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ANALYSIS OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT IN UKRAINE: MODERN TRENDS
AND PROSPECTS
У статті проаналізовано сутність інвестиційного середовища та визначено його складові.
Відзначено основні проблемні риси інвестиційного середовища в Україні в розрізі окремих скла
дових елементів, що його формують. Проведено аналітичне дослідження інвестиційного сере
довища в Україні. Визначено основні тенденції, що сформувалися в залученні прямих інозем
них інвестицій та капітальних інвестицій в Україні. Проаналізовано співвідношення між інвес
тиціями та валовим внутрішнім продуктом, досліджено співвідношення між прямими інозем
ними та капітальними інвестиціями. На основі аналізу економічних показників, зокрема обсягів
інвестування економіки України підтверджено неефективність інвестиційного середовища.
Сформовано окремі пропозиції щодо покращення інвестиційного середовища в державі. За
пропоновано програму покращення інвестиційного середовища України, що передбачає три
основних етапи її реалізації.
The article is analyzes the nature of the investment environment and identifies its components.
There is noted main problematic features of the investment environment in Ukraine in terms of various
constituent elements that shape it. Analytical study of investment environment in Ukraine. The main
trends that have emerged in attracting foreign direct investment and capital investments in Ukraine.
Correlation between investment and gross domestic product investigated the correlation between
foreign direct investment and capital. Based on the analysis of economic indicators, including the
volume of investments in economy of Ukraine confirmed the ineffectiveness of the investment
environment. Formed some proposals for improving the investment environment in the country. A
program to improve the investment environment in Ukraine, which involves three main stages of its
implementation.
Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційне середовище,
інвестиційний клімат, інвестиційні ризики, інвестиційний потенціал, валовий внутрішній продукт.
Key words: investments, capital investment, foreign direct investment, investment environment, investment
climate, investment risk, the investment potential gross domestic product.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інвестиції залишаються ключовим фактором вис"
хідного економічного розвитку в сучасному світі. Еко"
номічні реалії в Україні обумовлюють підвищений по"
пит на інвестиційний ресурс при значному обмеженні
його пропозиції, особливо відчутному із 2014 р. Се"
ред системи чинників, що посилюють деструктивні

процеси в сфері інвестування багато факторів, які ха"
рактеризуються різними векторами дії. Під їх сукуп"
ним впливом формується інвестиційне середовище в
державі. Його оптимальна структурованість та рівень
ефективності виступають вагомими передумовами для
забезпечення сталого економічного розвитку держа"
ви.

7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження теорії формування сприятливого інве"
стиційного середовища проводили різні науковці, серед
яких В. Беседін, О. Музиченко, Т. Майорова, І. Сазонець,
В. Федорова, Б. Райзберг, С. Тесля, Н. Савчук та ін.
Так, аналізуючи інвестиційне середовище в Україні,
С. Тесля зазначає "… з одного боку, ключову роль у його
формуванні відіграє уряд, який визначає амортизацій"
ну, грошово"кредитну, бюджетну, податкову політику
тощо. З другого боку, на динаміку інвестицій істотно
впливає ступінь розвитку фінансової та фондової інфра"
структури вітчизняної економіки" [5, с. 455].
Райзберг Б.А. [4] під інвестиційним середовищем
розуміє комплексне поняття, сформоване двома основ"
ними складовими: 1) інвестиційними інструментами, що
обертаються на фінансовому ринку та умовами їх
купівлі"продажу; 2) створюваними державою та компа"
ніями умовами вкладення капіталу, гарантованості та
привабливості вкладень. Між поняттями, які запропо"
нували два науковці можна провести паралелі та відзна"
чити схожості в сутнісному трактуванні. Зокрема, в обох
випадках присутній інструмент регулювання, хоч і з
різними підходами до його деталізації, проте з відзна"
ченням ролі держави в такому регулюванні. В обох ви"
падках в якості складової інвестиційного середовища
розглядається фінансовий ринок. У сучасній розвиненій
економіці він є одним із ключових елементів інвести"
ційного ринку.
Проте при дослідженні інвестиційного середовища
рідко проводиться аналіз основних показників залучен"
ня інвестицій як таких, що відображають реальний стан
інвестиційного середовища країни, а основний акцент
робиться на складові, що його формують.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Важливим є аналіз сформованих тенденцій в залу"
ченні інвестицій як таких, що відображають стан інвес"
тиційного середовища в Україні в різні періоди. В статті
також планується оцінити стан окремих складових, що
визначають інвестиційне середовище.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кожна із зазначених складових має ряд недоліків у
частині формування позитивного інвестиційного сере"
довища в Україні. По"перше, нестабільність та часті
зміни законодавства зумовлюють виникнення ризиків
погіршення умов для інвесторів в різних сферах. По"
друге, нераціональна бюджетна та податкова політика
забезпечують втрату значних економічних вигід від інве"
стування. Амортизаційна політика в Україні протягом
періоду незалежності не зазнала тих суттєвих змін, що
могли б сприяти формуванню переваг для потенційно"
го інвестора. Окремої уваги потребує фінансова та фон"
дова інфраструктура економіки. Фондовий ринок харак"
теризується низьким рівнем розвитку та незначними
оборотами. Фінансовий ринок не забезпечує достатній
рівень перетворення заощаджень приватного сектору
в інвестиційний ресурс. Однією із причин даної ситуації
є тривалий негативний досвід його функціонування в
Україні, що значно знизило відсоток довіри до фінан"
сових установ.
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Далі, розглядаючи інвестиційне середовище, варто
акцентувати увагу на комплексності даного поняття.
Воно формується під впливом інвестиційного клімату,
який в свою чергу є похідною від поєднання інвестицій"
ного потенціалу та інвестиційних ризиків. Інвестиційний
потенціал визначається можливостями залучення інве"
стицій та ресурсними й іншими перевагами країни. Ри"
зики — це сукупність умов, що створюють можливість
втрати інвестором коштів, або не отримання очікуваних
прибутків, чи понесення інших видів збитків.
Ресурсні, кліматичні, географічні переваги наявні в
кожній державі. Вони визначають спеціалізацію країни,
на основі чого виділяються галузі, що є інвестиційно
привабливими. Економічні переваги обумовлюються
рівнем розвитку торгових відносин, експортно"імпорт"
ним потенціалом, кількістю фінансових структур, що
функціонують в країні та обсягами їх діяльності, рівнем
зайнятості населення та потенціалом ринку праці, його
кількісними та якісними характеристиками. Сукупність
таких переваг формує інвестиційний потенціал держа"
ви.
Що стосується інвестиційного потенціалу, то за ха"
рактеристиками даної складової інвестиційного кліма"
ту Україна має високий рівень конкурентних переваг по"
рівняно із іншими держави континентальної Європи.
Проте, під впливом інвестиційних ризиків, обумовлених
значною мірою саме неефективними регуляторними дія"
ми держави в різних сферах, позитивна дія інвести"
ційного потенціалу на стан інвестиційного середовища
України нівелюється.
На сьогодні з усіх сфер фактично лише банківська
сфера почала робити певні кроки на шляху до свого оз"
доровлення. Для України цікавим є досвід Естонії в ре"
формуванні банківської системи як однієї із основних
складових фінансового ринку. "Естонія обрала шлях
активних реформ, коли слабкі банки позбавляються
захисту від банкрутства. На початку 90"х років ХХ ст.
збанкрутували банки, яким належали близько 40% усіх
активів банківської системи; при цьому вкладники не
отримали жодної компенсації. Це коштувало економіці
країни втрачених реальних заощаджень, еквівалентних
11% ВВП, але за п'ять років вони були повністю віднов"
лені. На сьогодні саме в Естонії розташовані два з трьох
найбільших банків країн Балтійського регіону (хоч вона
є найменшою серед усіх балтійських держав). Обидва
ці банки мають потужних стратегічних інвесторів і роз"
ширюють свою присутність за кордоном. У цілому бан"
ківська система істотно зросла за обсягом депозитів,
але кількість банків у ній скоротилася з майже п'ятде"
сяти в 1993 році до п'яти за останні роки" [1, c. 432].
Приблизно в цьому напрямі зараз йде реформування
банківської системи України.
Кількісними вимірниками ефективно сформовано"
го та функціонуючого з максимальною віддачею інвес"
тиційного середовища виступає обсяг інвестування еко"
номіки держави. Найзагальнішими показниками є об"
сяги капітальних інвестицій та прямих іноземних інвес"
тицій. Останні свідчать про рівень залучення іноземно"
го капіталу, який характеризує ступінь зовнішньої дові"
ри до країни, рівень інтегрованості до світового госпо"
дарства та відкритості економіки, інвестиційної приваб"
ливості держави. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) визна"
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Рис. 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій* в Україну протягом 2002—2015 рр.
* на початок року.

чаються щорічно зростаючим підсумком. На початку
2002 р. вони становили 4555,3 млн дол. США, а на по"
чатку 2015 р. величина залучених прямих іноземних інве"
стицій на 907,97% перевищувала показник 2002 р. (рис.
1).
Проте такі дані не є достатньо інформативними.
Вагомою подією у сформованій тенденції став перелом,
який відбувся у 2014 р., що пояснюється політичними
потрясіннями, військовим конфліктом на території Ук"
раїни, втратами економічних потужностей та курсовою
різницею, яку вважають найвагомішим фактором, що
спричинив відтік капіталу. За підсумками 3"го кварталу
2014 р. 91,26% відтоку ПІІ відбулося через знецінення
національної валюти [7]. Чистий відтік інвестицій за да"
ний період без урахування впливу девальвації складав
967 млн дол. США [6]. Фактично маємо заморожені
інвестиції в економіку країни.
Сформовані тенденції в нарощуванні обсягів прямих
іноземних інвестицій більш чітко показує їх абсолютний
приріст. Детальний його аналіз дозволяє сформувати
висновки про досить незначні темпи нарощування пря"
мих іноземних інвестицій та відсутність яскраво вира"
женої тенденції до їх зростання. Більше того, починаю"
чи із 2008 р., вони почали поступово скорочуватися (рис.
2). Найбільші показники надходження прямих інозем"
них інвестицій в Україну були продемонстровані у
2005—2008 рр., що можна пояснити позитивними очі"
куваннями іноземних інвесторів, обумовленими декла"
рованими змінами після революційних подій в державі
10000

та приватизаційними процесами, націленими на інозем"
ного інвестора.
Динаміка капітальних інвестицій протягом тринад"
цяти останніх років дозволяє говорити про чітко сфор"
мовану тенденцію до зростання у 2002—2008 рр. (рис.
3).
У 2009 р. капітальні інвестиції в Україні скоротили"
ся на 29,1% порівняно із попереднім роком, що пояс"
нюється в першу чергу відлунням світової економічної
кризи. В цей період в Україні відбулося скорочення і
валового внутрішнього продукту на 3,66%, що підтвер"
джує неефективність регуляторних заходів держави та
нездатність їх ефективно реагувати на економічні по"
трясіння і зберігати хоч і сповільнені, проте все ж зрос"
таючі тенденції по економічних показниках. У 2010 р.
темп скорочення капітальних інвестицій зменшився і
становив лише 1,98% порівняно із попереднім роком.
Лише у 2012 р. обсяг капітальних інвестицій в Україні
перевищив показник 2008 р. на 7,94%. Ситуація щодо
ПІІ була кардинально іншою. Обсягів приросту, які спо"
стерігалися у 2005р. та 2007р. не вдалося досягти в
жодному із послідуючих періодів. Якщо капітальні інве"
стиції у 2012 р. перевищували показник попереднього
року, то ПІІ були на 9,05% менше, ніж у 2011 р. Почина"
ючи із 2013 р. низхідні тенденції формуються і по капі"
тальних інвестиціях в економіку України.
Світовий досвід свідчить, що для стабільного еко"
номічного зростання країни щорічні інвестиції повинні
становити 19—25% від ВВП [2, с. 276]. Якщо визначи"
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Рис. 2. Зміна абсолютного приросту* ПІІ в Україну протягом 2002—2014 рр.
* за рік.
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безпечення необхідного Україні економіч"
ного зростання, модернізації та залучення
інноваційних технологій і менеджменту,
інтеграції в світові економічні процеси. Не"
достатність капітальних інвестицій обумов"
лена зростанням ступеня зносу основних
засобів із 47,2% у 2002 р. до 77,3% у 2013
р. в середньому по Україні.
Таким чином, у 2013—2014 рр. сфор"
мувалася тенденція до зниження інвестицій
в економіку держави на фоні зростання
зносу основних засобів. Загальне скоро"
чення становило 49,65%, що є загрозли"
вим показником для держави.
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Рис. 3. Динаміка капітальних інвестицій в Україні
бити висновок про його низьку ефек"
протягом 2002—2014 рр.
тивність та наявність значних проблем в
ти цю частку для України, то вона буде мати такий виг" усіх складових, які формують інвестиційне середовище.
ляд (рис. 4).
Усунення недоліків в системі регуляторних заходів,
Визначений показник свідчить про наявність підстав що визначали стан інвестиційного середовища держа"
в частині інвестиційної складової для забезпечення еко" ви до кінця 2013р. — це недостатні заходи для забез"
номічного розвитку в державі. Проте у 2004—2008 рр. печення вкрай необхідного державі швидкого нарощу"
рівень економічної небезпеки для держави був на підви" вання інвестицій. Інвестиційне середовище потребує
щеному рівні, а починаючи із 2013 р. частка інвестицій розробки системи заходів з урахуванням негативних
стала критично недостатньою для формування подаль" впливів від нових викликів та загроз.
ших висхідних тенденцій в економічному розвитку дер"
Для поліпшення інвестиційного клімату як визна"
жави. Зв'язок між рівнем економічної безпеки та ступе" чальної складової інвестиційного середовища держави
нем достатності інвестицій в економіці держави можна має реалізувати цілісну програму. Вона може передба"
проілюструвати на основі аналізу співвідношення між чати три етапи дій.
інвестиціями (рис. 5).
На першому етапі: встановлення пріоритетів розвит"
Співвідношення прямих іноземних та капітальних ку країни з урахуванням сучасних економічних, соціаль"
інвестицій в Україні протягом досліджуваного періоду них, політичних та безпекових загроз. При цьому пріо"
дещо спростовує думку про підвищений рівень еконо" ритетів не може бути багато — це лише розпорошить
мічної небезпеки в державі, адже згідно [2, с. 277], оп" організаційні, фінансові та інші ресурси і призведе до
тимальне співвідношення між іноземними та внутрішні" провалу програми з усіма негативними наслідками. Не"
ми інвестиціями має становити 1:2. Інвестиційне сере" обхідно сконцентрувати увагу на створенні умов для
довище України було близьке до досягнення такого формування сприятливого інвестиційного середовища,
співвідношення лише у 2005р. Таким чином, рівень еко" ключовими складовими якого виступають прозорі і
номічного підживлення економіки України іноземним справедливі правила інвестування та ведення госпо"
капіталом є не те що незначним, а недостатнім для за" дарської діяльності, стабільність правового поля та
% 40,00%
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Рис. 4. Динаміка співвідношення інвестицій до валового внутрішнього продукту України
протягом 2002—2014 рр.
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мінімізація державного втру" 160,00
чання в перебіг господарських
процесів (лише для недопу" 140,00
щення монополізації ринків). 120,00
Другий етап такої програми
має включати деталізацію всіх 100,00
заходів, їх виконавців, співвико"
Частка прямих іноземних
навців, учасників, термінів про" 80,00
інвестицій в загальній
ведення, джерел та обсягів 60,00
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Частка капітальних
сфер, їх завдань та цілей. При 40,00
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чому на основі реальних еконо"
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20,00
мічних показників з усуненням
популістських цілей, завдань,
0,00
показників.
Окрім того, в системі за" -20,00
ходів щодо оновлення та покра"
щення інвестиційного середови" -40,00
ща в Україні доцільно також:
-60,00
1. Розробити "дорожню
Рис. 5. Динаміка співвідношення прямих іноземних та капітальних
карту" для залучення інвести"
інвестицій в Україні протягом 2002—2014 рр.
цій до України з її деталізацією
по регіонах.
6. Шаправський Р. Украина потеряла $ 10 млрд ин"
2. Здійснювати формування пакетів інвестиційних вестиций // Р. Шаправський. — Деловой портал "Ка"
пропозицій, замовником та учасником у фінансуванні яких питал". Бизнес начинается с Капитала. — 2014. — №
виступатимуть державна (через бюджети, позабюджетні 187 (394) [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
фонди в особі різних державних органів та інституцій http://www.capital.ua/ru/publication/34619"ukraina"
тощо) з урахуванням пріоритетності галузей і стратегіч" poteryala"10"mlrd"investitsiy
них пріоритетів та інвестиційного потенціалу держави;
7. www.stat.gov.ua — офіційний сайт Державної
3. Проводити заходи, спрямовані на диференціацію статистичної служби України.
джерел залучення інвестиційних ресурсів, акцентуючи
увагу на іноземних інвестиціях, що дозволить залучати
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1. Kobushko, I.M. (2012), Stratehiia rozvytku inves"
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CAPITAL INVESTMENT: THE NATURE AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION IN CRISIS

У статті розглядаються нові підходи до визначення змісту та форм капітальних інвестицій.
Запропоновано авторське визначення дефініції "капітальні інвестиції". Проаналізовано основні
макроекономічні показники розвитку України в кризових умовах. Виокремлено проблеми реа
лізації капітальних інвестицій та запропоновано ключові інструменти активізації їх розвитку в
умовах кризи.
The article examines the new approaches to define the content and form of capital investment.
The authors have determined the definition of "capital investments" and have analyzed basic
macroeconomic indicators of development of Ukraine in crisis. Also have separated the problems of
implementing capital investment and have proposed the main activation tools of development in the
crisis.

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, основні засоби, економічний розвиток, економічна криза.
Key words: investment, capital investment, fixed assets, economic development, development, economic crisis.

ВСТУП
Вихід вітчизняної економіки на траєкторію зростан"
ня ставить нас перед необхідністю подолання глибокої
економічної кризи через активізацію інвестиційного
процесу. Підвищення ефективності суспільного відтво"
рення шляхом зміцнення виробничої діяльності усіх
підприємств реального сектора економіки можливе
лише за умови інтенсифікації відтворення та поліпшен"
ня використання діючого основних засобів за рахунок
зростання капітальних інвестицій. Світова практика
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свідчить, що капітальні інвестиції є важливим каталіза"
тором виробництва, підвалиною стабільного економіч"
ного піднесення як окремих господарюючих одиниць,
так і держави у цілому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Сучасна вітчизняна наука має багато напрацювань
в інвестиційній сфері. Так, Л. Борщ, О. Вовчак, А. Мер"
тенс, Б. Луців, А. Пересада, С. Реверчук, Н. Хрущ, В. Фе"

Інвестиції: практика та досвід № 21/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
9 Інвестиції у землю
9 Інвестиції у існуючі будівлі та споруди
9 Інвестиції у житлові будівлі
9 Інвестиції у нежитлові будівлі
9 Інвестиції у споруди
9 Інвестиції у машини, устаткування та інвентар
9 Інвестиції в електричне та електронне устаткування
9 Інвестиції у транспортні засоби
9 Інвестиції у довгострокові біологічні активи та
поліпшення земель
9 Інвестиції в інші матеріальні активи

ІНВЕСТИЦІЇ У МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

 Інвестиції у програмне
забезпечення та бази даних
 Інвестиції у права користування
природними ресурсами та
майном, патенти, ліцензії, торгові
марки, подібні права
 Інші нематеріальні активи

ІНВЕСТИЦІЇ У НЕМАТЕРІАЛЬНІ
АКТИВИ

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Рис. 1. Класифікація капітальних інвестицій (за методикою Держкомстату України)
Джерело: складено авторами самостійно за джерелом [8].

доренко та ін. розкривають основи інвестицій, визнача"
ючи особливості інвестиційної діяльності суб'єктів гос"
подарювання. Вітчизняні науковці не лише підтверджу"
ють тісний взаємозв'язок між макроекономічними по"
казниками та інвестиціями, а й пропонують дієві захо"
ди, джерела, інструменти та важелі формування сприят"
ливих умов для започаткування за рахунок інвестицій"
них вкладень стійких тенденцій економічного зростан"
ня України в умовах глобалізації, фінансово"економіч"
ної, політичної та соціальної нестабільності
Незважаючи на численні роботи, які спрямовані на
дослідження сутності капітальних інвестицій до цього
часу не вдалося досягти єдності підходів із визначення
цього трактування. Більше того, періодичні фінансово"
економічні кризи, в основі яких часто лежать деструк"
тивні елементи в інвестиційних процесах, зумовлюють
необхідність перегляду окремих позицій щодо форму"
вання достатнього фінансового забезпечення капіталь"
них інвестицій.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування сутності капітальних
інвестицій із виокремленням їх основних складових та
визначення шляхів активізації їх реалізації в умовах со"
ціально"економічної та політичної нестабільності в
Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У науковій і навчально"методичні літературі, а та"
кож у нормативно"правових актах визначення поняття
"капітальних інвестицій" розглядається по"різному.
Так, більшість науковців, зокрема, К. Паливода [1, с.
7], В. Шевчук, П. Рогожин [2, с. 6] та ін. вважають, що
це видатки на створення, розширення, реконструкцію,
модернізацію (технічне переоснащення) основних ви"
робничих фондів чи основного капіталу. Інші фахівці
— І. Бланк [3, с. 17], В. Федоренко, А. Гойко [4, с. 10],

А. Пересада [5, с. 129] замість поняття "капітальні інве"
стиції" розглядають "реальні інвестиції" — вкладення
коштів у реальні активи — матеріальні та нематері"
альні.
Отже, можемо допустити, що реальні інвестиції —
це вкладення в основні та оборотні засоби підприєм"
ства, а також нематеріальні активи, а капітальні інвес"
тиції — вкладення капіталу лише в основні засоби та
нематеріальні активи. У підтвердження цього знаходи"
мо визначення у вітчизняних нормативно"правових ак"
тах.
У Податковому кодексі України (ст. 14) визначено,
що капітальні інвестиції — це господарські операції, що
передбачають придбання будинків, споруд, інших
об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації
відповідно до норм цього Кодексу [6].
Інше визначення, але подібне за змістом, є у поста"
нові Кабінету міністрів України "Про затвердження На"
ціонального стандарту № 3 "Оцінка цілісних майнових
комплексів" [7], капітальні інвестиції — інвестиції, що
спрямовуються у будівництво, виготовлення, реконст"
рукцію, модернізацію, придбання, створення необорот"
них активів (включаючи необоротні матеріальні активи,
призначені для заміни діючих, і устаткування для
здійснення монтажу), а також авансові платежі для
фінансування капітального будівництва.
Найбільш змістовним, на нашу думку, є визначення
капітальних інвестицій у наказі Державного комітету
статистики України "Про затвердження Методики роз"
рахунку індексу капітальних інвестицій" — це інвестиції
у придбання або виготовлення власними силами для
власного використання матеріальних та нематеріальних
активів, термін служби яких перевищує один рік [8].
Дослідивши зміст вищезазначеного наказу можемо за"
пропонувати наступну класифікацію капітальних інвес"
тицій (рис. 1).
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Ж ИТ Т ЄВИ Й Ц ИКЛ ОСНОВНИХ ЗАСОБ І В
а) життєвий цикл основних засобів без додаткових заходів на їх оновлення
Створення

Експлуатація

9 Проектування
9 Будівництво
9 Освоєння

Ліквідація

КАПІТАЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

б) продовження життєвого циклу основних засобів у результаті реновації (оновлення)
Створення

9 Проектування
9 Будівництво
9 Освоєння

Експлуатація

КАПІТАЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ

Реконструкція

Експлуатація

Ліквідація

9 Проектування
9 Реконструкція
9 Освоєння

Рис. 2. Взаємозв'язок життєвого циклу основних фондів із капітальними інвестиціями
Джерело: складено авторами самостійно.

Щодо економічного змісту капітальних інвес"
тицій, то ми вважаємо, що це особливий вид інвес"
тицій, який уособлює у собі широкий спектр напрямів
та процесів, що відбуваються у суспільному відтво"
ренні. Їх вплив на економіку країни пов'язаний із ут"
воренням капіталу. Нагадаємо, що інвестиції — це
потік, а капітал — запас. Тому кожна одиниця інвес"
тицій, тобто потоку, збільшує капітал, тобто запас.
Але це не означає, що обсяг капіталу стає більшим
на величину інвестицій. Слід враховувати, що наяв"
ний капітал постійно зношується в процесі виробниц"
тва і потребує відновлювальних інвестицій. Це озна"
чає, що обсяг капіталу формується під впливом двох
протилежних сил: інвестування, яке збільшує обсяг
капіталу, і зношення (амортизації), яке зменшує об"
сяг капіталу.
Отже, капітальні інвестиції — це витрати на будів"
ництво нових, розширення, реконструкцію та технічне
переобладнання наявних основних засобів виробничо"
го та невиробничого призначення. Витрати на капіталь"
ний ремонт будівель, споруд та інших видів основних
фондів до капітальних вкладень не зараховують, тому
ці витрати до інвестиційних віднести не можна. До кап"
італьних вкладень належать лише капітальні видатки у
частині капітального будівництва та реконструкції чи
реставрації. Взаємозв'язок життєвого циклу основних
засобів із капітальними інвестиціями подано нами на
рисунку 2.
У процесі дослідження капітальних інвестицій важ"
ливе значення має їх відтворювальна структура. Ми про"
понуємо їх класифікувати за наступними напрямами:
капітальне будівництво; придбання основних засобів та
нематеріальних активів; виготовлення основних засобів
та нематеріальних активів; модифікація, модернізація,
дообладнання машин і устаткування та транспортних
засобів.
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Таким чином, проаналізувавши сутнісну характери"
стику капітальних інвестицій та визначивши їх основні
види та форми, можемо запропонувати наступне ав"
торське визначення поняття капітальні інвестиції — це
вкладення інвестиційних ресурсів у створення, придбан"
ня або модернізацію матеріальних та нематеріальних
активів суб'єктів господарювання
За умов євроінтеграції та глобалізації вітчизняної
економіки соціально"економічний розвиток України не"
можливий без достатнього фінансування капітальних
інвестицій, насамперед у модернізацію виробництва ви"
сокотехнологічних та конкурентних товарів з високою
доданою вартістю, та нарощування їх експорту, а також
запровадження інноваційних і енергоощадних техно"
логій.
Разом із тим, процес залучення капітальних інвес"
тицій в економіку України суттєво загальмований впли"
вом політичної та економічної криз останніх років. Унас"
лідок цього активізувались інфляційні процеси, знизив"
ся інвестиційний потенціал державного бюджету, по"
гіршився фінансовий стан підприємств, зріс відплив бан"
ківських депозитів, збільшилась кількість збиткових
фінансово"кредитних установ, скоротились обсяги
банківського кредитування підприємств, знизилась інве"
стиційна активність іноземних інвесторів. Чималою
мірою вповільнення інвестиційного процесу в Україні
зумовлене корупцією органів державної влади, потуж"
ним податковим тягарем та недосконалою законодав"
чою базою, насамперед у сфері захисту прав інвесторів.
У процесі аналізу основних тенденцій розвитку інве"
стиційного процесу в Україні (табл. 1) нами було з'ясо"
вано, що впродовж 2012—2014 рр. почалося стрімке
зниження інвестиційної активності, яке не тільки при"
звело до зниження індексу фізичного зростання ВВП, а
й негативно вплинуло на модернізацію економіки
України.
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Таблиця 1. Динаміка основних макроекономічних показників економічного розвитку України
у 2008—2014 рр.
Показник
Номінальний ВВП, млрд грн.
Індекс фізичного обсягу ВВП, %
Кап. інвестиції, млн грн.
Індекс зміни капітальних інвестицій, %
Кап. інвестиції, % до ВВП
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ),
млн дол. США
Індекс зміни ПІІ, %
Індекс промислової продукції, %
Валове нагромадження основного
капіталу, % до ВВП

2009
913,35
85,2
192,88

2010
1082,57
104,2
189,06

2011
1302,08
105,2
259,93

2012
1408,89
100,2
263,73

2013
1454,93
103,1
247,89

2014
1338,54
92
188,4

70,89

98,02

137,49

101,46

88,9

76

21,12

17,46

19,96

18,72

17,04

14,07

4436,6

4753

5527,9

4128,5

2680,1

1608

73
78,1

107,1
111,2

116,3
108,0

74,7
99,5

69,28
95,7

60
80

18,35

19,24

19,03

18,83

18,17
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Джерело: складено авторами за даними [9].

Так, у 2011—2014 рр. спостерігались високі темпи
скорочення обсягу реалізованої промислової продукції:
зі 108,0 % у 2011 р. до 80 % у 2014 р. Негативною є
тенденція до зниження частки капітальних інвестицій у
ВВП: з 30,9 % у 2007 р. до 14,07 % у 2014 р.
Крім того, проведений аналіз дозволив виявити
низький рівень валового нагромадження основного ка"
піталу в структурі ВВП — лише 15 % на кінець 2014 р.,
що значно поступається показникам докризового рівня
і не відповідає потребам забезпечення модернізації еко"
номіки. Аргументовано, що така структура валового
нагромадження основного капіталу не тільки не сприяє
економічному зростанню суспільства, але й суттєво зни"
жує фінансовий потенціал для майбутніх капітальних
вкладень.
Погіршення економічної ситуації простежується і в
2015 році. Загальна політична та економічна неста"
більність, геополітичний конфлікт із Росією, невиправ"
дані надії на швидкі дії нового уряду з подолання кризи
призвели до девальвації гривні, підвищення тарифів на
енергоносії, зростання збиткових підприємств, скоро"
чення внутрішнього споживання та обсягів капітальних
інвестицій.

Отже, несприятлива макроекономічна ситуація в
Україні, яка спричинила зниження інвестиційної актив"
ності, обумовлює невідкладну потребу вжиття терміно"
вих заходів — вибору найбільш дієвих фінансово"кре"
дитних важелів та інструментів, вектор яких має бути
спрямований на фінансову стабілізацію суб'єктів госпо"
дарювання з метою стимулювання зростання економі"
ки країни за кризових умов. Ці та інші негативні тенденції
в інвестиційній сфері є наслідком системних вад (про"
блем), які можемо згрупувати за наступними ознаками
— фінансово"економічні, політико"правові, інституцій"
но"організаційні (рис. 3).
Як бачимо, найбільшою є група фінансових про"
блем, до яких можемо віднести ще й: низький рівень
капіталізації прибутків підприємств та відсутність еко"
номічних та (податкових) стимулів для майбутнього інве"
стування; розпорошування інвестиційних бюджетних
коштів — спрямування інвестиційного потенціалу при"
ватизації переважно на цілі бюджетного споживання;
наявність проблем в корпоративному секторі та неза"
хищеність прав інвесторів; низький рівень торговельної
активності на вітчизняному ринку акцій внаслідок того,
що контрольні пакети акцій належать великим власни"

ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ
Неврегульованість та невдосконаленість інвестиційного законодавства
Політична нестабільність
Непередбачуваність і непрозорість державної політики
Корумпованість та криміналізація влади
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ
Обтяжлива фіскальна та митна політика держави
Нестабільність національної грошової одиниці
Криза фінансово-банківської системи
Незбалансованість державного бюджету
Нерозвиненість фондового ринку
Низький рівень доходів підприємств та населення
Брак внутрішнього інвестування
Відтік іноземного капіталу з вітчизняних підприємств
ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ
Відсутність розвиненої мережі інституційних інвесторів
Недосконалість галузей інфраструктури інвестиційного ринку
Недостатнє висвітлення інформації про учасників інвестиційного процесу
Обтяжливість процедур реєстрації, оподаткування, ліцензування, сертифікації
підприємницької діяльності

Рис. 3. Проблеми активізації капітальних інвестицій в Україні
Джерело: складено автором самостійно.
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кам, які не зацікавлені у додаткових їх випусках; недо"
статнє висвітлення інформації про емітентів, професій"
них учасників ринку цінних паперів, ризиків стосовно
фінансових інструментів, що перешкоджає оцінці інве"
стором реальної вартості і потенціалу українських
підприємств, прийняттю ним інвестиційних рішень;
значні обсяги тіньового бізнесу як основного джерела
нелегального накопичення та вивезення капіталу та ін.
Враховуючи вищезазначене, гостро виникає не"
обхідність у пошуку дієвих інструментів зростання капі"
тальних інвестицій в економіку України в умовах кризи.
Ми вважаємо, що ключовим мають бути наступні:
— забезпечення сприятливих макрофінансових
умов реалізації інвестиційної діяльності та підвищення
ефективності державного інвестування;
— удосконалення фіскального стимулювання інве"
стиційної діяльності;
— посилення контролю за монетарними чинниками
впливу на стабільність грошової одиниці;
— забезпечення розвитку фондового ринку Украї"
ни;
— розширення обсягів і доступності кредитного за"
безпечення для реалізації інвестиційних проектів;
— удосконалення інструментів митно"тарифного
регулювання інвестиційних операцій;
— удосконалення фінансового законодавства у
сфері інвестицій;
— інтеграції вітчизняного фінансового сектору до
світових ринків капіталу та ін.

ВИСНОВОК
За сучасних умов Україна постала перед об'єктив"
ною необхідністю активізації інвестиційного процесу.
Структурне та якісне оновлення виробництва та ство"
рення ринкової інфраструктури практично повністю
відбуваються шляхом і за рахунок капітальних інвес"
тицій. Чим масштабнішими є обсяги та вищою ефек"
тивність інвестицій, тим швидшим є відтворювальний
процес, здійснюються позитивні ринкові перетворення.
З іншого боку, недостатнє інвестування веде до втрати
конкурентоспроможності національної економіки, за"
непаду основного капіталу, спаду виробництва та
збільшення собівартості продукції, що, своєю чергою,
зумовлює загострення проблеми інвестиційних ре"
сурсів, а відтак — скорочення інвестиційної активності.
У цілому розширення інвестиційних можливостей
суб'єктів господарювання має відбуватися на основі
якісного вдосконалення фінансової системи, у першу
чергу, через посилення дієвості фінансово"кредитних
важелів на зміну моделі поведінки держави та під"
приємств від споживчої до інвестиційної сприятиме не
лише стабілізації економічного розвитку, але й виведе
економіку України із кризи на новий рівень конкурен"
тоспроможності.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО
ІНСТРУМЕНТАРІЮ В НАПРЯМІ
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AN IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE TOOL IS IN DIRECTION
OF INCREASE OF PROCESSES OF THE EFFECTIVE FORMING OF INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF ECONOMIC STRUCTURES

У статті наведено обгрунтування механізму формування інвестиційної привабливості
підприємств, яке дає змогу вирішити питання створення комплексу змістовних характеристик,
що визначають достатньо високу вірогідність того, що за інших рівних умов підприємство от
римає інвестиційне фінансування.
To the article the ground of mechanism of forming of investment attractiveness of enterprises is
driven allows to decide the question of creation of complex of rich in content descriptions, that
determine high enough authenticity of that other things being equal an enterprise will get the
investment financing.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиції, інвестиційна діяльність, механізм формування
інвестиційної привабливості.
Key words: investment attractiveness, investments, investment activity, mechanism of forming of investment
attractiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

визначають потребу конструктивного удосконалення
Результати аналітичного дослідження процесів уп" існуючого управлінського інструментарію в напрямі
равління інвестиційною привабливістю надають мож" підвищення його дієвості та забезпечення процесів
ливість стверджувати про наявність низки проблем, які ефективного формування інвестиційної привабливості
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Деструктивні фактори зовнішнього середовища
Стагнація національного економічного
розвитку, розвитку територій та окремих

регіонів

Зниження темпів розвитку

виробництва

Макроекономічні

Недосконала державна політика в галузі забезпечення прозорості
господарювання та підприємництва
Відсутність дієвих інститутів
інвестиційного ринку. Недосконалість
інвестиційної інфраструктури

Висока ціна позичкових ресурсів.
Недосконалість процедур кредитного
фінансування

Інституційні

Висока конкуренція на
ринку готової продукції та
сировини. Цінові переваги
імпортних продуктів

Конкуренція на ринку сировини.
Імпортозалежність економіки по
продукції. Експортна орієнтація
рослинництва

Сильна ринкова
влада торгівельних
мереж. Зростання
витрат на збут

Мікроекономічні
Механізм формування інвестиційної привабливості підприємства
Процеси організації інвестиційної
Суб’єкти

Суб’єкти
управління

Ресурсне забезпечення

Організаційні
Відсутність каналів зв’язку,
процедур управління відносинами із
інвесторами та суб’єктами фінансового
та інвестиційного ринку
Відсутність систем управління
внутрішніми корпоративними
відносинами
Недосконалість організаційних
структур. Низька ефективність
управлінських систем

Методичне забезпечення

взаємодії

Економічні
Недосконале ресурсне забезпечення
Висока ресурсо-, трудо- та енергоємність
виробництва

Недозавантаженість основних
фондів, їх високий рівень зносу
Нарощування кредиторської
заборгованості, зниження реалізації
Низька ефективність господарської
діяльності

Поточні організаційно-економічні умови функціонування підприємств
Рис. 1. Механізм формування інвестиційної привабливості підприємств
Джерело: розроблено автором.

