної дії в професійній ситуації" [1, с. 67].

Розгляд структури описаного вище освітнього проце-
су, що характеризує соціокультурну складову якості осві-
ти та у якому учасники взаємодіють на принципово іншій,
відмінній від традиційної основі, дає підстави вважати, що
кожну освітню структуру варто оцінювати не лише на
підставі визначення рівня підготовки студентів та як кінце-
вого результату, рівня підготовки випускників, але й шля-
хом оцінювання освітнього процесу як такого. Як наслідок,
виникає необхідність внесення змін і до управління якістю
освіти, переглянувши як саму систему управління якістю
освіти, так і принципи її функціонування.

На сучасному етапі процес трансформацій системи
вищої освіти відбувається на фоні парадигмального про-
тиставлення неократичних поглядів на основні напрями
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реформування системи освіти та її гуманітаризації. Ця дис-
позиція нагадує описаний у попередніх розділах функціо-
нальний конфлікт двох складових культурної традиції. Зга-
дана різниця поглядів впливає на підходи створення відпо-
відних систем оцінки якості освітнього процесу, коли вир-
ішальне значення мають такі параметри і показники, як на-
явність належної матеріально-технічної бази (оснащення
науковим приладдям і комп'ютерною технікою), укомплек-
тованість та підвищення кваліфікації професорсько-вик-
ладацького складу, наявність у освітнього закладу влас-
ної наукової бібліотеки, наукова діяльність (участь у кон-
ференціях, наявність публікацій). Проте, ані окремий по-
казник, ані їх сукупність не в змозі охарактеризувати вплив
на якість освітнього процесу об'єктивного чинника — соц-
іокультурної складової інтелектуального потенціалу.

Розглядаючи проблему якості освіти з соціокультур-
них позицій, не можна обійти увагою характер взаємин
учасників освітнього процесу та їх вплив на якість освіти.
Тенденції до зміни цих взаємин, позиціонування учасників
процесу у міжособистісній взаємодії та ставленні до осві-
тнього процесу пов'язані з новими соціальними умовами.
Так, протиріччя, виникаючі у процесі міжособистісної
взаємодії, негативно впливають на потенціал якості освіти
та нівелюють його соціокультурну складову. Наприклад,
сучасні студенти нерідко презентують себе не як учасників
спільного процесу, а як споживачів освітніх послуг, тому
їхня позиція не містить чітко сформованого соціального
замовлення, а орієнтація на активність та наполегливість
у навчанні не має належних внутрішніх стимулів [3]. Вод-
ночас і викладачі деколи не можуть відмовитись від пред-
метоцентричної орієнтації у поданні матеріалу та керують-
ся традиційними педагогічними стереотипами і класичною
дидактикою, будучи переконаними, що достатньою умо-
вою для забезпечення якості освіти є сумлінне виконання
процедури трансляції знання.

Успішна реалізація моделі якісної освіти можлива
лише за умови створення ефективної системи управлін-
ня якістю освіти, яка повинна:

— враховувати специфіку кожного з рівнів освітньої
системи задля забезпечення цілісності процесу досягнен-
ня бажаної якості освіти;

— діяти на усіх рівнях освітньої системи, визначаючи
на кожному з них певний управлінський параметр;

— мати у своєму розпорядженні інноваційний потен-
ціал, достатній для зміни освітніх парадигм.

Незалежно від специфіки діяльності вищого навчаль-
ного закладу, включно з його культурним контекстом та
професійною орієнтованістю, інтерпретація якості осві-
ти забезпечується єдністю критеріїв, заданих певною си-
стемою принципів:

— ефективності та соціокультурної детермінації
якості освіти;

— поліаспектності якості освіти;
— результативності освіти.
Зазначені принципи враховують особливість освіти як

соціокультурного феномену. На їх основі можна виокре-
мити ряд соціальних індикаторів, достатніх для об'єктив-
ного відображення специфіки системи якості освіти, не
втрачаючи чіткості уявлення щодо цілісності цього явища.
Модель управління якістю освіти багато у чому подібна до
моделі підготовки гуманітарно-орієнтованого фахівця,
адже грунтується на твердженні, що нині для практичного
вирішення переважної більшості проблем концепція без-
перервної освіти протягом усього життя індивіда та гума-
ністично-прагматична ідея є найбільш адекватною.

Результат, тобто зміст утвореного освітнім процесом
інтелектуально-духовного продукту був і залишається
найважливішим показником, який характеризує якість та
ефективність освітніх практик на усіх етапах розвитку і
становлення освітніх систем. Отже, одним із головних
принципів, що встановлює прямий та безпосередній зв'я-
зок між якістю підготовки та якістю освіти є принцип ре-
зультативності. У кожному соціальному середовищі скла-
даються власні цінності, норми, традиції, звичні способи
діяльності і тенденції, які через категорію якості тісно
пов'язані з освітою. Багатовимірність освіти, її занепад
чи розквіт безпосередньо впливають на таке середовище
та пов'язані з потребою суспільства у певному рівні осві-
ти. Отже, принцип соціокультурної детермінації ефектив-
ності та якості освіти встановлює зв'язок між станом сус-
пільства та затребуваністю освіти.

Підсумовуючи вищевикладене, важливо відмітити, що
сучасні системи управління якістю освіти грунтуються пе-
реважно на прагматичних підходах, орієнтованих, як пра-
вило, на якість "підготовки фахівця" без урахування сут-
тєвих відмінностей між поняттями "якість освіти" та
"якість підготовки", а це призводить до втрати освітнім
процесом соціокультурної складової. Можна погодитись
з М. Кіселем, що "професійна обмеженість у підходах до
визначення поняття якості освіти повинна поступитись
більш широкому його розумінню, адже інтегративна ха-
рактеристика ефективності системи освіти відображає
цілісність взаємодії особистості з навколишнім середо-
вищем, а результатом освітньої діяльності по суті є ство-
рення соціокультурного та інтелектуального потенціалу,
який сприяє новим трансформаціям життя суспільства та,
зрештою, суспільному прогресу" [2, с. 3, 23].

Під час проектування та реалізації сучасних систем
управління якістю освіти наразі недостатньо враховуєть-
ся соціокультурна складова трансформації освіти, хоча
вже вона детермінує зміни в освітній практиці, а через
відділення від соціокультурних орієнтирів трансформації
освіти виникає певний імітаційний ефект. Концепція
якості освіти як результату інституційного перенесення
елементів західної моделі до вітчизняної системи освіти
деколи не співпадає з існуючими соціокультурними кри-
теріями, однак, впровадження освітніми установами сис-
тем управління якістю освіти впливає на трансформаційні
тенденції, посилюючи значимість соціокультурної скла-
дової у процесі становлення новітніх систем управління
якістю освіти.

ВИСНОВКИ
Спираючись на європейський досвід, вищі навчальні

заклади України впроваджують передові методи навчан-
ня, у тому числі використовуючи новітні технології. Ра-
зом з цим українськими вищими навчальними закладами
приділяється недостатньо уваги таким перспективним
формам активного навчання, як дистанційне навчання, чи
набуття студентами практичних знань і навичок під час
проведення виїзних занять.

Створення та подальше ефективне функціонування си-
стеми забезпечення якості вітчизняної освіти неможливе без
врахування концептуальних положень, що передбачають
модернізацію та формування таких важливих елементів зга-
даної системи, як моніторинг системи освіти, якість учас-
ників навчального процесу, система рейтингів освітніх зак-
ладів, модернізація засобів забезпечення якості.
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Визначено зміни, які відбуваються у сучасній моделі соціально-економічної політики на рівні ре-

гіонів України. Запропоновано напрями формування нової моделі соціально-економічної орієнтації

регіональної політики в Україні. Розглянуто еволюцію регіональної соціально-економічної політики.