господарських структур, її розвитку та подальшого ренком, В. Месель"Веселяком, В. Ткаченко, М. Федо"
підвищення. Виходячи з цього, було вирішено здійсни" ровим, М. Хвесиком.
ти конструювання управлінського механізму, спрямова"
ного на формування інвестиційної привабливості МЕТА СТАТТІ
Метою статті є удосконалення процесів управління
підприємств.
інвестиційною привабливістю існуючого управлінсько"
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
го інструментарію в напрямку підвищення його дієвості
І ПУБЛІКАЦІЙ
та забезпечення процесів ефективного формування
Дослідженню питань формування та розвитку інве" інвестиційної привабливості господарських структур, її
стиційної привабливості підприємств присвячено праці розвитку та подальшого підвищення.
таких вчених як І. Бланк, А. Домадаран, В. Хобта, Л. Бат"
ченко, Г. Козаченко, В. Геєць, О. Амоша, О.Поважний, ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У Шарп, О.Шубін, В. Пономаренко, В. Гриньова. Ваго"
Покладення в основу науково"методичних основ
мий внесок в наукове обгрунтування процесів управлін" управління інвестиційною привабливістю підпри"
ня інвестиційною привабливістю підприємств зроблено ємств саме управлінського механізму пояснюється
вченими економістами аграрниками В. Андрійчуком, тим, що означений різновид конструктивного інстру"
В. Багачовим, М. Демяненком, Ю. Лупенком, П. Мака" ментарію грунтується на методах моделювання та

18

Інвестиції: практика та досвід № 21/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Засновники (акціонери)
Менеджери

Підвищення рівня
економічного
потенціалу
підприємства

Інвестиційні
посередники. Суб’єкти
інвестиційного ринку

Формування
інвестиційнопривабливого профілю
підприємства

Стратегічні та
портфельні інвестори
Кредитори
Ефективний
вихід на
інвестиційний
ринок

Процес формування інвестиційної привабливості
Ресурсне забезпечення
Інформаційноаналітичне забезпечення

Цілі

Принципи

Функції

Завдання

Організаційне
забезпечення

Рис. 2. Структура механізму формування інвестиційної привабливості підприємств
Джерело: розроблено автором.

конструювання, що дозволяє вдало враховувати ве"
ликий спектр чинників впливу, однак у той же час,
поєднувати їх дію із комплексом внутрішніх проце"
дур по вирішенню низки завдань по досягненню виз"
начених цілей. Головною перевагою управлінських
механізмів як засобів вирішення конкретних завдань
в межах господарських структур є те, що на рівні
підприємства функціонує ціла низка механізмів
різної функціональної спрямованості та ієрархічної
підпорядкованості, при цьому окремий механізм
може відігравати роль ланки в більш складному лан"
цюгу, а може бути часткою іншого механізму більш
високого рівня. Таким чином, за допомогою управл"
інського механізму можливо здійснити моделюван"
ня процедури вирішення конкретних проблем та до"
сягнення визначених цілей в межах відносно вели"
кої господарської системи, абстрагуючись від низ"
ки другорядних чинників та змінних.
Виходячи з вищевизначеного, механізм форму"
вання інвестиційної привабливості підприємств слід
визначити як систематизовану та узгоджену су"
купність заходів, дій, алгоритмів та процедур, що по"
слідовно реалізуються з метою досягнення певних
цілей, шляхом вирішення відповідних завдань на ос"
нові групи визначених принципів і методів. Основним
результатом означеного механізму є сформована
інвестиційна привабливість підприємства.
Аналітичне дослідження процесів управління
інвестиційною привабливістю підприємств надало
можливість встановити вихідні умови для конструю"
вання управлінського механізму. Означені вихідні
умови доцільно розділити на внутрішні та зовнішні,
за ознакою належності до середовища виникнення
факторів впливу. Ідентифікація вихідних умов до
конструювання та функціонування механізмів є сут"
тєвим упущенням в процесах їх розробки, що при"
пускається багатьма дослідниками.
Серед обов'язкових елементів управлінського
механізму також слід виокремити його ціль (конк"
ретний результат, що виражається в певних показ"

никах чи діапазоні їх значень), комплекс завдань
(спрямованих на досягнення мети), процедури (у т.ч.
алгоритми, заходи чи дії), суб'єкти та об'єкти меха"
нізму, методи та інструментарій, ресурсне забезпе"
чення, а також принципи (що покладаються в осно"
ву розробки та подальшого функціонування механі"
зму).
Необов'язковими, але важливими елементами уп"
равлінського механізму є контрольні (діагностичні)
системи, а також нормативний базис (правила, об"
меження, імперативи).
На рисунку 1. наведено схематичне зображен"
ня механізму формування інвестиційної привабли"
вості підприємств. Означений механізм представле"
но в укрупненому вигляді. На рисунку 1 відмічені
зв'язки із наявними деструктивними факторам зов"
нішнього середовища та поточними організаційно"
економічними умовами функціонування і розвитку
підприємств.
Деструктивні фактори зовнішнього середови"
ща, які були ідентифіковані в ході аналітичного ета"
пу дослідження, були згруповані у три блоки: мак"
роекономічний, мезоекономічний та мікроеконом"
ічний. Серед макроекономічних дестимуляторів
було визначено стагнацію національного економі"
чного розвитку, розвитку територій та окремих ре"
гіонів.
До складу інституційних факторів деструктивно"
го впливу, що потребують врахування в процесі кон"
струювання та функціонування механізму формуван"
ня інвестиційної привабливості підприємств слід
віднести: недосконалу державну політику в галузі за"
безпечення прозорості господарювання та підприє"
мництва; відсутність дієвих інститутів інвестиційно"
го ринку і недосконалість інвестиційної інфраструк"
тури; високу ціну позичкових ресурсів та недоско"
налість процедур кредитного фінансування під"
приємств. Означені фактори діють в межах інститутів
фінансового і інвестиційного ринків та є стримую"
чими за своїми ознаками. Недосконалість держав"
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ної економічної політики проявляється у тому, що
більшість з господарюючих структур, особливо в
сфері виробництва, приховують частину комерцій"
них операцій, практикують невиконання податкових
зобов'язань та забезпечують тіньову зайнятість. У
підсумку, підприємства не можуть публічно проде"
монструвати реальні грошові потоки, що формують"
ся, розподіляються та перерозподіляються в межах
їх господарських структур. Як наслідок, унеможлив"
люється повномасштабний вихід на відкриті ринки
капіталу та залучення портфельних інвесторів для
міноритарних акціонерів чи дрібних позичальників,
що пояснюється недостатньою прозорістю та відпо"
відно високою ризикованістю бізнесу означених
підприємств.
Група мікроекономічних факторів деструктивно"
го впливу пояснюється глобалізацією економіки і
відкритістю ринків національних економік. Значні
імпортні потоки готових харчових продуктів та по"
луфабрикатів завдають значного конкурентного
впливу на стан національних ринкових процесів.
Більшість українських товаровиробників та перероб"
ників зіштовхнулися із висококонкурентоспромож"
ними імпортними товарами, які за ціною та якістю
часто виграють у ринковій боротьбі. Значного дест"
руктивного впливу також завдають торгівельні ме"
режі, які закладають значні цінові премії та практи"
кують отримання продукції підприємств під реаліза"
цію на умовах товарного кредиту.
Поточні організаційно"економічні умови функц"
іонування та розвитку підприємств, потребують вра"
хування та визначення у якості вихідних параметрів
розробки механізму формування інвестиційної при"
вабливості.
Серед організаційних умов слід виокремити: від"
сутність каналів зв'язку, процедур управління відно"
синами із інвесторами і суб'єктами фінансового та
інвестиційного ринку; відсутність систем управління
внутрішніми корпоративними відносинами. Означені
умови у підсумку обумовлюють недосконалість
організаційних структур підприємств, а також низь"
ку ефективність їх управлінських систем. Вищеок"
реслені умови обумовлюються низьким рівнем роз"
витку корпоративних відносин в підприємницькому
секторі та недостатністю професійного менеджмен"
ту осіб, що приймають стратегічні, тактичні та опе"
ративні рішення.
Іншим важливим питанням є застарілість вироб"
ничої бази підприємств, яка характеризується ви"
соким рівнем її зносу. Наслідком цього є неефек"
тивність виробничих процесів та надмірне спожи"
вання матеріальних, енергетичних та трудових ре"
сурсів.
Механізм формування інвестиційної привабли"
вості підприємств, який функціонує під впливом
деструктивних факторів зовнішнього середовища
та поточних організаційно"економічних умов фун"
кціонування та розвитку підприємств складається
з суб'єктів управління, процесів формування інве"
стиційної привабливості, які здійснюються з вико"
ристанням ресурсного та методичного забезпечен"
ня, а також зв'язків із суб'єктами взаємодії. Струк"
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туру означеного механізму формування інвести"
ційної привабливості підприємств наведено на ри"
сунку 2.
Цілями механізму є: формування високого потен"
ціалу підприємства до залучення інвестиційних ре"
сурсів; створення умов для ефективного використан"
ня інвестицій та генерації надлишкових значень еко"
номічного прибутку. Виходячи зі змісту означених
цілей, завданнями механізму є: підвищення ефектив"
ності виробничо"господарської системи підприєм"
ства; формування потенціалу зростання та розвитку
підприємства; створення адекватного дійсності та
прив аблив ого для інве сту ва ння уя в ле ння про
підприємство з боку потенційних інвесторів; нала"
годження стійких відносин із представниками інвес"
тиційної спільноти; обгрунтування умов виходу
підприємства на інвестиційний ринок.
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SALARY AS AN IMPORTANT FACTOR OF REALIZATION OF INVESTMENTXINNOVATIVE
MODEL OF DEVELOPMENT

У статті розглянуто основні функції заробітної плати на ринку праці. Доведено, що заробітна
плата, окрім таких основних функцій як: відтворювальна, стимулююча, регулююча, соціальна,
формування та збалансованості платоспроможної ємності національного ринку, має викону
вати ще структурну та захисну. Виокремлено основні чинники впливу на рівень заробітної пла
ти та запропонована їх класифікація, що сприятиме визначенню основних напрямів стабілізації
ситуації з оплатою праці в країні.
The article describes the main functions of wages in the labor market. It is proved that wages,
apart from its basic functions as: reproductive, stimulating, regulatory, social, formation and solvent
capacity equilibrium of the national market, should perform as well structural and protective function.
The major factors of influence on the level of wages was pointed out and offered their classification,
which will contribute to the definition of the main directions of the stabilization of the situation with
the remuneration of labour in the country.

Ключові слова: заробітна плата, оплата праці, функції заробітної плати.
Key words: wages, the remuneration of labour, functions wages.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Заробітна плата — одна з найважливіших та най"
складніших соціально"економічних категорій. Для
більшості членів суспільства вона є основою їх благо"
получчя. Висока оплата праці — це гарантія мотивації
трудової діяльності, підвищення ролі праці, зниження
соціальної напруги в суспільстві.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам оплати праці, мотивації трудової діяль"
ності присвячено багато праць провідних українських
вчених: С. Бандура, З. Бараник, Д. Богині, О. Грішно"
вої, А. Калини, А. Колота, Е. Лібанової, Л. Лісогор, Н. Лу"
к'янченко та багато інших.

21

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Регулююча

Відтворювальна

Засіб розподілу і
перерозподілу робочої сили
за видами економічної
діяльності, територією, за
рівнем кваліфікації,
спеціалізації та якості

Засіб відтворення умов для
реалізації та підтримки
фізичного, професійнокваліфікаційного та
духовного потенціалу
населення

Соціальна

Функції
заробітної
плати

Стимулююча
Засіб впливу заробітної
плати на кількісні та якісні
результати праці

Засіб забезпечення
соціальної справедливості,
обмеження або
стримування розвитку
економічних та інших форм

Структурна
Формування та збалансованості платоспроможної
ємності національного ринку

Засіб узгодження
платоспроможного попиту
населення з товарною
пропозицією

Захисна
Засіб захисту
національного
ринку та
інтересів різних
соціальних груп
населення

Засіб забезпечення
прогресивних структурних
зрушень, що гарантують
більш високий
технологічний рівень
суспільного виробництва в
його регіональному та
галузевому розподілах

Рис. 1. Функції заробітної плати в ринковій економіці
Розроблено автором.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині українське законодавство приділяє значну
увагу питанням оплати праці. Заробітна плата — най"
важливіший якісний показник економічного господа"
рювання. Її рівень залежить від наступних макроеко"
номічних показників: обсягу виробленої галузями
продукції; співвідношення між проміжним споживан"
ням виробленої галузями продукції і доданою до неї
вартістю або валовим внутрішнім продуктом (ВВП);
розподілу ВВП на оплату праці, непрямі податки, суб"
сидії та валовий прибуток; чисельності населення та
його активної частини, що задіяна в економіці [1, с.
92].
Формуючи платоспроможний попит населення,
заробітна плата визначає динаміку розвитку еконо"
міки країни. Вона нерозривно пов'язана з економі"
чною активністю населення. В першу чергу, вона
стимулює виробництво товарів широкого споживан"
ня.
Як найважливіша соціально"економічна категорія
заробітна плата має виконувати такі основні функції:
відтворювальну, стимулюючу, регулюючу, соціальну,
функцію формування та збалансованості платоспро"
можної ємності національного ринку. Ці функції розг"
лядались багатьма вченими [2; 3; 4].
Відтворювальна функція — засіб відтворення умов
для реалізації та підтримки фізичного, професійно"ква"
ліфікаційного та духовного потенціалу населення. В її
реалізації зацікавлені більш за все наймані працівники і
вона пов'язана з особливостями державного регулюван"
ня заробітної плати, тобто встановленням державою га"
рантованого мінімуму заробітної плати та прожитково"
го мінімуму.
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Стимулююча — засіб впливу заробітної плати на
кількісні та якісні результати праці, тобто полягає у
встановленні залежності розміру заробітної плати від
особистого вкладу працівника та результатів діяль"
ності всього колективу підприємства. Найбільш заці"
кавленою стороною в реалізації цієї функції є робото"
давець, оскільки це дає йому змогу мати очікуваний
прибуток, але для цього необхідне запровадження на
підприємствах ефективних систем оплати та премію"
вання праці.
Фактори, від яких залежить стимулююча роль за"
робітної плати, можна поділити на дві групи: внутрішні і
зовнішні.
До внутрішніх відноситься організація заробітної
плати — це її побудова, забезпечення взаємозв'язку
кількості та якості праці з її розмірами, а також су"
купність складових елементів (нормування, тарифна
система, премії, доплати і надбавки).
До зовнішніх факторів можна віднести: перетво"
рення системи управління, організаційних структур
виробництва, правових основ и норм господарю"
вання, відповідність попиту і пропозиції на товари
та послуги, усунення нетрудових доходів і т.д. [4,
с. 195].
Регулююча функція — засіб розподілу і перероз"
поділу робочої сили за видами економічної діяль"
ності, за рівнем кваліфікації, спеціалізації та якості
робочої сили. Вона вирішує проблеми регулювання
вартості робочої сили на ринку праці в залежності від
її попиту та пропозиції і розподілу трудових ресурсів
за регіонами, галузями, підприємствами з урахуван"
ням ринкової кон'юнктури. В повноцінному функціо"
нуванні ринку праці найбільш зацікавлені державні
органи.

Інвестиції: практика та досвід № 21/2015
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Чинники впливу на рівень заробітної плати

Зовнішні

глобалізація та економічна
інтернаціоналізація економіки,
посилення конкуренції

міжнародний розподіл праці,
поглиблення спеціалізації праці

Внутрішні

Політико-інституційні

Економічні

Організаційні

Соціальні

політика державного
регулювання
заробітної плати

стратегічний
розвиток країни

структурна перебудова

демографічна
ситуація

нормативно-правова
база оплати праці
політична стабільність

економічна ситуація в світі

розвиток
підприємництва, малого
бізнесу, самостійної
зайнятості

охорона довкілля

інноваційна та
інвестиційна
політика країни
монетарна
політика
бюджетна
політика
фіскальна
політика
продуктивність
праці

Результати праці та господарської діяльності підприємства

науково-технічний
рівень виробництва

соціальна політика

приватизація власності

розвиток
соціального
партнерства

зміст, характер і умови
праці
організаційна культура
підприємства, кадрова
політика, система
оплати праці

взаємовідносини
найманих
працівників і
роботодавців
освітньокваліфікаційний
рівень робочої сили

Рівень життя населення

Рис. 2. Класифікація чинників впливу на рівень заробітної плати
Розроблено автором.

Соціальна функція — засіб забезпечення соціаль"
ної справедливості, обмеження або стримування роз"
витку економічних та інших форм нерівностей.
Функція формування та збалансованості платосп"
роможної ємності національного ринку — засіб узгод"
ження платоспроможного попиту населення з товарною
пропозицією. Оскільки платоспроможний попит фор"
мується під дією двох основних чинників — потреб та
доходів суспільства, то за допомогою заробітної плати
встановлюються необхідні пропорції між товарним по"
питом та пропозицією.
Доцільно виокремити ще такі дві функції заробіт"
ної плати: структурну та захисну (рис. 1).
Сутність структурної функції заробітної плати
полягає у забезпеченні прогресивних структурних
зрушень, що гарантують більш високий технологі"
чний рівень суспільного виробництва. За рахунок
макроекономічних змін відбувається переструкту"
ризація зайнятості, спостерігається рух робочої
сили у високооплачувані галузі (фінансова діяль"
ність, управління, торгівля). Відбувається інтенсив"
не вивільнення робочої сили на користь науко"
містких виробництв, соціально"орієнтованих видів
діяльності, галузей, які працюють на споживчий
ринок.
Захисна функції — засіб захисту національного
ринку та інтересів різних соціальних груп населення.
Роль захисної функції — забезпечити високу вартість
робочої сили, що сприятиме збереженню національних
ресурсів праці країни.
Тобто, заробітна плата багатофункціональна. Всі ці
функції дають можливість зрозуміти сутність заробіт"
ної плати та проблеми, які виникають в процесі удоско"
налення оплати праці.

Зазначимо, що в сучасних умовах заробітна пла"
та не виконує повною мірою жодної функції. Так, для
підвищення стимулюючої функції в Україні необхід"
но задіяти такі фактори впливу як: інвестиційна та
інноваційна діяльність, розвиток підприємництва, са"
мостійної зайнятості та інші. Це сприятиме зростан"
ню продуктивності економіки, перегляду життєвих
стандартів населення країни у відповідності соціаль"
ним стандартам, зазначеним у Європейській соці"
альній хартії.
Багато років заробітна плата підтримувалась на
низькому рівні, що не сприяє зацікавленості працівників
у досягненні високих кінцевих результатів праці.
Використовуючи дешеву робочу силу, підприємці не
зацікавлені підвищувати продуктивність праці, вклада"
ючи кошти в оновлення виробничих фондів та розвиток
персоналу. Дешева робоча сила зумовлює не лише низь"
кий рівень продуктивності праці, але і низьку якість про"
дукції, і в зв'язку з цим її неконкурентоздатність. Низь"
кий рівень заробітної плати є основною причиною зро"
стання прихованого безробіття і значного падіння пла"
тоспроможного попиту населення. Низький рівень за"
робітної плати є однією з найголовніших причин трива"
лого перебування економіки України у кризовому стані
[2].
За умов низької заробітної плати неможливе гли"
боке реформування податкової системи, принципова
зміна надходжень до бюджету. Від рівня зарплати за"
лежать і пенсії. Низька заробітна плата сприяє також
поширенню незареєстрованої економіки [5].
Так, для підвищення стимулюючої функції в Україні
необхідно задіяти такі фактори впливу, як: інвестицій"
на та інноваційна діяльність, розвиток підприємництва,
самостійної зайнятості та інші. Це сприятиме зростан"
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ню продуктивності економіки, перегляду життєвих стан"
дартів населення країни у відповідності світовим соці"
альним стандартам, зазначеним у Європейській со"
ціальній хартії.
У сучасних умовах на рівень заробітної плати
впливають багато чинників. Основні з них поділяють"
ся на 2 групи: зовнішні і внутрішні (рис. 2).
До зовнішніх відносяться чинники, які опосеред"
ковано впливають на вибір стратегії формування
такої системи оплати праці в країні, що наблизить її
до сучасних європейських стандартів майбутньої
соціальної моделі держави загального добробуту.
До них відносяться: глобалізація та економічна
інтернаціоналізація економіки; посилення конку"
ренції; міжнародний розподіл праці, поглиблення
спеціалізації праці; економічна ситуація в світі.
До внутрішніх чинників відносяться такі, що
сприяють впровадженню системи оплати праці в
країні, районах, регіонах, підприємствах відповідно
до стану та розвитку економіки країни, що стане
підставою для її успішного функціонування та покра"
щення ситуації на ринку праці.
Внутрішні чинники класифікуються на 4 групи:
політико"інституційні, економічні, організаційні та
соціальні.
До політико"інституційних чинників відносяться:
політика державного регулювання заробітної плати;
нормативно"правова база оплати праці; політична
стабільність; розвиток підприємництва, малого
бізнесу, самостійної зайнятості тощо; охорона дов"
кілля.
Економічні чинники пов'язані з розвитком про"
дуктивних сил в країні, економічних районах, регіо"
нах. До економічних відносяться: стратегічний роз"
виток країни; інвестиційна та інноваційна політика
країни; монетарна, бюджетна та фіскальна політи"
ки; продуктивність праці (з одного боку, зростання
продуктивності праці дозволяє забезпечити підви"
щення рівня заробітної плати, а з іншого — висока
заробітна плата сприяє зростанню продуктивності
праці).
До організаційних слід віднести: структурну пе"
ребудову (галузеві зміни); науково"технічний рі"
вень виробництва; приватизацію власності; зміст,
характер і умови праці; організаційну культуру
підприємства, кадрову політику, систему оплати
праці.
До соціальних чинників належать: демографіч"
на ситуація; соціальна політика; розвиток соціаль"
ного партнерства; взаємовідносини найманих пра"
цівників і роботодавців; освітньо"кваліфікаційний
рівень робочої сили.
Запропонована класифікація чинників сприяє ви"
значенню основних напрямків стабілізації ситуації з
оплатою праці в країні.
Головним завданням державної політики є по"
дальше реформування системи оплати праці, підви"
щення рівня заробітної плати, що дозволить відро"
дити її основні функції та сприятиме зростанню тру"
дової мотивації. Державна політика в організації
оплати праці в Україні забезпечується на основі За"
кону України "Про оплату праці", згідно якому дер"
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жава регулює оплату праці на підприємствах усіх
форм власності та господарювання шляхом вста"
новлення основних державних соціальних гарантій,
умов та розмірів оплати праці на підприємствах
(організаціях) державної і комунальної форм влас"
ності, їх керівництва, оподаткування доходів пра"
цівників тощо.

ВИСНОВКИ
Заробітна плата є не лише індикатором, що виз"
начає загальний життєвий рівень працівників. Від її
стану та форм реалізації залежить розвиток еконо"
міки взагалі. Тому, окрім таких основних функцій,
як: відтворювальна, стимулююча, регулююча, соц"
іальна, формування та збалансованості платоспро"
можної ємності національного ринку, має виконува"
ти ще структурну та захисну, які сприяють забезпе"
ченню прогресивних структурних зрушень в еко"
номіці та забезпечують зростання вартості робочої
сили. Запропонована класифікація чинників впливу
на рівень заробітної плати, від дії яких залежать ре"
зультати праці та господарської діяльності підпри"
ємств, рівень життя населення, сприятиме визначен"
ню основних шляхів стабілізації ситуації з оплатою
праці в країні.
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IMPROVING COST EFFECTIVENESS OF INVESTMENTS IN ENERGY EFFICIENCY PROGRAMS
Проаналізовано склад програм енергозбереження об'єктів муніципальної сфери як крупних
споживачів теплової енергії. Показано, що ефект інвестицій в програми енергозбереження
залежить від розміру капіталовкладень, в той час як терміни окупності та питомі капіталовкла
дення на економію одиниці теплової енергії при різному складі заходів у програмах енергозбе
реження змінюються несуттєво. Розглянуто класифікацію проектів підвищення енергоефек
тивності за ознакою відношення один до одного та показано доцільність формування ефектив
ної програми енергозбереження за принципом добору певної комбінації незалежних, альтер
нативних та взаємодоповнюючих проектів та їх одночасної реалізації. Запропоновано форму
вати ефективну програму енергозбереження з допомогою оптимізації за критерієм максималь
ної чистої приведеної вартості з урахуванням вибору найбільш ефективних проектів поміж аль
тернативних варіантів.
Components of energysaving programs of municipal areas as large consumers of heat energy
are analyzed. It is shown that the effect of investments in energy efficiency programs depends on
the size of investment, while the payback period and investments per unit of heat energy savings
with different composition measures of energy conservation programs vary significantly.
Classification of energy efficiency projects on grounds related to each other and expediency of an
effective energy efficiency program formation selection on the basis of a combination of independent,
alternative and complementary projects and their simultaneous implementation is considered. A
formation of effective energy conservation program through optimization the criterion of maximum
net present value considering selecting the most effective projects among alternatives is offered.
Ключові слова: програма енергозбереження, енергоефективність, інвестиції, чиста приведена
вартість.
Key words: program of energy conservation, energy efficiency, investment, net present value.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Неефективність використання паливно"енергетич"
них ресурсів, недостатні темпи диверсифікації джерел
їх постачання та відсутність активної політики енергоз"
береження є певними загрозами економічної безпеки
країни [6, с. 236] і заважають впровадженню соціально
орієнтованої та структурно"інноваційної моделі еконо"
мічного розвитку країни.
За умов значного підвищення тарифів на енергоносії
раціональне використання енергетичних ресурсів є пи"
танням загальнодержавного значення. Для України це
стратегічна проблема, адже у розрахунку на 1 м2 загаль"
ної площі будинку витрачається в 1,5—3 рази більше
енергоресурсів порівняно з іншими країнами [3, с. 15].
Міжнародна співпраця сприяє розвитку енергозбере"
ження в Україні, але досвід країн Західної Європи й

Америки не враховує повною мірою українські сучасні
економічні і енергетичні реалії, а саме: наслідки госпо"
дарювання у попередні роки, особливості наявної за"
будови, темпи розвитку ринку матеріалів й технологій,
які зумовлюють надвисокі терміни окупності енерго"
зберігаючих заходів на рівні 10—15 років.
Існуючі в Україні програми підтримки енергозбере"
ження, а це 7 кредитних програм, 27 грантових програм
та програм технічної допомоги та 4 державні програми
підтримки [5] сприяють впровадженню енергозбере"
ження, реконструкції або реновації існуючих будівель,
проте актуальність пошуку шляхів підвищення ефектив"
ності інвестицій в енергозберігаючі заходи та залучен"
ня інвесторів у цей сектор залишається високою, оскіль"
ки в Україні з 2008 по 2011 рр. за програмами підтрим"
ки енергозбереження в муніципальній сфері розгляда"
лося 987 проектів, з них реалізовано лише 37, проти
19000 розглянутих та реалізованих проектів у Чехії за
той самий час [8, с.10].
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Інвестиції, інвестиційна та інноваційна діяльність з
урахуванням особливостей української економіки та
тенденцій її розвитку є об'єктами аналізу відомих вітчиз"
няних вчених Амоші О. [1], Гейця В. [9], Ільяшенка С.
[4], Носової О. [7] та багатьох інших.
При оптимізації інвестиційних програм зазвичай
розглядають часову та просторову оптимізацію інвес"
тицій, які дозволяють отримати максимальний прибуток
в умовах обмежених інвестиційних коштів. Проте сто"
совно реалізації енергозберігаючих програм можна за"
уважити: якщо початок реалізації будь"якого проекту у
складі програми буде відкладено до наступного часо"
вого проміжку планового періоду її виконання, то чис"
тий, зведений до початку планового періоду, прибуток
цього проекту зменшується як за рахунок дисконтуван"
ня, так і через те, що за певний визначений час кумуля"
тивна сума економії енергоресурсів є значно меншою
[2, с. 99].
Досягти зниження потреби в інвестиціях в енергоз"
береження не представляється можливим, оскільки за"
стосування більш дешевих матеріалів та обладнання
зазвичай призводить до недоотримання економічного
ефекту, як і вибіркова реалізація енергозберігаючих
заходів з пакету або програми. Таким чином, доцільним
є стимулювання комплексного підходу до енергозбере"
ження, тобто одночасної реалізації заходів з підвищен"
ня енергоефективності. Так, наприклад, програма "Зе"
лені заощадження" стимулювання енергозбереження в
муніципальних та житлово"комунальних будівлях Чехії
передбачає надбавку до субсидії за поєднання заходів
різних напрямів підтримки [8, с. 5]. За цією програмою
можна отримати фіксовану суму коштів з розрахунку
на 1 м2 площі будівлі, якщо досягнуто зниження річно"
го споживання енергії на 20% при опаленні приміщен"
ня. Збільшується обсяг субсидування при 30% зменшен"
ня витрат енергії, та ще при досягненні 40% скорочен"
ня, за умови обмеження річного споживання енергії на
опалення приміщення до 70 кВт·год/м2 за рік. Практич"
но обсяг допомоги, що надається в рамках програми,
дозволяє покрити в середньому 30—60% загальної вар"
тості реалізації проекту [8, с. 6].
Таким чином, залишається відкритим питання щодо
принципів поєднання енергозберігаючих заходів у па"
кети або програми енергозбереження, що сприятимуть
підвищенню економічної ефективності інвестицій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Заходи, спрямовані на енергозбереження, повинні
впроваджуватися в першу чергу в житлово"комунальних
та будівлях муніципальної сфери, оскільки це дозволяє
значно заощадити кошти населення та бюджету місце"
вих органів влади, ефективним для зменшення викидів
в атмосферу, зміцнення незалежності усієї країни від
імпорту природного газу та нафти, економії енергоре"
сурсів та бюджетних коштів.
На регіональному і муніципальному рівнях найбіль"
шими бюджетними споживачами теплової енергії є за"
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клади охорони здоров'я. У системах опалення цих
закладів технічний потенціал енергозбереження стано"
вить 80 % [3, с. 4], а витрати на оплату послуг теплопо"
стачання зростають щороку. Основною причиною цьо"
го є значні темпи росту вартості природного газу як ба"
зового палива, що використовується для виробництва
теплової енергії.
Для реалізації потенціалу енергозбереження в за"
кладах бюджетної сфери міста Запоріжжя розроблена
бюджетна інвестиційна програма "Термомодернізація
будівель департаменту охорони здоров'я Запорізької
міської ради на 2015—2025 роки" [3], в якій запропо"
новані заходи для зниження потреб в енергоресурсах
на опалення та електропостачання. Метою програми є
зменшення споживання теплової енергії закладами бюд"
жетної сфери в результаті впровадження заходів з ком"
плексної термомодернізації будівель та скорочення ви"
датків з міського бюджету на теплопостачання будівель
установ бюджетної сфери за рахунок модернізації сис"
тем теплопостачання будівель шляхом переведення на
сучасні автономні джерела на основі відновлювальних
видів палива та енергії.
Аналіз звітів з енергетичного аудиту закладів охо"
рони здоров'я міста Запоріжжя показав, що заходи зни"
ження потреб в енергоресурсах на опалення у закла"
дах охорони здоров'я згруповані по двом пакетам в за"
лежності від розміру капіталовкладень та очікуваної
економії теплової енергії. Пакети №1 зазвичай містять
часткову модернізацію системи опалення, заміну вікон
та балконних блоків та часткову модернізацію системи
внутрішнього освітлення. Терміни окупності для 8 за"
кладів департаменту охорони здоров'я Запорізької
міської ради за [3] становлять 8—11 років. Пакети №2
складаються з таких заходів як комплексна модерніза"
ція системи опалення, фасаду, дахового та підвального
перекриттів, часткова модернізація системи вентиляції
та внутрішнього освітлення, заміна вікон та балконних
блоків. Терміни окупності пакетів №2 для тих самих за"
кладів становлять 10—15 років.
Отже, ефективність пакетів у вигляді терміну окуп"
ності та питомі капіталовкладення на економію 1 кВт год
або Гкал теплової енергії відрізняються несуттєво, і
відтак основною причиною недостатньо швидкого зни"
ження витрат на паливно"енергетичні ресурси є обме"
жені фінансові можливості. Всі заходи спрямовані на
зниження обсягів споживання теплової енергії, проте
недостатню увагу приділено заходам щодо заміни дже"
рел енергопостачання, мета яких знизити собівартість
виробництва теплової енергії для даних суб'єктів гос"
подарювання. Комплексний підхід до вирішення питань
щодо ефективності процесів виробництва та споживан"
ня енергетичних ресурсів сприятиме не тільки більш
повній реалізації потенціалу енергозбереження, але й
підвищенню економічної ефективності інвестицій в
енергоефективність.
Згідно з методикою розрахунку ефективності інве"
стиційних проектів, в якості основного показника ефек"
тивності одного проекту або певної їх кількості (пакету
або програми) рекомендується використовувати чистий
поточний (зведений до початку життєвого циклу) при"
буток інвестиційного проекту (NPV), який є абсолютною
величиною й відображає масштаби отриманого дохо"
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ду. Термін окупності інвестицій, внутрішня норма рен"
табельності, індекс доходності тощо при цьому вико"
ристовують у якості додаткових критеріїв. Попередня
оцінка економічної ефективності кожного енергозбер"
ігаючого заходу може відбуватись на основі порівнян"
ня питомих капітальних вкладень для економії одиниці
енергоресурсів з діючими тарифами.
Максимальне збільшення чистого приведеного при"
бутку програм енергозбереження досягається, коли
початок реалізації всіх незалежних енергозберігаючих
заходів у складі програми, а особливо найбільш перс"
пективних, а відтак і найбільш витратних, співпадає з
початком реалізації самої програми енергозбереження
[2, с. 99]. Отже, підвищенню ефективності інвестицій в
енергозбереження сприятимуть обгрунтовано підібрані
підходи до формування програм енергозбереження
суб'єктів господарської діяльності.
Для пояснення принципу складання ефективної про"
грами енергозбереження розглянемо класифікацію
проектів підвищення енергоефективності за відношен"
ням один до одного:
— незалежні, які допускають одночасне та розділь"
не здійснення, причому характеристики їх реалізації не
впливають друг на друга;
— взаємовиключні, що не допускають одночасної
реалізації, тобто з сукупності альтернативних проектів
може бути здійснений тільки один;
— взаємодоповнюючі, реалізація яких може відбу"
ватися лише спільно.
Програму енергозбереження суб'єктів господарсь"
кої діяльності доцільно складати з певного ряду неза"
лежних проектів підвищення енергоефективності. Так,
прикладами таких проектів для більшості об'єктів муні"
ципального сектору можуть бути енергозбереження в
системах освітлення, водопостачання, теплопостачан"
ня. Кожний з незалежних проектів має бути обгрунто"
вано обраний серед альтернативних. На практиці такі
проекти часто виконують одну і ту саму функцію, їх при"
кладами в свою чергу для системи теплопостачання
можуть стати встановлення твердопаливного котла, що
використовує місцеві види палива, електричне опален"
ня із застосування диференційованих за часом доби
тарифів на електричну енергію або інше теплогенерую"
че обладнання. Характеристики обраного найбільш
ефективного альтернативного проекту бажано покра"
щити за рахунок таких проектів, як утеплення зовнішніх
огороджуючих конструкцій, встановлення обладнання
для регулювання теплового потоку в залежності від тем"
ператури зовнішнього повітря та терморегуляторів без"
посередньо на опалювальних приладах та інші.
Останні перелічені проекти в окремих випадках мож"
на розглядати як незалежні, проте в програмі енергоз"
береження всупереч наведеному вище визначенню не"
залежних проектів їх реалізація може відбуватися як
спільно, так і окремо, але результат впровадження де"
кількох не відповідає сумі ефектів від їх реалізації нарізно,
і зазвичай збільшується. Отже, за класифікаційною оз"
накою при виконанні їх в програмі енергозбереження
вони є взаємодоповнюючими проектами, реалізація яких
може відбуватися лише спільно. Таким чином, вибіркова
реалізація проектів з програми енергозбереження або з
пакету і призводить до зниження отриманого економіч"