Запропоновано заходи соціальної стандартизації, яка припускає нормативний порядок розрахунку

бюджетної потреби по всіх видах безкоштовних послуг, що надаються державою населенню. Зап-

ропоновано модель муніципалізації, що передбачає одержання людиною необхідної підтримки в

тому середовищі, де вона живе і працює, де легко оцінити її реальні потреби.

Аналіз сучасних проблем соціально-економічного розвитку засвідчив, що для їх вирішення необ-

хідне формування цілісної соціальної політики як на регіональному рівні, так і в масштабі держави в

цілому. Визначено наочно-змістовну сторону місцевої соціально-економічної політики, умови її фор-

мування і реалізації, розмежування повноважень суб'єктів управління різного ієрархічного рівня для

створення таких умов.

The changes taking place in the modern model of social and economic policy at the regional level in

Ukraine. Directions formation of a new model of socio-economic orientation of regional policy in Ukraine.

The evolution of regional socio-economic policy. The measures of social standardization, which suggests

a regulatory procedure for calculating the budgetary needs for all types of free services provided by the

state population. The model of municipalization, which involves obtaining a person needs support in the

environment where they live and work, where it is easy to estimate its real needs.

Analysis of current problems of socio-economic development has shown that their solution required the

formation of a coherent social policy, both at the regional level and across the state as a whole. Determined

visually meaningful aspects of local social and economic policy conditions for its formation and

implementation, separation of powers of management different hierarchical levels to create such conditions.

Ключові слова: моделі соціально-економічної політики, рівень регіонів, соціально-економічний розвиток,
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ВСТУП
З початком ринкових перетворень в економіці

України активна соціально-економічна політика ре-
гіонів формально декларувалася як один з ключових
елементів загальної стратегії перетворень. Проте на-
справді повно позначити цей пріоритет на практиці
не вдалося. Передбачалося, що круг завдань регіо-
нальної соціально-економічної політики буде дос-
татньо вузький. Ринкова економіка, що сформува-
лася, сама по собі створює механізми соціальної
адаптації населення, скоріше за все, через усунення
обмежень в соціально-трудовій сфері, створення
широких можливостей для зайнятості і збільшення

доходів. Іншими словами, йшлося про акцент соц-
іально-економічної політики не на компенсаторні
механізми, а на розвиток тих трудових і підприєм-
ницьких ініціатив і можливостей населення регіонів,
які створюються їм самим ходом реформ.

Питання побудови ефективної регіональної со-
ціально-економічної політики розглядаються в ро-
ботах багатьох вітчизняних і зарубіжних учених:
С.І. Бандури, М.Г. Белопольського, В.М. Гейця,
О.А. Гришкова, Б. Данилишина, А.М. Колота, В.І. Ку-
ценко, А. Маршалла, А.А. Пересади, М. Портера,
М.Д. Прокопенко, С.Л. Рубінштейна, П. Самуельсо-
на, М. Хансена, М.Г. Чумаченко, А.А. Шліхтера.
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Проте на практиці соціальні витрати реформ вия-
вилися непомірно високі, а початкові прогнози зна-
чущості централізованих компенсаторних і регулю-
ючих механізмів явно заниженими. Одночасно пере-
оцінка можливостей ринкової адаптації населення,
відсутність серйозного концептуального осмислення
соціальних проблем перехідних процесів в регіо-
нальній політиці не дозволили реалізувати політику
активного управління соціальними аспектами реформ
як довготривалим і багаторівневим процесом.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Визначити зміни, які відбуваються у сучасній мо-

делі соціально-економічної політики на рівні регіонів
України. Розглянути еволюцію регіональної соціаль-
но-економічної політики. Запропонувати напрями
формування нової моделі соціально-економічної ор-
ієнтації регіональної політики в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Зокрема модель централізованої соціально-еко-

номічної політики була зорієнтована по-перше: на пе-
редачу все більшої маси соціальних функцій і відпов-
ідальності на регіональний і місцевий рівні управлін-
ня; по-друге: позначилося перенесення центру тяж-
кості фінансування соціальних витрат з бюджетів всіх
рівнів на доходи і заощадження громадян, зокрема,
через механізм цільової акумуляції засобів населен-
ня спеціалізованими фінансовими інститутами (пен-
сійними фондами, страховими суспільствами і інши-
ми подібними інститутами). Проте і цей аспект реорга-
нізації основ соціально-економічної політики виявив-
ся недієздатним.

Проблема активності соціально-економічної
політики несе в собі глибокий зміст. Йдеться про сис-
тему цінностей, норми моралі, які формують не тільки
поточний стан, але і перспективи розвитку суспіль-
ства. Будучи результатом досвіду соціально економі-
чних перетворень, вони впливають на зміну політики
уряду у бік системності і взаємозв'язки економічних і
соціальних заходів. Зараз ще рано говорити про на-
явність стрункої несуперечливої соціально-економі-
чної політики держави, проте вже можна помітити
зміни моделі соціально-економічної політики на рівні
регіонів України, що почалися.

Резюмуємо деякі аспекти, що характеризують ці
зміни. По-перше, відмова держави від жорсткого ре-
гулювання регіонів, поведінки людини в соціальній
сфері, набору певних соціальних послуг, який одер-
жував окремий громадянин. По-друге, роздержавлен-
ня соціальної сфери і звільнення держави від функції
безпосереднього надання громадянину соціальних
послуг. По-третє, формування ринку соціальних по-
слуг з виникаючою конкуренцією їх виробників, їх
якістю, що реально підвищується, і зниженням вит-
рат виробництва.

В процесі упровадження нової моделі регіональ-
ної соціально-економічної політики формується но-
вий суб'єкт, яким повинен стати громадянин. Особ-
ливістю суб'єкта є можливість вільного вибору виг-
ляду, якості і кількості послуг, які повинні бути спла-
чені. Проте доводиться констатувати низьку платос-
проможність більшої частини населення країни, що
гальмує не тільки розвиток ринку соціальних послуг,
але і в цілому пожвавлення економіки.

Особливу роль в новій регіональній соціально-
економічній політиці повинен зіграти принцип, коли
громадянин, оцінюючи своє матеріальне положення,
звертається до держави за певними послугами на
пільговій або безкоштовній основі відповідно до внут-
рішньої оцінки свого добробуту, яку він повинен фор-
мально підтвердити, з тим щоб, підпадаючи під вста-

новлену певну категорію, одержати ці види послуг.
Сфера застосування такого порядку повинна бути
обмежена.

Розглядаючи еволюцію регіональної соціально-
економічної політики, потрібно чітко розмежовува-
ти безкоштовність і доступність надання соціальних
послуг. Тут необхідно закріпити на нормативному
рівні і відкрито роз'яснити населенню, які послуги
продовжують залишатися безкоштовними, а які ста-
ють платними, але повинні бути доступними більшості
громадян і яким чином держава зможе їх забезпечи-
ти. Чи входить, наприклад, до послуг безкоштовної
освіти тільки представлення знань протягом 6 годин
в день для учнів середньої школи або включається
також забезпечення його підручниками, письмовим
приладдям, сніданками і т.д. Весь необхідний обсяг
послуг повинен бути визначений, але держава повин-
на чесно інформувати, яку його частину воно готове
фінансувати з бюджету, а яку безпосередньо саме
населення. При цьому слід враховувати, що люди над-
звичайно розрізняються по потребах і по можливос-
тях їх задоволення. Тому соціальна політика держа-
ви відносно різних груп населення повинна бути
різною.

Рівень співвідношення безкоштовності і доступ-
ності визначається вибраною урядом соціально-еко-
номічною моделлю: збільшуючи соціальні витрати
бюджету, держава вимушена збільшувати податки і
збори, зменшуючи доходи і платоспроможний попит
населення.