ного ефекту, що пояснює стимулювання комплексного
підходу до енергозбереження [8, с. 5].
Розглянемо формування ефективної програми
енергозбереження суб'єктів господарської діяльності з
незалежних проектів у вигляді задачі просторової опти"
мізації:
n

NPV ПЕЗ = ∑ NPVi → max

(1).

i =1

Можливість вибору кращої альтернативи предста"
вимо наступним чином:
m

NPVi = ∑ NPVij ⋅ X ij

(2);

j =1

m

∑ X ij = 1

(3),

j =1

де NPVi — чиста приведена вартість і"го проекту з п
у складі програми енергозбереження, грн.;
NPVij — чиста приведена вартість і"го проекту при
реалізації j"ої альтернативи з т, грн.;
Xij — умовна змінна, що відображає реалізацію j"ої
альтернативи і"го проекту, приймає значення "1" при
виборі альтернативи та "0" при відмові від неї.
Чисту приведену вартість і"го проекту визначаємо
за формулою спрощеного розрахунку при постійному
річному грошовому потоці, який можна отримати при
компенсації щорічного зростання тарифів на енергоре"
сурси рівнем реальної інфляції:
(4),
NPVi = CFi ⋅ α Tі − I 0i
де CFi — щорічні грошові потоки, грн.;
αTі — дисконтуючий множник, в.о.;

α Tі =

1 − (1 + α ) −Ті

(5),
α
де α — ставка дисконту, в.о.;
Ті — життєвий цикл і'го проекту, років;
І0і — початкові капітальні витрати, грн.
Грошові потоки при впровадженні ефективного
джерела енергозабезпечення розраховуються за фор"
мулою:
(6),
CFi = Qбаз ⋅ (CТбаз − CTі )
де Qбаз — обсяг споживання теплової енергії, Гкал
або кВт.год;
СТбаз, СТі — собівартість теплової енергії базова та
при реалізації і"го проекту впровадження ефективного
джерела енергозабезпечення підприємства відповідно,
грн./Гкал або грн./ кВт.год.
Грошові потоки при впровадженні заходів, що спри"
яють зниженню обсягів споживання теплової енергії
CFi = CТ ⋅ (Qбаз − ΔQі ) (7),
де ΔQi — економія теплової енергії внаслідок реал"
ізації і"го енергозберігаючого проекту, Гкал або
кВт.год.
Грошові потоки програми енергозбереження під"
приємства з п заходів, серед яких такі, що сприяють
зниженню обсягів споживання теплової енергії, та впро"
вадження ефективного джерела енергозабезпечення, і
для кожного і"го заходу можуть бути запропоновані т
альтернатив:
п m

п m

і =1 j =1

і =1 j =1

CFПЕЗ = ∑ ∑ (CTij ⋅ X ij ) ⋅ (Qбаз − ∑ ∑ (ΔQіj ⋅ X ij ))

(8).
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вигляді задачі лінійної оптимізації матиме вигляд:
6. Модернізація суспільного сектору економіки в
умовах глобальних змін: монографія / За ред. д"ра
п m
п m
⎧
1 − (1 + α ) −Ті
екон. н., проф. А.Ф. Мельник. — Тернопіль: ТНЕУ, "Еко"
−
⎪ NPVПЕЗ = ∑ ∑ (CTij ⋅ X ij ) ⋅ (Qбаз − ∑ ∑ (ΔQіj ⋅ X ij )) ⋅
α
=
=
=
=
і
1
j
1
і
1
j
1
⎪
номічна думка". — 2009 — 528 с.
⎪⎪ п m
7. Носова О. Инвестиционные перспективы Украи"
(
І
X
)
max;
−
⋅
→
⎨ ∑ ∑ 0 ij ij
(9).
⎪ і =1 j =1
ны: экономико"правовая модель": монографія / О. Но"
⎪m
сова. — К.: LAP LAMBERT Academic Publishing. — 2014.
⎪ ∑ X ij = 1;
⎩⎪ j =1
— 316с.
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центр
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2012.
— 10 с.
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та
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ного значення чистої приведеної вартості всієї сукупності
В.М.
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[та
ін.].
—
К.:
НВЦ
НБУВ,
2009. — 687 с.
енергозберігаючих проектів у складі програми.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Запропонована просторова оптимізація інвестицій
для об'єктів муніципальної сфери як крупних споживачів
теплової енергії за принципом добору певної комбінації
незалежних, альтернативних та взаємодоповнюючих
проектів та їх одночасної реалізації сприятиме:
— підвищенню економічної ефективності інвестицій
у програми енергозбереження.
— підвищенню функціональної ефективності дер"
жавного бюджету та свободи виконавців бюджетних
програм в обмін на підвищення їхньої відповідальності
за отримані результати;
— сприятиме реалізації стратегічних цілей еконо"
мічного і соціального розвитку України щодо утвер"
дження європейських принципів та механізмів соціаль"
но орієнтованої моделі економічного розвитку.
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PROSPECTS OF SIGNING REGIONAL TRADE AGREEMENTS IN NORTHXEASTERN ASIA
AND THEIR POTENTIAL ECONOMIC EFFECTS: ASPECTS OF NEOXDEPENDENCY
IN THE CONTEXT OF NEW REGIONALISM
У статті досліджується процес укладання Угоди про вільну торгівлю між КНР, Японією і Південною
Кореєю, що стало реакцією на дію тих самих рушійних сил, що провокували створення решти пре
ференційних торговельних угод, які спричинили переворот у системі світової торгівлі. В статі розг
лядаються специфічні характерні риси господарської діяльності КНР, Японії і Південної Кореєї, які
мають багато рис, іманентних для природних торговельних партнерів. Останні, виступаючи не
від'ємною частиною азійських виробничих і постачальних мереж, різною мірою демонструють праг
нення вийти за межі торгівлі та вжити заходи для поглиблення інтеграції, що провокує ефекти дом
іно різних переговорів у рамках зон вільної торгівлі, які зараз ведуться як на регіональному, так і на
міжрегіональному рівні.
The study is devoted to the process of signing Free Trade Agreement between China, Japan and South
Korea, which was a response on the driving forces triggering creation of the rest of Preferential Trade
Agreements that caused the revolution in the global trade system. The analysis covers peculiarities of
economic activities in China, Japan and South Korea, which have many features immanent in the natural
trade partners. The latter, acting as an integral part of the Asian production and supply chains,
demonstrate, in a varying extent, the striving to go beyond the boundaries of trade and take measures for
deepening the integration, which trigger "domino effect" of various negotiations in the framework of Free
Trade Zone, being held now both at regional and crossregional level.

Ключові слова: неозалежність, глобалізація, новий регіоналізм, преференційні торговельні угоди, тор'
говельні партнери, виробничі і постачальні мережі.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

чної політики, функціонуючи як координаційний та захис"
ний механізм в широкому діапазоні політик. З огляду на
це, мета нашого дослідження полягає в аналізі особли"
востей використання РТУ з точки зору результативності
Економічне співробітництво, приймаючи інтеграційні їхнього застосування в якості інструменту неозалежності
форми, трансформується в укладання регіональних тор" в Північній Азії.
говельних угод із введенням режимів преференційної або
вільної торгівлі. Саме з цих причин, міжкраїнові кількісні АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
дослідження з питань міжнародної співпраці на рівні еко" І ПУБЛІКАЦІЙ
номічної політики часто зосереджуються на аналізі регі"
Провокаційне питання про те, чи виступають РТУ
ональних торговельних угод (РТУ), кількість яких пост" інструментом, що використовується великими економі"
ійно зростає. Справді, РТУ, ймовірно, є найбільш важли" ками в перегонах одна проти одної для створення нео"
вим механізмом міжнародної співпраці у сфері економі" колоніалістичних сфер впливу у менш розвинених регі"
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онах та країнах, що розвиваються, виборюючи тим са"
мим економічний та політичний вплив, було поставлено
дослідником Р. Бхала [2] вже у ХХІ ст. Г.В. Пуіг та
О. Охіочеойя зробили спробу неупередженого аналізу
інтенцій США та ЄС у використанні механізму РТУ в
якості інструменту укріплення їхньої торговельної вла"
ди. Попри те, що, на нашу думку, вченим не вдалось
уникнути надто оптимістичного погляду на можливості,
що породжує глобалізація для країн, що розвивають"
ся, їхні висновки здаються нам інформативними та та"
кими, що заслуговують на прискіпливу увагу. Так, на
переконання ГВ.Пуіга та О.Охіочеойя, вроджена
гнучкість, що закладена в РТУ, дозволяє країнам налаш"
товувати з відносною легкістю та швидкістю кращі тор"
гівельні відносини, які вони прагнуть встановити у дво"
сторонньому порядку або на регіональному рівні. У по"
рівнянні із важкими та повільними процесами багато"
сторонньої торгівельної системи СОТ, РТУ відобража"
ють привабливе знаряддя для досягнення різноманіт"
них прагнень своїх учасників [17].
Як зазначають дослідники К.Фро та Е. Орнелас,
"безпосередні прогнози щодо РТУ з приводу того, що
вони призведуть до згортання торгівлі та підриву систе"
ми світової торгівлі — не здійснилися. РТУ є основним
інструментом взаємної лібералізації в останні роки, і є
обнадійливі докази розвитку торгівлі та полегшення
зовнішньої торгівлі саме завдяки ним" [2; 3].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Угода про вільну торгівлю між КНР, Японією, Півден"
ною Кореєю (ЗВТ КЯПК) є частиною глобальної торгівлі
протягом попередніх двох десятиліть, коли сформува"
лась Світова організація торгівлі (СОТ), яка від початку
передбачала преференційні торговельні угоди (ПТУ).
Якщо у 1990 р. у світі налічувалось близько 60 ПТУ, до
2015 р. їхня кількість наблизилась до 350, майже 60% з
яких були регіональними угодами про торгівлю (РТУ) між
країнами"членами, розташованими в одному регіоні, вод"
ночас як решта ПТУ є нерегіональними, тобто укладени"
ми між країнами"членами, розташованими в більш ніж
одному географічному регіоні [22]. Кожен член СОТ у
середньому має близько 15 РТУ. Зростання кількості ПТУ
призвело до зростання частки торгівлі в рамках ПТУ у
світовій торгівлі. За оцінками, протягом 1990—2015 рр.
ця частка зросла з 28% до 63% (включаючи ЄС) та з 18%
до 42% (не включаючи ЄС) [23]. При цьому частка
торгівлі в рамках ПТУ, здійснюваної за пільговими тари"
фами, приблизно на 30% нижче з урахуванням ЄС і при"
близно на 16% нижче без урахування ЄС [21].
Теоретики торгівлі вважають ПТУ аномалією, що
підриває ідеальний світ багатосторонньої світової
торгівлі, і точна кількість ПТУ та точна частка світової
торгівлі в рамках ПТУ для них не має значення. Тому ПТУ
розглядаються як другий найкращий варіант порівняно
з першим найкращим варіантом багатосторонньої світо"
вої торгівлі. Така критика не обійшла і Угоду про вільну
торгівлю між КНР, Японією, Південною Кореєю, хоча
навіть СОТ передбачає декілька положень щодо умов
укладання ПТУ [20]. Ці положення конкретизовані у статті
XXIV GATT. Крім того, є дозвільне застереження (Пункт
V), яке обмежує ПТУ тільки країнами, що розвиваються.
Таким чином, хоча ПТУ є другим найкращим варіантом
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порівняно з ідеальною багатосторонньою вільною торг"
івлею, яку розглядають теоретики торгівлі, вони сумісні
із СОТ. Досліджень сумісності між СОТ та ПТУ не так
багато, в тому числі через неоднозначність тлумачення
умови Статті XXIV "практично вся торгівля" ("substantially
all trade), яка має виконуватися в ПТУ [20].
Принцип "повільної багатосторонності", на якому
часто грунтуються переговори в рамках СОТ, значною
мірою є наслідком: 1) розширення порядку денного пе"
реговорів у рамках СОТ через включення до нього
різноманітних питань, що виходять далеко за межі уп"
равління регламентованою світовою системою торгівлі
товарами та послугами, що є основним повноваженням
СОТ; 2) занадто регламентованого механізму врегулю"
вання суперечок в рамках СОТ; 3) статті СОТ щодо про"
тидемпінгових заходів, яка дає багато підстав країнам"
членам для застосування протекціоністських заходів,
що приводять до невиправданих затримок.
Крім "повільної багатосторонності", є й інші факто"
ри, що впливають на зростання кількості ПТУ в глобаль"
ному масштабі: феномен природних торговельних парт"
нерів; зусилля щодо більш глибокої інтеграції; при"
сутність ефектів доміно. Сусідні країни, які вже актив"
но торгують, схильні до формування РТУ, оскільки це
дасть їм великі вигоди завдяки низьким витратам (у тому
числі транспортним), пов'язаним із природною торгів"
лею. Такі ПТУ за самим їх характером скоріше за все
призведуть до розвитку торгівлі, а не до її згортання.
Іншими словами, країни, близько розташовані геогра"
фічно, і пари країн, що дуже схожі одна на одну і навіть
мають однакові за розміром економіки, сформують ПТУ
скоріше, ніж країни, для яких все це не є притаманним.
На підставі доказів щодо цього питання в одному з ос"
танніх досліджень зроблено такий висновок:
Емпіричні дослідження підтверджують, що торго"
вельні союзи формуються країнами, які багато чого от"
римають від вільної торгівлі. Іншою рушійною силою
ПТУ є краща можливість для поглиблення інтеграції між
невеликими групами країн, ніж на глобальному багато"
сторонньому рівні, яка виходить за межі простої лібе"
ралізації торгівлі. Це допомагає членам ПТУ поглиблю"
вати інтеграцію, перетворюючи ці ПТУ на СОТ"плюс.
Так, зобов'язання щодо послуг у багатьох ПТУ виходять
далеко за межі зобов'язань у ГАТС, а також пропозицій
Дохійського раунду щодо послуг [16]. ПТУ дедалі
більше включають положення щодо нетарифних, тех"
нічних бар'єрів для торгівлі, і країни, що входять до
міжнародних виробничих та постачальних мереж,
схильні до формування більш глибоких інтеграційних
угод, які передбачають співпрацю та гармонізацію у
регуляторній сфері. Отже, члени ПТУ через таку більш
глибоку інтеграцію можуть рухатися "дальше та швид"
ше", ніж через глобальні багатосторонні переговори.
Нарешті, ефекти доміно або формування ПТУ, які спо"
нукають не членів або приєднуватись до ПТУ, або фор"
мувати іншу ПТУ, є головним фактором їхнього стрімко"
го зростання. Останній феномен, тобто існування ПТУ,
які спонукають країни у подальшому до створення но"
вих ПТУ, також називають "ендогенним регіоналізмом".
З приводу такої оцінки ПТУ у Звіті СОТ за 2011 рік
зроблено висновок: "загальний висновок цього звіту
полягає в тому, що регіональні та багатосторонні підхо"
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ди до торговельної співпраці не повинні бути несуміс"
ними, але вони також не повинні розглядатися лише як
засоби, що мають одне і те ж саме призначення або за"
довольняють ті ж самі потреби [25]. Дедалі більш кос"
мополітичний і всеохоплюючий порядок світової
торгівлі має сильну підтримку з кінця другої світової
війни, і ця зростаюча тенденція до відкритості проявля"
лася через односторонні, двосторонні, регіональні та
багатосторонні підходи… Кількість одних лише ПТУ та
подальший рух у напрямку їх укладання вказують на те,
що від них [від ПТУ] нікуди не подітися" [25].
Укладання Угоди про вільну торгівлю між КНР, Япо"
нією і Південною Кореєю стало реакцією на дію тих са"
мих рушійних сил, що провокували створення решти
ПТУ, які спричинили переворот у системі світової
торгівлі. Ці три країни мають багато рис, характерних
для природних торговельних партнерів, виступаючи не"
від'ємною частиною азійських виробничих і постачаль"
них мереж, різною мірою демонструючи прагнення вий"
ти за межі торгівлі та вжити заходи для поглиблення
інтеграції, що провокує ефекти доміно різних перего"
ворів у рамках ЗВТ, які зараз ведуться як на регіональ"
ному, так і на міжрегіональному рівні. На ці три країни
припадає майже 22% світової торгівлі товарами і по"
слугами, майже 26% світового ВВП і майже 25% світо"
вого населення. На них припадає понад 75% сукупної
торгівлі товарами і послугами країн АСЕАН+3, а також
близько 90% ВВП і понад 70% його населення [5].
Із суто економічного погляду, Угода про вільну торг"
івлю між КНР, Японією і Південною Кореєю може ви"
ступити основою для побудови АСЕАН+3 ЗВТ. Слід ви"
знати, що АСЕАН вже має двосторонні ЗВТ з кожною із
зазначених країн — КНР, Японією і Південною Кореєю.
Щойно Угода про вільну торгівлю між КНР, Японією і
Південною Кореєю набуде інституційною та практичної
"зрілості", це дасть привід рухатись у бік подальшої кон"
солідації окреслених двосторонніх ЗВТ в уніфіковану
східно"азійську ЗВТ [12]. Водночас, її поява спровокує
можливість подальшого розширення аж до включення
до нього Індії. На КНР, Японію та Південну Корею (КЯПК)
зараз припадає більше трьох чвертей економіки розши"
реної зони регіональної вільної торгівлі, яка охоплює
країни АСЕАН+3 та Індію. Привівши Індію на Схід, східно"
азійська ЗВТ зможе залучити велику частину Південної
Азії до регіональної зони вільної торгівлі. Слід підкрес"
лити, що Індія вже має десятирічну практику функціо"
нування ЗВТ зі Шрі Ланкою, і що Непал і Бутан економі"
чно інтегровані з Індією значно більшою мірою, ніж це
передбачено ЗВТ. Крім того, Індія вже має угоду про все"
охоплююче економічне партнерство з Південною Кореєю
(що діє з січня 2010 р.) і подібну угоду з Японією (яка діє
з серпня 2011 р.). Техніко"економічне обгрунтування ЗВТ
між Індією та КНР завершено до жовтня 2008 р., і оскіль"
ки КНР вже став найбільшим торговельним партнером
Індії, початок переговорів щодо ЗВТ між Індією та КНР є
лише справою часу [19].
Водночас із цим, Угода про вільну торгівлю між КНР,
Японією і Південною Кореєю може виконувати роль бу"
дівельної конструкції для двох основних ЗВТ про еконо"
мічне партнерство, які зараз знаходяться на стадії укла"
дання. По"перше, мова йде про Регіональну угоду про все"
охоплююче економічне партнерство (РВЕП) між 16 краї"

нами, до яких входять 10 країн АСЕАН, а також КНР, Ко"
рея, Японія, Індія, Австралія, Нова Зеландія. Таким чином,
розроблений країнами АСЕАН проект РВЕП поєднав два
конкурентні проекти інтеграції — Східноазійську угоду про
зону вільної торгівлі та Всеохопне економічне партнерство
у Східній Азії, що розроблялись у рамках форуму "АСЕ"
АН+3" та Східноазійського саміту [13]. Основною метою
РВЕП є "досягнення сучасного, всеохопного та взаємови"
гідного економічного Партнерства з високими стандарта"
ми, що встановить умови відкритої торгівлі та спільних
правил з інвестицій у регіоні". Однак процес досягнення
Регіонального всеосяжного економічного партнерства
може бути ускладнений низкою проблем, що стосуються
змісту самої угоди РВЕП: 1) створення багатосторонньої
торгової угоди з однаковим для всіх членів планом досту"
пу на ринки; 2) встановлення спільного рівня лібералізації
торгівлі товарами для всіх членів Партнерства; 3) викори"
стання спільних правил походження для всіх учасників
РВЕП [27]. По"друге, особлива увага фокусується на ство"
ренні Транс"тихоокеанського стратегічного економічно"
го співробітництва (ТТП) між дванадцятьма країнами:
США, Канадою, Мексикою, Перу, Чилі, Брунеєм, Малай"
зією, Сінгапуром, В'єтнамом, Японією, Австралією, Новою
Зеландією. Тим часом, спостерігається відновлення інте"
ресу до АТР ЗВТ між країнами"членами ТТР плюс Індоне"
зія, Філіппіни, Таїланд, КНР, Південна Корея, Гонконг,
Тайвань, Росія та Папуа — Нова Гвінея [22]. Всі ці країни
дедалі більше розширюють масштаби Регіонального все"
осяжного економічного партнерства (що включає країни
АСЕАН, КНР, Японію, Південну Корею, Індію, Австралію
і Нову Зеландію), завдяки чому цей проект стає сприятли"
вим фактором для багатосторонньої торгівлі та лібералі"
зації інвестицій, а також для інтеграції як на регіонально"
му, так і на міжрегіональному рівні. Регіональна угода про
всеохоплююче економічне партнерство в основному є
ініціативою щодо співпраці в азійському регіоні, водночас
як транс"тихоокеанське стратегічне економічне співробі"
тництво (ТТП), як і АТР, має міжрегіональний характер
через те, що ТТП включає як азійські, так і неазійські краї"
ни. Прикметно, що як Регіональна угода про всеохоплю"
юче економічне партнерство, так і на ТТП, охоплюють при"
близно однакову частку світової торгівлі, яка складає
близько 33% [23].
Всередині обох цих угруповань яскраво виокремлю"
ються країни"лідери. Так, найбільшою країною"торго"
вельним партнером в ТТП є США, тоді як в ЗВТ КЯПК —
КНР. Хоча, на думку окремих дослідників, ці дві ЗВТ мож"
на назвати конкуруючими між собою [21], широта та гли"
бина обох угод значно різняться, і тому обидві угоди та"
кож можна розглядати як взаємодоповнювальні. По"пер"
ше, Угода про вільну торгівлю між КНР, Японією і Півден"
ною Кореєю спрямована насамперед на гармонізацію
існуючих правил та їх застосування всередині різних зон
вільної торгівлі в межах АСЕАН. Це набагато менш амб"
ітна угода, ніж ТТП, яка охоплює багато питань, не охоп"
лених нею, таких як: права на інтелектуальну власність,
захист навколишнього середовища, фінансові послуги,
ринок праці, технічні бар'єри та інші регуляторні питан"
ня. По"друге, ЗВТ КЯПК здебільшого спрямована на за"
ходи, запроваджувані в межах національних юрисдикцій,
та на способи їх гармонізації. Це дозволяє стверджува"
ти, що ТТП є набагато більш амбітною угодою з точки
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зору масштабів, оскільки охоплює найрізноманітніші
бар'єри для торгівлі та інвестицій, які матимуть свій вплив
й за межами національних кордонів.
З"поміж КНР, Японії та Південної Кореї (КЯПК) лише
Японія є членом ТТП, хоча Південна Корея вже висло"
вила зацікавленість про приєднання. Також можливо,
що в більш віддаленому майбутньому до ТТП при"
єднається і КНР, і таке приєднання є навіть бажаним.
Щойно це станеться, угода між КНР, Японією та Півден"
ною Кореєю може бути вбудована в декілька великих
регіональних і міжрегіональних угод про торгівлю, що
врешті"решт позитивно вплине на світову багатосторон"
ню вільну торгівлю. Подібні динамічні ефекти доміно
стосовно ПТУ, які призводили до розширення багатос"
торонньої торгівлі та лібералізації інвестицій, висвітлені
в багатьох дослідженнях [11].
З погляду на значний розмір економіки КНР, Японії
та Південної Кореї подібний ефект доміно матиме ре"
альне значення для світової торгівлі. Поряд із регіональ"
ним всеосяжним економічним партнерством (РВЕП) та
угодою про транс"тихоокеанське стратегічне економі"
чне співробітництво, Угода про вільну торгівлю між КНР,
Японією і Південною Кореєю може прокласти шлях для
відкритого регіоналізму в Азії. На глобальному рівні на
КЯПК припадає приблизно 1/5 світового ВВП, тобто
їхня частка лише на декілька відсоткових пунктів мен"
ше, ніж частка країн Північноамериканської зони вільної
торгівлі (НАФТА). Більше того, ЗВТ КЯАК може ініцію"
вати скорочення тарифів для приблизно 16% світової
торгівлі товарами та послугами і для значної частини
прямих іноземних інвестицій, звідки, на переконання
Дж. Джілла слідує, що вона в її прагненні до зниження
торговельних та інвестиційних бар'єрів може навіть
обійти НАФТА, ЄС або АСЕАН [7].
Отже, з точки зору отримання вигід від регіональної
торгівлі, Угода про вільну торгівлю між КНР, Японією і
Південною Кореєю є, можливо, найкращою угодою з"се"
ред тих, які реалізовуються в Азії протягом більш ніж п'ят"
надцяти останніх років. У зв'язку з цим, С.Хаманака, М.Ка"
ваі та Г.Віжнарайа закликають не ігнорувати потенційні
наслідки такої багатосторонньої торговельної лібералі"
зації через механізм ПТУ в майбутні роки, оскільки гло"
бальна економіка все ще виходить із кризи 2008—2009
років [8]. Таке застереження може бути пояснене досві"
дом протекціоністських заходів, якими країни світу відпо"
віли на Велику депресію 1930"х років. Тож цілком природ"
ним є припущення щодо подібної реакції у найближчі роки
з боку урядів тих країн, які все ще намагаються вийти з
рецесії та економічного спаду. Відновлення світової
торгівлі зараз дедалі більше розглядається як один з най"
важливіших каналів прискорення виходу з кризи. Тому на
заходи для лібералізації торгівлі та інвестицій є запит з
боку урядів країн світу. Враховуючи тривалість Дохійсь"
кого раунду, ПТУ, будь то регіональні або міжрегіональні,
відіграють в цьому особливу та значну роль [16].
Те, що Угода про вільну торгівлю між КНР, Японією і
Південною Кореєю може стати фундаментом для регіо"
нальної ЗВТ в Азії та майданчиком для більш широкої
лібералізації багатосторонньої торгівлі, є гарним аргу"
ментом на користь подібних зон вільної торгівлі. Втім,
щоб така ЗВТ стала реальністю, всі три країни цієї угоди
(КЯПК) повинні мати значну економічну віддачу від цьо"

32

го проекту та політичну волю для його втілення [5]. З полі"
тичного погляду, ЗВТ КЯПК може забезпечити канал для
ослаблення політичної напруги у Північно"Східній Азії,
яка останніми роками час від часу посилюється, а відтак
може допомогти у забезпеченні дуже необхідного істо"
ричного примирення між КНР, Японією та Кореєю.
Що стосується економічної віддачі, то в ряді дослід"
жень, здебільшого основаних на моделюванні різних
версій моделей загальної рівноваги, підраховано еко"
номічні вигоди від Угоди для цих трьох країн [1]. Попри
незначні відмінності в результатах, що пояснюються, се"
ред іншого, різними показниками скорочення тарифів,
включеного до моделювання, отримано такі результати:
ЗВТ КЯПК призведе до збільшення ВВП в усіх трьох краї"
нах. Так, для Південної Кореї цей показник становитиме
від 0,95% до 5,1%, від 0,03% до 1,54% — для КНР, від
0,03% до 1,24% — для Японії. Простий висновок з ре"
зультатів цих моделювань полягає в тому, що з точки зору
макроекономіки всі три країни отримають як індивідуальні,
так і колективні вигоди від функціонування Угоди про
вільну торгівлю між КНР, Японією і Південною Кореєю.

ВИСНОВКИ
Зазначені макроекономічні ефекти приховують ти"
пові диференційні ефекти на рівні секторів, характерні
для зон вільної торгівлі. Наприклад, існує високий ризик
того, що ЗВТ КЯПК пригнічуватиме сільське господар"
ство та риболовлю в Японії та Кореї, але водночас спри"
ятиме зростанню високотехнологічних сегментів пере"
робної промисловості цих країн [19]. Що стосується КНР,
то Угода про вільну торгівлю між КНР, Японією і Півден"
ною Кореєю сприятиме сільському господарству та тру"
домістким галузям переробної промисловості, але вод"
ночас знижуватиме конкурентоспроможність деяких з
найбільш технологічномістких галузей переробної про"
мисловості. Угода про вільну торгівлю між КНР, Японією
і Південною Кореєю матиме, серед іншого, такі ефекти:
1) сільське господарство, харчова, швейна та електрон"
на галузі КНР отримають вигоди, водночас як текстиль"
на, металева та автомобільна галузі КНР зазнають втрат;
2) машинобудівна, автомобільна, електронна галузі
Японії отримають вигоди, водночас як сільське господар"
ство, риболовство і швейна галузь Японії зазнають втрат;
3) нафтопереробна, текстильна харчова галузі Південної
Кореї отримають вигоди, водночас як транспортне ма"
шинобудування, автомобільна та електронна галузі
Південної Кореї зазнають втрат. Хоча ці основані на мо"
делях оцінки потрібно обережно застосовувати на реаль"
них переговорах щодо світової торгівлі, подібна асимет"
ричність ефектів тристоронньої ЗВТ є природною, зва"
жаючи на відмінності між трьома країнами щодо факторів
виробництва, рівня економічного розвитку і технологіч"
ного укладу їхніх економік.
Результати моделювання, проведеного С."Б. Муном
[14], засвідчують, що сумарні вигоди від трьох окремих
двосторонніх зон вільної торгівлі між КНР, Японією та
Кореєю будуть менше, ніж від єдиної трьохсторонньої
ЗВТ. Отже, трьохстороння зона вільної торгівлі є
найбільш вигідною для цих трьох країн Північно"Східної
Азії. Однак, зважаючи на практичні складнощі швидко"
го завершення такої ЗВТ, наступною найкращою аль"
тернативою може бути початок переговорів щодо дво"
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сторонніх ЗВТ, і навіть якщо трьохсторонні переговори
просуваються повільно та поступово, ці двосторонні
зони вільної торгівлі можуть врешті"решт бути об'єднані
в одну Угоду про вільну торгівлю між КНР, Японією і
Південною Кореєю. Подібний шлях вважається більш
прагматичним підходом для покращення торговельної
та інвестиційної співпраці між цими трьома країнами.
Угода про вільну торгівлю між КНР, Японією і Півден"
ною Кореєю повинна функціонувати на принципах "СОТ"
плюс" (в яких паpтнеpи домовилися щодо пpефеpенцiй в
галузях, що pегламентуються пpавилами СОТ), а не уго"
дами "СОТ — Х" (угоди, в яких намiчаються узгодженi дiї
у сфеpах, що не входять до компетенцiї СОТ). В такому
разі такі ЗВТ реально виступатимуть своєрідними будівель"
ними конструкціями для більш масштабної багатосторон"
ньої торгівлі та лібералізації інвестицій. Саме це дозволить
підгрунтю новонародженої глобальної системи торгівлі —
регіоналізму і багатосторонності — не лише не виключа"
ти одне одне, а й узгоджено співіснувати.
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FINANCIAL REPORTING IN STATISTICAL ANALYSIS OF ENTERPRISES ACTIVITY
У статті уточнено та поглиблено поняття "фінансова звітність" для інформаційного забезпе
чення формування статистичних показників діяльності підприємств. Розкрито поняття "фінан
сова звітність" у вузькому та широкому розумінні. Визначено основні напрямки удосконалення
системи статистичних показників фінансової звітності у відповідності з переходом на міжна
родні стандарти фінансової звітності.
The article focuses on the questions of determination "financial reporting" for the informative
providing of statistical indicators of enterprises activitys. The concept of financial statements and
financial reporting was defined and described. The necessity of transition to IFRS by companies in
order to create highquality actual and forecast statistical company performance indicators was
proved.
Ключові слова: інформація, статистичні показники, фінансова звітність, статистичний аналіз, підприє'
мство, діяльність.
Key words: information, statistical indicators, financial reporting, statistical analysis, enterprise, activity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В умовах ринкової економіки, коли підприємства
прагнуть підвищити ефективність своєї діяльності, а не"
обхідною умовою розвитку держави є стале зростання
доходів господарюючих суб'єктів, важливе значення
має статистичне дослідження діяльності підприємств.
Метою статистичного аналізу діяльності підприємств є
визначення системи статистичних показників, які об'єк"
тивно і повно характеризують фінансовий стан підприє"
мства, його прибутки та збитки, зміни в структурі активів
і пасивів, розрахунки з дебіторами і кредиторами тощо.
За допомогою даних показників можливо оцінити фінан"
совий стан підприємства у поточному періоді та спро"
гнозувати його на перспективу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

К.Г. [2], Cоловйової О.В. [5], Цал"Цалко Ю.С. [6], Шве"
ця В.Г. [7] та інших. Основні результати їх досліджень
зосереджені на принципах та особливостях організації
статистичного аналізу діяльності підприємства, роз"
робці конкретних показників його функціонування. Ра"
зом з тим, недостатня увага приділяється статистично"
му аналізу фінансового стану підприємства і, в першу
чергу, його інформаційного забезпечення.
Якість проведення статистичного аналізу діяльності
підприємства за"лежить від інформаційної бази, на ос"
нові якої розраховуються статистичні показники,
здійснюється їх групування та забезпечується аналітич"
на оцінка. Дана інформація отримується та формується
з бухгалтерської та фінансової звітності підприємств. У
зв'язку з цим завданням статті є уточнення та поглиб"
лення поняття "фінансова звітність", а також оцінка
якості інформаційної бази, яка потрібна для проведен"
ня фінансового аналізу та складання фінансових показ"
ників.