Соціально-економічна політика повинна бути
більш обгрунтованою і передбаченою. Для цього не-
обхідна соціальна стандартизація, яка припускає нор-
мативний порядок розрахунку бюджетної потреби по
всіх видах безкоштовних послуг, що надаються дер-
жавою населенню. У цій частині доцільно повернути-
ся до планування бюджетних витрат, заснованому на
вичерпному переліку безкоштовних послуг населен-
ню, директивному встановленню натуральних об'ємів
цих послуг, визначенню джерел і об'ємів фінансуван-
ня цих послуг з урахуванням цін, що складаються в
кожному регіоні. Соціальні стандарти повинні бути
встановлені в основу бюджетного процесу, зокрема
визначення величини міжбюджетних трансфертів,
компенсуючих регіонам брак власних коштів для ви-
конання загальнодержавних соціальних гарантій і
зобов'язань.

Не можна не сказати про таку зміну моделі соц-
іально-економічної політики, як її муніципалізація,
тобто людина повинна одержувати необхідну
підтримку в тому середовищі, де вона живе і працює,
де легко оцінити її реальні потреби. Така політика
більш економна для бюджету і тісніше пов'язана з
діяльністю споживача. При цьому держава через
міжбюджетні трансферти гарантує фінансову спро-
можність кожного місцевого соціального органу не
нижче за загальнодержавний рівень.

Таким чином, Україні необхідні соціально вивіре-
на економічна політика і економічно спроможна соц-
іальна політика.

Аналіз сучасних проблем соціально-економічно-
го розвитку свідчить, що для їх вирішення необхідне
формування цілісної соціальної політики, як на регі-
ональному рівні, так і в масштабі держави в цілому,
надання фінансової допомоги регіонам. Це — одне з
головних завдань влади, яке поки не виконується.
Виправлення положення, що склалося, вимагає ряду
заходів.

По-перше, державна соціально-економічна полі-
тика повинна формуватися виходячи з соціально-еко-
номічної доцільності, а не політичних передумов, як
це відбувається останніми роками. Проблеми держа-
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ви не повинні ставати центром переплетення політи-
ки і економіки.

По-друге, успішне рішення соціально економічних
проблем можливе лише при чіткому розмежуванні уп-
равлінської діяльності як по об'єктах дії, так і по про-
блематиці, без чого у принципі неможливо визначити
межі управління.

Якщо базуватися на системному підході до уп-
равління соціально економічним розвитком і вважа-
ти, що воно все більш повинне здійснюватися через
місцеві органи, то необхідне розширення саморе-
гулювання, створення умов для саморозвитку
суб'єктів господарювання і, отже, такого економі-
чного механізму, в якому управляюча дія буде на-
правлена безпосередньо на умови соціального роз-
витку, причому не методами прямого впливу, а по-
бічно і безумовно. У такому зв'язку найважливіше
значення набувають визначення наочно-змістовної
сторони місцевої соціально-економічної політики,
умов її формування і реалізації, розмежування по-
вноважень суб'єктів управління різного ієрархічно-
го рівня для створення таких умов.

Сказане повною мірою відноситься і до регулю-
вання діяльності соціальної сфери (у області зайня-
тості і соціальної підтримки безробітних, формуван-
ня фонду зайнятості і ін.). Так, у сфері зайнятості саме
суб'єкти управління на регіональному і місцевому
рівнях покликані нести відповідальність і контролю-
вати процеси її формування, тим більше що матері-
альна база для цього є. У сфері зайнятості велику ча-
стину витрат брала і бере на себе держава. На місце-
вому рівні слід в значно більшому ступені конкрети-
зувати методи, способи і механізми досягнення цілей,
визначених в рамках державної і регіональної політи-
ки, з урахуванням економічних, демографічних, еко-
логічних, ресурсних і інших особливостей. Місцева
соціальна політика, таким чином, повинна бути ком-
плексною діяльністю, основою якої є державні цілі,
доповнені регіональними.

По-третє, завданням управління соціально-еко-
номічним розвитком є конкретизація генеральних
цільових установок з урахуванням системи держав-
ного управління, місцевого самоврядування, що скла-
лася, а також соціально-економічних умов і обмежень
різного характеру. В даний час в умовах економічних,
структурних, соціальних, екологічних кризових явищ
ці задачі можуть бути згруповані таким чином:

— активна політика по підвищенню рівня життя,
соціальної підтримки населення, створенню умов для
реалізації його можливостей самостійно забезпечи-
ти собі добробут;

— дієві заходи на ринку праці по оптимізації
структури зайнятості і скороченню безробіття;

— формування механізму соціального захисту
соціально неблагополучних і соціально уразливих ка-
тегорій населення, соціального забезпечення непра-
цездатного населення;

— розробка ефективної системи захисту цивіль-
них прав особи і забезпечення безпеки;

— інституційні перетворення в соціально-побу-
товій інфраструктурі і соціально-культурній сфері з
метою розширення можливостей отримання відпові-
дних послуг населенням, підвищення якості обслуго-
вування, забезпечення доступності для кожного
мінімального набору безкоштовних послуг: утворен-
ня, охорона здоров'я і т.п.

Нарешті, по-четверте, ефективність кожного з
етапів управління (діагностика, ціле полягання, оцін-
ка ресурсів і ін.) безпосередньо залежить від наявності
нормативної бази, можливості досягнення соціально-
економічних показників на основі системи нормативів
і стандартів. Перспективним напрямом визначення

стандартів рівня життя є аналіз рівня і структури спо-
живання, а також способів задоволення потреб в
різних соціальних і демографічних групах. Погана
розробленість цих проблем в значній мірі обумов-
люється недостатньою участю соціологічної науки
при дослідженні сфери споживання, що традиційно є
предметом вивчення економічної науки. Аналіз рівня
життя різних соціальних груп за розміром, структу-
рою, способами задоволення потреб, а також струк-
тури і характеру самих потреб необхідний не тільки
для характеристики поточного стану соціально-еко-
номічних процесів, але і прогнозування даних явищ в
перспективі.

При прискореному розвитку приватних і зміша-
них форм власності сфера прямої державної дії на
соціально-економічні процеси повинна звужуватися,
і багато функцій не можуть не переходити до нових
власників. В першу чергу це відноситься до питань
праці і її оплати, ряду аспектів соціального страху-
вання і соціального захисту, до проблеми змісту і роз-
витку соціальної інфраструктури. Адміністративні
методи регулювання праці в цих обставинах належить
замінити системою договірних відносин між суб'єкта-
ми соціально-трудових відносин.

Надзвичайно важливо в даному зв'язку підкрес-
лити, що, не дивлячись на якісну зміну характеру
соціально-трудових відносин, механізм їх регулюван-
ня залишився в основі своїй колишнім. Виникли лише
окремі елементи нового, адекватного ринковій еко-
номіці, механізму (зокрема, з'явилися служби зайня-
тості і міграції, недержавні фонди страхування і ін.).
Практично відсутня система регулювання соціально-
трудових відносин в недержавному секторі економі-
ки. Немає дієвого режиму відповідальності керівників
підприємств за дотриманням трудових прав праців-
ників (особливо в плані своєчасності оплати і безпе-
ки праці).

Відзначаючи певні переваги радянської системи
соціального захисту, слід визнати: грунтуючись на ад-
міністративно-розподільних методах, вона багато в
чому зводилася до надання громадянам допомоги. Ця
система розглядала соціальну сферу лише як вимага-
ючу витрат. Такий образ мислення продовжує пану-
вати, і його необхідно подолати, бо соціальна сфера
не тільки залежить від стану економіки, але і здатна
активно на неї впливати.

Тому мета реформ полягає в поступовому пере-
ході від переважно адміністративно-розподільних, до
переважно економічних методів мобілізації і викори-
стовування ресурсів для соціальної сфери; у переор-
ієнтації системи соцзахисту з надання допомоги на
підготовку людей до праці, їх залучення у виробниц-
тво і на стимулювання останнього.

При цьому необхідно враховувати принципову
відмінність механізмів соціально-трудових відносин
в неринковій і ринковій системах. У першому випадку
працедавець один — держава, яка розподіляє робочу
силу і регулює заробітну платню; існує єдиний — дер-
жавний канал мобілізації ресурсів для соціальної сфе-
ри, в основі розподілу яких лежать принципи соціаль-
ного забезпечення. У ринковій системі роботодавці
різні. Суб'єктів соціально-трудових відносин не два,
а три (держава, працедавець, найнятий робітник); роз-
поділ робочої сили і встановлення рівня заробітної
платні відбуваються на ринку праці. Домінує договір-
на форма соціально-трудових відносин, яка в сучас-
них умовах придбаває риси соціального партнерства.
При збереженні елементів соціального забезпечення
переважаюче значення мають соціальне страхування
і платність соціальних послуг.

Завдання переходу до згаданої триканальної схе-
ми дотепер не вирішена, хоча шляхи її рішення, якщо
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виходити з світового досвіду, відомі. Це, з одного
боку, підвищення відповідальності, зокрема фінансо-
вої, підприємців в рішенні соціальних питань. З дру-
гого боку, істотно збільшується індивідуальний вне-
сок працівників. Якщо людина в змозі трудитися, вона
повинна забезпечувати собі і старість, і засоби на тим-
часову втрату здоров'я або роботи. Потрібен, отже,
механізм стимулювання індивідуальних накопичень.

Необхідна відповідно зміна рівня доходів праців-
ників: чим він нижчий, тим менше можливості індиві-
дуального накопичення. Проблема посилюється пе-
рекладом безкоштовних послуг в платні (це торкаєть-
ся і таких насущних сфер, як охорона здоров'я, осві-
та, культура, надання житла і ін.), а також виперед-
жаючим зростанням тарифів на платні послуги.

В цілому на шляху соціальних реформ в Україні
дві головні перешкоди:

— низький рівень доходів, бідність основної маси
населення;

— кризовий стан економіки, який цю бідність
відтворює.

В українських умовах важливо також чітко виз-
начити відповідальність в забезпеченні соціальних га-
рантій як держави, так і регіонів, підвищуючи роль ос-
танніх.

Соціальна роль сучасної держави виражається
перш за все у виробленні і здійсненні загальної стра-
тегії соціально-економічного розвитку країни, що
передбачає досягнення ранжируваних соціальних
цілей, рубежів і етапів, комплексне здійснення нау-
ково-технологічних і структурних зрушень, засоби і
методи узгодження інтересів суб'єктів ринкових
відносин, можливості коректування програм у разі
зміни зовнішніх і внутрішніх умов тощо.

Ця функція здійснюється за допомогою страте-
гічного загальнонаціонального маркетингу. Застосу-
вання маркетингових стратегій, пов'язаних в єдину
програму, робить систему управління соціально-еко-
номічними процесами вельми динамічної. Ставлячи
стратегічну мету, вводячи обмежувачі (за якістю,
екології і т.д.) і систему стимулювання (через кре-
дити, податки і ін.), спираючись на ринковий ме-
ханізм, держава направляє і координує зусилля всіх
господарюючих суб'єктів на досягнення поставленої
мети. Наприклад, концепція капіталовловкладення
у майбутнє, висунута адміністрацією президента
США, є стратегічною маркетинговою програмою
здійснення капітальних вкладень по трьох напрямах:
безпосередньо у сферу виробництва; у технологіч-
ний розвиток і науково- технічні розробки; у людсь-
кий капітал.

Держава прийняла на себе в тому або іншому сту-
пені тягар розвитку деяких життєво важливих сфер
соціального блоку, що зажадало збільшення частки
ВВП, що перерозподіляється через бюджет. У
більшості розвинених країн вона виросла за 1960—
1993 рр. приблизно в 1,5 рази: з 20% до 38% в США, з
20% до 35% в Японії, ФРН і Англії — з 36% до 50% у
Франції — з 31%> до 54%. Більше половини бюджет-
них витрат йде на соціальні потреби.

Виключно велика роль держави в регулюванні та-
ких сторін соціального життя, як зайнятість, трудові
відносини, розподіл доходів і т.д. Воно здійснюється
за допомогою широкого арсеналу законодавчих, ад-
міністративно-правових заходів, політики цін і та-
рифів, податків, соціальних трансфертів, екологічних
правил.

Великий інтерес представляє в зв'язку з цим своє-
рідний маятниковий рух розвинених держав між дво-
ма типами економічної стратегії: неокейнсіанської і
неоліберальної, відповідно між жорсткою соціальною
політикою. При сприятливій кон'юнктурі, в умовах

економічного зростання посилюється його соціаль-
на спрямованість, підвищуються соціальні виплати і
пільги, розширяються соціальні програми, тобто про-
водиться м'яка соціальна політика, природно, за ра-
хунок збільшення податкових надходжень. При упо-
вільненні економічного зростання відбувається поси-
лення соціальної політики, під приводом боротьби
соціальним паразитизмом і утриманством скорочу-
ються соціальні програми, але в той же час знижу-
ються податки і тим самим посилюються стимули
підприємництва.

Здійснювана в даний час у ряді країн Північної і
Західної Європи реконфігурація держави добробуту
стратегічно націлена на досягнення оптимуму еконо-
мічної і соціальної ефективності за допомогою таких
заходів, як раціоналізація використовування держав-
них інвестицій в соціальну сферу замість їх нарощу-
вання, селективні соціальні програми замість універ-
сальних, приватизація соціальної сфери, подальший
розвиток соціальних функцій крупного бізнесу і ін.
Адміністративний контроль і особливо пряме регулю-
вання доходів і цін поступаються місцем методам не-
прямої дії на попит і пропозицію на ринках товарів,
послуг і праці. Акценти в соціальній політиці пере-
міщаються з так званих реактивних заходів на проак-
тивні, що попереджують соціальні конфлікти і збої в
соціальній сфері.

ВИСНОВКИ
Програми регіонального соціально-економічного

розвитку мають стати системним елементом бізнес-
планів і в ще більшій мірі проектів розвитку компаній,
розрахованих на тривалий період. На частку корпо-
рацій і фірм повинна доводиться значна частка соц-
іальних витрат, зіставна з витратами держави на ці
цілі. Таким чином, необхідне посилення явища, іме-
новане в західній економічній і соціологічній літера-
турі соціальною відповідальністю бізнесу.

Завдання, що стоять перед соціально-економіч-
ною політикою, двоєдині. Необхідна, з одного боку,
концентрація зусиль на вирішенні найгостріших соц-
іально-економічних проблем, а з другого боку, по-
трібне освоєння нових механізмів реалізації соціаль-
но-економічної політики, що мають забезпечити ра-
ціональніше використання фінансових і матеріальних
ресурсів.
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PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN SEA PORTS:
THE COMMUNICATIVE ASPECT

У статті обгрунтовано підходи та проаналізовано основні напрями здійснення комунікацій при

розробці та реалізації державної політики щодо розвитку морських портів України. Визначено

учасників формування та здійснення такої політики. Виокремлено визначальні для комуніка-

тивних дій ключові параметри: мотиваційний, когнітивний та функціональний. Розкрито понят-

тя інформаційно-комунікативної компетентності як здатності суб'єктів зазначеної політики на-

рощувати обсяги інформації і знань; спрямовувати соціальні, фінансові, матеріально-технічні,

інформаційні, часові ресурси на формування, підтримання та цільове використання комуніка-

тивних зв'язків і здійснення комунікативної взаємодії; вибудовувати власний стиль комунікацій,

що вирізняється підвищеною активністю, новими принципами взаємодії в сучасних умовах. Зап-

ропоновано створити експертну раду при Комітеті Верховної Ради з питань транспорту і зв'яз-

ку. Наголошується на необхідності вивчення закордонного досвіду у сфері створення сучасної

технологічної основи інформаційно-комунікаційного середовища розвитку морських портів.