Дослідженню питань статистичного аналізу діяль" ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова звітність — це система уза"гальнених і
ності підприємств присвячені праці таких провідних
вітчизняних вчених, як Осауленка О.Г. [1], Парфенова взаємопов'язаних економічних показників поточного
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обліку, які характеризують результати діяльності
підприємства за звітний період. Відповідно до норма"
тивних документів фінансова звітність поділяється на:
звітність на дату (баланс) та звітність за період (наприк"
лад, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошо"
вих коштів тощо).
Користувачами фінансової звітності можуть бути
фізичні та юридичні особи, які потребують інформації
про фінансово"господарську діяльність підприємства
для прийняття рішень. Такими особами є власники, зас"
новники підприємств, трудові колективи цих підпри"
ємств, органи державної статистики, інші органи вико"
навчої влади та користувачі відповідно до законодав"
ства. Фінансова звітність дозволяє користувачам по"
рівнювати фінансові звіти підприємства за різні періо"
ди та фінансові звіти різних підприємств.
Метою складання фінансової звітності є надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансовий стан, результати діяльності
та рух коштів підприємства для прийняття ними рішень
щодо придбання, продажу та володіння цінними папе"
рами, участі в капіталі підприємства, оцінки якості уп"
равління та здатності своєчасно виконувати свої зобо"
в'язання, забезпеченості зобов'язань підприємства, виз"
начення суми дивідендів для розподілу, регулювання
діяльності підприємства тощо. Ця інформація повинна
бути дохідливою і мати однозначне трактування та до"
стовірною.
На основі фінансової звітності формується сис"
тема статистичних показників, тобто це перелік по"
каз ників "харак те рис тик фінансового стану
підприємств за результатами їх господарської діяль"
ності, поданих респондентами у вигляді звітів, які
регулярно формують єдиний комплекс [6]. Розробка
системи статистичних показників фінансової звітності
дає змогу:
— охарактеризувати склад та структуру основних
параметрів діяльності підприємств;
— провести фінансовий аналіз різних підприємств
на основі співс"тавимих показників;
— проаналізувати діяльність підприємств за окре"
мими видами: операційна, фінансова, звичайна та ви"
кликана надзвичайними подіями діяльність;
— порівняти розвиток підприємств різних адмініст"
ративно"територіальних одиниць;
— охарактеризувати підприємства за видами еко"
номічної діяльності;
— здійснити фінансовий аналіз розвитку підпри"
ємств різних форм власності, організаційно"правових
форм господарювання;
— проаналізувати основні показники фінансового
стану підприємства.
З часом система показників фінансової звітності
змінюється, оскільки відбувається вдосконалення по"
казників статистики підприємств. Формування сучасних
показників фінансів підприємств відбувалось поступо"
во. Так, в Концепції побудови національної статистики
України і Державній програмі переходу на міжнародну
систему обліку і статистики, прийнятих у 1993 році, не
акцентувалась увага на проблемах статистики підпри"
ємств через нерозвиненість на той момент інституту
підприємництва в країні [1].
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Система показників статистичного вивчення фінан"
сово"економічних результатів діяльності підприємств
та економіки в цілому була одним з основних об'єктів
Програми реформування державної статистики в Ук"
раїні на період до 2002 року, яка передбачала їх удос"
коналення з метою забезпечення об'єктивного відоб"
раження змін у суспільстві та економіці і створення на
цій основі статистичної інформаційної бази держави.
Пізніше, в ході виконання Стратегії розвитку держав"
ної статистики на період до 2008 року удосконалення
статистики підприємств було здійснено шляхом
зміцнення складових статистичної інфраструктури,
розроблення уніфікованої бази даних підприємств та
впровадження в практику окремих вибіркових обсте"
жень підприємств, удосконалення показників фінансо"
вої діяльності підприємств. Однак наявна система по"
казників щодо статистичного спостереження за діяль"
ністю суб'єктів господарювання та механізм її практич"
ного використання користувачами, залишався недо"
сконалим.
Система показників статистичної оцінки фінансової
діяльності підприємств повинна задовольняти потреби
в об'єктивних даних усіх користувачів статистичної ін"
формації: керівництва держави, менеджерів, потенцій"
них інвесторів, учасників виробничого процесу, нау"
ковців, громадськості. Система показників має охоплю"
вати всі основні процеси, що формують стан і тенденції
соціально"економічного розвитку країни в умовах рин"
кової економіки, підвищити практичну значимість та
аналітичну цінність статистичної інформації для органів
виконавчої влади [6].
У зв'язку з цим виникає закономірна потреба по"
дальшого реформування системи бухгалтерського об"
ліку та звітності, а також приведення фінансової
звітності до міжнародних стандартів та вимог Євросо"
юзу.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів
України від 12.10.2007 р. "Про схвалення Стратегії
застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні" розпочато роботу з удосконален"
ня системи показників статистики підприємств та ме"
тодології їх формування у зв'язку з приведенням на"
ціональних стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності у відповідність з міжнародни"
ми.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі —
МСФЗ) виступають на даний момент ефективним інстру"
ментом підвищення прозорості і зрозумілості інфор"
мації, яка розкриває діяльність суб'єктів господарюван"
ня, створює достовірну базу для визначення доходів і
витрат, оцінки активів і зобов'язань, яка надає мож"
ливість об'єктивно розкривати і віддзеркалювати існу"
ючі фінансові ризики у господарюючих суб'єктів, а та"
кож порівнювати результати їх діяльності з метою за"
безпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвален"
ня відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ
дають можливість керівництву щодо ефективного
управління організацією і надають значні переваги перед
конкурентами. У суб'єктів, які складають звітність за
МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові
джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допомо"
жуть забезпечити сталий економічний розвиток і про"
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цвітання. У свою чергу суб'єкти, викори"
Фінансова звітність у широкому
стовуючи МСФЗ, мають доступ до інфор"
розумінні
мації про фінансовий стан потенційних
(Financial reporting, Financial report)
партнерів, що слугує додатковим інстру"
вся сукупність інформації, що надається
ментарієм при їх виборі.
зовнішнім користувачам
Оскільки статистична звітність під"
приємств, яка містить інформацію у гро"
Фінансова звітність у вузькому
шовому вимірі, базується на даних фінан"
• Регламентується
розумінні
сової звітності, перехід на МСФЗ сприя"
МСФЗ
(Financial statements)
тиме удосконаленню методології скла"
• Підтверджується
дання статистичних показників у відпові"
аудиторами
• перелік фінансових звітів
дності до змін в системі бухгалтерського
• примітки
обліку та фінансової звітності з урахуван"
ням вимог міжнародних стандартів і за"
конодавства ЄС.
• Надається добровільно
У зв'язку з цим саме поняття "фінан"
Додаткова
інформація
сова звітність" не завжди трактується
• Не підтверджується
однозначно. В англійській мові є два тер"
аудиторами
міни "financial statements" та "financial
reporting". Обидва вони перекладають"
ся на українську мову однаково —
Рис. 1. Фінансова звітність у вузькому та широкому
"фінансова звітність", але відрізняють"
розумінні
ся по своєму значенню та змісту. З нашої
точки зору, їх можна трактувати як фінансову звітність але не єдиним джерелом інформації для прийняття еко"
у вузькому розумінні (financial statements) та фінан" номічних рішень зацікавленими користувачами.
сову звітніс ть у широкому розумінні (finan cial
Варто зазначити, що поділ на фінансову звітність в
reporting).
широкому та вузькому розумінні, який представлений в
Фінансова звітність у широкому розумінні представ" міжнародних стандартах, в цілому характерний для аме"
ляє собою всю сукупність інформації, яку надають зац" риканської та англійської практики. На рисунку 2 пред"
ікавленим користувачам (як правило, вона надається у ставлена схема взаємозв'язку фінансової звітності у
формі буклетів). Фінансова звітність у широкому ро" вузькому розумінні і фінансової звітності в широкому
зумінні це публічна або оприлюднена звітність підприє" розумінні у відповідності з МСФЗ у форматі, зручному
мства. В неї входить як фінансова звітність у вузькому для порівняння з американськими та англійськими стан"
розумінні, так і інша інформація (звіт Ради директорів, дартами.
звернення президента компанії, аналітичні викладки
В англійській практиці в "Положенні про принципи
менеджерів тощо). Така додаткова інформація частіше фінансової звітності" (Statement of Principles for
за все добровільно надається
підприємствами, які не відносять"
Вся інформація, що залучається користувачами для прийняття
ся до сфери дії міжнародних стан"
економічних рішень
дартів, та не підтверджується ауди"
торами.
Фінансова звітність у широкому розумінні або
Фінансова звітність у вузькому
оприлюднена фінансова звітність (Financial reporting)
розумінні є частиною фінансової
звіт"ності в широкому розумінні і
являє собою перелік фінансових
Фінансова звітність у вузькому
звітів та приміток до них, які заві"
розумінні (Financial statements)
ряються аудиторами. Саме фінан"
Регламентується МСФЗ,
Інша
Інша
підтверджується аудиторами
сова звітність у вузькому розумінні
інформація,
інформація, що
є предметом регламентації міжна"
що
залучається з
• Баланс
добровільно
родних стандартів.
різних джерел
розкривається
• Звіт про фінансові
Схематично різницю між фі"
(преса,
підприємства
результати
спеціалізовані
нансовою звітністю в широкому
ми
(звіти
• Звіт про рух грошових
видання тощо)
розумінні та фінансовою звітністю
директорів,
коштів
у вузькому розумінні можна пред"
аналітичні
• Звіт про власний
огляди тощо)
ставити наступним чином (рис. 1).
капітал
• Примітки до річної
Потрібно додати, що при прий"
фінансової звітності
нятті рішень користувачі можуть
спиратися не тільки на оприлюдне"
ну звітність, що пропонується в
пресі, спеціалізованих виданнях
Рис. 2. Поняття "фінансова звітність" у вузькому розумінні
тощо. Тобто фінансова звітність у
та фінансова звітність у широкому розумінні
широкому розумінні є основним,
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Financial Reporting), яке є концептуальною основою ан"
глійських стандартів виділені наступні категорії фінан"
сової інформації, яка використовується для прийняття
економічних рішень, включаючи фінансову звітність у
широкому і фінансову звітність у вузькому розумінні:
[5]
— фінансова звітність спеціального призначення
(special purpose financial reports) — фінансова інфор"
мація, яка готується підприємствами у формі, що вима"
гається визначеним колом зовнішніх осіб, що мають на
це право (наприклад, звіти для контролюючих органів,
банків, податкових органів тощо).
— фінансова звітність загального призначення
(general purpose financial report) — фінансова
інформація, яка готується для широкого кола осіб
(фінансова звітність у широкому розумінні), вона
включає:
— фінансові звіти загального призначення (general
purpose financial statements) — річні, проміжні та інші
фінансові звіти, які є звітністю у вузькому розумінні;
— інші типи фінансової звітності загального призна"
чення (other types of general purpose financial report) —
наприклад, операційні та фінансові огляди, аналіз да"
них за попередній період, трендова інформація, звіти
директорів тощо;
— інша фінансова інформація (other financial
information) — фінансова інформація, яка не готується
підприємством, наприклад, публікації в пресі, звіти ана"
літиків тощо.
Тому, на наш погляд, для формування системи ста"
тистичних показників фінансової звітності підприємств
потрібно враховувати дані фінансової звітності
підприємств як у вузькому, так і широкому розумінні,
що відповідає МСФЗ. Тільки такий підхід забезпечить
формування якісних фактичних і прогнозних статистич"
них показників і дасть можливість реально оцінювати
ефективність господарської діяльності.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз фінансової звітності дозво"
ляє зробити наступні висновки. По"перше, якість
формування статистичних показників діяльності
підприємств залежить від інформації, отриманої з
фінансової звітності підприємств; по"друге, фінан"
сова звітність як структурована інформація базуєть"
ся як на даних бухгалтерського обліку, так і на іншій
інформації; по"третє, визначено та розкрито понят"
тя "фінансова звітність" у вузькому та широкому
розумінні у відповідності з переходом на МСФЗ; по"
четверте, доведено необхідність переходу підпри"
ємств на МСФЗ з метою формування якісних фак"
тичних і прогнозних статистичних показників діяль"
ності підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Спрощена система оподаткування виникла як реак"
ція на підвищення податкового навантаження при вне"
сені змін у загальну систему оподаткування та була за"
конодавчо закріплена Указом Президента України від
28.06.1998 р. №727. За 15 років, впродовж яких функ"
ціонує спрощена система оподаткування, неодноразо"
во змінювались погляди на умови її застосування, що
знаходили відображення у багатьох нормативно"право"
вих актах, якими вносились зміни до механізмів її фун"
кціонування. Особливо активним цей процес став після
прийняття Податкового кодексу України. Багаторазові
зміни механізмів спрощеного оподаткування, які суттє"
во відрізняються від тих, що застосовуються в рамках
загальної системи оподаткування, пов'язані із пошуком
раціональних підходів до визначення умов оподаткуван"
ня різних категорій суб'єктів малого підприємництва.
Сектор малого підприємництва в ринковій економіці
займає особливе місце. Його розвиток, як правило, при"
значається для вирішення проблеми зайнятості; розширен"
ня конкуренції, сприяння швидкого перепрофілювання
виробництва та реагуванню на потреби споживчого рин"
ку; розробки та впровадження науковоємкої продукції
невеликими підприємствами інноваційного характеру.
Стан та темпи розвитку малого підприємництва ба"
гато в чому залежить від оподаткування. Обсяги подат"
кових надходжень від цієї категорії податкоплатників
не дуже великі, не дивлячись на те, що мале підприєм"
ництво зачіпає інтереси широкого кола осіб, як з точки
зору місця прикладання праці та отримання заробітної
плати, так і надання послуг та поставки товарів. В той
же час, в цій сфері формуються високі регуляторні ви"
трати та адміністративні витрати на контроль за спла"
тою податків. Вирішення цієї проблеми пов'язане із зап"
ровадженням спеціального, тобто спрощеного режиму
оподаткування, тому що використання загального ре"
____________________________

жиму в даній сфері пов'язане із значними витратами
підприємцями на ведення податкового обліку, що сти"
мулює неухильне відволікання доходів "в тінь". Запро"
вадження полегшеної (спрощеної) системи оподатку"
вання можна трактувати, як своєрідну плату за зменшен"
ня "тіньового" обороту та легалізацію фінансової діяль"
ності з боку малих підприємств.
Розвиток податкової підтримки малого підприєм"
ництва в Україні має свої особливості [2], пов'язані як
із постійним корегуванням загальної системи оподатку"
вання, що накладає свій відбиток і на систему спроще"
ного оподаткування, так і необхідності структуризації
самої спрощеної системи.

МЕТА СТАТТІ
Дослідити основні етапи змін спрощеної системи
оподаткування та визначити її вплив як в цілому, так і за
категоріями податкоплатників єдиного податку на фор"
мування податкових надходжень Зведеного бюджету.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Започаткування спрощеної системи оподаткування
було пов'язано із змінами в нарахуванні та сплаті бюд"
жетоутворюючих податків: податку на прибуток та по"
датку на додану вартість (ПДВ), які були введені з дру"
гої половини 1997 року. Принципові зміни торкались
таких механізмів:
— запровадження механізму повернення ПДВ з
бюджету в грошовій формі, а не тільки заліковим мето"
дом;
— запровадження методу нарахувань при визна"
ченні фінансового результату господарської діяльності
(з 11.08.1997 р.), тобто за відвантаженою продукцією,
а не за оплаченою;
— введення спеціального податкового обліку, ос"
нову якого становив скорегований валовий дохід, виз"

* Дослідження виконано в рамках планової НДР "Консолідація державних фінансів України в умовах світової фінансової
нестабільності" за постановою Бюро ВЕ НАНУ №6 від 22.05.2013, державний реєстраційний номер роботи 0113U005571.

39

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
начений за методом "першої операції", тобто відванта"
ження продукції чи її оплата.
Зміна методів формування бази оподаткування при"
звела до зростання збиткових підприємств в усіх галу"
зях економіки, але найбільше в промисловості. Так, в
1997 р. питома вага збиткових підприємств зросла на
15 п.п. (1996 р. — 30%; 1997 р. — 45%) за рахунок
одноразового включення у фінансовий результат гос"
подарської діяльності підприємств суми відвантажених,
але неоплачених товарів (послуг), які до цього моменту
включались у склад оборотних активів.
Найбільш серйозні зміни відбулися в оподаткуванні
галузі "торгівля". В цій галузі крім зміни методики форму"
вання податку на прибуток також було змінено методику
розрахунку ПДВ, — замість нарахування ПДВ на торгову
націнку було введено нарахування ПДВ на всю суму тор"
гового обороту, тобто включаючи вартість товарів. Це
призвело до підвищення цін в оптовій та роздрібній торгівлі
за рахунок додаткового підвищення торгової націнки в
розмірі 20 коп. на 1 грн. валового доходу (торговельної
націнки) як реального джерела сплати ПДВ. Перехід на
сплату податку на прибуток за податковим обліком, осно"
ву якого складала відвантажена, а не оплачена продукція,
вимагав додаткової суми грошей в обігу. В реальності в
економіці склалася зворотна ситуація — у зв'язку із вве"
денням в 1996 р. гривні грошова маса склала в 1997 р. всьо"
го 11,73% до ВВП [3], що призвело до різкої недостачі
грошей в обігу для всієї економіки. При цьому малі підприє"
мства, основна маса яких функціонувала в торгівлі, найб"
ільше втратила обігових коштів.
Для виправлення цієї ситуації в 1998 р. був розроб"
лений і запроваджений з 1999 р. механізм спрощеного
оподаткування, який акумулював діючі на той час подат"
ки, збори та відрахування до державних фондів соціаль"
ного страхування. Головною особливістю цього методу
стало не тільки встановлення єдиного податку, а і збере"
ження в якості бази оподаткування виручки від реалізації
продукції, тобто суми коштів, які фактично отримані
підприємством на розрахунковий рахунок або (та) в касу.
Використання касового методу в спрощеній системі опо"
даткування за рахунок збереження максимальної відпо"
відальності між джерелом сплати податку та базою його
нарахування створює більш сприятливі умови для фінан"
сової стабілізації цього сектору економіки.
Враховуючи, що більшість малого підприємництва
зосереджено в торгівлі та посередництві з 1.01.1998 р.
[4] було запроваджено використання фіксованого по"
датку для громадян, які займаються підприємницькою
діяльністю без створення юридичної особи, шляхом
придбання патенту, але широкого розповсюдження цей
механізм не отримав через його вузьку спеціалізацію.
Широке розповсюдження спрощена система опо"
даткування отримала з 1999 р., після Указу Президента
України від 28.06.1998 р. Основу цієї системи склав
принцип введення єдиного податку. Введенням єдино"
го податку відмінялась сплата 16"ти прямих податків та
обов'язкових платежів і зборів, що стало суттєвим зни"
женням податкового навантаження через мінімізацію і
простоту нарахування податку, а також мінімізацію вит"
рат на адміністрування.
Вклад єдиного податку в державний бюджет перед"
бачав такі пропорції:
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— єдиний податок, який сплачувався малими під"
приємствами — юридичними особами розподілявся:
— до Державного бюджету України — 20%;
— до місцевого бюджету — 35%;
— до Пенсійного фонду — 40%;
— на обов'язкове соціальне страхування — 5%.
— з суми єдиного податку, сплаченого фізичними
особами — підприємцями зараховувалось:
— до місцевого бюджету — 55%;
— до Пенсійного фонду — 40%;
— на обов'язкове соціальне страхування — 5%.
У подальшому із структури єдиного податку були
виключені перерахування до державних соціальних
фондів.
Ставка єдиного податку встановлювалась на рівні
6% при окремій сплаті ПДВ або 10%, якщо ПДВ вклю"
чався до єдиного податку. Сплата єдиного податку
відбувалася щомісяця за результатами минулого міся"
ця. Для підприємців — фізичних осіб ставка єдиного
податку встановлювалась місцевими радами залежно
від виду діяльності та місця її здійснення в діапазоні від
20 грн. до 200 грн. за календарний місяць. Додатково
пільговою умовою було право для підприємців — фізич"
них осіб, які сплачують єдиний податок не застосовува"
ти під час розрахунків із споживачами електронні конт"
рольно"касові апарати. Якщо платник єдиного податку
фізична особа"підприємець використовував найману
працю, або працю членів його сім'ї — розмір єдиного
податку збільшувався на 50% за кожну особу.
Обмеженням по обсягу виручки від реалізації та
чисельності найманих працівників як для фізичних осіб
— підприємців так і для юридичних осіб"суб'єктів
підприємницької діяльності встановлювався однаковим
— не більше 10 осіб найманих працівників на рік та об"
сяг виручки на рік не повинен перевищувати 250 тис. грн.
Цей Указ дав поштовх для зростання кількості мікропі"
дприємств та фізичних осіб — підприємців і вже в на"
ступному році обсяг виручки для фізичних осіб"спро"
щенців був підвищений до 500 тис. грн. на рік та для
малих підприємців — 1 млн грн. [5]. Вже в перший рік
кількість малих підприємств становила 28 584; в наступ"
ному 2000 р. їх кількість зросла в 2,3 рази — до 66 626
підприємств; в 2001 р. цей показник становив уже 91 691
підприємство, тобто зріс у 3,2 раза. Спрощена система
оподаткування пройшла кілька етапів змін. До них слід
віднести виключення із складу єдиного податку відра"
хувань до державних соціальних страхових фондів. За
Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" з 1.01.2004 р. для суб'єктів
підприємницької діяльності"платників єдиного податку
встановлювалось правило по нарахуванню та окремій
сплаті внесків до Пенсійного фонду України та інших
державних соціальних фондів за своїх найманих праці"
вників на загальних підставах, а приватним підприємцям
стало необхідно сплачувати за себе фіксовану суму пен"
сійного внеску [6]. Це створило певні труднощі для пра"
цюючих на спрощеній системі оподаткування, але не"
зважаючи на зменшення кількості податків і зборів, які
акумулювались в єдиному податку, цей вид оподатку"
вання продовжував розвиватися. Навіть у кризові
2008—2009 р. кількість спрощенців — юридичних осіб
та фізичних осіб — підприємців порівняно із кризовим
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Таблиця 1. Обсяги, структура та динаміка єдиного податку (ЄП), сплаченого
з підприємницької діяльності суб'єктів малого підприємництва за період 1999—2014 рр.
у складі податкових надходжень Зведеного бюджету України
млн грн.
Єдиний податок
з суб'єктів
малого підприємництва всього
Темп росту до
попереднього
року, %
ЄП на
підприємницьку
діяльність з
юридичних осіб
Темп росту до
попереднього
року, %
ЄП на
підприємницьку
діяльність з
фізичних осібпідприємців
Темп росту до
попереднього
року, %
Питома вага ЄП
підприємств
юридичних осіб
в загальній сумі
єдиного
податку, %
Питома вага ЄП
фізичних осібпідприємців в
загальній сумі
єдиного
податку, %
ЄП у % до
податкових
надходжень
Зведеного
бюджету

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

74,7

251,5

457,4

646,9

892,2

1 049,4

1 371,5

1 348,0

1 592,6

1 854,4

1 766,3

1 895,3

1 987,9

4 815,6

6 640,5

7 413,3

336,8

181,8

141,4

137,9

117,6

130,7

98,3

118,1

116,4

95,2

107,3

104,9

242,2

137,9

111,6

…

…

363,2

504,6

585,8

672,9

673,5

717,1

791,6

662,6

732,4

874,7

1 204,8

1 743,3

2 008,5

138,9

116,1

114,9

100,1

106,5

110,4

83,7

110,5

119,4

137,7

144,7

115,2

387,6

463,6

698,6

674,6

875,4

1 062,8

1 103,7

1 162,9

1 113,2

3 610,9

4 897,2

5 404,8

136,6

119,6

150,7

96,6

129,8

121,4

103,9

105,4

95,7

324,4

135,6

110,4

…

…

…

…

283,7

…

…

…

56,1

56,6

55,8

49,1

50,0

45,0

42,7

37,5

38,6

44,0

25,0

26,3

27,1

…

…

…

43,9

43,4

44,2

50,9

50,0

55,0

57,3

62,5

61,4

56,0

75,0

73,7

72,9

0,3

0,8

1,25

1,43

1,64

1,66

1,4

1,07

0,99

0,82

0,85

0,81

0,59

1,34

1,88

2,02

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України.

2007 роком збільшилась.
При формуванні Податкового кодексу України [7]
система спрощеного оподаткування зазнала суттєвого
корегування, яке було направлено на обмеження умов
використання цієї системи, що викликало критику
підприємців та експертів відповідно таких суперечливих
норм, які блокували роботу значної кількості підпри"
ємств:
— віднесення продукції та послуг малих підприємств
на прибуток, а не на витрати при роботі з юридичними
особами — підприємствами, які працюють на загальній
системі оподаткування;
— невідповідність установленого загального обся"
гу річного обороту мікропідприємств чисельності най"
маних працівників;
— вузьке коло видів економічної діяльності де мож"
на використовувати спрощену систему оподаткування.
Законом України від 04.11.2011 р. [8] були введені
зміни, за якими вперше було введено диференціацію
підприємств по 4"м групам (в 2013 — 2014 рр. кількість
груп було збільшено до 6"ти, з 1.01.2015 р. — встанов"
лено 3 групи) [9; 10; 11]. Єдиний податок для І та ІІ груп,
а це фізичні особи"підприємці, встановлювався у відсот"
ках до мінімальної заробітної плати місцевими органа"
ми влади за місцем реєстрації підприємця з розрахунку
на календарний місяць, для інших груп — у відсотках
до доходу:
— вища ставка у разі включення ПДВ до складу єди"
ного податку;

— нижча ставка — у разі сплати ПДВ окремо згідно
з ПКУ.
Корегування умов при застосуванні спрощеного
оподаткування, станом на 1.01.2015 р., також включа"
ло збільшення граничних обсягів доходів по групах,
зміну ставок єдиного податку та відмову від регулюван"
ня чисельності найманих працівників у ІІІ групі. За ос"
танньою редакцією закону до єдиного податку включа"
ються: податок на прибуток; податок на доходи фізич"
них осіб в частині доходів, що отримані в результаті гос"
подарської діяльності платника єдиного податку першої
— третьої групи; податок на додану вартість; податок
на майно (в частині земельного податку), крім податку
на земельні ділянки, що не використовуються для гос"
подарської діяльності [11].
Аналіз обсягів, структури та динаміки єдиного по"
датку, сплаченого суб'єктами малого підприємництва за
1999—2014 рр. (табл. 1) показує, що за період дії спро"
щеного оподаткування темпи росту єдиного податку
коливаються у відповідності із змінами законодавства
по функціонуванню спрощеної системи оподаткування.
Найвищий темп росту відмічається в перші роки сплати
єдиного податку, що призводить до підвищення пито"
мої ваги його у складі податкових надходжень Зведе"
ного бюджету України з 0,3% в 1999 р. до 1,66% в 2004 р.
У наступні роки відмічається зниження питомої ваги єди"
ного податку в структурі податкових надходжень Зве"
деного бюджету України, найнижчий рівень склався в
2011 році, тобто в рік обмеження умов використання
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Таблиця 2. Основні показники діяльності фізичних осібCпідприємців
Показники
1. Кількість зайнятих
фізичних осіб-підприємців
та найманих у них
працівників - всього
% до попереднього року
в тому числі:
- фізичні особи-підприємці
% до попереднього року
- наймані працівники
% до попереднього року
2. Обсяг реалізованої
продукції
% до попереднього року
3. Єдиний податок з
підприємницької діяльності
% до попереднього року
4. Кількість найманих
працівників на 1-го
підприємця-фізичну особу
5. Обсяг реалізованої
продукції на 1 підприємця фізичну особу в рік
% до попереднього року
6. Сплачено єдиного податку
1-м підприємцем - фізичною
особою
в рік
в місяць

од. вим.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

тис. осіб

3 282,9

3 398,8

3 679,0

3 989,0

4 223,5

2 814,5

2 371,4

2 274,9

2 333,6

103,5

108,2

108,4

105,9

66,6

84,3

95,9

102,6

1 976,6
103,1
1 422,1
104,1

2 218,0
112,2
1 461,0
102,7

2 450,1
110,5
1 538,9
105,3

2 664,2
108,7
1 559,3
101,3

1 805,1
67,8
1 009,4
64,7

1 325,9
73,5
1 045,5
103,6

1 232,2
92,9
1 042,7
99,7

1 328,8
107,8
993,8
95,3

119,1

153,0

205,0

195,9

230,4

211,2

256,6

284,2

%
тис. осіб
%
тис. осіб
%
млрд
грн.
%

1 916,6

128,3

128,5

134,0

95,6

117,6

91,7

121,5

110,8

млн грн.

698,6

674,4

875,4

1 062,8

1 103,7

1 162,9

1 113,2

3 610,9

4 897,2

%

150,6

96,5

129,8

121,4

103,8

105,4

95,7

324,4

135,6

осіб

0,71

0,72

0,66

0,63

0,58

0,56

0,79

0,85

0,75

тис. грн.

48,4

60,3

69,0

83,7

73,5

127,6

159,3

208,2

213,9

124,6

114,4

121,3

87,8

173,6

124,8

130,7

102,7

0,341
28

0,395
33

0,434
36

0,414
34,5

0,644
54

0,839
70

2,93
244

3,685
307

1 366,3
92,8

%

тис. грн.
грн.

0,364
30

спрощеної системи оподаткування відповідно Податко"
вого кодексу України.
Починаючи з 2012 р. різко зросли обсяги сплати
єдиного податку, особливо єдиний податок, який спла"
чений фізичними особами"підприємцями, що слід відне"
сти за рахунок змін, внесених у механізм спрощеного
оподаткування в 2011 р. Якщо в 2011 р. (рік введення
Податкового кодексу України) обсяг сплаченого єди"
ного податку складав 1987,9 млн грн., в т.ч. фізичними
особами"підприємцями 1113,2 млн грн., то вже в наступ"
ному році темп росту обсягу єдиного податку за всіма
групами спрощенців становив 242,2%, в т.ч. фізичними
особами"підприємцям — 324,4%. Одночасно підвищи"
лась питома вага єдиного податку у складі податкових
надходжень Зведеного бюджету з 0,59% в 2011 р. до
1,34% в 2012 р. та до 2,02% в 2014 р. На збільшення
надходжень єдиного податку позитивно вплинули зако"
нодавчі зміни в системі спрощеного оподаткування, вве"
дені з 2012 р. Збільшення обсягу граничного доходу за
групами податкоплатників; визначення бази розрахун"
ку єдиного податку у формі диференційованих відсотків
до мінімальної заробітної плати та включення спро"
щенців фізичних осіб у групи із високим граничним об"
сягом доходів; зниження витрат на ведення обов'язко"
вого первинного обліку та спрощення звітів.
Структура єдиного податку за категоріями платників
показує, що на період започаткування спрощеної сис"
теми оподаткування вклад фізичних осіб"підприємців
був значно меншим ніж підприємств"юридичних осіб,
рівновага відмічена в 2006 р. — 50%/50%. В наступні
роки питома вага фізичних осіб — підприємців почала
збільшуватись, особливо вклад цієї категорії платників
у загальну суму сплаченого єдиного податку зріс з за"
початкуванням диференціації платників єдиного подат"
ку по групах та збільшення обсягів граничних показників
доходу для фізичних осіб"підприємців з 2012 р.
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Податкова підтримка малого підприємництва на"
правлена в першу чергу на легалізацію економічної
діяльності самозайнятих громадян. У таблиці 2 наведені
показники, які характеризують динаміку чисельності
зайнятих у сфері господарської діяльності фізичних
осіб"підприємців.
Обсяг сплаченого одним підприємцем"фізичною
особою єдиного податку в розрахунку на один місяць
показує, що цей показник знаходиться на рівні близь"
кому до мінімально встановленої ставки єдиного подат"
ку, яка діяла в цей період. Ця середня сума сплаченого
єдиного податку (30 грн. — в 2005 р.; 34,5 грн. — в 2009 р.)
сформувалася при високій занятості у цьому секторі
економіки. Загальна кількість фізичних осіб"підприємців
та найманих у них працівників за період з 2005 р. по 2009
р. постійно зростала і в 2009 році склала 4223,5 тис. осіб,
в т.ч. фізичні особи"підприємці — 2664,2 тис. осіб, най"
мані працівники — 1559,3 тис. осіб. У наступному 2010
р. кількість зайнятих у цьому секторі економіки на тре"
тину зменшилась, і в наступні роки ця тенденція продов"
жилась. Особливо негативно вона проявляється по
відношенню до найманих працівників. В абсолютному
виразі кількість найманих працівників склала в 2013 р.
всього 993,8 тис. осіб, в той час як у 2009 р. цей показ"
ник складав 1559,3 тис. осіб. Можна припустити, що такі
зміни в основних показниках роботи фізичних осіб"
підприємців пов'язані не тільки із змінами в системі спро"
щеного оподаткування, а і в загальному після кризово"
му стані економіки.
Збільшення сплати єдиного податку фізичними осо"
бами"підприємцями складається на фоні зменшення за"
гальної занятості в цьому секторі економіки, в т.ч. змен"
шення кількості найманих працівників. Один підприє"
мець"фізична особа, як показують розрахунки надає
роботу в середньому 0,7 особи. Кількість підприємств
— юридичних осіб"платників єдиного податку (табл. 3)

Інвестиції: практика та досвід № 21/2015

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Динаміка кількості підприємствCюридичних осіб платників єдиного
податку та чисельності найманих працівників
№
з/п

1

-

-

2

2а

3

Показники
Кількість
юридичних осіб
(ЮО), що обрали
спрощену систему
оподаткування всього
Темп росту до
попереднього
року, %
в тому числі:
кількість ЮО, що
обрали спрощену
систему
оподаткування (зі
сплатою ПДВ)
кількість ЮО, що
обрали спрощену
систему
оподаткування
(без сплати ПДВ)
Середньооблікова
чисельність
працюючих у
юридичних осіб платників єдиного
податку, осіб всього
Чисельність
найманих
працівників на 1му підприємстві
(зі сплатою ПДВ),
осіб
Темп росту до
попереднього
року, %
Чисельність
найманих
працівників на 1му підприємстві
(без сплати ПДВ),
осіб
Темп росту до
попереднього
року, %

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

115 626

133 154

133 204

135 470

135 689

139 334

143 149

142 986

126,1

115,2

100,0

101,7

100,2

102,7

102,7

42 344

44 253

37 488

33 909

29 155

25 570

73 282

88 901

95 716

101 565

106 534

354 121

523 101

264 300

392 878

8,4

11,8

7,0

140,5

7,9

2011

2012

150 889

141 069

150 436

99,9

105,5

93,5

106,6

22 780

19 027

15 324

11 199

14 250

113 764

120 369

123 956

135 565

129 870

136 186

250 506

178 447

279 114

101 268

84 676

141 940

72 830

11,6

8,6

7,0

12,3

5,3

5,5

12,7

5,1

59,3

165,7

74,1

81,4

175,7

43,1

103,8

230,9

40,2

9,8

6,9

9,5

6,7

4,8

5,2

3,8

3,9

4,6

2,5

124,1

70,4

137,7

70,5

71,6

108,3

73,1

102,6

118,0

54,4

Розраховано за даними фіскальної служби України.