The main trends of communication process in design and implementation of sea ports of Ukraine

state policy development and implementation are analyzed in this article. The participants of such

policy formulation and implementation are determined. The main communication process parameters

are specified (such as motivational, cognitive and functional). The notion of informational and

communicative competence are disclosed. It's determined as the ability of this policy subjects to

increase the amount of information and knowledge; to direct social, financial, logistical, informational

and time resources for the formation, maintenance and proper use of communication links and

executing of communicative interaction; to build own style of communication that features the

increased activity, new principles of cooperation in the modern world. It's proposed to create the

Expert Council under the Parliamentary Committee on Transport and Communications. The need for

the study of foreign experience in creation of modern technological background of information and

communication environment of sea ports is underlined.

Ключові слова: державна політика, морський порт, розвиток, взаємодія, комунікація.
Key words: Public Policy, sea port, development, interaction, communication.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність морських портів є однією з ключових

умов забезпечення конкурентоспроможності еконо-
міки країни на зовнішньому ринку, виступає важли-
вим мультиплікатором розвитку базових галузей про-
мисловості, формування прогресивних форм міжга-
лузевої взаємодії, містить значну соціальну складо-
ву.

У морських портах реалізується національна
морська, митна і прикордонна політика, здійснюєть-
ся державний портовий контроль. Досить тривалий
час у світовій економіці йдуть активні пошуки дієвих
систем управління морськими портами, заснованими
на оптимальних співвідношеннях між приватним і дер-
жавним секторами, між вільним підприємництвом і
регулюючою діяльністю держав. Із розвитком дер-
жавно-управлінської науки розширився спектр дос-
ліджуваних проблем цієї галузі як у ракурсі глобаль-

ному, стратегічному, пов'язаному з присутністю і кон-
курентоспроможністю держав на міжнародному рин-
ку транспортної діяльності, так і у ракурсі зміцнення
морського потенціалу України, що є об'єктивною не-
обхідністю і одним з найважливіших умов забезпечен-
ня її національної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій з ок-
ресленої проблематики свідчить про те, що в полі
зору науковців перебувають актуальні питання
політики нашої держави у сфері розвитку транс-
портної інфраструктури [1], управління морськи-
ми портами України в умовах глобалізації еконо-
міки [2]. Вчені досліджують проблеми та перспек-
тиви розвитку вітчизняних морських портів [3],
механізми забезпечення їх конкурентоспромож-
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ності [4]. Характерно, що розвиток морських
портів розглядається переважно у контексті роз-
ширення транспортно-розподільчого та транзит-
ного потенціалу України [5], [6].

При цьому одні фахівці, аналізуючи транзитні пе-
ревезення вантажів через морські торговельні порти
України, доводять, що в сучасних умовах необхідно
посилити вплив держави на розвиток транспортних
потоків [7], інші ж наполягають на проведенні пол-
ітики з роздержавлення портової галузі [8]. Та попри
подібні розбіжності, в жодному разі не виникає запе-
речень щодо необхідності узгодження позицій усіх за-
цікавлених сторін, причетних до розробки та
здійснення державної політики у зазначеній сфері,
про що побіжно згадує низка дослідників.

НЕВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Зазначене актуалізує проблему налагодження
дієвих комунікацій при плануванні та реалізації пол-
ітики держави щодо розвитку морських портів Украї-
ни. А оскільки на даний час ця тема не розкрита дос-
татньою мірою, вона потребує посиленої уваги як
науковців, так і практиків.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування підходів до

здійснення комунікацій у процесі розробки та реалі-
зації державної політики щодо розвитку морських
портів України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У Законі України "Про морські порти України"

морський порт розглядається як "визначені межа-
ми територія та акваторія, обладнані для обслуго-
вування суден і пасажирів, проведення вантажних,
транспортних та експедиційних робіт, а також
інших пов'язаних з цим видів господарської діяль-
ності" [9]. Беручи до уваги специфіку діяльності
морського порту, представники економічної науки
наголошують, що морський порт варто розглядати
як "точку економічного зростання і стратегічну пе-
ревагу регіону, що в умовах глобалізації економіки
створює додаткові конкурентні переваги для бізне-
су, економіки регіону і соціуму" [4, с. 221]. При цьо-
му йдеться, зокрема, і про партнерство, яке перед-
бачає "додержання балансу інтересів суб'єктів еко-
номічних відносин в рамках портового господар-
ства, що забезпечується через співробітництво
органів місцевого самоврядування, підприємниць-
ких структур, громадських організацій і морського
порту" [4, с. 224].

На нашу думку, варто взяти до уваги також точку
зору представників науки державного управління:
"Інтереси державного і приватного партнера можуть
не тільки не збігатися, а й суперечити одні одним. З
метою усунення конфліктності сторін, укладанню
угоди про партнерство повинні передувати перемо-
вини сторін, які збалансують інтереси та цілі учас-
ників" [1, с. 184]. Отже, при виробленні та реалізації
політики щодо розвитку морських портів слід вихо-
дити перш за все з національних пріоритетів, забез-
печити чітку роботу всіх ланок функціонування
морських портів, тож, у багатовекторну систему ко-
мунікацій мають бути включені:

— Верховна Рада України, зокрема, Комітет з пи-
тань транспорту і зв'язку;

— Кабінет Міністрів України;
— Міністерство інфраструктури України;
— Державна інспекція України з безпеки на

морському та річковому транспорті;
— місцеві органи виконавчої влади різного рівня;

— органи місцевого самоврядування та їх об'єд-
нання;

— адміністрація морських портів України —
державне підприємство, що забезпечує функціону-
вання морських портів, утримання та використан-
ня об'єктів портової інфраструктури державної
форми власності, виконання інших покладених на
нього завдань безпосередньо і через свої філії, що
утворюються в кожному морському порту (адміні-
страції морських портів);

— галузеві об'єднання (Асоціація портів України
"Укрпорт", Союз портових операторів, Асоціація
"Транспортний союз", Асоціація міжнародних експе-
диторів України, Асоціація контейнерних ліній Украї-
ни тощо);

— профспілкові організації та їх об'єднання (Фе-
дерація морських професійних спілок України, інші);

— організації роботодавців та їх об'єднання (Все-
українське об'єднання організацій роботодавців
транспорту України "Федерація роботодавців транс-
порту України" тощо);

— інші громадські організації, спілки, товариства;
— благодійні організації ("Морський благодійний

фонд" тощо);
— консультативно-дорадчі органи (Громадська

рада при Укрморрічінспекції тощо);
— юридичні організації;
— наукові установи ("ЧорноморНІІпроект", інші);
— навчальні заклади (Одеська національна морсь-

ка академія, інші);
— ЗМІ, зокрема — галузеві (журнали "Порты Ук-

раины", "Морський інформаційний бюлетень", газе-
та "Работник моря" тощо);

— бізнесові структури.
Визначальними для планування та здійснення

комунікацій є три ключові параметри: мотивацій-
ний, когнітивний та функціональний. Мотиваційний
параметр, що визначається комунікативними потре-
бами, займає центральне місце у структурі комуні-
кативного потенціалу. Ступінь вмотивованості виз-
начається силою потреби, що концентрується у ко-
мунікативній установці як найважливішій домінанті
комунікації. Когнітивний параметр — це поєдналь-
на ланка між мотиваційним та функціональним па-
раметрами. З одного боку, він визначає рівень ко-
мунікативної потреби, її обумовленість різними
аспектами пізнавального досвіду, з іншої — дає
можливість вибрати найефективніший спосіб вико-
ристання цього досвіду в конкретних умовах кому-
нікації [10]. А це, зокрема, потребує повного й адек-
ватного визначення учасників, цілей і завдань,
шляхів та механізмів реалізації комунікацій.

Безумовно, важливим є проведення консультацій
з метою обговорення стратегічних документів, таких,
наприклад, як Стратегія розвитку морських портів
України на період до 2038 року, затверджена Кабіне-
том Міністрів України 11 липня минулого року [11].
Зазначимо, що в остаточній редакції документу вра-
ховано пропозиції профспілкових організацій праці-
вників морського транспорту України стосовно по-
силення соціальної складової діяльності портової га-
лузі [12], а саме:

— доповнено основні завдання стратегії, що на-
лежить вирішити у процесі її реалізації, пунктом про
підвищення рівня охорони праці на виробництві та
створення належних санітарно-гігієнічних і побуто-
вих умов для працівників галузі;

— чітко передбачено збереження та розвиток
об'єктів соціальної сфери портової галузі;

— передбачено, як очікуваний результат, створен-
ня 15 тисяч робочих місць і задекларовано підвищен-
ня заробітної плати в портовій галузі;
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— заплановано проведення професійного навчан-
ня: перепідготовки та підвищення кваліфікації праці-
вників.

Стосовно напрацювань із налагодження комуні-
кацій у даній сфері ватро відмітити наявність пози-
тивних прикладів. Так, листом заступника Керівни-
ка Секретаріату Кабінету Міністрів України від
20.09.2013 № 11896/0/2-13 міністерствам, іншим цен-
тральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
АРК, обласним, Київській та Севастопольській
міським державним адміністраціям надіслані окремі
доручення Голови Укрморрічінспекції як кращі зраз-
ки документів органів виконавчої влади щодо забез-
печення координації діяльності структурних
підрозділів під час взаємодії з громадськістю.

Ключовими для комунікативної взаємодії є
такі заходи, як міжвідомчі наради. Як приклад,
міжвідомча нарада 12 листопада 2013 року пред-
ставників Мінсоцполітики, Мінінфраструктури,
Міносвіти, МЗС, Укрморрічінспекції, морських
профспілкових організацій, судноплавних ком-
паній, юридичних організацій, Федерації робото-
давців транспорту України, підприємств з посе-
редництва у працевлаштуванні моряків і гро-
мадських та благодійних організацій щодо рати-
фікації Україною Конвенції Міжнародної орган-
ізації праці "Про працю в морському судноп-
лавстві" 2006 року.

Іншою дієвою формою узгодження інтересі є
круглі столи. Так, в Одесі 21 березня 2014 року відбув-
ся круглий стіл представників приватних стивідорних,
експедиторських, юридичних компаній, а також ряду
морських громадських організацій, на якому було
розглянуто можливі наслідки прийняття законопро-
екту № 4431 "Про внесення змін до Закону України
"Про морські порти України", що припускає ліквіда-
цію Адміністрації морських портів України і перегляд
ключових принципів морської реформи.

Учасники круглого столу дійшли думки, що
прийняття законопроекту значно погіршить інве-
стиційний клімат в морській галузі України, адже
передбачає повернення до системи, при якій
морської порт фактично був природним монопол-
істом, а його начальник поєднував в одній особі
адміністративні та господарські функції. Проте у
розвинених країнах світу адміністрація морсько-
го порту не пов'язана з суб'єктом господарюван-
ня. І такий підхід є ключовим моментом у реформі
української портової галузі. Присутні заявили, що
запропонований законопроект не відповідає цілям
реформи створити прозорі умови для залучення
інвестицій у галузь. Він націлений на отримання
доступу до стабільного джерела доходів галузі —
портових зборів — і повернення старих схем їх ви-
користання. Це негативний сигнал для робото-
давців і потенційних інвесторів, що може підірва-
ти їхню довіру, відштовхнути інвестиції від галузі.
Представники галузевих об'єднань (Спілки порто-
вих операторів та Асоціації "Транспортний союз",
Асоціації міжнародних експедиторів України,
Асоціації портів України, Асоціації контейнерних
ліній України) цілком обгрунтовано зазначали, що
не можна робити системні зміни в галузі, не вра-
ховуючи думок приватних підприємств, які проду-
кують понад 80% вантажообігу країни. Раніше ке-
рівники українських морських терміналів, держав-
них морських компаній і портових операторів на-
правили лист керівникам органам центральної ви-
конавчої влади, в якому виступили проти змін до
чинного законодавства, передбачених законопро-
ектом. Тож учасники круглого столу рекоменду-
вали відхилити цей законопроект [13].

Слід наголосити, що Американська торгова
палата вже зверталася до керівництва Верховної
Ради України та профільного комітету з рекомен-
дацією відхилити зазначений законопроект, адже
проаналізувавши його, експерти Робочої групи з
розвитку морських портів виявили низку потенц-
ійних деструктивних наслідків його прийняття,
які унеможливлять подальший розвиток портової
інфраструктури.

На розбудові міжнародної складової системної
комунікативної діяльності в питаннях здійснення
державної політики щодо розвитку морських портів
України варто зупинитися окремо, адже вона без-
посередньо стосується не лише конкурентоздат-
ності нашої держави, а й її іміджу в цілому. У цій
царині накопичилось багато проблем. Нагадаємо
хоча б про те, що лише минулого року Україні вда-
лося вийти з "чорного списку" Паризького Мемо-
рандуму про взаєморозуміння з питань контролю
суден державою порту, що було однією з умов всту-
пу України до ЄС, яка неодноразово обговорюва-
лась на засіданнях Спільного Комітету старших по-
садових осіб Ради з питань співробітництва між Ук-
раїною та ЄС. На даний час кількість претензій до
України з боку контролюючих морських адмініст-
рацій європейських держав щодо технічного стану
суден та їх устаткування істотно зменшилася [14].
Як бачимо, міжнародний вектор комунікацій потре-
бує посиленої уваги усіх суб'єктів державної пол-
ітики щодо розвитку морських портів України.

Перспективним напрямом налагодження комуні-
кативних зв'язків є, поза всяким сумнівом, і співпра-
ця у сфері підготовки фахівців для роботи у цій га-
лузі. Підгрунтя для такої співпраці вже існує: Одесь-
ка національна морська академія є членом Міжнарод-
ної асоціації морських університетів, її ректор обра-
ний до складу міжнародного виконавчого комітету
цієї асоціації та очолює підкомітет по зв'язкам з
Міжнародною морською організацією. Тож прове-
дення науково-комунікативних заходів на базі цього
закладу є ще далеко не повною мірою задіяним ре-
зервом для розбудови партнерських відносин у сфері
формування та реалізації державної політики щодо
розвитку морських портів України.

ВИСНОВКИ
Формування та реалізація державної політики з

розвитку морських портів України передбачає
здійснення низки послідовних кроків щодо відпрацю-
вання технологій динамічного нарощування потуж-
ностей її комунікативного забезпечення.

Комунікація всіх учасників державної політики з
розвитку морських портів України покликана вико-
нувати передовсім координуючу (для забезпечення
узгодження владних впливів суб'єктів управління із
параметрами об'єктів управління) та інтегруючу (для
врахування інтересів усіх елементів суспільної систе-
ми, сприяння виробленню і ухваленню погоджених
управлінських рішень) функції.

А це, у свою чергу, актуалізує проблему інфор-
маційно-комунікативної компетентності як здатності
суб'єктів такої політики нарощувати обсяги інфор-
мації і знань; спрямовувати соціальні, фінансові, ма-
теріально-технічні, інформаційні, часові ресурси на
формування, підтримання та цільове використання
комунікативних зв'язків і здійснення комунікативної
взаємодії; вибудовувати власний стиль комунікацій,
що вирізняється підвищеною активністю, новими
принципами взаємодії в сучасних умовах.

На нашу думку, на часі — створення при Комі-
теті Верховної Ради з питань транспорту і зв'язку
експертної ради, куди на постійній основі ввійдуть
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представники галузевих об'єднань, міжнародні кон-
сультанти, представники міжнародних фінансових
інституцій, а також будуть запрошуватися керівни-
ки професійних спілок і компаній, бізнес яких по-
в'язаний з діяльністю портів.