показує більш стабільну динаміку. За 10 років кількість
підприємств — юридичних осіб зросла на 130,1%, в т.ч.
зростання кількості підприємств, які працюють на єди"
ному податку зі сплатою ПДВ за цей період зменшилось
в 3,3 рази, а кількість підприємств, які працюють без
сплати ПДВ збільшилось в 1,5 рази.
Для юридичних осіб"спрощенців також характерно
зменшення чисельності найманих працівників. Якщо в
окремі роки в розрахунку на 1"му підприємстві (без
сплати ПДВ) працювало 6,7—9,8 найманих працівників,
що відмічалось в 2002—2006 рр., то в наступні роки цей
показник мав чітку тенденцію до зниження (3,9 осіб —
2010 р., 4,6 — 2011 р., 2,5 — 2012 р.).
На підприємствах, які сплачують ПДВ, динаміка
кількості найманих працівників має нерівномірний ха"
рактер з тенденцією до зменшення працюючих. Як уже
зазначалося, створення нових робочих місць та спри"
яння зайнятості населення — одна з основних функцій
малого підприємництва, яка свідчить про його суспіль"
ну та соціальну значимість. Можливо, однією із причин
цього зменшення кількості найманих працівників є
збільшення податкового навантаження, яке формуєть"

ся за рахунок окремої сплати податків на доходи най"
маних працівників та внесків у державні соціальні фон"
ди. Не дивлячись на те, що внесок єдиного податку в
податкові надходження зросли, умови застосування
спрощеної системи оподаткування потребують доопра"
цювання з метою вдосконалення її механізмів для заці"
кавленості підприємств у розширенні робочих місць у
цій сфері.

ВИСНОВКИ
Підвищення податкового навантаження при засто"
суванні загальної податкової системи поставило на по"
рядок денний розробку основ спрощеного оподаткуван"
ня. Неодноразові зміни системи спрощеного оподатку"
вання приводили як до зменшення його ролі, так і до
підвищення, однак саме ця система дозволила і дозво"
ляє розвиватися малому бізнесу та створює умови для
його легалізації. Незважаючи на те, що на фоні знижен"
ня податкового навантаження за загальною системою
оподаткування за рахунок відміни низки обов'язкових
платежів, які були включені до складу єдиного податку
при її започаткуванні, в т.ч. зниженні номінальної став"
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ки податку на прибуток з 30% до 25% з 1.01.2004 року
та в подальшому в Податковому кодексі до 18%, спро"
щена система оподаткування не змінює своєї приваб"
ливості для підприємців. Система спрощеного оподат"
кування, яка склалася після введення в дію Податково"
го кодексу України, була спрямована на врахування
особливостей функціонування сектору малого підприє"
мництва та його підтримку за рахунок градуалізації по"
даткових механізмів та ставок єдиного податку. Враху"
вання цих особливостей та накопиченого досвіду після
прийняття Податкового кодексу України дозволило
провести раціональну структуризацію податкоплат"
ників"спрощенців по групах, механізм оподаткування
яких дозволяє враховувати умови та специфіку різних
видів діяльності.
До позитивних рис діючої системи спрощеного опо"
даткування слід віднести також підвищення вкладу єди"
ного податку в податкові надходження бюджету; разом
з тим вимагає подальшого доопрацювання механізми,
направлені на підвищення зацікавленості підприємців,
які працюють на спрощеній системі оподаткування у
збільшенні робочих місць у цій сфері.
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SOCIAL AND ECONOMIC SITUATION AND PRIORITY DIRECTIONS OF KHOTYN DISTRICT,
CHERNIVTSI REGION

Розвиток будьякого регіону — багатоцільовий і багатокритерійний процес. Вирішення регіо
нальних проблем повинне спиратися на розгорнуту концептуальну основу, що припускає про
ведення глибоких теоретичних досліджень по регіональному розвитку й регіональній політиці.
У цій ситуації найважливішим фактором подальшого ефективного, прогресивного розвитку є
становлення сучасної наукової системи управління на всіх рівнях народного господарства,
включаючи регіональний (територіальний).
Наявність регіональних нерівностей розвитку обумовлює необхідність докорінної модерні
зації та проведення послідовних реформ економічної системи країни, які повинні бути спрямо
вані на формування диверсифікованої, конкурентоспроможної та соціально орієнтованої еко
номіки, здатної забезпечити сталий розвиток регіонів.
Невідповідність цілей і результатів соціальноекономічних заходів у державі було зумовлено
відсутністю перспективних механізмів стратегічного розвитку регіонів та методів їх реалізації,
відсутністю стимулів економічного зростання регіонів, реалізації в них інноваційної політики,
недосконалістю інституційної системи тощо. Саме тому, необхідність дослідження пріоритет
них напрямків розвитку регіонів, їх стимулювання є надзвичайно актуальним завданням дер
жавної регіональної політики.
Створення стабільної економічної системи, забезпечення ефективних міжбюджетних відно
син є важливим для регіонального розвитку. Тому, актуальним питанням є дослідження со
ціальноекономічного становища та пріоритетних напрямів розвитку одного з регіонів Черні
вецької області — Хотинського району.
The development of any region is multipurpose and multiprocess. The solution of regional problems
should be based on a detailed conceptual basis that suggests holding deep theoretical research on
regional development and regional policy. In this situation, the most important factor for the further
efficient, progressive development and establishment of modern scientific management system at
all levels of national economy including regional (territorial).
The presence of regional disparities in development causes necessity of radical modernization
and holding successive reforms of the economic system of the country, which should be aimed at
creating a diversified, competitive and socially oriented economy capable of ensure sustainable
regional development.
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Disparity of the objectives and results of social and economic activities in the country
was due to the lack of perspective of strategic regional development mechanisms and
methods of implementation, lack of incentives for economic growth regions, implementing
them to innovative policy, institutional imperfections etc. Therefore, the need for research
priorities of the regions, their incentives are extremely important objective of the state
regional policy.
The creation of a stable economic system, an effective intergovernmental relations is
important for regional development. Therefore, the relevant issue is the study of the social
and economic situation and the priorities of one of the regions of Chernivtsi region — Khotyn
district.

Ключові слова: розвиток, соціально'економічний розвиток регіону, темпи економіки, інвестиційна стра'
тегія, доходи населення, ринок праці, соціально'економічні показники.
Key words: development, socio'economic development of region, rates of economy, investment strategy,
incomes, labor market, social and economic indicators.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Обгрунтування теоретичних засад соціально"
економічного становища Хотинського району Черн"
івецької області та проведений аналіз показників, що
його характеризують дасть змогу зробити відповідні
узагальнення, що є підставою для обгрунтування
перспектив і бажаних пріоритетних напрямків роз"
витку регіону. Основою цього стало визначення ос"
новних напрямків регіональної політики. Зміщення
акцентів державної політики з централізованого уп"
равління на регіональний рівень, яке супроводжуєть"
ся передачею владних повноважень органам місце"
вого самоврядування та органам регіонального уп"
равління, відкриває широкі можливості для забез"
печення збалансованого соціально" економічного
розвитку регіонів України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Найбільш вагомий внесок у вивчення сучасних
проблем регіональної політики, дослідженні існую"
чих територіальних диспропорцій здійснили такі
вчені, як: З. Варналій, В. Геєць, Б. Данилишин, Б.
Лавровський, Д. Лук'яненко, А. Мокій та ін. У пра"
цях цих науковців розглянуті принципи формування
та реалізації регіональної політики держави, дослі"
джуються територіальні соціально"економічні дис"
пропорції, шляхи їх усунення та зменшення негатив"
них наслідків на регіональний розвиток. Проте знач"
на кількість публікацій, присвячена цим питанням,
тільки підтверджує необхідність подальших дослід"
жень, незважаючи на їх широкий спектр і не примен"
шуючи вагомості й значущості внеску зазначених
учених, теоретичні та практичні аспекти соціально"
економічного розвитку регіону досліджені недостат"
ньо.
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Питання щодо аналізу соціально"економічного
становища Хотинського району в 2015 році розгля"
нуто на офіційних сайтах Хотинської районної дер"
жавної адміністрації, Відділу статистики у Хотинсь"
кому районі, Державного комітету статистики Украї"
ни.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі викладеного можна сформулювати
завдання дослідження, яке полягає у визначенні
соціально"економічного становища та пріоритетних
напрямків розвитку Хотинського району в 2015 р"
оці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Органи регіонального управління та місцево"
го самоврядування стають головними суб'єктами
реформування соціально"економічного розвитку
регіону. Тому формування нових відносин між
центром і регіонами на сьогоднішній день є особ"
ливо актуальними. Регіони виконують "специфічні
е кономіч но"в иробнич і функції , я кі не м ожуть
здійснювати інші структурні рівні з тієї простої
причини, що даний рівень є об'єктивно реальним"
[2, с. 32].
За останні роки багаточисленими та науково"
практичними центрами країни розроблені інстру"
менти розвитку регіонів в число яких входять:
стратегічне планування на регіональному рівні,
регіона льний маркетинг, диве рсифікація сіль"
ськ ої ек оном іки, держа вно"прива тне п артнер"
ство, підтримка підприємництва [1]. Використан"
ня таких інструментів сприяло підвищенню со"
ціа ль но"е кономіч них пок а зників Хотинс ь к ого
району.
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Таблиця 1. Основні пріоритетні напрями розвитку району на 2015 рік
№
1

Пріоритетні
напрями
розвитку
2

1

Енергозбереження та енергоефективність

2

Транскордонне
співробітництво

3

Розбудова та
модернізація
транспортної
інфраструктури

4

Розвиток високо продуктивного агропромислового
комплексу

5

Розвиток рекреаційно-туристичної сфери

6

Розвиток промислового комплексу району

7

Протипаводковий захист

8

Реформування
та розвиток
житлово-комунального господарства

Шляхи їх досягнення

Очікувані результати

3
1.1. Проведення капітального ремонту (часткове
переноснащення) котелень, перехід на автономну
систему опалення, заміна дерев’яних вікон по
енергозберігаючих технологіях в закладах культури,
освіти та медицини району
2.1. Реалізація проекту технічної допомоги Євросоюзу
«Середньовічні перлини: фортеці Хотин, Сороки,
Сучава» (облаштування системи освітлення та
прилеглої території фортеці)
3.1. Планується проведення капітального ремонту 23
вулиць (20,6 км на суму 2822,3 тис. грн.) та поточного
ремонту 56 вулиць (39,7 км на суму 4655,0 тис. грн.)
доріг комунальної форми власності в 39 населених
пунктах району

4

4.1. Проведення роботи по залученню інвестицій в
сільськогосподарське виробництво на суму 1,0 млн
грн. Збільшення обсягів сільськогосподарського
виробництва. Підвищення урожайності та розширення
посівних площ
5.1. Розвиток сільського або зеленого туризму.
5.2. Створення туристичних маршрутів за
різноманітними тематиками культурно-пізнавального,
спортивно-оздоровчого, релігійного та інших
напрямків туризму.
5.3. Створення умов для туристсько-краєзнавчої
роботи гуртків, секцій, клубів. Розроблення та
здійснення заходів щодо підтримки організації
туристично-оздоровчої та екскурсійної роботи серед
дітей, підлітків і молоді
6.1. Початок роботи нового підприємства ТОВ
«Аполо», введення лінії по розливу мінеральних вод
(власні кошти підприємства 500,0 тис. грн.).
Створення нових та модернізація існуючих
виробничих потужностей, розширення асортименту
продукції, створення нових робочих місць
7.1. Провести розчищення русел малих річок більше
11,2 км в м. Хотині, селах Зарожани, Шилівці,
Рухотин, Поляна, Гордівці, Колінківці
8.1. Реконструкція системи водопостачання та
водовідведення в м. Хотині.
8.2. Реконструкція каналізаційно-очисних споруд в м.
Хотині.
8.3. Впровадження заходів з оптимізації системи
теплопостачання м. Хотині.
8.4. Розширення мережі централізованого збирання та
вивезення сміття, впровадження системи роздільного
збирання відходів (м. Хотин, села Клішківці, Малинці,
Зарожани, Шилівці та Бочківці).
8.5. Продовження роботи щодо створення об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків в кількості
1 об’єднання

Так, сільське господарство Хотинського райо"
ну станом на 1 вересня 2015 року можна охарак"
теризувати такими результатами: валовий збір
склав 70587 ц (у початково"оприбуткованій вазі),
що на 6,4% менше, ніж на цю дату 2014 року. Най"
більшу частину у загальному обсязі валового збо"
ру з ернових ку ль ту р з айняли пше ниця оз им а
(79,7%) та ячмінь озимий (19,6%). В середньому
по агроформуваннях з одного гектара зібрано по
43,5 ц зерна проти 43,7 ц на 1 вересня 2014 року
[5].
За січень — серпень 2015 року сільськогос"
подарськими підприємствами району (крім малих)
вироблено 3878 ц м'яса у живій вазі та 192 ц мо"
лока. Порівняно з січнем"серпнем 2015 року ви"
робництво м'яса зменшилось — на 33,8%, моло"
ка — збільшилось на 26,3. Порівняно з 1 вересня

Економне споживання палива,
перехід на інший вид палива

Покращення туристичної
привабливості
Покращення умов проживання в
сільських населених пунктах
району

Збільшення чисельності
поголів’я худоби та птиці

Збільшення обсягу наданих
туристичних послуг та
збільшення кількості
обслуговуваних туристів.

Зростання обсягів виробництва
промислової продукції.

Запобігання паводків

Покращення якості та
збільшення обсягів послуг
централізованого
водопостачання та
водовідведення. Покращення
благоустрою та санітарного
стану територій міста

2014 року в с іль ськогос пода рсь ких підприє м"
ствах відбулося збільшення великої рогатої худо"
би на 9,1%, корів на 25,0%, свиней — на 33,0%.
За січень — серпень 2015 року агропідприємства"
ми району реалізовано власної сільськогоспо"
дарської продукції на суму 67023,0 тис. грн., що
на 85,5% більше, ніж за січень"серпень 2014 року
[7].
Разом із суто економічними характеристика"
ми нерідко розглядають соціальні параметри роз"
витку. Більше того, соціальні характеристики дав"
но вже стали повноправними показниками, що
оцінюють ступінь розвитку будь" якого регіону [3,
с. 38].
Проаналізуємо доходи населення Хотинсько"
го району в 2015 році. За січень — липень 2015
року субсидії для відшкодування витрат на оплату
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житлов о"к ому наль них пос луг призна чені 2489
сім'ям на загальну суму 1509,6 тис. грн. За січень
— липень 2015 року населенням району сплачено
за житлово"комунальні послуги, включаючи пога"
шення боргів попередніх періодів 24033,5 тис. грн.
Рівень оплати в 2015 році становив 120,7%. На
кінець липня 2015 року населення району забор"
гувало за житлово"комунальні послуги 999,3 тис.
грн. [6].
Щодо ринку праці, то кількість зареєстрованих
безробітних, які перебували на обліку в державній
службі зайнятості, на кінець серпня 2015 року ста"
новила 565 осіб, що на 2,8% менше, ніж на кінець
липня 2015 року та на 6,4% — ніж на кінець серпня
2014 року [7].
Пропозиція робочої сили в Україні, незалеж"
но від економічної ситуації, визначається демог"
рафічними чинниками, передусім чисельністю на"
селення віком 20"65 років. Саме ці вікові рамки
в су пе ре ч за конода вс тв у реа ль но окрес люють
економічно активний вік в Україні — до 20 років
молодь переважно навчається і не виходить на ри"
нок праці, а по досягненні пенсійного віку насе"
лення, як правило, не припиняє трудової діяль"
ності. Водночас пропозиція робочої сили, особ"
ливо її якість, може стати або додатковим чинни"
ком прискорення, або бар' єром ек оном ічного
зростання.
Демографічна ситуація Хотинського району в
2015 році показала, що чисельність наявного насе"
лення району упродовж січня — липня 2015 року
зменшилась на 123 осіб і на 1 серпня 2015 року за
оцінкою, становила 62954 осіб. Загальне скорочен"
ня населення відбулося за рахунок природного ско"
рочення — 213 осіб та міграційного приросту — 90
осіб [5].
Демографічний чинник є одним із визначальних
для забезпечення стабільного й безпечного розвит"
ку держави, а проблеми оптимального демографіч"
ного розвитку слід розглядати як першочергові інте"
реси держави, як фактор і водночас як результат її
функціонування. Від демографічних характеристик
працездатного населення і показників демографіч"
ного розвитку залежить розвиток трудового потен"
ціалу і, як результат, величина сукупного національ"
ного доходу.
Розглянемо основні пріоритетні напрямки роз"
витку Хотинського району на 2015 рік, шляхи їх до"
сягнення та очікувані результати на кінець поточно"
го року у таблиці 1 [6].

ВИСНОВКИ
Отже, основними напрямками регіональної по"
літики Хотинського району у Чернівецькій області
на 2015 рік повинне стати пріоритетне забезпечен"
ня підтримкою галузей, розвиток яких сприятиме
"оздоровленню" регіону. Разом з тим, реструкту"
ризація господарства регіону повинна бути досяг"
нута не простим перерозподілом ресурсів між еко"
номічно сильними та слабкими регіонами, а за ра"
хунок власних ресурсів та впровадження нових тех"
нологій, форм виробництва та управління.
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THE ANALYS OF THE STRUCTURE CHANGES IN THE PLACEMENT OF MONYE SUPPLY

У статті розроблено систему показників розміщення грошової маси. Проведено аналіз струк
турних змін у розміщенні грошової маси України за 2000—2014 рр., який по суті є аналізом
ефективності роботи банківської системи. Основну увагу приділено дослідженню динаміки ко
ефіцієнтів готівковості, депонування, ресурсної ваги, мобілізації коштів, депозитам на душу
населення, частці різних видів депозитів у грошовій масі та частці регульованих грошей. Вияв
лено фактори, які вплинули на ефективність роботи банківської системи України та причини
низької регульованості грошової маси в Україні.
The stability of the monetary system is a prerequisite for achieve the strategic goals of economic
development. The basis for the purpose of the article is to develop a system of indicators and analysis
of the allocation of money and Ukraine over the past five years. This article analyzes the state
structural changes in the distribution of money for Ukraine 2000—2014 yy.; analyzes the efficiency
of the banking system. Particular attention is paid to the study of the dynamics of coefficient of cash,
depositing, resource weight, mobilizing funds, deposits for 1 person, share of different types of
deposits in money supply and the share of regulated money. The factors that influenced the current
state of the country's money supply, the performance of the banking system of Ukraine and the
reasons for low adjustability of the money supply in Ukraine.

Ключові слова: система показників, структура, грошова маса, коефіцієнт готівковості, коефіцієнт
депонування, коефіцієнт ресурсної ваги, коефіцієнт мобілізації коштів, частка депозитів.
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coefficient, coefficient of resource weight factor of mobilization, share of deposits.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим аспектом дослідження ефективності гро"
шово"кредитної політики є аналіз параметрів розміщен"
ня грошової маси, а саме: грошових вкладів у банківсь"
ку систему. Основу процесу управління грошовими по"
токами складає статистична інформація щодо обсягів
грошей, їх динаміки, структури, тощо. Саме грошово"
кредитна отримує і опрацьовує дані, обгрунтовує мето"
дологію обчислення й аналізу статистичних показників.

Нині у наукових дослідженнях спостерігаються
деякі розбіжності у класифікації показників статис"
тики грошового обігу та практично відсутні системи
показників щодо характеристики функціональних
особливостей наявної грошової маси. Саме тому до"
цільно й надалі продовжувати наукові і практичні по"
шуки у цьому напрямі, оскільки зазначені питання
для сфери грошового обігу є одними з найактуаль"
ніших.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Таблиця 1. Система відносних показників для аналізу
розміщення грошової маси
№

Назва показника

1

Депозити на душу населення

2

Частка депозитів населення в
обсязі грошової маси
Частка регульованих коштів
фізичних осіб в загальному
обсязі
Частка регульованих коштів
суб'єктів господарювання в
обсязі грошової маси
Коефіцієнт готівковості
(готівка/ депозити)

3
4

5

6

Коефіцієнти депонування:
– простий

– розширений
7

Коефіцієнт ресурсної ваги

8

Коефіцієнт мобілізації коштів

Методика
розрахунку
D
QD =
P
D
dd =
M3
Dp
dp =
Qp

de =

De
M3

C1 =

M0
M1 − M 0

C2 =

M0
M 2 − M1

C3 =

M0
M3− M2

KD =

M0
Dto

K D2 =

M0
Dto + Dt

K dM 3 =

Dt
M3

Km =

D
GDP

Умовні позначення
D – обсяг депозитів населення;
P – кількість населення
М3 – грошова маса
Dp – заощадження фізичних осіб;
Qp – загальний обсяг коштів
фізичних осіб
De – кошти суб'єктів
господарювання

М0 – готівка;
(М1-М0) – кошти на
розрахункових і поточних
рахунках у національній валюті;
(М2 – М1) - строкові кошти у
національній валюті та валютні
кошти;
(М3 – М2) - кошти клієнтів у
довірчому управлінні та цінні
папери власного боргу банків
M0 – готівка;
Dto – обсяг коштів до запитання
суб'єктів господарювання та
фізичних осіб;
Dt – обсяг строкових коштів
суб'єктів господарювання та
фізичних осіб
Dt – обсяг строкових коштів
суб'єктів господарювання та
фізичних осіб;
M3 – грошова маса
D – обсяг депозитів;
GDP – валовий внутрішній
продукт

Джерело: [4].

Проблеми регулювання грошової
сфери досліджували такі провідні ук"
раїнські вчені"економісти, як О. Васи"
лик, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Ла"
гутін, В. Лисицький [2], І. Лютий,
В. Міщенко, А. Мороз, П. Нікіфоров,
А. Пересада, М. Пуховкіна, М. Савлук,
В. Стельмах, А. Чухно, В. Ющенко [5]
та ін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка систе"
ми показників та аналіз структурних
змін у розміщенні грошової маси в
Ураїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Практичний досвід економічно
розвинених країн показує, що акти"
візація банківської системи коре"
лює з економічним зростанням. Об"
сяг ВВП у країнах з високою акти"
візацією банківської діяльності має
тенденцію до зростання. Відтак, ак"
тивізація банківської діяльності
відповідає економічному зростан"
ню.
Банківську діяльність можна
розглядати через призму показників
розміщення грошової маси, з дета"
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнту мобілізації коштів та депозитів на душу населення в Україні
за 2000—2014 рр.
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнтів депонування та грошового мультиплікатора в Україні
за 2000—2014 рр.

лізацією дослідження в аспекті суб'єктів економічної
діяльності. Система показників дозволить оцінити роз"
міщення грошової маси у взаємозв'язку та взаємообу"
мовленості [1].
Чому саме система показників? Адже, будь який
показник віддзеркалює лише одну грань явища чи
процесу, а комплексна характеристика можлива за
умови використання органічно взаємопов'язаних по"
казників, їх системи. Здатність будувати систему по"
казників — найважливіша умова визначення механі"
зму перебігу певного процесу, його закономірностей
і тенденцій.
Систему показників аналізу розміщення грошової
маси, а також у певній мірі показників ефективності гро"
шово"кредитної політики наведено у таблиці 1.
Ефективність розвитку банківської системи в Ук"
раїні, можна дослідити за допомогою таких показників,
як депозити на душу населення та коефіцієнта мобілі"
зації коштів [3].
Як видно з рисунку 1, показник депозитів на душу
населення за 2000—2014 рр. зростав. Але потрібно
зважати, що в даний період мали вплив такі суттєві
фактори, як зменшення чисельності населення,
підвищення темпів інфляції та перерахунок вкладів
в іноземній валюті в національну за діючим курсом.
Починаючи з 2000 р. показник депозитів на одну
особу підвищувався паралельно зі зростанням ре"
альної економіки і до кінця 2014 р. досяг рівня 9740
грн./особу. За чотирнадцять років показник зріс у
25 разів. Найбільш активно цей процес проходив у
2000 р. (на 55,7%), у 2003 р. (на 64,2%), 2005 р. (на
61,2%) та у 2007 р. (на 56%). В 2005 та 2009 роках
спостерігалось зниження показника, а в 2014 р. зро"
стання склало лише 1%. Тобто можна зробити вис"
новок, що зростання доходів населення на фоні ста"

більності грошової системи країни буде призводити
до подальшої активізації прагнення до заощаджен"
ня.
Паралельно зі зростання депозитів на душу насе"
лення зростав і коефіцієнт мобілізації коштів. В пе"
ріод становлення грошової системи та тінізації гро"
шового обігу (1996—1998 рр.) коефіцієнт залишався
на низькому рівні. Цьому є об'єктивне пояснення —
банківська система в даний період не мала довіри
суб'єктів господарювання і була на етапі становлен"
ня; мали місце і такі негативні тенденції як зростання
товарних боргів в підприємств, використання систе"
ми взаємозаліків та заборгованості за зарплатами [2].
Починаючи з 2000 р., ситуація поступова почала
змінюватись і до 2014 р. коефіцієнт мобілізації ста"
новив зріс майже в 5 разів. Звичайно, що за дослід"
жуваний період в деяких роках спостерігалось спо"
вільнення динаміки (свідчить про певне зменшення
довіри), але загалом значення коефіцієнтів показу"
ють поступове зростання довіри суб'єктів економіч"
ної діяльності та населення до банківської системи і
переливу готівки в капітал.
Досліджуючи динаміку частки депозитів у ВВП, Рос
Левін зазначав [6—8], що середній рівень депозитів у
"дуже багатих" країнах складає 53% ВВП, "багатих"
країнах — 31%, "бідних" країнах — 20% і "дуже
бідних" країнах — 13%. Тобто, в досліджуваний період
за даною класифікацією Україна з списку бідних країн
перейшла до багатих, хоча в останні роки і ця тенденція
і почала порушуватись.
Аналіз ефективності роботи банківської системи
доцільно продовжити дослідженням часткових показ"
ників ефективності, які відображають роботу банків по
насиченню економіки коштами інвестиційного спряму"
вання.
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Таблиця 2. Динаміка коефіцієнтів регульованості грошової
маси в Україні за 2006—2014 рр.

Рік

Частка
заощаджень
фізичних
осіб в М3,
%

Темп
зростання

Частка коштів
суб'єктів
господарювання
в М3, %

Темп
зростання

Частка
заощаджень
в коштах
фізичних
осіб

Темп
зростання

2006

41,7

2007

42,2

1,012

29,4

0,997

56,6

1,025

2008

42,2

1,001

27,5

0,934

55,7

0,985

2009

43,9

1,040

24,8

0,902

27,4

0,492

2010

46,0

1,047

23,7

0,955

39,6

1,445

2011

51,6

1,122

30,2

1,274

43,5

1,098

2012

47,8

0,925

26,3

0,871

45,1

1,037

2013

48,6

1,018

25,1

0,955

52,7

1,168

2014

43,7

0,899

26,9

1,071

43,6

0,827

29,5

55,2

Зменшення коефіцієнтів депонування в часі вказує
на поступове зниження ролі готівки в грошовій масі та
зростанні можливостей банків до переливу капіталу в
реальну економіку. Так, до 2014 р. коефіцієнт депону"
вання простий зменшився до рівня 0,666, а розширений
до 0,419 (рис. 2), тобто зростала роль як строкових
коштів так і коштів до запитання.
Потрібно зауважити, що у попередні роки його зна"
чення було нижчим, але віддток депозитів з рахунків
підвищив значення коефіцієнтів.
Коефіцієнт депонування простий відображає і вплив
такого фактору, як розширення процесу розрахунків за
безготівковою схемою та збільшення обігу грошей че"
рез пластикові картки.
Вищезазначені коефіцієнти є у формулі розрахун"
ку грошового мультиплікатору, і відповідно повинні

змінюватись у зворотному напрямку і від загального
коефіцієнту монетизації. Наявна тенденція відповідала
економічним постулатам, тому щодо питання вибору
показника мультиплікатора для управлінських висновків
не набуває такої вже актуальності, бо загальну тенден"
цію відображають як і розширений мультиплікатор так
і за грошовим агрегатом М3.
Аналіз структури розміщення грошової маси по всім
каналам показав позитивні зрушення. До 2014 року як
строкові кошти підприємств, так і населення мали тен"
денцію до зростання. Для дослідження довіри фізич"
них осіб та суб'єктів господарювання до банківської си"
стеми відслідковують динаміку часток цих показників.
Зростання частки строкових коштів відіграє важливу у
процесі кредитування, адже саме ці кошти впливають
на пропозицію кредитних ресурсів комерційних банків.
%

%

35,0
55,0
30,0

25,0

45,0

20,0
35,0

Частка заощаджень
фізичних осіб в М3

Частка заощаджень в
коштах фізичних осіб

15,0
25,0
10,0

15,0

Частка коштів суб'єктів
господарювання в М3

5,0

0,0
5,0

Темпи зростання
реального ВВП (права
шкала)

-5,0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-5,0
-10,0

-15,0

рік
-15,0

Рис. 3. Динаміка окремих показників структури розміщення грошової маси
та реального ВВП в Україні за 2006 — 2014 рр.
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Таблиця 3. Динаміка коефіцієнтів готівковості в Україні за 1996—2006 рр.

Рік

С1

Темп
приросту,
%

Коефіцієнти готівковості
Темп
С2
приросту,
%

С3

Темп
приросту,
%

2000

1,61

-

1,20

-

18,36

-

2001

1,89

17,1

1,28

6,4

34,88

90,0

2002

1,91

1,4

1,11

-12,9

48,86

40,1

2003

1,66

-13,5

0,79

-28,7

176,16

260,5

2004

1,71

3,4

0,73

-8,6

133,16

-24,4

2005

1,57

-8,2

0,64

-12,2

65,04

-51,2

2006

1,55

-1,2

0,55

-13,5

45,44

-30,1

2007

1,57

1,4

0,53

-3,8

22,72

-50,0

2008

2,20

39,6

0,54

1,6

48,35

112,8

2009

2,05

-6,9

0,63

16,2

62,16

28,6

2010

1,71

-16,4

0,60

-4,7

177,53

185,6

2011

1,60

-6,8

0,56

-5,5

98,86

-44,3

2012

1,69

6,1

0,45

-19,5

98,07

-0,8

2013

1,63

-3,9

0,46

0,3

86,22

-12,1

2014

1,86

13,9

0,54

19,6

205,17

138,0

Серед факторів, що вплинули на зміни в структурі роз"
міщення грошей, потрібно відмітити звуження ролі
тіньового сектору, саме цей чинник, на думку автора,
міг мати такі наслідки.
Водночас при аналізі структури показників розмі"
щення грошової маси особливу увагу потрібно приділи"
ти розгляду коефіцієнтів регульованості грошової
маси, які, на думку автора, найкраще відображають
можливості НБУ у сфері регулювання грошової маси,
а отже, і планувати результативність використання
інструментів грошово"кредитної політики на "кінцевих
споживачах". Динаміка коефіцієнтів регульованості на"
ведено в таблиці 2; розрахунки проведено починаючи
з 2006 р., що пояснюється змінами в методиці та по"
дачі інформації.
Динаміка показників свідчить про повільне зростан"
ня рівня регульованості коштів фізичних осіб та прак"
тично сталій динаміці показника регульованості коштів
суб'єктів господарювання. Так, частка заощаджень
фізичних осіб у грошовій масі М3 у 2014 р. становила
43,7%, а частка заощаджень у коштах фізичних осіб
26,9%. Головними причинами покращення даного по"
казника у 2006—2013 рр. є запровадження НБУ заходів
щодо зменшення ролі готівки, а саме: збільшення ролі
пластикових карток в розрахунках по зарплатах, пенсі"
ях, стипендіях.
Зростання показників у часі відбувалось практично
синхронно, однак є роки коли тенденція порушувалась
(2012 р., 2044 р.), що пояснюється політичною нестаб"
ільністю, інфляційними очікуваннями та збільшенням
ролі готівкового обігу (або тіньового обороту). Тенден"
ція до зростання вище описаних показників підвищує
ефективність грошово"кредитної політики НБУ. Водно"
час для подальшого розвитку позитивної тенденції по"
трібно не лише підтримувати довіру до банківської сис"
теми, а і розвивати систему безготівкових розрахунків
та збільшити розмір гарантованих повернень по депо"

зитним вкладам.
Частка коштів суб'єктів господарювання в гро"
шовій масі, висвітлює не лише досягнення НБУ в уре"
гульованості реального сектору економіки, а і мож"
ливу тінізацію коштів (якщо показник залишається
сталим при зростанні ВВП). Досвід економічно роз"
винених країн показує, що ефективність монетарної
політики можлива лише в умовах зростання економі"
ки країни та вільному переливу заощаджень в інвес"
тиції.
Наразі можна спостерігати (рис. 3) вкрай негатив"
ну ситуацію: частка грошей реального сектору в гро"
шовій масі практично не зростала, а амплітуда коли"
вань за період 2006—2014 рр. становила лише 5,4 п.п.
В окремі роки вона знижувалась. до рівня 1996 р. Цей
процес відбувався на фоні низьких темпів зростання
реального ВВП. Отже, можна зробити висновки, що
ефективне регулювання грошово"кредитної сфери
можливе лише за відповідного співвідношення гро"
шової та товарної маси, тобто за умови розвитку ре"
альної економіки. В сучасних умовах дієвість всіх
інструментів грошово"кредитної політики, використо"
вуваних у економічно розвинених країнах, має недо"
статній або, навіть, непередбачуваний характер. В
даному аспекті заходів НБУ буде недостатньо, для
цього потрібні виважені дії держави щодо структур"
ної перебудови і розвитку реального сектору еконо"
міки України.
Готівковий обіг має суттєвий вплив на регулювання
пропозиції грошової маси та функціонування і розви"
ток банківської системи, динаміка коефіцієнтів готівко"
вості наведено в таблиці 3.
Аналіз динаміки коефіцієнтів готівковості (табл. 3)
дозволив зробити наступні висновки:
— Зниження у часі співвідношення готівки до
кошів на розрахункових і поточних рахунках у націо"
нальній валюті (С1) з 1,61 у 2000 р. до 1,57 у 2006 р.
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пояснюється як зростанням доходів, так і зростанням
ролі безготівкових розрахунків в економіці країни. У
кризові 2008"2009, та 2014 рр. коефіцієнт помітно
зріс. Від'ємні темпи приросту вказують на велику ча"
стку тіньової економіки, зростання інфляційних очі"
кувань, фінансову кризу та політичну нестабільність
(у 1998, 1999, 2014 рр.). Подальше зниження показ"
ника можливе за умови стимулювання розрахунків на"
селення за товари та послуги у безготівковій формі,
що є досі надто актуальною проблемою, зниження
інфляційних очікувань та зростанням довіри до банк"
івської системи.
— Тенденція до зниження/зростання співвідношен"
ня готівки до строкових коштів у національній валюті та
валютних коштів (С2) якнайкраще відображає довіру до
банківської системи України. У 2014 р. порівняно з 2000
р. коефіцієнт знизився на 55% і досяг рівня 0,54. Тоб"
то, формування свідомості суб'єктів економіки в дано"
му напрямі проходило набагато швидше, аніж розумін"
ня ролі поточних і розрахункових рахунків. Зниження
цього показника автоматично вказує на розширення
пропозиції кредитних ресурсів. Додатковими важелем
у даному напрямку буде слугувати підвищення матері"
ального добробуту населення та розвиток підприємниц"
тва.
— Співвідношення готівки до коштів у довірчо"
му управлінні та цінних паперів власного боргу
банків (С3) відображає негативні тенденції в розвит"
ку економіки України, а саме: нерозвиненість фон"
дового ринку. І як результат, зашкалюючі показни"
ки — амплітуда коливань складає 186,81. Стабіліза"
ція (зменшення) даного показника можлива лише за
умови розвитку ринку цінних паперів.
Якщо коефіцієнти депонування більше пристосо"
вані до регулювання банківської діяльності (а саме
регулювання коефіцієнту монетизації), коефіцієнти
готівковості можна використовувати в макроеконо"
мічному регулюванні.

ВИСНОВОК
Запропонована система відносних показників для
аналізу розміщення грошової маси дозволяє не лише
проаналізувати динаміку окремих складових грошової
маси, а й оцінити ефективність роботи банківської сис"
теми та грошово"кредитної політики.
Проведений аналіз динаміки і структури показників
розміщення грошової маси дозволив виявити фактори
впливу на грошово"кредитну політику та зробити вис"
новки:
— Досягнення оптимального обсягу та структури
грошової маси можливе за умови розвитку банківської
системи та розширення кредитних каналів емісії.
— Зростання доходів населення на фоні ста"
більності грошової системи країни буде призводи"
ти до подальшої активізації прагненнь до заощад"
ження.
— Зростання частки строкових коштів відіграє важ"
ливу у процесі кредитування, адже саме ці кошти впли"
вають на пропозицію кредитних ресурсів комерційних
банків. Потрібно відмітити звуження ролі тіньового сек"
тору, який, на думку автора, призвів до зростання ефек"
тивності банківської діяльності.
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— Зменшення ролі готівки, яка зменшує урегу"
льованість грошової маси, можливе за умови стиму"
лювання розрахунків населення за товари та послу"
ги у безготівковій формі, зниження інфляційних очі"
кувань, підвищення матеріального добробуту насе"
лення, розвитку підприємництва та ринку цінних па"
перів.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSBOUNDARY CLUSTERS DEVELOPMENT
OF ECOLOGICALXECONOMIC ORIENTATION IN THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE

Стаття розкриває передумови створення транскордонних екологоекономічних кластерів на
території західних регіонів України. Узагальнено теоретикометодологічні розробки щодо ство
рення кластерів як соціоекологоекономічних об'єктів, а також проаналізовано світовий досвід
формування кластерів як точок економічного зростання країни. Наведено характерні особли
вості кластерів та їх економічні види. Досліджено історію розвитку кластерів на заході України,
що орієнтувалися на лісообробну галузь та агропромисловий комплекс держави, а також на
розвиток туризму. Виходячи із екологоекономічних особливостей Чернівецької, ІваноФран
ківської, Закарпатської, Львівської та Волинської областей, обгрунтовуються пріоритетні на
прями формування транскордонних екологоекономічних кластерів. Розкривається проблема
тика формування транскордонних кластерів екологоекономічної орієнтації за допомогою
об'єднання зусиль окремих споріднених галузей та інституцій. Визначається роль законодав
ства ЄС у становленні та розвитку спільних транскордонних кластерів з Україною.
The article reveals the prerequisites for the formation of transboundary ecologicaleconomic
clusters in the western regions of Ukraine.Theoretical and methodological developments on the
formation of clusters as socioecologicaleconomic facilities are summarized and the international
experience of forming clusters as points of economic growth is analyzed.Characteristics of clusters
and their economic types are given. Studied here is the history of clusters in western Ukraine that
focused on timber industry and agriculture of the state as well as the development of tourism.Based
on the ecologicaleconomic characteristics of Chernivtsi, IvanoFrankivsk, Zakarpattia, Lviv and Volyn
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regions, the priority directions of the formation of transboundary ecologicaleconomic clusters are
considered. The problems of crossborder clusters formation of ecologicaleconomic orientation
by means of joint efforts of separate related industries and institutions are revealed. The role of the
EU legislation in the formation and development of joint crossborder clusters of Ukraine is
determined.

Ключові слова: глобалізація, конкурентоспроможність західних регіонів, транскордонний еколого'еко'
номічний кластер, екологічна безпека, законодавство ЄС.
Key words: globalization, competitiveness of western regions, transboundary ecological'economic cluster,
environmental safety, the EU legislation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні процеси глобалізації, поряд із наданням
новими можливостей виходу в міжнародний економіч"
ний простір, ставлять перед Україною також нові бар'є"
ри на шляху інтеграції. Задля подолання вищевказаної
проблеми в регіонах, особливо прикордонних, активі"
зувалася тенденція залучення до конкурентних відно"
син на національному та світовому рівнях шляхом об'єд"
нання у кластери. Останні дають можливість створити
фундамент для підвищення рівня конкурентоспромож"
ності територій держави, залучення та освоєння різних
видів інвестицій, поліпшення соціальної політики тощо.
В умовах кризових явищ світової економіки ос"
таннім часом цікавість до кластерів як мобільних само"
достатніх економічних модулів, що можуть швидко та
ефективно реагувати на зміни в оточуючому середо"
вищі, зростає. Важливим є індивідуальний підхід до
формування кластерів в регіонах держави, адже кожен
з них має свою специфіку. В сучасних умовах посилен"
ня глобалізаційних процесів однією з основних задач
регіональної політики держави має стати забезпечення
найбільш повного формування транскордонних клас"
терів еколого"економічної орієнтації і всебічне викори"
стання специфіки кожного регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Різноманітні аспекти формування транскордонних
кластерів еколого"економічної орієнтації досліджено в
працях провідних вітчизняних та зарубіжних учених,
серед яких: Геєць В., Герасимчук З., Гранберг А., За"
харченко В., Калюжнова Н., Леонтьєв В. та ін. Проте
багато питань, пов'язаних із формуванням і еколого"
економічним розвитком кластерів, залишаються неви"
рішеними.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення проблематики та обгрун"
тування подальших шляхів безпечного еколого"еконо"
мічного розвитку кластерів у регіонах Західної Украї"
ни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Формування транскордонних кластерів в Україні
розпочато порівняно нещодавно, поштовхом до акти"
візації цього процесу стало розуміння того, що для за"
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безпечення економічного розвитку країни необхідна
глибока реструктуризація економіки, її адаптація до
умов глобальної конкуренції тощо. Одним із інстру"
ментів реалізації поставлених завдань стали кластерні
ініціативи на муніципальному, регіональному та націо"
нальному рівнях.
Перебудова економіки України, перехід до ринко"
вих відносин, налагодження зв'язків із світовим співто"
вариством, і зокрема з країнами Європи, націлюють на
зміну пріоритетів розвитку прикордонних територій (і в
першу чергу тих, які межують із західним кордоном),
що має передбачати тісну співпрацю із країнами сусі"
дами. Важливим напрямом цього процесу постає гаран"
тування суспільно"прийнятного рівня екологічної без"
пеки, оскільки наслідки проявів небезпечних природно"
техногенних процесів та явищ можуть поширюватися на
території суміжних держав. В областях, що мають вихід
до західного державного кордону України, зосередже"
но близько 20% хімічно небезпечних та понад 28% ви"
бухо", пожежонебезпечних об'єктів. Окрім того, при"
родно"кліматичні та геологічні умови їх території є спе"
цифічними щодо розвитку небезпечних геологічних про"
цесів і явищ, а це ускладнює застосування механізмів
регулювання рівня техногенно"природної безпеки.
Кластери як особливу форму гібридних угод у кон"
тексті нової інституціональної економічної парадигми
вивчали М. Портер, К. Менар, А. Шастітко та ін. [1, с.
37]. Кластерний підхід, обгрунтований Портером, перед"
бачає, що кожна галузь не може розглядатися окремо
від інших, а повинна вивчатися як частина комплексу
взаємопов'язаних секторів. Кластер дозволяє викори"
стовувати конкурентні переваги регіону через спільне
використання взаємопов'язаними підгалузями загаль"
них для них ресурсів.
Територіальний еколого"економічний кластер — це
складний комплекс факторів, взаємодіючих у певному
природному середовищі й соціальних умовах території
в певному часі, в рамках якого неперервність екологіч"
но орієнтованих відтворювальних процесів забезпе"
чується за рахунок створення умов щодо ефективного
обігу природного капіталу.
Можна виділити такі види еколого"економічних кла"
стерів на території транскордонних регіонів: виробничі;
інноваційно"технологічні; туристичні; транспортно"ло"
гістичні. Світовий досвід доводить, що використання
кластерного підходу для європейських країн стало скла"
довою національних та регіональних стратегій соціаль"
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но"економічного розвитку. За умови інтеграції України
у світову господарську систему та забезпечення висо"
кого рівня її конкурентоспроможності, вкрай важливим
є формування кластерів та забезпечення їх еколого"еко"
номічного розвитку на усіх рівнях.
Системне й ефективне вирішення завдань екологі"
зації економічної діяльності, що грунтується на широ"
кому застосуванні екологічних інновацій, потребує фор"
мування інституцій, здатних забезпечити скоординова"
ну діяльність політики, бізнесу і науковців для вирішен"
ня міжсекторальних завдань узгодження промислової,
інноваційної, енергетичної і транспортної політики, як
це підказує нам досвід країн, в яких були впровадженні
екологічні інновації [1, с. 38]. У багатьох випадках мо"
тивація інвестувати в еко"інновації може бути зумовле"
на метою зниження витрат на матеріали та енергію а,
отже, підвищення конкурентоспроможності та економ"
ічного успіху. Тому прикметною характеристикою еко"
інновацій є не стільки мета інновації, як її характер,
сутність діяльності.
Наведені теоретичні міркування можуть бути під"
кріплені сучасним досвідом ЄС. Розробляючи інстру"
менти та умови розгортання еко"інновацій, Європейсь"
ка Комісія наголошує на ролі кластерів у цьому процесі
і заявляє про свою готовність сприяти і використовува"
ти регіональні дослідження та кластерні ініціативи, щоб
підтримати ці зміни і створити "розумну платформу спе"
ціалізації", сприяючи виникненню кластерів світового
рівня [2].
Останнім часом існує тенденція постійного зростан"
ня кластерних формувань в країнах ЄС. Як зразок слід
взяти країни Європи, в яких уже десятки років існують
кластери. Для прикладу можна обрати Великобританію,
тут уже давно існують кластери. Специфіка розподілу
британських кластерів по регіонах визначається вихо"
дячи з їх спеціалізації; наприклад, південні кластери
Великобританії більше тяжіють до сфери послуг, тоді
як на півночі кластери в основному розвиваються на базі
товарного виробництва.
Багато в чому ідентична британському підходу кла"
стеризація Данії. Тут виявлено 13 регіональних і 16 на"
ціональних так званих "компетентних" кластерів. Регіо"
нальні кластери об'єднуються як на основі традиційних
галузей промисловості (виробництво тканин, одягу,
меблів, садівництва), так і навколо нових технологій
(мобільний і супутниковий зв'язок).
Щодо країн Північної Європи, то в Норвегії були
виявлені 62 регіональних кластери. 55 кластерів були
утворені на базі традиційних промислових секторів та
створили 63 тис. робочих місць (22% від рівня зайня"
тості по всій країні). У Швеції були виявлені 6 конкурен"
тоспроможних на міжнародному рівні кластерів.
В Іспанії виокремлено 142 регіональних кластери,
які спеціалізуються на традиційних галузях промисло"
вості. Регіональні кластери відрізнялися вищими показ"
никами зайнятості та вищим рівнем доходу, ніж у серед"
ньому по країні.
У Німеччині кластерні дослідження показали, що їх
найбільша концентрація в Північній Вестфалії, де були
ідентифіковані 11 кластерів. В Австрії 76 регіональних
кластерів були умовно поділені, відштовхуючись від їх
спеціалізації, на 6 категорій: освітні, експортні, промис"

лові, технологічні, кластери сфери послуг та змішані [3,
с. 28].
Транскордонні кластери пов'язані спільними техно"
логіями і взаємодоповнюють одна одну та об'єднують"
ся для реалізації спільних проектів, виготовлення
спільних продуктів, що в кінцевому результаті дає мож"
ливість отримати синергетичних та мережевих ефектів.
Це дає підстави стверджувати, що поширення мережі
транскордонних кластерів в українсько"словацькому,
українсько"угорському, українсько"румунському, а
особливо в українсько"польському транскордонних
регіонах є перспективним напрямом активізації зовніш"
ньоекономічних зв'язків у їхніх межах [4].
Кластерна стратегія транскордонної кооперації пе"
редбачає формування локалізованих кластерних об'єд"
нань регіонів навколо іноземних компаній"інноваторів.
Мережеві агенти, які кооперуються на основі конку"
ренції і кооперації, генерують синергетичний ефект,
взаємодоповнюючи один одного та посилюючи конку"
рентні переваги як самих компаній, так і кластера зага"
лом. Транскордонний кластер розглядається як мере"
жева організація. взаємодоповнюючих підприємств,
розташованих по обидві сторони кордону, Вони об'єд"
нуються навколо науково"інноваційного центру, який
пов'язаний вертикальними зв'язками з місцевими орга"
нами влади з метою підвищення конкурентоспромож"
ності підприємств та національної економіки.
Серед виробничих кластерів найперспективнішими
для транскордонних регіонів України є агропромислові
та лісові. Запровадження екологічних кластерів є голов"
ним фактором розвитку екологічного підприємництва,
оскільки, об'єднує на добровільних засадах суб'єктів
економічної діяльності. Це дозволяє кластерам успіш"
но конкурувати на ринках різних рівнів, а їхні технології
сприяють налагодженню взаєморозуміння між управл"
інськими структурами і бізнесовими колами. У процесі
вирішення соціально"економічних та екологічних про"
блем певного регіону рекреаційна галузь є привабли"
вою сферою для вкладання інвестицій.
У транскордонних регіонах доцільно формувати
мережу деревообробних кластерів, які об'єднані
спільними ресурсами та метою функціонування. Спри"
ятливі умови для створення транскордонних деревооб"
робних кластерів є у всіх західних областях України, що
межують з країнами ЄС. Крім того, органи регіональної
влади цих областей мають здійснювати активну
діяльність у напрямі популяризації еколого"економічних
кластерних ініціатив, а особливо у деревообробній га"
лузі.
Кластерна організація агропромислового виробниц"
тва передбачає створення довгострокової інноваційної
програми, де чітко прописана координація зусиль ви"
робничих формувань, інфраструктурних складових со"
ціально"побутового, культурного обслуговування меш"
канців сільських територій, регіонального і державно"
го управління, аграрної науки та освіти. Кошти органів
місцевого самоврядування мають бути спрямовані на
досягнення визначених для досягнення цілей агропро"
мислового й соціально"економічного кластера.
У першу чергу функціонування транскордонних
лісогосподарських кластерів створить сприятливі пере"
думови для розвитку іншого транскордонного класте"
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ра, а саме: туристичного. Адже ведення екологічного
господарювання в лісовому секторі, грунтоване на пол"
іпшенні якості природних ресурсів, супроводжувати"
меться збільшенням потенціалу туристичної індустрії в
передгірних і гірських районах українських, польських,
словацьких, угорських і румунських Карпат. Це дасть
можливість спільно використовувати прикордонні ре"
гіони цих країн з метою отримання синергетичних
ефектів у межах транскордонних регіонів, сформова"
них на кордоні між Україною та ЄС. Саме це дозволя"
ють сформувати транскордонні туристичні кластери.
Створення таких еколого"економічних кластерів в
межах одного, декількох чи всіх транскордонних ре"
гіонів (до складу яких входять прикордонні території
України, Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії)
дасть змогу поєднати в єдину систему підприємства ту"
ристичної та інших суміжних галузей. Таке об'єднання
сприятиме реалізації пріоритетних задач, які стоять пе"
ред підприємствами, установами, організаціями турис"
тичного бізнесу відповідного транскордонного регіону
та сприятиме посиленню його конкурентних переваг.
Метою створення транскордонного туристичного клас"
тера є сприяння стійкому економічному та соціальному
розвитку регіону, формування зв'язків і мереж співро"
бітництва між установами його країн"учасниць [3].
Кластери у Волинської області можуть бути побу"
довані за двома альтернативними варіантами:
— формування кластера навколо одного потужно"
го підприємства з невеликих фірм та підприємств. Тоб"
то окремі види бізнес"процесів є самостійними у клас"
терному середовищі;
— об'єднання декількох потужних підприємств в
єдину виробничу структуру (без втрат майнової неза"
лежності) для повного використання сировини, облад"
нання, випуску складної продукції. У цьому випадку по"
слугами бізнес"процесів будуть користуватися потужні
підприємства.
Географічне розташування Львівської області
сприяє тому, що вона є важливим торговим і транспор"
тним центром країни. На думку фахівців, за концентра"
цією обсягів реалізації у Львівській області є 8 потенц"
ійних кластерів, яким відповідають 15 видів економіч"
ної діяльності. Основні напрями, це тваринництво, лег"
ка промисловість, поліграфія, туризм, транспорт та ло"
гістика. У Львівській області сьогодні також розгля"
дається варіант утворення та діяльності транскордон"
них туристичних кластерів. Екологічна безпека Львів"
ської області забезпечується формуванням широкого
кола геополітичних, економічних, правових, науково"
технічних, технологічних, соціальних, екологічних та
інших чинників.
Для Івано"Франківської області унікальність поля"
гає в наявності природних ландшафтів, рослинного і
тваринного світу, рекреаційно"оздоровчих ресурсів. В
області діють туристичні підприємства та підприємства
санаторно"курортного комплексу. Найбільшим підприє"
мством є державне підприємство "Івано"Фраківськ"ту"
рист". Для формування рекреаційно"туристичних клас"
терів в області існує потужний ресурс — 66 підприємств
та велика кількість осередків туризму. Івано"Франківсь"
ка область володіє перевагами для відродження народ"
них промислів. Основним ресурсом регіону є низькооп"
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лачувана, але кваліфікована робоча сила. Саме в цьо"
му регіоні на народних промислах було поставлено ек"
сперимент щодо створення кластера, методологічними
ознаками якого є завершеність процесів відтворення,
цілісність елементів виробничої інфраструктури, фінан"
сово"економічна єдність. На сьогодні в області зареє"
стрований кластер "Сузір'я", який працює у галузі на"
родних художніх промислів та охоплює осередки ліжни"
карського ткацтва, виготовлення сувенірів [5, с. 831] .
Чернівецька область — це регіон багатопрофільно"
го літнього та зимового гірсько"спортивного туризму,
оздоровчого відпочинку, а також бальнеологічного ліку"
вання. Чернівецькі села мають велику історико"архітек"
турну спадщину, культуру та лікувально"рекреаційні ре"
сурси. Сільський зелений туризм давно практикується в
Україні, тому що в селах часто відпочиває міське насе"
лення. В Чернівецькій області доцільно спрямувати зу"
силля на формування таких мережевих структур як: де"
ревообробні, туристично"рекреаційні, плодоовочеві кла"
стери. Підставою для формування транскордонних де"
ревообробних кластерів є: наявність власної сировинної
бази (деревина, мінеральні копалини), розвинена вироб"
нича інфраструктура, кваліфіковані кадри. Плодоовочеві
кластери мають спеціалізуватись на вирощуванні та пе"
реробці фруктів та овочів. Регіон для формування тако"
го кластеру має сировинну базу, сприятливий клімат, а
також необхідно сприяти росту зайнятості населення у
сфері переробки плодоовочевої продукції.
З огляду на результати соціально"економічних дос"
ліджень області, на території Закарпаття можливе утво"
рення таких перспективних кластерних систем, як:
— туристичні кластери, основними напрямами ді"
яльності якого можуть стати екстремальний туризм,
альпінізм, гірськолижний, рекреаційний та сільський
зелений туризм;
— агропромислові кластери;
— інноваційно"технологічні кластери.
Виходячи з цього зрозуміло, що на сьогодні у відпо"
відних регіонах необхідно приділяти увагу кластерній
моделі управління. Цю тезу підтверджує визначення
кластера М. Портера, який визначає його сутність як
"зосередження в географічному регіоні взаємопов'яза"
них підприємств і установ в межах окремої галузі". Тому
основними напрямами формування транскордонних
еколого"економічних кластерів, орієнтованих на інно"
ваційний розвиток транскордонних регіонів, сформова"
них за участю прикордонних територій України та
сусідніх із ними адміністративно"територіальних оди"
ниць, є реалізація транскордонних кластерних ініціатив
у галузях транспортної логістики, лісового господарства
та деревообробки, а також туризму та рекреації. Саме
такі об'єднання нададуть змогу забезпечити максималь"
но ефективне використання наявних природних, трудо"
вих і виробничих ресурсів у межах українсько"польсько"
го, українсько"словацького, українсько"угорського та
українсько"румунського транскордонних регіонів на
перспективу в стратегічному вимірі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Створення кластерів на еколого"економічних за"
садах сприятиме росту продуктивності та інноваційній
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діяльності підприємств, які входять до його складу.
Також утворення кластерних моделей управління
підвищить інтенсивність розвитку малого і середньо"
го підприємництва, активізує залучення інвестицій та
забезпечить прискорений соціально"економічний
розвиток. Результат такої діяльності дозволить
збільшити кількість робочих місць, підвищити зароб"
ітну плату, та збільшити надходження до бюджетів як
обласного так і національного, а також допоможе
підвищити стійкість та конкурентноспроможність еко"
номіки регіону.
Варто відмітити важливість дотримання вимог еко"
логічної та природно"техногенної безпеки в межах ство"
реного кластеру. Вимоги щодо безпечного функціону"
вання у західних країнах висуваються досить жорсткі;
підкріплюються вони силою впливу Директив ЄС, котрі
отримали назву "горизонтальне законодавство" і охоп"
люють: 1) оцінку впливу на навколишнє середовище
(ОВНС) запропонованих проектів; 2) стратегічну еколо"
гічну оцінку (СЕО) пропонованих планів та програм; 3)
громадський доступ до інформації про стан довкілля;
4) вимоги до звітності; 5) створення Європейського
Агентства з питань довкілля та участь у його роботі; 6)
Програму LIFE для фінансування проектів покращення
довкілля; 7) розвиток НУО, що працюють у сфері охо"
рони довкілля.
Отже, для України, яка прагне до європейської інтег"
рації, проблему формування транскордонних кластерів
еколого"економічної орієнтації можна розв'язати за
допомогою об'єднання зусиль споріднених галузей та
інституцій. Саме кластерна модель організації діяль"
ності підприємств може стати інтегруючим елементом
для таких галузей та інституцій, які об'єднують свої зу"
силля для того, щоб отримати синергетичний ефект від
співпраці.
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ACTUAL PROBLEMS OF MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE IN THE ENTERPRISE

У статті досліджено різні наукові підходи до визначення сутності управління дебіторською
заборгованістю підприємства. Розглянуто актуальні питання організації управління дебіторсь
кою заборгованістю на підприємствах в сучасних ринкових умовах як передумову посилення
платіжної дисципліни. Досліджено та сформульовано основні задачі управління дебіторською
заборгованістю підприємства. Досліджено та узагальнено систему заходів, які необхідно про
вести з метою ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємства. Розгляну
то сучасні методи управління дебіторською заборгованістю підприємства. Проведено узагаль
нення рекомендацій щодо заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління де
біторською заборгованістю на підприємствах.
Different scientific approaches to defining the essence of accounts receivable management in
the enterprise are explored in the article. Actual questions of management of accounts receivable
providing in the enterprises within modern market conditions as a precondition for enhancing of
payment discipline are examined. Main tasks of accounts receivable management in the enterprise
are researched and formulated. The system of necessary measures, which are to be provided with
the aim of effective accounts receivable management in the enterprise are investigated and
generalized. The modern methods of accounts receivable management in the enterprise are
considered. A generalization of recommendations for measures, aimed at the improving of accounts
receivable management in the enterprises is conducted.

Ключові слова: дебітор, дебіторська заборгованість, факторинг, управління дебіторською заборго'
ваністю, платіжна дисципліна.
Key words: debtor, accounts receivable, factoring, accounts receivable management, payment discipline.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЇЇ ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ І ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

вах діяльності на висококонкурентних ринках такий
важливий етап фінансово"господарської діяльності
підприємства, як обіг коштів, не повинен залежати від
дій або планів контрагентів. Питання повернення гро"
Управління дебіторською заборгованістю є одним шових коштів від боржників завжди стояло гостро, але
з найважливіших елементів управлінської діяльності на наразі особливо актуальним питанням стало те, що
підприємстві. Передусім це пов'язане із тим, що в умо" суми грошових коштів, які погашаються боржниками
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через певний час вже не мають тієї початкової цінності
(вартості).
Основними задачами, які вирішуються за допомо"
гою комерційної політики підприємства, є створення оп"
тимальних умов роботи з клієнтами і захоплення яко"
мога більшої частки ринку.
Більша частина дебіторської заборгованості
формується як борги покупців підприємству. На
розмір дебіторської заборгованості впливають
різні фактори такі, як ринкова кон'юнктура, існую"
ча система взаєморозрахунків із клієнтами, платі"
жна дисципліна клієнтів, якість і послідовність ро"
боти з цією заборгованістю тощо, які мають бути
враховані при формуванні облікової та кредитної
політики підприємства. Тільки правильно орга"
нізована аналітична робота з дебіторською забор"
гованістю може допомогти систематизувати відно"
сини з дебіторами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ, У
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНЕ ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ
Теоретичні і методичні питання управління де"
біторською заборгованістю знайшли відображення в
наукових працях багатьох вітчизняних та зарубіжних
науковців і практиків, зокрема: І. Бланка, Ф. Бутинця,
Дж. Ван Хорна, С. Кузнецової, Н. Новікової, М. Уткіної,
А. Поддєрьогіна, та інших. У працях цих вчених розк"
риваються проблеми оцінки та формування дебіторсь"
кої заборгованості. Основна увага в наукових розроб"
ках приділялася аналізу, удосконаленню методики
оцінки, управління та оперативного контролю дебі"
торської заборгованості підприємства, підприємства.
Але деякі теоретичні та методичні положення щодо
встановлення сутності дебіторської заборгованості
підприємств та управління нею залишаються остаточ"
но невирішеними і потребують проведення подальших
досліджень.

ЦІЛЬ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження актуальних проблем
та сутності методів управління дебіторською заборго"
ваністю з метою покращення результатів фінансово"
господарської діяльності підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Дебіторська заборгованість — сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату [1].
Також дебіторською заборгованістю вважають
права (вимоги), що належать продавцеві (поста"
чальникові) як кредиторові з невиконаних покуп"
цем (одержувачем) грошових зобов'язань щодо
оплати фактично поставлених за договором то"
варів, виконаних робіт або наданих послуг. Зага"
лом вона розподіляється на поточну дебіторську
заборгованість, яка має бути погашена упродовж
одного року, і довгострокову, тобто зі строком
понад 12 місяців. У свою чергу, із довгострокової
виділяється заборгованість, за якою минув термін
позовної давності.

Серед основних завдань управління дебіторською
заборгованістю можна виділити наступні:
— обмеження прийнятного рівня дебіторської за"
боргованості;
— вибір умов продажів, що забезпечують гаранто"
ване надходження грошових коштів;
— визначення знижок або надбавок для різних груп
покупців з погляду дотримання ними платіжної дисцип"
ліни;
— зменшення бюджетних боргів.
Головною задачею управління дебіторської за"
боргованості є установлення з покупцями таких до"
говірних відносин, які забезпечують повне та своє"
часне надходження коштів для здійснення платежів
кредиторам. Крім того, можна виділити цілу низку
задач, а саме:
— обмеження допустимого рівня дебіторської
заборгованості на підприємстві;
— вибір умов продажу, які забезпечуватимуть га"
рантоване надходження грошових коштів;
— визначення знижок або націнок для різних
груп покупців з точки зору дотримання ними платіж"
ної дисципліни;
— прискорення вимагання боргу;
— зменшення бюджетних боргів;
— оцінка майбутніх витрат, пов'язаних з дебі"
торською заборгованістю, тобто невикористаної ко"
ристі від невикористання коштів, заморожених у де"
біторській заборгованості [3, с. 32].
Дебіторська заборгованість підприємства являє
собою один з елементів ліквідних активів, тобто до"
статньо легко перетворюється у готівкові кошти.
Отже, цю заборгованість можна віднести до складу
оборотного капіталу підприємства. Але на практиці
перевести борг у грошові кошти не завжди можли"
во. Через те, що превентивні заходи практично зав"
жди діють більш ефективно і коштують значно де"
шевше, то необхідно цілеспрямовано управляти де"
біторською заборгованістю, тому що важливо не
тільки у найкоротші терміни повернути кошти, але й
не допустити подальшого збільшення дебіторської
заборгованості. Чим менший розмір дебіторської
заборгованості, чим швидше вона буде погашена,
тим менша потреба підприємства в оборотному ка"
піталі і вища рентабельність власного капіталу.
На практиці часто складається ситуація, коли
клієнт хоче швидше одержати товар, а розрахувати"
ся якомога пізніше. При аналізі (управлінні) дебі"
торської заборгованості, яка виникає внаслідок
такої ситуації, основний акцент необхідно робити не
на її ліквідації, а на гармонізації комерційних та
фінансових інтересів підприємства. Іноді в процесі
управління дебіторською заборгованістю необхідно
поступатися короткостроковими економічними виго"
дами для досягнення довготермінових маркетинго"
вих цілей, передусім для збереження та розширен"
ня клієнтської бази, формув ання лояль них до
підприємства та його торгових марок груп клієнтів
тощо.
Для ефективного управління дебіторською за"
боргованістю, підприємство має здійснити наступні
заходи:
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1. Здійснити попередню перевірку клієнтів щодо
можливості своєчасного погашення ними заборго"
ваності.
2. Сформувати рейтинг кредитоспроможності
клієнтів і відмовитися від подальшого співробітниц"
тва з клієнтами, які мають низький кредитний рей"
тинг. При формуванні рейтингу необхідно врахува"
ти такі фактори, що характеризують масштаб співро"
бітництва у минулому, як загальний стаж співробіт"
ництва із клієнтом, середньомісячний обсяг про"
дажів або вартість наданих послуг, швидкість обер"
тання дебіторської заборгованості клієнта, суми і
терміни простроченої дебіторської заборгованості,
оцінку важливості клієнта для організації.
3. Визначити критерії надання кредиту, його гра"
ничний розмір, терміни відстрочки повернення бор"
гу, розмір та порядок надання знижок, форму
штрафних санкцій.
4. Класифікувати дебіторську заборгованість за
різними ознаками (за боржниками, термінам, підста"
вах виникнення дебіторської заборгованості) з ме"
тою визначення для підприємства групи VIP —
клієнтів, які забезпечують підприємству найбільший
прибуток і втрачати яких небажано; визначення гру"
пи неплатників, у яких необхідно вимагати терміно"
вого погашення боргу; визначення видів продукції чи
наданих послуг, за які найбільш можливо буде ви"
никати заборгованість.
5. Розробити план заходів по роботі з кожним
клієнтом з визначенням термінів, відповідальних, оц"
інки затрат, а також одержаного ефекту.
6. Організувати ведення реєстру дебіторської за"
боргованості та виокремити прострочену дебіторсь"
ку заборгованість.
7. Провести реальну оцінку вартості і швидкості
обороту дебіторської заборгованості.
8. Встановити зв'язок системи мотивації персо"
налу з розміром дебіторської заборгованості, а та"
кож розробити та затвердити положення про моти"
вацію по досягнутим результатам.
9. Внести інформацію щодо запланованих сум
погашення дебіторської заборгованості до фінансо"
вого плану підприємства і здійснити контроль за ви"
конанням.
10. За можливістю, запроваджувати інші сучасні
методи управління дебіторською заборгованістю,
такі як факторинг, страхування фінансових ризиків,
використання оплати векселями [4, с. 215].
11. Запроваджувати політику надання знижок за
швидку оплату продукції. Негайне погашення дебі"
торської заборгованості скоротить суму заборгова"
ності дебіторів [5, с. 198].
Отже, головною задачею управління дебіторсь"
кою заборгованістю є встановлення таких договір"
них відносин, які забезпечують повне і своєчасне
надходження коштів, а застосування наведених ме"
тодів має знижувати ступінь ризикованості неповер"
нення коштів від боржників.
Крім основних, існують альтернативні методи
стягнення боргу, а саме стратегія взаємозаліку, стра"
тегія продажу боргових зобов'язань, стратегія бан"
крутства боржника тощо. На жаль у вітчизняній прак"
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тиці, на відміну від міжнародної, ці методи управлі"
ння дебіторською заборгованістю розповсюджені
недостатньо.
Жорстка конкуренція на ринку вимагає встанов"
лювати низькі ціни за рахунок підтримання при"
бутків на мінімальному рівні. Така ситуація не дає
можливості кредиторам у випадку виникнення за"
боргованості виплачувати банкам комісійну вина"
городу, і відповідно застосовувати при роботі із
дебіторами такі методи управління дебіторською
заборгованістю, як факторинг або оформлення
боргу векселем.
В умовах коли для успішної діяльності підприє"
мства необхідні фінансові ресурси і захист від ри"
зиків, факторинг являє собою сучасну і гнучку по"
слугу, яка допомагає підприємству знайти потрібне
рішення з допомогою фінансуванні оборотними кош"
тами під заборгованість дебітора.
Факторинг являє собою найбільш оптимальне
рішення для підприємств які одночасно із збільшен"
ням обсягів реалізації швидко збільшується кількість
дебіторів і витрат, пов'язаних з контролем над ними
[4, с. 215].
У зв'язку із інтеграцією України у світову еконо"
міку, ростом ВВП, збільшенням іноземних інвестицій
в економіку країни, постійно збільшується потреба
в адекватних заходах щодо забезпечення від фінан"
сових ризиків у сфері бізнесу. Розвиток такого виду
страхування фінансових ризиків стримується недо"
сконалістю законодавчої бази. Але, не зважаючи на
це, у найближчому майбутньому експерти прогнозу"
ють різке збільшення страхування фінансових ри"
зиків в Україні, що залучить на ринок великі за"
рубіжні компанії. При цьому страхування фінансо"
вих ризиків має розвиватися за умови адаптації зах"
ідних стандартів до українського ринку.
На відміну від факторингових операцій, век"
сельні схеми розрахунків більш поширені серед
підприємств України.
Застосування тих чи інших методів управління де"
біторською заборгованістю в основному залежить
від поведінки боржника. На практиці можливі такі
три варіанти:
1. Порядність та пунктуальність. Боржник планує
своєчасно погасити заборгованість, відверто попе"
реджає про затримку платежу, у його наміри входить
подальше співробітництво з кредитором.
2. Байдужість. Як правило, така поведінка бор"
жника характеризується апатією, байдужістю, пору"
шенням термінів сплати, серйозними внутрішньо кор"
поративними проблемами.
3. Непорядність. Боржник не виконує свої зобо"
в'язання, впевнений у безкарності своєї поведінки,
явно не зацікавлений у подальшому партнерстві з
кредитором, впевнений у відсутності майбутніх
відносин із ним. [2, с. 23]
Управління дебіторською заборгованістю має
базуватися на використанні великої кількості фінан"
сових показників. Причому аналіз дебіторської за"
боргованості необхідно проводити не тільки по усій
сумі дебіторської заборгованості, але і по її окре"
мих статтях. Одержані результати порівнюються з
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такими ж показниками за попередні періоди, а та"
кож, по можливості, з аналогічними показниками в
інших організаціях.
Кожне підприємство має сформувати комплекс
аналітичних показників, керуючись власними інфор"
маційними потребами. Як правило, при аналізі дебі"
торської заборгованості аналітики українських
підприємств розраховують наступні показники:
— загальний її обсяг;
— обсяг простроченої дебіторської заборгова"
ності;
— своєчасність платежів;
— фактичну її оберненість (загальну та у розрізі
кожного клієнта);
— динаміку її погашення;
— середній період відстрочки платежів;
— середній період погашення відстрочки;
— динаміку руху оборотних коштів тощо.
Розрахунок даних показників дає можливість
контролювати рух оборотних коштів і підтримувати
мінімально необхідний рівень наявних грошових
коштів.
На практиці більшість підприємств постійно кон"
тролюють загальний обсяг дебіторської заборгова"
ності. При цьому значно менше уваги приділяється
термінам її погашення. Це пов'язано із відсутністю
або недосконалістю системи управління дебіторсь"
кою заборгованістю. Часто керівники підприємств не
можуть одержати необхідну інформацію про термі"
ни погашення дебіторської заборгованості, тому що
наявні інформаційні системи не можуть забезпечи"
ти формування відповідного звіту.
Крім обсягів та термінів дебіторської заборго"
ваності, необхідно контролювати черговість пла"
тежів, надходження по кожній групі товарів і по кож"
ному дебітору, виникнення критичного рівня забор"
гованості по кожному дебітору.