Напрями подальших досліджень окресленої про-
блематики, на нашу думку, мають стосуватися питань
створення сучасної технологічної основи інформац-
ійно-комунікаційного середовища розвитку морських
портів України, вивчення позитивного закордонного
досвіду оптимізації потоків інформації з використан-
ням електронних інформаційних систем, який мають
порти Барселона (Іспанія), Гамбург (Німеччина), Мар-
сель (Франція), Роттердам (Нідерланди).
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ВСТУП
Суттєві зміни, які відбулися в усіх сферах сус-

пільного життя в Україні, його науково-технічний
прогрес, демократизація, інформатизація сприяють
творчому переосмисленню таких процесів наукою
державного управління з метою вироблення політи-
ки стратегічного розвитку національної системи осв-
іти. Особливістю освіти має стати найповніше втілен-
ня в її змісті цілепокладаючого характеру людської
діяльності.

Необхідно зазначити, що наука державного уп-
равління напрацювала значний теоретичний й мето-
дологічний доробок. Різні аспекти державного управ-
ління суспільним розвитком та освітою як його скла-
довою здійснений такими науковцями, як Г. Балихі-
ним, Н. Багаутдіновою, В. Бесчастним, В. Гамаюно-
вим, О. Дацієм, В. Дорофієнком, Г. Кологрєєвим,
М. Корецьким, В. Пілюшенком, О. Поважним, В. Си-
ченком та ін. Разом із тим, аналіз досліджуваної про-
блематики дає змогу стверджувати, що найменш роз-
робленими є підходи щодо розв'язання проблеми, по-
в'язаної з управлінням розвитком саме післядиплом-
ної освіти на державному рівні.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення напрямів реалізації

функцій організації і планування в системі держав-
ного управління післядипломною освітою України.

РЕЗУЛЬТАТИ
На всіх етапах розвитку ринкової економіки дер-

жава забезпечує економічну координацію. Інститут
державного управління притаманний всім без винятку
країнам, але масштаби економічних функцій держави
залежать від історичного та політичного досвіду краї-
ни, її економічного розвитку, традицій, ментальності.
Значна кількість підходів щодо визначення поняття
державного управління знаходить своє теоретичне
відображення в різноманітних школах управління.

Відмінності в принципах та концепціях державно-
го управління характеризують європейську та амери-
канську школи державного управління. Цим школам
притаманні певні позитивні і негативні риси, які є на-
слідком складних і неоднозначних процесів у системі
управління. Базисом європейської системи держав-
ного управління слугують принципи статутного пра-
ва. При цьому державне управління розглядається як
підгалузь права, всі функції якого базуються на вер-
ховенстві правових норм. Американська школа дер-
жавного управління має дещо інший підхід, і в своїй
суті більше спирається не на правові норми, а на гос-
подарське розуміння доцільності і раціональності
прийнятих тих чи інших управлінських рішень.

Файоль А. першим зробив спробу наукового об-
грунтування підходів до організації державного уп-
равління на принципах схожих до управління вели-
ким підприємством, а також виділив у функції управ-
ління її складові: передбачення, організація, видан-
ня розпоряджень, координація і контроль [1, с. 44].
Функція передбачення полягає в прогнозному фор-
муванні програми дій на майбутнє; організовувати —
означає створювати подвійний матеріальний та соц-
іальний організм функціонування підприємства; роз-
поряджатись значить забезпечувати умови для якіс-
ної роботи кадрів; функція координування означає
направлення зусиль і дій працівників в єдиному руслі;
контрольна функція полягає у відповідності дій згідно
з встановленими правилами.

Файолю А. також належить положення про те, що
соціальні явища підпорядковані економічним зако-
нам, незалежно від бажання і волі людей. В процесі
розвитку продуктивних сил і техніко-економічних
відносин з початку 1930-х років в економічно розви-
нених країнах починає діяти особливий економічний
закон одержавлення економіки [2]. Він проявляється
в одержавленні кожного з елементів продуктивних
сил: засобів праці, предметів праці, робочої сили, на-
уки, використання сил природи, форм і методів орга-
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нізації виробництва, інформації. Наслідком об'єктив-
них процесів дії закону є зростання державного сек-
тора у виробництві валового внутрішнього продукту,
у США та Японії частка державного сектора набли-
жається до 20%, в інших розвинених країнах заходу
перевищує 30% [2].

Дія закону одержавлення економіки проявляється
через необхідність економічних функцій держави в рин-
ковій економіці [2, с. 219—220]. До основних економіч-
них функцій сучасної держави належать: необхідність
забезпечення правової бази, яка сприяє ефективному
функціонуванню економіки; антимонопольна політика,
що допомагає в захисті від недобросовісної конкуренції;
перерозподіл національного доходу серед населення;
коригування розподілу ресурсів з метою зміни струк-
тури національного продукту; контроль за рівнем зай-
нятості та інфляції та стимулювання економічного зро-
стання. Здійснюється державний контроль за охороною
праці, екологією оточуючого середовища, використан-
ням державних коштів на соціальні потреби: медицину,
освіту. Все це є свідченням того, що управлінська
діяльність досить складна, а її результати знаходять
підтвердження в практичних діях.

Зростає роль державного сектора у виробництві
ВВП. Так, у США та Японії частка державного сектора
наближається до 20%, а в інших розвинених країнах за-
ходу перевищує 30%. Через систему державного управ-
ління здійснюється перерозподіл отриманого доходу
між підприємцями і суспільством за допомогою фіскаль-
ної політики податків. Держава контролює ситуацію у
сфері охорони навколишнього середовища, соціальній
сфері. При цьому державне управління освітньою галуз-
зю є невід'ємним елементом сучасного цивілізованого
світу, і постійною є тенденція зростання державних ви-
трат на освіту та професійну підготовку.

У промислово розвинених країнах видатки на ос-
віту на всіх рівнях державного сектору, як правило,
складають від 4,5 до 7% (ВВП). У країнах, що розви-
ваються, ця частка коливається від 0,7 до 5% від ВВП.
Пояснюється це тим, що саме на державу покладе-
ний безпосередній обов'язок турбуватися про своє
майбутнє. Крім того, сфера освіти потребує довгост-
рокових і у більшості ризикованих капіталовкладень,
які не завжди вигідні для приватного інвестора.

Разом з тим освіту не можна розглядати як тягар
для державного бюджету. Інвестиції в освіту мають
надзвичайно важливе значення для забезпечення ста-
лого розвитку суспільства, тому фінансування освіти
повинно бути пріоритетним напрямом державних ви-
датків. У сучасному світі країна може бути розвине-
ною і прагнути до прогресу лише тоді, якщо не менше
60% її населення мають вищу освіту. Тому саме дер-
жава повинна відігравати вирішальну роль і нести
відповідальність за функціонування сфери освіти.

Національна доктрина розвитку освіти України в
XXI столітті визначає основні напрями управління
освітою [5]. Це створення нормативно-законодавчої
бази функціонування освіти, дотримання законодав-
ства в освітній галузі, створення рівних умов для гро-
мадян у здобутті освіти, дотримання державних ви-
мог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, ефективну
діяльність системи освіти в умовах державотворення,
формування ринкових відносин, ринку інтелектуаль-
них ресурсів і освітніх послуг, підвищення ефектив-
ності системи освіти.

Для кожного етапу становлення і розвитку осві-
ти досить важко знайти і забезпечити оптимальне
співвідношення дії ринкового і державного механізмів
регулювання. Штучне адміністрування закладів осві-
ти порушує не тільки юридичні, а й економічні зако-
ни, що матиме негативні наслідки для всієї економіки
країни.

Зараз в усіх країнах світу відбуваються стрімкі зміни:
в змісті, формах організації, управлінні і фінансуванні.
Змінюється роль держави і ринкових механізмів. У таких
умовах наявність державного управління виступає пев-
ною гарантією від таких реформ, які можуть нашкодити
освіті.

Саме консервативний характер освіти та її особлива
роль у суспільстві мають стримувати швидку зміну форм
власності та зміну традиційних форм управління нею.
Там, де трансформаційні процеси відбувались стрімко,
без системного підходу і створення належних економіч-
них умов функціонування галузі, отримано результат
"економічного колапсу" галузі, як це сталося з АПК [4].

Загальновідомо, що з переходом від адміністратив-
но-командної до ринкової економіки у країнах, які по-
чали цей шлях, він тією чи іншою мірою супроводжуєть-
ся спадом виробництва, інфляційними процесами, зни-
женням життєвого рівня населення, безробіттям. Але при
відповідній державній підтримці освіта як жодна інша
галузь може найефективніше сприяти загальному оздо-
ровленню економіки та сприяти її розвитку. Кількісне
зростання закладів післядипломної освіти, їх оператив-
не реагування на потреби ринку, гнучкість форм змен-
шують соціальну напругу в суспільстві та якісний стан
кваліфікованої робочої сили.

Відпрацьована в економіках розвинених країн рин-
кова модель разом з механізмом державного формуван-
ня параметрів соціального розвитку є необхідною і обо-
в'язковою умовою самодостатнього відтворення квалі-
фікованих кадрів на основі підвищення якості життя лю-
дей, яке досягнуте у високорозвинених країнах. Основ-
ними умовами реалізації концепції самодостатнього
відтворення кваліфікованих кадрів є створення соці-
ально-орієнтованої, ефективно функціонуючої системи
підготовки кадрів, яка в процесі трансформації економі-
ки України сприяла б еволюційному підходу до стратег-
ічного курсу економічного розвитку держави. Роль дер-
жави в розвитку системи освіти не залишається не-
змінною. На різних етапах становлення і розвитку як еко-
номіки, так і освіти, встановлюється певне співвідношен-
ня дій ринкового і державного механізмів регулювання
цього сегменту суспільного життя.

Початковим слід вважати положення про те, що дер-
жава не може вирішити всі економічні проблеми освіт-
ньої галузі взагалі і післядипломної освіти зокрема. Вона
повинна втручатися в економіку даної галузі там, де інші
важелі управління не ефективні або не спрацьовують.
Об'єктивність створення недержавних закладів освіти та
обмежені можливості щодо фінансування державних
навчальних закладів вимагають специфічних підходів до
організації державного управління ними.

Для забезпечення стабільності економічного зрос-
тання країни та ефективності розвитку освітньої галузі
держава проводить свою політику через виконання спе-
цифічних функцій. Управління системою освіти з боку
держави впроваджується через виконання основних еко-
номічних функцій управління, а саме: організації, плану-
вання, контролю і координації, фінансування [6].

Державне управління післядипломною освітою має
свої особливості, які обумовлюються тим значенням,
яке відіграє цей сектор освіти в системі підготовки ква-
ліфікованих кадрів. Кількісне зростання закладів після-
дипломної освіти, їх оперативне реагування на потре-
би ринку, гнучкість форм зменшують соціальну напру-
гу в суспільстві та якісний стан кваліфікованої робо-
чої сили.

Необхідно виділити той факт, що функціонування
системи післядипломної освіти має свої специфічні риси.
Вміння досягати мети, використовуючи кваліфіковану
працю, інтелект, мотивацію поведінки людей є одним із
найважливіших чинників, що впливає на ефективне фун-
кціонування галузі.
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Функція організації здійснюється через створення
системи, що найкращим чином розподіляє повноважен-
ня та відповідальність між державою і підприємствами
та галузевими відомствами в управлінні післядипломною
освітою.

Управління системою післядипломної освіти перед-
бачає попереднє розмежування повноважень між ниж-
чими та вищими структурними ланками та визначення
завдань, що не можуть бути вирішені відповідними струк-
турними ланками.

Згідно з законом України "Про освіту" встановлені
такі органи державного управління освітою: централь-
ний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти; центральний орган ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
освіти; центральні органи виконавчої влади, яким підпо-
рядковані навчальні заклади; місцеві державні адмініст-
рації і органи місцевого самоврядування, а також утво-
рені місцевими державними адміністраціями та органа-
ми місцевого самоврядування структурні підрозділи з
питань освіти (місцеві органи управління освітою) [3].
Кабінет Міністрів розподіляє фінансові ресурси на осві-
ту і проводить загальне керівництво галуззю.

У складі Департаменту вищої освіти Міністерства
освіти та науки України створено відділ педагогічної та
післядипломної освіти, який безпосередньо здійснює
навчально-методичне керівництво та контроль за до-
триманням державних стандартів освіти закладами після-
дипломної освіти. Контроль за відповідністю навчальних
планів та методичним забезпечення навчального проце-
су здійснює сектор економічної та післядипломної осві-
ти, який є структурною складовою відділу економічної,
соціально-гуманітарної та виховної роботи в складі
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, який
підпорядковується Міністерству освіти та науки Украї-
ни.

Держава є гарантом дотримання законних прав та
інтересів кожного закладу післядипломної освіти. Одно-
часно, заклади післядипломної освіти повинні дієвіше
співпрацювати з відповідними галузевими міністерства-
ми, відомствами та окремими підприємствами галузі по
забезпеченню якісної професійної підготовки кадрів.
Напрямом, який практично відсутній в роботі закладів
післядипломної освіти, є налагодження зв'язку з галузе-
вими науковими інститутами шляхом участі в спільних
наукових розробках по впровадженню ресурсозберіга-
ючих технологій.

Правовою базою функціонування післядипломної
освіти є закони України "Про освіту", "Вищу освіту", "Про
професійно-технічну освіту", "Про наукову і науково-
технічну діяльність". У стадії розробки знаходиться за-
кон "Про освіту дорослих", в якому також знайдуть пи-
тання законодавчого забезпечення функціонування
післядипломної освіти. Ефективне функціонування сис-
теми післядипломної освіти залежить від того, хто, над
ким, якою мірою і в який спосіб здійснює управління да-
ною сферою освіти, а також від того, які види господарсь-
кої діяльності управління обмежує, до чого воно приму-
шує і які можливості створює. Система управління після-
дипломною освітою, що склалася, може слугувати дже-
релом ефективності та порядку або, навпаки, причиною
неефективної її роботи. Порушення ефективного поряд-
ку управління, як і виникнення її "надлишку" і "нестачі",
має наслідком деформацію мотивації, змісту і результатів
економічної поведінки, а також виникнення розриву між
індивідуальними функціями корисності та соціально про-
дуктивною економічною діяльністю.

Розвиток системи післядипломної освіти забезпе-
чується в процесі її соціально-економічного планування.
Планування є комплексним і враховує соціально-еко-
номічні інтереси не окремих галузей, а всього регіону.
Створений при цьому новий господарський механізм по-

винен сприяти узгодженню інтересів закладів післядип-
ломної освіти всіх форм власності та їх життєздатності і
конкурентоспроможності в умовах постійних змін на
ринку праці.

ВИСНОВКИ
В умовах структурних зрушень і постійних змін пла-

нування не може бути повністю директивним, воно має
характер прогнозування. На місце директивного, жор-
сткого планування сьогодні приходять цільові комплексні
програми, реалізація яких визначається їх змістом та
спрямуванням. Післядипломна освіта на сучасному етапі
свого розвитку гостро потребує науково вивіреної ком-
плексної програми, яка б враховувала майбутні тенденції
демографічних, економічних, соціальних, регіональних та
інших змін при визначенні орієнтирів та пріоритетів роз-
витку післядипломної освіти.

Водночас, важливу роль має відіграти промислова
політика держави, яка спрямовує розвиток регіонів та
країни. Держава визначає перспективні галузі, які фор-
мують її стратегічну орієнтацію, в тому числі експортну,
зовнішньоекономічну. В програмних документах Уряду
України визначено пріоритетні напрями розвитку про-
мислової політики держави, серед яких зокрема: раке-
то-, літако-, автомобілебудування, біотехнології. Ці га-
лузі отримують податкові пільги, пільгові кредити. З ура-
хуванням цієї політики та загальних тенденцій науково-
технічного прогресу передбачатимуться структурні зру-
шення в економіці, які мають бути основою політики пла-
нування масштабів, динаміки та структури системи після-
дипломної освіти.
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