6. Розробка фінансового плану організації з вне"
сенням до нього інформації щодо запланованих сум
погашення дебіторської заборгованості, здійснення
контролю за його виконанням.
7. Створення, за необхідності, спеціальної гру"
пи для роботи із дебіторською заборгованістю, роз"
робка та затвердження положення про мотивацію по
результатах роботи групи.
Усі перелічені вище способи оцінки та методи
управління дебіторською заборгованістю сприяти"
муть зниженню ступеня ризикованості неодержан"
ня грошових коштів від боржників, допоможуть на"
лагодити ефективну кредитну політику на підпри"
ємстві, що спричинятиме одержання більшого при"
бутку.
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Виходячи з вищенаведеного, на нашу думку, до"
речно буде запропонувати наступні заходи, щодо по"
кращення управління дебіторською заборгованістю
на підприємствах:
1. Перегляд подальшого співробітництва з усіма
клієнтами, у тому числі відмова від співробітництва
з підприємствами, матимуть низький кредитний рей"
тинг.
2. Періодичний перегляд граничної суми креди"
ту і її можливе зменшення.
3. Розгляд і використання підприємством пога"
шення дебіторської заборгованості векселями, про"
даж дебіторської заборгованості (факторинг), стра"
хування фінансових ризиків.
4. Формування та затвердження в обліковій
політиці підприємства системи штрафних санкцій за
прострочення виконання зобов'язань контрагента"
ми.
5. Розробка плану співпраці з кожним клієнтом
з визначенням відповідальної особи за здійснення
операції, внаслідок якої може виникати дебіторсь"
ка заборгованість, визнанням термінів, оцінки зат"
рат, одержаного ефекту.
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IMPACT FACTORS EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT ON THE FUNDS ENTERPRISES
OF MACHINE BUILDING INDUSTRY UKRAINE
Стаття присвячена дослідженню основних загальнодержавних та внутрішньогалузевих чин
ників, що здійснюють суттєвий впливають на фінансову стійкість підприємств машинобудівної
галузі України. Проведено аналіз сучасного стану відповідної галузі, визначені проблемні скла
дові, основні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища та шляхи зниження негативно
го впливу зазначених факторів на стан фінансових ресурсів вітчизняних підприємств.
The article investigates the main national and internal factors that have a significant impact on the
financial stability of the machinebuilding enterprises of Ukraine. The analysis of the current state of
the industry identified the components, the main factors internal and external environment and ways
to reduce the negative impact of these factors on the financial resources of domestic enterprises.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До складу найбільш небезпечних структурних дис"
пропорцій у розвитку вітчизняного промислового ком"
плексу відносяться насамперед високий рівень енерго"
та капіталоємності виробництв, а також надвелика час"
тка проміжного споживання ресурсів та готової про"
дукції у загальних об'ємах переважної більшості видів
економічної діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Основні питання управління фінансовими ресурсами
підприємства висвітлені в працях вітчизняних та зару"
біжних вчених таких, як: С. Васильчак, О. Жидяк, А. Галь"
чинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семіноженко, A. Фінагін,
В. Трубчанін, Н. Яновский [1; 2; 5; 6] та ін. Однак, розг"
ляд цього питання в межах аналізу машинобудівної га"
лузі країни потребує біль детального вивчення.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження впливу зовнішніх та внутрішніх фак"
торів на стан фінансових ресурсів підприємств маши"
нобудівної галузі України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Характерна особливість структурної побудови еко"
номіки України у цілому та вітчизняного промислового
комплексу зокрема полягає у наявності складного ком"
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плексу між" та внутрішньогалузевих зв'язків, що є особ"
ливо характерним для обробної промисловості, насам"
перед — галузі машинобудування та металообробки.
Саме у сфері здійснення зазначених господарських
взаємовідносин відбувається формування основної ча"
стки нової вартості, а від ефективної системи форму"
вання та використання фінансових ресурсів чималою
мірою залежить досягнення належного рівня конкурен"
тоспроможності кінцевої продукції машинобудування та
забезпечення сталості конкурентних переваг підпри"
ємств галузі.
Спеціалізація в машинобудуванні визначається
профілем машинобудівних підприємств і характером
продукції, що виробляється, — масовим, дрібно" і ве"
ликосерійним, індивідуальним. Найбільшого поширен"
ня у галузі набула предметна (випуск кінцевих продуктів,
збиральне виробництво), технологічна (спеціалізація на
випуск напівфабрикатів — литва, заготовки) і подеталь"
на спеціалізація (випуск деталей, вузлів, агрегатів для
комплектування машин та устаткування). В цілому по"
глиблення спеціалізації в галузі дає можливості для ско"
рочення питомих витрат на виробництво, що, в свою
чергу, обумовлює зростання економічних вигод від на"
рощування масового і великосерійного виробництва.
Вибірковий характер територіально"галузевого роз"
міщення вітчизняного машинобудівного комплексу обу"
мовили виникнення численних труднощів у процесі адап"
тації підприємств галузі до нових вимог. З одного боку,
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Таблиця 1. Динаміка випуску основних видів продукції машинобудування у 1990—2014 рр.
Вид продукції
Верстати металорізальні, штук
Верстати деревообробні, штук
Ковальсько-пресові машини, штук
Екскаватори, штук
Вантажні автомобілі, тис. штук
Легкові автомобілі, тис. штук
Автобуси, штук
Трактори, штук

1990
37033
8248
10858
11162
27,9
155,6
12628
106221

1994
9217
9647
2510
2923
11,7
93,6
3331
15989

1995
5966
5547
1379
2316
6,5
58,7
2165
10386

1996
2950
4290
614
534
4,2
6,9
1034
5428

Випуск продукції, за роками
1997
1998
1999
2391
1986
1370
2563
1655
1072
492
319
270
330
289
201
3,4
4,8
7,8
2,1
25,8
9,7
1737
2404
2001
4645
3248
4984

2000
1346
1401
352
159
11,2
17,2
3547
4034

2001
1151
1733
424
124
6,8
26,3
2398
3640

2002
824
1670
429
199
2,4
43,5
2040
2680

2003
378
3743
298
378
2,2
96,1
2558
4556

Холодильники, тис. штук

903

653

562

431

382

390

409

451

509

581

504

Електропилососи, тис. штук
Телевізори, тис. штук

1073
3774

405
821

285
315

114
118

132
49,6

123
92,8

128
81,1

109
62,4

112
52,8

83,4
45,5)

66,4
415

Закінчення табл. 1
Вид продукції

2005
409
3482
99
584
2,2
17,1
4655
5543

2006
289
3554
161
813
12,1
26,7
7660
3703

2007
336
3160
160
1044
11,4
38,0
9127
5282

Випуск продукції, за роками
2008
2009
2010
307
97
76
2466
1419
1409
116
44
46
921
143
114
11,8
2,5
4,9
40,2
65,7
75,3
10188
1502
2723
6339
1445
5189

2011
103
1485
22
116
3,2
97,5
3745
6847

2012
108
2047
51
78
2,9
69,7
3594
5280

2013
117
1300
11
48
2,0
45,8
2600
4300

2014*2
66
1000
7
…*1
1,2
25,9
900
4100

Верстати металорізальні, штук
Верстати деревообробні, штук
Ковальсько-пресові машини, штук
Екскаватори, штук
Вантажні автомобілі, тис. штук
Легкові автомобілі, тис. штук
Автобуси, штук
Трактори, штук

2004
496
4165
165
599
1,4
16,1
2598
5806

Холодильники, тис. штук

581

711

731

824

557

325

412

228

226

265

39,7

Електропилососи, тис. штук
Телевізори, тис. штук

53,3
443

37,5
651

9,2
431

1,2
507

…*1
558

–
238

–
69,3

–
165

–
391

–
315

–
438

…*1 — дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог ЗУ "Про державну статистику" щодо конфіденційності інфор"
мації.
…*2 — без урахування тимчасово окупованої АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО.
Джерело: узагальнено за [3].

недостатній рівень якості значної частки асортименту
Не менш суттєвими є також перешкоди економічно"
продукції, що випускалася, на тлі загального поширен" го, політичного, правового характеру. Тому, найбільш
ня кризових явищ в національній економіці та прогре" реальним і перспективним напрямком стабілізації фінан"
суючого зменшення платоспроможного попиту спожи" сової стійкості підприємств вітчизняного машинобуду"
вачів у 1990—1999 рр. призвів до обвального спаду об" вання є насамперед налагодження внутрішньогалузевих
сягів машинобудівного виробництва. З іншого боку, роз" зв'язків, у стані яких в ході процесів ринкового рефор"
пад єдиного народногосподарського комплексу став мування економіки також виявилися відчутні руйнівні
причиною не тільки втрати значної частки споживачів у тенденції.
інших державах, але й обумовив різкий розрив економ"
Найбільш масштабним з негативних явищ такого роду
ічних зв'язків з традиційними партнерами і постачаль" стала "криза неплатежів", яку перенесли вітчизняні
никами. Згортання виробництва відбувалося майже за підприємства протягом 1993—1998 рр. Головним на"
усім спектром машин та обладнання, що виготовлялися слідком кризи неплатежів і поширення бартерних угод
підприємствами машинобудів"
18000
ного комплексу (див. табл.1).
Дані таблиці 1 щодо зміни 16000
динаміки випуску деяких видів 14000
продукції машинобудування у
1990—2014 рр. наочно пред" 12000
ставлені на рисунку 1.
10000
Зазначені вище дані (табл. 1
та рис. 1) свідчать про стрімке 8000
скорочення обсягів виробницт" 6000
ва основних видів продукції ма"
шинобудування. Така ситуація є 4000
наслідком впливу дії численних 2000
негативних чинників, що в свою
0
чергу призводять до погіршення
1994
1999
2004
2009
2014
фінансово"економічного стану
вітчизняних підприємств, відсут"
Верстати металорізальні
Верстати деревообробні
ності необхідного обсягу фінан"
Ковальсько-пресові машини
Екскаватори
сових ресурсів та їх некредитос"
Автобуси
Трактори
проможності, наслідком чого
стає поступове згортання вироб"
Рис. 1. Динаміка випуску основних видів продукції
ництва в цій галузі.
машинобудування у 1994—2014 рр.
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насамперед стало стрибкоподібне зростання транзакцій"
них витрат. А. Фінагін, В. Трубчанін [5, с. 14] зазначають з
цього приводу, що вітчизняні промислові підприємства, які
за територіальною та виробничою ознаками належать до
однорідних кластерів, на цей час відокремлені не тільки
економічно, але й системою взаємної недовіри. М. Яновсь"
кий [6] зазначає на необхідності активізації процесів з еко"
номічної інтеграції суб'єктів господарювання, роз'єднаних
негативною дією кризи неплатежів та розривів виробни"
чих ланцюжків, а також вказує на доцільність посилення
державного регулювання у цій сфері.
Таким чином, дослідження впливу зовнішніх факторів
розвитку на стан фінансових ресурсів вітчизняних
підприємств машинобудівної галузі промисловості дає
підстави щодо наявності суттєвих перешкод і ускладнень у
цій сфері, зокрема обумовлених наступними обставинами:
— нераціональною галузевою структурою та тери"
торіальним розміщенням підприємств галузі, які склали"
ся за часи адміністративного регулювання економіки;
— вибірковою спеціалізацією більшості підпри"
ємств вітчизняного машинобудування, яка також сфор"
мувалася за радянські часи;
— суттєвим скороченням попиту на продукцію ма"
шинобудування всередині та за межами України;
— високим рівнем проміжного споживання ресурсів
та матеріалоємності виробництва зокрема за умови те"
риторіальної віддаленості від джерел постачання, де"
фіцитності та високої вартості багатьох видів ресурсів;
— недосконалістю механізму організації міждер"
жавного співробітництва, а також надзвичайно сильним
негативним впливом позаекономічних (насамперед —
політичних) чинників у цій сфері;
— недосконалістю державного регулювання фінан"
сово"економічних відносин підприємств на національ"
ному та регіональному рівнях.
Коло основних передумов та причин стрімкого спа"
ду вітчизняного виробництва машин та обладнання є
надзвичайно широким. Негативний вплив на виробничу
діяльність підприємств галузі надали як чинники зовні"
шнього, так і внутрішнього походження.
Так, до основних та найбільш впливових чинників
зовнішнього середовища відносяться:
— несформованість інституціональних засад рин"
кової економіки;
— загальна нестабільність середовища господарю"
вання;
— нераціональна галузева структура та терито"
ріальне розміщенням підприємств;
— вибіркова спеціалізація більшості підприємств;
— розрив традиційних зв'язків з партнерами із
інших пострадянських країн;
— тривала фінансова і бюджетна криза;
— падіння доходів населення як кінцевого спожи"
вача продукції промисловості;
— різке скорочення попиту на продукцію машино"
будування;
— розрив традиційних зв'язків з партнерами із
інших пострадянських країн;
— високий рівень проміжного споживання ресурсів
та матеріалоємність машинобудівного виробництва;
— недосконалість механізму міждержавного спів"
робітництва;
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— недосконалість державного регулювання діяль"
ності підприємств на національному та регіональному
рівнях та ін.
До складу внутрішньогалузевих чинників відносяться:
— падіння обсягів виробництва у галуз;
— нестача досвіду функціонування у ринкових умо"
вах;
— недостатній рівень конкурентоспроможності ма"
шин та обладнання, що виробляються;
— обмеженість фінансово"інвестиційних можливо"
стей;
— низький рівень інноваційної активності вітчизня"
них промисловців;
— відсутність активних маркетингових заходів щодо
розширення ринку збуту машинобудівної продукції;
— обмеженість можливостей суттєвого підвищен"
ня ефективності використання матеріальних і паливно"
енергетичних ресурсів;
— високий рівень ресурсоємності виробництва та ін.
Характерна особливість виробничої діяльності
підприємств машинобудування насамперед полягає у
високому рівні наукоємності продукції, що виробляєть"
ся (машин та обладнання). Тому, з огляду на значний
вплив процесів науково"технічного та інноваційного
розвитку на формування фінансового стану галузі, слід
відзначити, що саме стагнація інноваційних процесів
стала одним з визначальних чинників, що обумовили
динаміку кризових явищ у машинобудівному комплексі.
При цьому навіть впровадження сучасних форм активі"
зації інноваційної діяльності не призводить до відчут"
ного підвищення інноваційної активності вітчизняних
промисловців. Так, наприклад, створення системи тех"
нологічних парків (інноваційних структур, робота яких
спрямована на комерціалізацію й широке впроваджен"
ня у виробництво наукоємних розробок) дуже незнач"
ною мірою вплинуло на обсяги впровадження інновацій.
Таким чином, негативний вплив існуючих структур"
них диспропорцій в економіці й у промисловості додат"
ково посилюється через фізичне та моральне старіння
основного капіталу підприємств. Так, наприклад, якщо
показники зносу основних фондів у цілому по промис"
ловості у 2001—2003 рр. становили 52—54%, то у 2014
р. значення цього показника досягало вже 63%.
Застарілість та технологічна відсталість більшості тех"
нологічних процесів, високий рівень морального та фізич"
ного зносу основних фондів у промисловості прямо обу"
мовлюють високий рівень ресурсоємності продукції, що
виробляється та як наслідок, значні обсяги непродуктив"
них витрат економічних ресурсів та скорочення обсягів
прибутку в системі формування фінансових ресурсів.
Однією з причин стагнації обсягів виробництва і
реалізації продукції підприємств машинобудування слід
вважати нестачу, у переважній більшості виробників,
належних зусиль та відсутність активних маркетингових
заходів щодо розширення ринку збуту машин, облад"
нання і комплектуючих, які випускаються. Підтверджен"
ням такого висновку є звуження територіальної дифе"
ренціації ринків збуту до меж Східної України та навіть
тільки до певних областей.
З цього приводу слід зазначити, що відсутність на"
лежних зусиль щодо просування машинобудівної про"
дукції на ринок і створення оригінальних конкурентних
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переваг виступають серйозними перешкодами для
збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції.
Так, тільки незначна кількість підприємств спромогли"
ся реалізувати комплекс заходів щодо сертифікації про"
дукції за національними й міжнародними вимогами.
Для інших підприємств ключовим фактором форму"
вання конкурентних переваг на ринку до останнього часу
залишалися відносно низькі, стосовно основних конку"
рентів, ціни на продукцію, яка випускалася. Проте цінові
переваги, обумовлені відносно низькими виробничими
витратами на вітчизняних підприємствах, поступово
втрачають позитивність свого впливу на споживачів.
Основними чинниками, що обумовлюють необхідність
підвищення цін на продукцію машинобудування, є зро"
стання вартості матеріальних і паливно"енергетичних
ресурсів, а також необхідність впровадження заходів
щодо оновлення асортименту та підвищення якості про"
дукції.
Таким чином, переважне значення, яке на цей час
приділяється підприємствами машинобудівного комп"
лексу вирішенню проблем нарощення фінансових ре"
сурсів та підвищенню їх фінансової стійкості обумов"
люється як загостренням ринкової конкуренції, так і
вимогами скорочення виробничих витрат, значна част"
ка в яких належить матеріальним ресурсам та покупним
комплектуючим і напівфабрикатам.
У структурі розходів підприємств галузі найбільша
частка припадає саме на матеріальні витрати, питома
вага яких збільшується і продовжує залишається на
достатньо високому рівні [3]. Крім того, в межах гос"
трої необхідності модернізації техніко"технологічної
бази виробництва на підприємствах галузі, слід відзна"
чити дуже незначні обсяги накопичення амортизаційних
відрахувань, які за обсягами акумуляції коштів не відпо"
відають інвестиційним потребам підприємств.
Отже, вивчення стану фінансових ресурсів підпри"
ємств машинобудування та ступеня впливу факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища, свідчить про
вкрай незадовільний фінансово"економічний стан, на"
слідками якого є значне скорочення ефективності ви"
користання інноваційного потенціалу машинобудівно"
го комплексу та часткова втрата елементів наукової
складової цього потенціалу. Реалізація будь"яких за"
ходів щодо активізації науково"виробничого потенціа"
лу буде суттєво ускладнюватися відсутність достатніх
фінансових ресурсів, що є наслідком чисельних кризо"
вих тенденції, для подолання яких також потрібні чи"
малі інвестиційні вкладення. З іншого боку, у галузі вже
накопичений значний досвід у формі діяльності вели"
ких науково"виробничих об'єднань що є ще вагомим
підтвердженням необхідності активізації інтеграційних
процесів у промисловості.
Таким чином, формування фінансових ресурсів
підприємств вітчизняного машинобудівного комплексу
відбувається під впливом численних чинників внутріш"
нього та зовнішнього середовища, характер змін і різно"
маніття яких визначають пріоритетність сфер розподі"
лу наявних фінансових ресурсів.
Організація і управління фінансовими ресурсами
підприємства здійснюється через створення спеціаль"
ної управлінської системи, стрижневими елементами
якої є встановлення правил, норм, процедур, а також

ієрархічної побудови розподілу відповідальності за ви"
конання відповідних функцій управління [4].

ВИСНОВКИ
Стан зовнішніх факторів розвитку коопераційного
співробітництва вітчизняних підприємств машинобудів"
ної галузі промисловості визначається наявністю суттє"
вих перешкод і ускладнень у цій сфері. Основними не"
доліками систем організації та управління фінансови"
ми ресурсами підприємств вітчизняного машинобудів"
ного комплексу є відсутність належної системи моніто"
рингу джерел та можливостей формування фінансових
ресурсів, що є наслідком тривалого негативного впли"
ву факторів зовнішнього середовища та зниженням
рівня основних показників динаміки внутрішнього се"
редовища.
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COMPETITIVE ADVANTAGES' BENCHMARKING OF THE REGIONAL ECONOMY
OF KYIV CITY AND KYIV'S REGION
У статті запропоновано розширити практичні можливості бенчмаркінгу (як порівняльного ана
лізу регіонів) за рахунок застосування методу "shiftshare". Методом "shiftshare" оцінені кон
курентні переваги регіональних господарств м. Києва та Київської області за видами економі
чної діяльності. Виявлено вплив національних факторів (National Share), ефектів пропорції (MIX
ефект галузевих факторів) та ефектів внутрішньої конкуренції (DIFефект диференційованого
зрушення) на загальну динаміку показників розвитку регіонів. Побудований розподіл видів еко
номічної діяльності м. Києва та Київщини за рівнем реалізації наявного конкурентного потен
ціалу. За результатами порівняльного аналізу економіки регіонів надано рекомендації щодо
подальшої підтримки та розвитку їх конкурентоспроможності.
In the article proposed to expand practical possibilities of benchmarking (comparative analysis of
regions) by applying of the "shiftshare" method. "Shiftshare" method evaluated the competitive
advantages of the regional economies of Kyiv and Kyiv's region by economic activity types. discovered
influence of national factors (National Share), the effects of the proportion (MIXeffects of sectoral
factors) and effects of internal competition (DIFeffect of differential shift) on the total dynamics of
indicators of the regional development. Was constructed distribution of the kinds of economic activity
of Kyiv City and Kyiv's region by the level of implementation of the existing competitive potential. By
results of a comparative analysis of regional economies provided recommendations for further
support and development of their competitiveness.
Ключові слова: бенчмаркінг, метод "shift'share", національний фактор (National Share), ефект пропорції
(MIX'ефект галузевих факторів), ефект внутрішньої конкуренції (DIF'ефект диференційованого зру'
шення), конкурентні переваги, конкурентоспроможність.
Key words: benchmarking method "shift'share", the national factor (National Share), the effect of the proportion
(MIX'effect of sectoral factors), the effect of internal competition (DIF'effect of differential shift), competitive
advantages, competitiveness.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкурентоспроможність регіонів визначає якість
економічного зростання країни. Аналіз функціонування
територіальних систем, їх внутрішніх ресурсів та конку"
рентних переваг формує стратегію розвитку регіонів.
Одним з методів виявлення сильних та слабких позицій
регіону є бенчмаркінг.
Регіональний бенчмаркінг дає можливість об'єктив"
но оцінювати результати соціально"економічного розвит"
ку регіонів. Порівняльний аналіз територіальних одиниць
дозволяє оцінити їх конкурентну позицію, виявити досяг"
нення та недоліки, коригувати пріоритети. В умовах по"
силення процесів глобалізації бенчмаркінг регіонів стає
більш актуальним у зв'язку з посиленням конкуренції на
національному та світовому ринках.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Методи бенчмаркінгу слугують для удосконалення
бізнес"стратегій окремих компаній та сфер діяльності.
Останнім часом у світовій практиці бенчмаркінг залу"
чається у якості інструменту систематичного порівняння
характеристик регіонів. Порівняльному аналізу рівня соці"
ально"економічного розвитку регіонів присвячені робо"
ти З.Герасимчука [2], Б. Данилишина [3], М. Макаренко
[5], Л. Петкової [7], Л. Чернюк [4]. В Україні регіональний
бенчмаркінг реалізується у межах програми "Розбудова
спроможності до економічно обгрунтованого плануван"
ня розвитку областей і міст України" при підтримці Кон"
ференційної Ради Канади за фінансової підтримки Уря"
ду Канади [6]. Матеріали Проекту використані при підго"
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товці навчального посібника "Прогнозування розвитку те"
риторій: Бенчмаркінг" Національної Академію держав"
ного управління [8]. Хоча бенчмаркінг цілком сформо"
ваний як компонент процесу аналізу, порівняння та про"
гнозування розвитку територій, проте стимулює до роз"
роблення нових пропозицій та підходів щодо розширен"
ня його можливостей.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є бенчмаркінг регіональних господарств
м. Києва та Київської області за допомогою методу "shift"
share". Використання методу сприятиме якісному оціню"
ванню конкурентних переваг адміністративно"територі"
альних одиниць на національному, галузевому та регіо"
нальному рівнях. На відмінну від інших методів дослід"
ження, до розрахунків за якими залучаються великі ма"
сиви інформації та розгалужена системи показників,
"shift"share" дозволяє графічним шляхом отримати на"
очний розподіл видів економічної діяльності регіональ"
них господарств за рівнем їх конкурентоспроможності
[11].
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бенчмаркінг (англ. bench — місце, marking — відміти"
ти) являє собою спосіб вивчення діяльності господарю"
ючих суб'єктів, насамперед конкурентів, з метою вико"
ристання їх позитивного досвіду у власній роботі. Регіо"
нальний бенчмаркінг — це порівняльний аналіз показ"
ників розвитку, що дає можливість ідентифікувати та за"
позичити стандарти і методи роботи найбільш успішних
організацій, міст, регіонів і країн [8]. Бенчмаркінг є уп"
равлінською технологію, яка допомагає підвищити ефек"
тивність регіонального та місцевого управління.
Метою стратегічного бенчмаркінгу територій є забез"
печення відповідної стратегії регіону по підтримки дов"
готривалої конкурентоспроможності, що базується на по"
шуку нових можливостей. На відміну від стратегічного,
оперативний бенчмаркінг має на меті використання знай"
дених можливостей.
У зв'язку з тим, що завдяки бенчмаркінгу підвищуєть"
ся конкурентоспроможність не тільки певної території, а
й окремої галузі та економіки в цілому, метод "shift"share"
забезпечує аналітичні можливості такої процедури.
Сутність методу полягає у виявленні відмінностей
впливу на функціонування територіальної одиниці націо"
нальних умов розвитку, галузевих трендів та специфічної
регіональної структури [11]. Як критерій оцінювання кон"
курентоспроможності регіональної економіки пропо"
нується показник ВДВ регіону. Задля забезпечення ніве"
лювання впливу цінового фактора на обсяг макроеконо"
мічного показника, вартість ВДВ за регіонами перерахо"
вується у постійні ціни. Переоцінка здійснюється мето"
дом екстраполяції показників базисного періоду з вико"
ристанням індексів фізичного обсягу. Цей метод засто"
совується у разі відсутності даних про ціни і за наявності
даних про зміну фізичного обсягу випуску товарів і по"
слуг. У статистичному збірнику "Валовий регіональний
продукт" подано інформацію щодо ВДВ України у фак"
тичних цінах та індексу фізичного обсягу у регіонально"
му та галузевому розрізах [1].
Для проведення регіонального бенчмаркінгу м. Киє"
ва та Київської області використаємо класичний підхід
методу "shift"share": об'єктом аналізу будуть види еко"
номічної діяльності конкретно обраного регіону. Фактор"
на декомпозиція дозволить розкласти загальний приріст
показника ВДВ на національну, галузеву і регіональну
складові, що дає можливість встановити внесок кожного
виду економічної діяльності в економіку регіону [11].

Національна компонента враховує зростання дослі"
джуваного показника в масштабах національної еконо"
міки (фактор національної частки, або National Share —
NS). Друга складова оцінює зрушення, що забезпечують"
ся за рахунок ефекту пропорції ( MIX"ефект галузевих
факторів), що підпадає під вплив структури за видами
економічної діяльності і забезпечується за рахунок
різниці між галузевим та національним темпом зміни.
Третій фактор виявляє зрушення за рахунок ефекту внут"
рішньої конкуренції регіону (DIF"ефект диференційова"
ного зрушення).
Ефект від національної складової є позитивним,
якщо темпи зростання ВДВ регіону є вищими, ніж для
економіки в цілому. MIX"ефект галузевих факторів вва"
жається позитивним за умови, якщо індекси фізичного
обсягу ВДВ виду економічної діяльності вищі порівня"
но з загальнонаціональними; якщо, навпаки, ефект є не"
гативним. Внесок DIF"ефекту внутрішньої конкуренції
регіону базується на порівнянні темпів зміни виду еко"
номічної діяльності регіону з темпами регіону. Як ре"
зультат, отримуємо розподіл видів економічної діяль"
ності конкретного регіону за рівнем конкурентоспро"
можності. Для зручності трактування результатів роз"
поділу використовується графічний метод, який дозво"
ляє за місцем розташування у площині та приналежності
виду економічної діяльності до певної зони (секції), оха"
рактеризувати рівень реалізації її національного, галу"
зевого та регіонального потенціалів.
На графіку індекси фізичного обсягу ВДВ видів еко"
номічної діяльності національної економіки відкладають"
ся за віссю абсцис, індекс видів діяльності конкретного
регіону — за віссю ординат. Також на графіку додатко"
вими лініями фіксуються середній національний та се"
редній регіональний рівні економічного розвитку. Рівність
між національним та регіональним зростанням утворює
додаткову ідеальну точку перетину національної та регі"
ональної конкурентоспроможності. Секції утворюють
певні зони, що характеризують конкурентну позицію
видів економічної діяльності регіону:
— Секція А представляє види економічної діяльності,
яким притаманна висока внутрішня ефективністю та ви"
сока конкурентоздатність на галузевому та національно"
му рівнях.
— Секції В та С охоплюють види, які мають кращу
реалізацію галузевих можливостей, але відстають за ре"
гіональними показниками.
— Секції D та Е включають види економічної діяль"
ності з кращим рівнем регіональної конкурентоздатності,
але слабкіші у характеристиках галузевої складової.
— Секція F містить регіони аутсайдери з низьким
рівнем галузевої та регіональної конкурентоспромож"
ності.
Передові види економічної діяльності у регіонально"
му господарстві розміщені у секції А; відносно стабільні
з кращими перспективами реалізації конкурентоздатності
на національному рівні — секції В, D, відносно стабільні
з слабкішими позиціями на національному щаблі — секції
С, Е; кризові — секція F.
Проведемо порівняльний аналіз регіональних госпо"
дарств м. Києва та Київської області за 2013 р. (інфор"
мацію за СНР запізнюється у публічному представленні
даних на один рік, у зв'язку зі складністю її інтеграції на
макрорівні) [1]. Невипадковим є вибір серед регіонів Ук"
раїни адміністративно"територіальних одиниць з щільни"
ми міжтериторіальними зв'язками та високим рівнем
міжрегіональної конкуренції. Київщина є столичним рег"
іоном, у центрі території якого знаходиться м. Київ [8, с.
13].
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Рис. 1. Результати графічного аналізу конкурентоспроможності економіки м. Києва методом
"shiftCshare" за 2013 р.
Сектором спеціалізації економічного господарства
Києва вважається сервісний. Секторальними пріоритета"
ми в його складі є розвиток інжинірингу та інформацій"
них технологій, точного машинобудування та електроні"
ки, харчової промисловості, фармацевтичного виробниц"
тва, сфер науки, освіти і культури, торгівлі та обслугову"
вання, телекомунікацій. Завдяки реалізації конкурентних
переваг м. Києва як поліфункціонального мегаполіса [8]
створюються умови для покращення результатів функ"
ціонування третинного сектора. Розвиток сфери інфор"
маційних послуг повинен компенсувати спад у фінансовій
та будівельній діяльності та адаптувати регіональне гос"
подарство столиці до посткризових умов. Також значна
перевага м. Києву належить як управлінського, інвести"
ційного та інноваційного центру країни.
Як видно з рисунка 1, переваги у розвитку економіки м.
Києва (секція А) за підсумками 2013 р. мають мистецтво,
спорт, розваги, відпочинок; професійна, наукова, технічна
діяльність; фінансова та страхова діяльність; операції з не"
рухомим майном; діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування; транспорт, складське госпо"
дарство, поштова та кур'єрська діяльність, у яких галузевий і
регіональний потенціали вище від середнього. Обидва фак"
тора MIX і DIF мають в цій групі ефективне поєднання, що
дозволяє оцінити перспективи їх розвитку як найкращі.
Види діяльності секції B мають слабшу регіональну
динаміку, але достатню для підтримки високого рівня
розвитку галузі, відсутні у 2013 р. Секція С характери"
зується темпами розвитку видів діяльності вищими за се"
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редньонаціональні, але нижчими за регіональні (держав"
не управління; освіта; інформація та телекомунікація;
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів; надання інших ВЕД; сільське, лісо"
ве та рибне господарство). Разом секції B і C об'єднують
види економічної діяльності, що відчувають позитивний
вплив галузевого ефекту і негативний — регіональної
складової, але за секцією С останній (DIF"ефект) більший
за абсолютним значенням. Тому перелічені види діяль"
ності мають вищі потенційні умови подальшого розвитку
переважно за рахунок MIX"ефекту. Іншими словами, ак"
тивізація використання конкурентних галузевих переваг
економіки м. Києва порівняно з обмеженими можливос"
тями регіонального потенціалу.
Секцію D представляють види діяльності з рівнем
розвитку нижче, ніж в цілому економіки, але вище, ніж
за галуззю (охорона здоров'я та надання соціальної до"
помоги). Імовірно, що їх потенціал розкривається за ра"
хунок дії DIF"ефекту. Види діяльності секції E — добув"
на та переробна промисловості, тимчасове розміщуван"
ня й організація харчування, не мають конкурентних пе"
реваг для галузевого розвитку на фоні обмежених мож"
ливостей регіональних характеристик. До чорної площи"
ни потрапили постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря; водопостачання, каналізація,
поводження з відходами та будівництво, перебувають у
стані кризи та не мають перспектив зростання регіональ"
ного господарства м. Києва за рахунок галузевого і ре"
гіонального ефектів.
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Рис. 2. Результати графічного аналізу конкурентоспроможності економіки Київської області
методом "shiftCshare" за 2013 р.
Київська область є потужним індустріальним, діло"
вим, науково"технічним, транспортним та культурним
центром України. Через територію області проходять
три міжнародних транспортних коридори, залізниці за
п'ятьма магістральними напрямами, розташований аеро"
порт міжнародного класу "Бориспіль". Київська область
є інвестиційно привабливим регіоном країни, належить

до промислово розвинених регіонів України та займає
провідну позицію у виробництві сільськогосподарської
продукції. Економіка регіону відповідає середньому
рівню конкурентоспроможності [9]. Тип економіки Киї"
вщини за останні десять років поступово трансформу"
вався з сільськогосподарського (частка сільського гос"
подарства перевищує промисловість) на орієнтацію сфе"

Таблиця 1. Порівняльна характеристика конкурентоспроможності передових видів
економічної діяльності м. Києва та Київської області за 2013 р.
Напрям
динаміки
Секція

м. Київ

Київська
область

Зростають на галузевому та регіональному
рівнях швидше порівняно з національним
рівнем
лідери
А
1. Мистецтво, спорт, розваги, відпочинок.
2. Професійна, наукова, технічна діяльність.
3. Фінансова та страхова діяльність.
4. Операції з нерухомим майном.
5. Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування.
6. Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність
1. Інформація та телекомунікація.
2. Державне управління.
3. Освіта.
4. Надання інших ВЕД

Мають тенденцію до зростання, але більш низькими
темпами порівняно з національними
середняки
В

D
1. Охорона здоров'я та
надання соціальної допомоги

1. Операції з
нерухомим майном.
2. Сільське, лісове
та рибне
господарство.
3. Мистецтво,
спорт, розваги,
відпочинок.

1. Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів.
2. Добувна промисловість.
3. Переробна промисловість.
4.Водопостачання каналізація,
поводження з відходами.
5. Будівництво

-
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Таблиця 2. Порівняльна характеристика конкурентоспроможності відстаючих видів економічної
діяльності м. Києва та Київської області за 2013 р.
Напрям
динаміки
Секція

м. Київ

Київська
область

Мають тенденцію до спаду, але повільніше порівняно з
загальнонаціональним рівнем
проблемні
C
E
1. Державне управління.
1. Добувна
2. Освіта.
промисловість.
3. Інформація та телекомунікація.
2. Переробна
4. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
промисловість.
автотранспортних засобів і мотоциклів.
3. Тимчасове
5. Надання інших ВЕД.
розміщування й
6. Сільське, лісове та рибне
організація харчування
господарство
1. Фінансова та страхова діяльність.
2. Професійна, наукова, технічна
діяльність.
3. Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність.
4. Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

ри послуг (частка послуг 50—60%) [9]. Регіон стабіль"
но знаходиться на шостому місці за абсолютним зна"
ченням обсягу ВРП. За показником ВРП у розрахунку
на особу область щорічно входить до п'ятірки регіонів"
лідерів України. Питома вага ВДВ Київщини в економіці
України коливається від 4,1% до 4,7% протягом 2011—
2013 рр.
Графік, побудований за результатами аналізу Київсь"
кої області методом "shift"share" за 2013 р., дозволяє
проаналізувати розподіл видів економічної діяльності за
їх конкурентоспроможністю (рис. 2). До секції А потра"
пили чотири види економічної діяльності — інформація
та телекомунікація, державне управління, освіта та на"
дання інших видів ВЕД. За підсумками 2013 р. ними до"
сягнута найбільша ефективність на регіональному і на"
ціональному рівнях. Більшість з передових видів діяль"
ності (стабільно освіта) є галузями сервісної сфери, що
закріпляє переорієнтація економіки регіону з сільсько"
господарської на сферу послуг.
Сільське господарство, мисливство та лісове госпо"
дарство; операції з нерухомим майном; мистецтво, спорт,
розваги, відпочинок опинилися в секції В. Указані види
діяльності мають високий показник реалізації галузево"
го потенціалу на фоні обмежених регіональних можли"
востей. Аграрна галузь Київщини за рівнем продуктив"
ності входить в десятку найкращих в Україні, зокрема
займає друге місце з виробництва свинини та м'яса птиці,
дев'яте з виробництва молока, перше з виробництва яєць,
одинадцяте з рослинництва. Зростаюча власна потреба
та потреба м. Києва у сільськогосподарській продукції
стимулюватиме нарощуванню сільськогосподарського
виробництва та сприятиме реалізації конкурентних пере"
ваг області.
Секція С, що представлена фінансовою та страхо"
вою діяльністю; професійною, науковою, технічною
діяльністю; транспортом, складським господарством,
поштовою та кур'єрською діяльністю; діяльністю у
сфері адміністративного та допоміжного обслуговуван"
ня, має темпи зростання галузей вищі порівняно з се"
редньонаціональним рівнем, але гірші порівняно з сек"
цією В. Лідерство транспортної галузі пов'язано з вве"
денням в дію потужних логістичних комплексів, яких в
області дев'ять, чотири з них в районах близьких до
столиці.
Оптова та роздрібна торгівля; добувна та переробна
промисловості; водопостачання, каналізація, поводжен"
ня з відходами; будівництво потрапили до секції D, що
вказує на пожвавлення їх діяльності порівняно з кризо"
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Спостерігається погіршення усіх
показників
аутсайдери
F
1. Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря.
2. Водопостачання каналізація,
поводження з відходами.
3. Будівництво

1. Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги.
2. Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря.
3. Тимчасове розміщування й
організація харчування

вими роками завдяки реалізації регіональних переваг на
фоні слабкіших галузевих можливостей. Діяльність
торгівлі у області безпосередньо пов'язана з функціону"
ванням міжрегіонального оптового ринку "Столичний" та
систем мережевої торгівлі на Київщині. Добувна промис"
ловість регіону переважно спеціалізується на матеріалах,
що використовуються у будівництві — граніти, гнейси,
каолін, глина, піски, забезпечуючи собі гарантований по"
пит серед споживачів.
Функціонування видів економічної діяльності пере"
робної промисловості характеризується скороченням
продукції машинобудування, виробництва гумових і пла"
стмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної про"
дукції, металургійного виробництва, виробництва гото"
вих металевих виробів, текстильного виробництва, ви"
робництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри.
Незважаючи на зазначені вище проблеми, позитивним
є фактор відсутності кризових видів економічної діяльності
Київської області у проблемній секції Е у 2013 р.
У 2013 р. статус аутсайдерів отримали охорона здо"
ров'я та надання соціальної допомоги, постачання елек"
троенергії, газу та пари, тимчасове розміщення й орга"
нізація харчування. За рік більшість з них погіршили ре"
алізацію конкурентних переваг на галузевому та ре"
гіональному рівнях.
Для проведення порівняльного аналізу конкурентос"
проможності видів економічної діяльності м. Києва та Киї"
вської області зведемо результати розподілу видів еко"
номічної діяльності за секціями до єдиної таблиці (табл.
1, табл. 2).
Загальними рекомендаціями щодо подальшої під"
тримки та розвитку конкурентоспроможності видів еко"
номічної діяльності кожного регіону є:
— секція А — виявлення сприятливих факторів роз"
витку та розроблення заходів, спрямованих на посилен"
ня їхньої дії;
— секції В та D — виявлення причин, що сповільню"
ють зростання і розроблення заходів, спрямованих на по"
долання розриву у розвитку;
— секції С та Е — виявлення ступеня важливості, пер"
спективності їх розвитку і прийняття управлінських рішень
на національному рівні, спрямованих на покращення
якості їх функціонування або підтримка подальшого роз"
витку в межах доцільності;
— секція F — у зв'язку з обмеженістю факторів роз"
витку рекомендується мінімальна підтримка, а у разі
відсутності перспектив — втрачають підтримку з боку
держави.
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ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищевикладене, треба зазначити, бен"
чмаркінг забезпечує проведення якісного порівняльного
аналізу стану та динаміки розвитку адміністративно"тери"
торіальних одиниць і галузей економіки. Його результати
дозволяють розробляти управлінські рішення з метою ви"
користання переваг та зменшення негативного впливу не"
доліків певних територій з урахуванням досвіду інших.
Київська область має стати лідером серед найбіль"
ших розвинених регіонів України та наблизитися за
рівнем економічного та людського розвитку до м. Києва.
Київ як столиця повинен орієнтуватися на високі стандар"
ти життя світового масштабу.
Операційними цілями регіонального розвитку Київсь"
кої області є: створення та розвиток індустріальних та
технологічних парків Київщини, підтримка розвитку ви"
сокотехнологічного сільськогосподарського виробниц"
тва, нарощування сфери інтелектуальних послуг, вико"
ристання можливостей периферійних районів, просуван"
ня місцевих брендів, подальший розвиток транзитного та
логістичного транспортного потенціалу.
Для м. Києва найбільш перспективними мають стати
високотехнологічні види діяльності, а саме: інжиніринг,
та інформаційні технології, точне машинобудування та
електроніка, фармацевтичне виробництво, харчова про"
мисловість, наука, освіта та культура, телекомунікації,
сфера торгівлі та обслуговування.
З метою забезпечення взаємовигідного співробіт"
ництва м. Києва та Київської області, зростання з взаєм"
ною користю та запобігання негативним наслідкам неско"
ординованих дій, розвиток двох територіальних одиниць
повинен відбуватися в гармонії та погодженості дій з вра"
хуванням конкурентних переваг кожного.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF WATER
RESOURCES
Розглянуто чинники погіршення екологічного стану водних об'єктів, що призвели до еконо
мічних і екологічних проблем. Стверджується, що вирішення цих проблем залежить передусім
від удосконалення екологоекономічного управління водогосподарським комплексом, органі
зації збалансованого механізму використання, відтворення й охорони водних ресурсів. Пока
зано, що адаптація українського законодавства з питань водокористування та водоохоронної
діяльності до європейських вимог та стандартів відбувається надзвичайно повільно. Розкрито
сутність екологоекономічного оцінювання використання водних ресурсів. Його представлено
як процес аналітичної діяльності, спрямований на вимірювання прямих ефектів, результатив
ності та довгострокових наслідків реалізації певних виробничих проектів або програм у про
цесі водогосподарської діяльності. Обгрунтовано процедуру екологоекономічного оцінюван
ня використання водних ресурсів як послідовного процесу, що складається із визначення про
блеми оцінювання, вибору методів оцінювання, збору інформації, перевірки зібраних даних,
формулювання оцінки.
Factors deterioration of the ecological status of water bodies, leading to economic and
environmental problems. Solving these problems depends largely on improving environmental and
economic management of water complex, organizations use a balanced mechanism, restoration and
protection of water resources. The results of the study give reason to believe that the adaptation of
Ukrainian legislation on these matters to the European requirements and standards is extremely slow.
The essence of ecological and economic assessment of water resources presents the author as
process analytical work aimed at measuring the direct effect, effectiveness and longterm effects
of certain industrial projects or programs in the process of water management. Process studies of
ecological and economic assessment of water resources as a sequential process, which consists of
defining the problem of evaluation, selection assessment methods of gathering information, checking
collected data, formulation evaluation.
Ключові слова: водні ресурси, еколого'економічне оцінювання, використання водних ресурсів, водне гос'
подарство, природоохоронна діяльність, басейнове управління.
Key words: water resources, environmental and economic assessment of water resources, water management,
environmental protection, basin management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Характерний для України стан екологічної кризи се"
ред іншого зумовив необхідність радикального перегля"
ду принципів водокористування та водоохоронної діяль"
ності. Актуальність вказаного завдання увиразнює те, що
водне господарство України тісно пов'язане з усіма га"
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лузями народного господарства, значною мірою визна"
чає розвиток і розміщення продуктивних сил та має вирі"
шальне значення в аспекті забезпечення необхідних і по"
бутових умов життя населення. Основними чинниками,
що призвели до виникнення екологічної катастрофи в
Україні вважають: перевищення верхньої екологічної

Інвестиції: практика та досвід № 21/2015
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межі зарегулювання річкового стоку; високий рівень кон"
центрацій промислових об'єктів; висока ресурсо" та енер"
гоємність застарілих технологій; недосконалість техно"
логій очищення вод; не врахування природоохоронних,
меліоративних, протиерозійних, середовище формуваль"
них правил і способів; недосконалість правових і еконо"
мічних механізмів, які стимулювали б розвиток екологіч"
но безпечних технологій та водоохоронних (і взагалі при"
родоохоронних) систем.
Зважаючи на вищевказане, метою даної роботи є вис"
вітлення підходів до розроблення концептуально нової
методики прийняття ефективних рішень щодо збалансо"
ваного за екологічними та економічними параметрами
розвитку водогосподарських комплексів на підставі адек"
ватного еколого"економічного оцінювання використан"
ня водних ресурсів у процесі господарської діяльності
водокористувачів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомими у контексті дослідження проблем економ"
іки природокористування (зокрема водокористування),
а також сфери еколого"економічного оцінювання вико"
ристання, охорони та відтворення водних ресурсів у ба"
сейнових водогосподарських комплексах (ВГК) є робо"
ти таких вітчизняних та закордонних вчених, як О.О. Век"
лич, С.Л. Вендров, Т.П. Галушкіна, К.Г. Гофман, Б.М. Да"
нилишин, С.І. Дорогунцов, Л.І. Калініченко, Ю.П. Кула"
ковський, О.І. Лукашевич, К.С. Лосєв, О.М. Маценко, Л.Г.
Мельник, О.О. Мінц, В.І. Павлов, І.М. Синякевич, М.А.
Хвесик, В.М. Шестопалов, О.В. Шкарупа, М.В. Щурик,
А.В. Яцик. Положення та позиції вказаних авторів ста"
новлять теоретичну основу нашої роботи.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У практиці європейських країн, які екологічні пробле"
ми у сфері водокористування почали активно вирішува"
ти ще у середині ХХ століття, наочно доведено, що ефек"
тивною відповіддю кризовим явищам є застосування еко"
системного управління у водогосподарській сфері, що
грунтується на басейнових принципах. Втім, поетапна ево"
люція водного законодавства ЄС, заснованого на спро"
бах вирішення окремих проблем, призвела до складності
водних директив з різними і періодично неузгодженими
методологіями, визначеннями та цілями. Більше того,
водні директиви на справді виявлялися менш ефектив"
ними в плані екологічних результатів, ніж очікувалося. В
ЄС сформувалася необхідність у новому, більш скоор"
динованому водному законодавстві, і тоді була розпоча"
та велика робота щодо перетворення водної політики,
кінцевим результатом якої стала Рамкова Директива по
Воді (РДВ / WFD) 2000/60 / EC. Даний документ вста"
новлює рамки для охорони всіх водних об'єктів. Сучасна
водна політика Євросоюзу визнає такі основоположні
принципи:
— вищий рівень охорони з урахуванням різноманіт"
ності ситуацій в різних регіонах Співтовариства (ЄС);
— принцип обережності;
— попереджувальні заходи;
— очищення від забруднень у джерела;
— принцип "забруднювач платить";
— інтеграція політики в галузі охорони навколишнь"
ого середовища з іншими політиками Співтовариства
(ЄС): сільськогосподарської, транспортної, енергетичної;
— сприяння сталому розвитку.
Отож, у 2000 році у Водній рамковій директиві Євро"
пейського Співтовариства було визначено стратегічним
напрямом сучасної водної політики басейновий принцип

управління водними ресурсами, який повинен забезпе"
чити перехід водокористування на принцип сталого роз"
витку [1]. Директиви ЄС не мають прямої юридичної сили,
але закладені в них цільові показники є обов'язковими
для виконання усіма членами ЄС. При цьому форми і ме"
тоди досягнення цих цільових показників національні уря"
ди мають змогу обирати самостійно.
На сучасному етапі в Україні басейновий принцип уп"
равління водними ресурсами було задекларовано у пер"
шому абзаці Статті 13 Водного Кодексу України [2]. Втім,
адекватне реформування системи управління водними
ресурсами вимагає комплексного (збалансованого) вир"
ішення завдань забезпечення водними ресурсами вироб"
ничої та побутово"комунальної сфер України та забез"
печення стабільності екологічних процесів у межах ба"
сейнових екосистем. Тобто варто констатувати, що пол"
іпшення та раціоналізація водокористування в країні не"
можливе без покращення екологічного стану басейнів ук"
раїнських річок. Попри актуальність вищевикладених зав"
дань, як підкреслюють експерти, ефективні законодав"
чо"нормативні та організаційні механізми такого управл"
іння не сформовано [3]. Основою управління та шляхом
вирішення накопичених проблем, пов'язаних з водними
ресурсами може стати обов'язкове комплексне еколого"
економічне оцінювання.
Так, необхідність реалізації екологічної компоненти
оцінювання зумовлена такими проблемами, як: хімічне
забруднення; мікробіологічне забруднення; забруднен"
ня радіонуклідами; завислі речовини; евтрофікація;
тверді відходи; зміна і втрата екосистем чи ізотопів і зни"
ження життєздатності біоресурсів у результаті забруд"
нення і захворювань; вплив на біологічну та генетичну
різноманітність. Доцільність розрахунку екологічної об"
грунтованості водокористування окреслена типовими для
українських річок проблемами: зміною гідрологічного ре"
жиму поверхневих вод; зміною режиму підземних вод;
затопленням або підтопленням територій; аварійними
скидами й викидами.
Економічна компонента оцінювання пов'язана із з'я"
суванням фінансового ресурсу на забезпечення екологі"
чного за змістом водокористування або відновлення вод"
норесурсного потенціалу. Економічне оцінювання вико"
ристання водних ресурсів визначає обов'язковість про"
цедури розрахунку спеціальних економічних показників.
Отож, зміст відновлювальної концепції еколого"економ"
ічного оцінювання водокористування передбачає оціню"
вання взаємопов'язаних і взаємодіючих елементів, влас"
тивостей і якостей води, що репрезентують її соціальну
та економічну цінність як складову добробуту суспіль"
ства. Процес оцінювання охоплює встановлення та роз"
рахунок відповідних до завдання оцінювання показників.
Слід зазначити, що показники, якими на сьогодні по"
слуговуються для проведення еколого"економічного ана"
лізу виробничої діяльності доволі різноманітні, нагаль"
ним питанням є постійне уточнення взаємозв'язку еко"
номічних, екологічних і соціальних явищ. Класифікацію
еколого"економічних показників виробничої діяльності
подано у табличній формі (табл. 1). Відповідно до наве"
деної класифікації еколого"економічні показники мож"
на розподілити на натуральні, натурально"вартісні,
вартісні, локальні та узагальнюючі. Крім того, еколого"
економічні показники можна об'єднати в групи залежно
від таких чинників: рівні визначення (народногосподарсь"
кий, регіональний, галузевий, мікрорівень, технологіч"
ний), темпоральність показників (ретроспективні, фак"
тичні, планові, прогнозні, поточні, оперативні), об'єкт
еколого"економічного оцінювання водокористування (ви"
робництво, окремі етапи виробництва, виробництво ок"
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Класифікація екологоCекономічних показників виробничої діяльності
Зміст еколого-економічного показника
Екологічність (екобезпечність) технологічних процесів, техніки (включаючи
Натуральні
природоохоронне устаткування), виробничо-господарської діяльності (ступінь
очищення промислових викидів, ресурсна ефективність виробництва, обсяги викидів
(скидів) шкідливих речовин у навколишнє середовище та ін.)
Еколого-економічний збиток у розрахунку на одиницю продукції в натуральному
Натурально-вартісні
вираженні, збиткоємність маси викиду (скиду), екологічний результат у розрахунку на
одну гривню капітальних вкладень
Розмір економічного збитку в розрахунку на одиницю продукції у вартісному
Вартісні
вираженні, повні екологічні витрати виробництва, екологічні платежі за забруднення
довкілля
Сукупність певних показників одного типу для формування інтегральних показників
Локальні
екологічності (екобезпечності) результатів виробничо-господарської діяльності
Підсумкова оцінка еколого-економічної ефективності технологічних процесів,
Узагальнюючі
забезпеченості підприємства основними природоохоронними фондами, рівня впливу
виробництва на навколишнє природне середовище тощо
Рівні визначення
народногосподарський
регіональний
галузевий
мікрорівень
технологічний
Темпоральність показників
ретроспективні
фактичні
планові
прогнозні
поточні
оперативні
Об’єкт еколого-економічного оцінювання водокористування
виробництво
окремі етапи процесу
виробництво окремих
окремі види (складові) виробничозагалом
виробництва
видів продукції
господарської діяльності
Форма застосування еколого-економічних показників
Регулююча
Застосовують в процесі безпосереднього регулювання (управління) екологічності
виробництва і якості навколишнього середовища, а також стану екосистем у процесі їх
використання
Індикаторна
Використовується для формування узагальнюючої характеристики екологоекономічного рівня виробництва у процесі оцінювання.
Допоміжна
Виступає основою для розрахунку комплексних, узагальнюючих еколого-економічних
показників

Джерело: систематизовано та укладено автором.

ремих видів продукції, окремі види виробничо"госпо"
дарської діяльності), форма застосування еколого"еко"
номічних показників (регулююча, індикаторна, допомі"
жна).
Загалом процес формування показників еколого"
економічного оцінювання передбачає дотримання таких
принципів:
— принцип виявлення інформаційної потреби в тих
чи інших показниках;
— принцип об'єктивності та повноти відображення
еколого"економічного рівня господарської діяльності;
— принцип єдності та порівнюваності інформації, що
надходить з різних джерел;
— принцип оперативності інформації;
— принцип оптимізації обсягів первинної інформації.
Після визначення основних складових концепції еко"
лого"економічного оцінювання використання водних ре"
сурсів, розглянемо її процедурну організацію. У контексті
останньої необхідно врахувати, що унікальність сутності
та функціональності навантаження кожної водної систе"
ми, з одного боку, та водогосподарського комплексі, з
іншого — детермінує створення загального, деталізова"
ного, всеохоплюючого плану еколого"економічного оці"
нювання використання водних ресурсів. Очевидно, що
оцінювання конкретного водогосподарського комплек"
су у системі Державного агентства водних ресурсів Ук"
раїни (басейнового чи регіонального) буде потребувати
додаткових коректив та доповнень з урахуванням конк"
ретних регіональних чинників (природних та антропоген"
них), які впливають на процес водокористування. Втім,
початковий етап еколого"економічного оцінювання охоп"
лює низку певних типові кроків, які наведені в таблиці 2.
На підставі проведеного спеціального аналізу нами
встановлено і доведено, що виконання еколого"еконо"
мічного оцінювання вимагає організації складних моні"
торингових досліджень. Втім, відомо, що різні суб'єкти
моніторингу стану водних ресурсів певною мірою ду"
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блюють напрями дослідження, у чому, з одного боку,
можна вбачати позитив — отримання незалежних показ"
ників стану водних ресурсів з різних джерел, а з іншого
— проблему розпорошення коштів на моніторингові дос"
лідження, що не може не відобразитися на їхній якості.
Аналіз регіональних доповідей про стан навколиш"
нього середовища, які щорічно оприлюднює Міністерство
екології та природного середовища України, дають
підстави стверджувати, що під час хіміко"аналітичного
контролю якості поверхневих вод враховується від 25 до
29 показників, у тому числі забруднюючих речовин, хоча
у СанПіН № 383"96 (Україна, 1996 р.) передбачено 54 по"
казники, з яких — 47 хімічних та 7 мікробіологічних.
Відтак, несформованість на сьогодні потужних комп"
лексів, які уможливлюють збирання та аналіз відповід"
ної інформації, можна пояснити неналежним фінансовим
забезпеченням.
Крім того, вважаємо, що на сучасному етапі звітна
інформація регіональних управлінь Державного агент"
ства водних ресурсів України — Форми 2"ТП (водгосп)
потребує вдосконалення як реальний документ, у якому
формалізовано результати еколого"економічного оціню"
вання використання водних ресурсів, принаймні, на рівні
окремого водокористувача. Недоліками, які підлягають
усуненню, варто визнати те, що у документі не вміщено
розрахунків та оцінок рівнів екологічної вмотивованості,
обгрунтованості та ефективності використання водних
ресурсів. Подібні недоліки властиві розділу "Стан вод"
них ресурсів" щорічної "Доповіді про стан навколишньо"
го природного середовища регіону", яку подають обласні
Державні управління охорони навколишнього природно"
го середовища до Міністерства екології та природних
ресурсів України. Переважно зміст відповідного розділу
складається із статистичної або описової інформації.
Отож, констатуємо, що формування достовірної еко"
лого"економічної оцінки повинне знаходитися у компе"
тенції спеціальної служби, яка мала б представництва у
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Зміст основних етапів екологоCекономічного оцінювання
Етапи оцінювання
Встановлення цілей
Попередні дослідження
(огляди)

Розробка програми
моніторингу
Виконання програми
моніторингу
Управління даними
Проведення оцінювання на
базі екологічних критеріїв
Підсумок екологічного
оцінювання
Здійснення кількісного
оцінювання на базі
економічних критеріїв
Підсумок економічного
оцінювання
Рекомендації для
менеджменту

Основні етапи оцінювання
Розгляд перспектив використання водних ресурсів та вимог до них (вивчення законодавства
чи інструкцій).
Розгляд економічних і технологічних обмежень
Огляд літератури чи баз даних для існуючих фізичних, хімічних, біологічних чи гідрологічних
показників, інформації щодо методів оцінювання тощо.
Перевірка польових та лабораторних методів, якщо це необхідно. Проведення спеціального
дослідження для обрання ділянки та/або методів для тривалого використання і оцінки
результатів.
Оцінювання необхідних технічних та фінансових ресурсів
Визначення місця для моніторингу, частоту забору зразків, конкретні методи і обладнання.
Розроблення кінцевої програми та інструкцій для техперсоналу
Польові операції: збір зразків та проведення замірів.
Лабораторні операції з обробки, аналіз зразків. Гідрологічні вимірювання: збір інформації по
стоку, рівнях тощо
Зберігання даних: переведення результатів з польових та лабораторних операцій у базу даних.
Аналіз даних: застосування статистичних методів, наприклад, корелювання, аналіз тенденцій.
Перетворення та представлення даних: таблиці результатів, резюме даних, графіки (діаграми)
Визначення показників безпечності, ресурсоємності та ресурсовідновлюваності шляхом
розрахунок відповідних коефіцієнтів
Визначення стану певного водного об’єкта та рівень екологічно допустимого антропогенного
навантаження на цей водний об’єкт
Визначення та розрахунок природоохоронних та ресурсовідновлювальних витрат
Тлумачення результатів: встановлення причин і наслідків, ступеня узгодженості з вимогами
законодавства, з’ясування тенденцій тощо.
Оцінювання досягнення цілей екологічно обгрунтованого водокористування
Рекомендації для прийняття фінансових та управлінських рішень. Рекомендації щодо
впровадження (або продовження дії) системи природоохоронних та ресурсовідновлювальних
заходів
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кожному регіоні України та входила до складу басейно"
вих управлінь.
Вважаємо також, що в структурі Водних Агентств при
Басейнових Радах необхідно передбачити експертно"
аналітичну службу, функціональними завданнями якої
стане:
1) визначення та тестування пріоритетних методик
виконання еколого"економічного оцінювання з урахуван"
ням басейнових особливостей (екологічного та економі"
чного характеру);
2) накопичення, структурування та систематизація ви"
хідних гідрохімічних, гідрофізичних та гідробіологічних
даних в рамках;
3) накопичення, структурування та систематизація ви"
хідних гідрохімічних, гідрофізичних та гідробіологічних
даних в рамках басейну річки;
4) проведення еколого"економічного оцінювання ви"
користання водних ресурсів в рамках басейну річки;
5) підготовка аналітично"розрахункової складової
програм оптимізації водогосподарської діяльності в ме"
жах басейнового ВГК.
Викладене вище свідчить про невідповідність існую"
чої системи управління водними ресурсами країни рин"
ковим умовам. Враховуючи реалії сучасної організації уп"
равління водними ресурсам та фінансування аналізова"
ної галузі пропонуємо на цьому етапі виокремити зі струк"
тури територіальних управлінь Державної екологічної
інспекції та обласних органів управління водним госпо"
дарством відповідні аналітичні відділи та створити на їхній
базі регіональні організаційні структури, які матимуть
означені вище функціональні завдання, а згодом набу"
дуть статусу експертно"аналітичної служби в структурі
Водних Агентств. Зауважимо, що при реформуванні си"
стеми управління водними ресурсами необхідно виходи"
ти з того, що зміни екологічного стану переважної
більшості річок і їх басейнів під впливом антропогенного
навантаження призвели до деградації природних водних
екосистем і утворення нових природно"господарських

екосистем, значно простіших і тому нестійких. У зв'язку
з цим оздоровлення річок України неможливе без пол"
іпшення екологічного стану їх басейнів. Останнє ж пря"
мо вимагає належного та достовірного еколого"економ"
ічного оцінювання.
Водночас впровадження еколого"економічного оці"
нювання створює можливості для реального вирішення
питання впровадження диференціації тарифів плати за
використання водних ресурсів з огляду на те, що водні
ресурси багатофункціональні за своєю сутністю, а тому
поділ платежів за їхнє використання повинен бути більш
структурованим. На сьогодні систему платного водоко"
ристування в Україні визнано малоефективною, адже у
ній не враховано рентну природу водокористування, вона
не забезпечує реалізацію ефективного оподаткування во"
докористування, не стимулює оптимального (з екологіч"
ної та економічної точок зору) використання водних ре"
сурсів, а також не забезпечує реального захисту та еко"
логічного відновлення водних об'єктів, тобто, зрештою,
не виконує функцій щодо стимулювання раціонального
водокористування. Витрати державного бюджету на оз"
доровлення водних джерел становлять 5—20 % від не"
обхідного [Чорноморська програма Ветландс Інтер"
нешнл, 2011. — 120 с].
Вважаємо, що для процесу еколого"економічного оц"
інювання принциповими є такі показники: показник рівня
екологічної безпечності водокористування, показник
екологічної обгрунтованості водокористування, ко"
ефіцієнт продуктивності природоохоронних заходів, ко"
ефіцієнт оптимальності природоохоронних заходів. Су"
купно ці показники можуть стати, наприклад, основою
диференціації плати за водокористування залежно від
якості водних ресурсів та особливостей регіонального
водокористування. Запропоновані показники також да"
ють можливість враховувати: 1) екологічно вмотивовані
обсяги води, які споживають для питних, побутового"гос"
подарських або промислових цілей; 2) вимоги до якості
води, яку використовує споживач; 3) специфіку викорис"
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тання води у виробничих потребах; 4) ступінь забруднен"
ня стічних вод. Загалом оперування такими показниками
уможливлює вираховування під час формування конкрет"
них тарифів за водокористування басейнової специфіки
(екологічного та техногенного характеру). Наприклад,
цілком можливою стає диференціація тарифів плати за
використання води, взятої з одних і тих самих джерел у
межах певного басейну, залежно від сум інвестицій у во"
дозберігальні технології або від обсягу ефективно вико"
ристаної та у разі потреби відновленої води.
На підставі проведеного нами дослідження доведе"
но, що еколого"економічне оцінювання використання
водних ресурсів повинне грунтуватися на засадах функ"
ціонального підходу до розуміння водних ресурсів.
Завдання еколого"економічного оцінювання вбачаємо
у: 1) моніторингу змін у довкіллі; 2) аналізі змін у довкіллі;
3) попередженні негативних наслідків; 4) плануванні еко"
логічно вмотивованої діяльності. Основними функціями
еколого"економічного оцінювання вважаємо соціальну,
економічну, екологічну, організаційну та інформаційну.
Водогосподарські управлінські рішення повинні перед"
бачати створення розгорнутих програм оптимізації водо"
користування та реалізацію системи водоохоронних та
водовідновлювальних заходів.
Отож, залучення еколого"економічного оцінювання
на підставі з'ясування системи спеціальних показників,
створює науково обгрунтовані основи для економіко"пра"
вового стимулювання водоохоронної діяльності шляхом
надання суб'єктам водогосподарської діяльності різно"
го роду пільг, переваг, компенсацій та інших економіч"
них форм заохочень, спрямованих на ініціативну реалі"
зацію юридичними і фізичними особами заходів щодо
ефективного використання водних ресурсів, охорони по"
верхневих та підземних вод та загалом екосистем річко"
вого басейну. Умовами надання таких заохочень можуть
бути: 1) регулярна та системна реалізація водоохорон"
них заходів; 2) перехід на зворотні системи водопоста"
чання; 3) розвиток екологічно безпечних технологій та
виробництв; 4) організація виробництва й впровадження
ефективного водоочисного обладнання; 5) впроваджен"
ня приладів контролю за водоспоживанням та якістю
стічних вод; 6) реалізація заходів щодо гарантованого
зниження скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти;
7) здійснення інших водоохоронних заходів (наприклад,
облаштування водоохоронних зон, впорядкування вод"
них об'єктів тощо); 8) передачі коштів до природоохо"
ронних (водоохоронних) позабюджетних фондів на до"
говірних засадах юридичним та фізичним особам; 9) вста"
новлення підвищених норм амортизації основних вироб"
ничих природоохоронних (водоохоронних) фондів.
ВИСНОВКИ
Наближення України до Європейського Союзу вима"
гає дотримання відповідних екологічних вимог, гармоні"
зації у сфері правового регулювання охорони навколиш"
нього природного середовища, використання природних
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, в тому
числі через політику сталого споживання та виробницт"
ва. Обов'язковим елементом такої політики є повноцін"
не, глибоке та достовірне еколого"економічне оцінюван"
ня водних ресурсів.
Сформована у результаті еколого"економічного оці"
нювання система показників може слугувати: 1) основою
обгрунтування необхідності збільшення витрат на охо"
рону водних ресурсів, зокрема капітальних інвестицій та
поточних витрат на очищення зворотних вод, охорону і
відновлення підземних і поверхневих вод; 2) інформа"
ційне забезпечення прийняття управлінських рішень

78

щодо ефективного та екологічно обгрунтованого водо"
користування для максимального врахування вартості
природно"ресурсних компонентів певної території та не"
обхідних витрат для реалізації природоохоронних і ре"
сурсовідновлювальних заходів.
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На сучасному етапі неможливо обійтися без інно"
вацій, бо інновації завжди асоціюються із затребувані"
стю нововведень у конкретній ситуації і наявністю інве"
стиційного потенціалу. В умовах перехідної економіки
України, термін "інновація" став використовуватися як
варіант слова "інновації", що в дослівному перекладі оз"
начає "нововведення", "новаторство".
Дана тема є актуальною, бо саме інновації у страху"
ванні є головним завданням страхової компанії і сутність
їх полягає в тому, щоб, використовуючи кращі вітчиз"
няні та світові традиції створити таку економічну, орган"
ізаційну систему взаємовідносин страховиків з держа"
вою, користувачами страхових послуг, яка могла гнуч"
ко , оперативно реагувати на всі тенденції в розвитку
споживчого попиту, пропонуючи сучасні види страхо"
вих послуг конкретним клієнтам, зберігши доступність
страхування для самих різних верств населення, неза"
лежно від віку, роду занять, одержуваних доходів та
інших факторів.
Сучасний стан ринку страхування вимагає від стра"
ховиків підвищення стандартів роботи через впровад"
ження інноваційних продуктів. У теперішній час існує
ряд проблемних питань, що стосуються діяльності стра"
ховика, пов'язаних з активізацією інноваційної діяль"
ності. Вирішенню однієї з таких проблем і присвячена
ця стаття.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ЛІТЕРАТУРИ
Страховий продукт істотно відрізняється від вироб"
ничих продуктів і тому потребує особливого інновацій"
ного підходу. Вивченню проблем впровадження інно"
вацій у діяльність страхових компаній присвятили свої
праці вітчизняні й зарубіжні вчені такі, як Кокшаров Р.В.
[1], Охріменко О.В. [2], Завьялов С.В. [3]
Але, незважаючи на значні наукові напрацювання у
цій сфері, аналіз останніх публікацій свідчить про не"
обхідність більш глибоких досліджень у царині іннова"
ційної діяльності страхових компаній.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Страховий ринок є складовим елементом ринку су"
часної національної економіки нашої країни і являє со"
бою відокремлену частину змішано ринкової економі"
ки, де основними суб'єктами відносин виступають: ви"
робники"продавці страхових послуг (страховики), спо"
живачі (страхувальники) і численні посередники, між
якими виникають фінансові (страхові) відносини з при"
воду купівлі"продажу страхового продукту як товару,
формування попиту і пропозиції на нього.
З точки зору Р.В. Кокшарова, новий страховий про"
дукт повинен задовольняти сучасні потреби страхуваль"
ника; відрізнятися та бути цікавим для достатньо вели"
кого числа споживачів; бути простим та зручним у про"
МЕТА СТАТТІ
дажу; мати конкурентні переваги; відрізнятися сервісом
Метою статті є здійснення оцінки сучасного стану та високою якістю [1].
та дослідження тенденцій розвитку інноваційної діяль"
Термін інноваційна діяльність у страхуванні — поки
ності страхових компаній України.
що невизначений нормативно"правовими документами.
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Таблиця 1. Порівняльний аналіз обсягу
страхової премії в розрахунку на одну особу
в дол. США за 2014 р.
Країна
Швейцарія
США
Японія
Великобританія
Франція
Німеччина
Швеція
Іспанія
Україна

Всього
2923,1
2067,6
2576,1
1769,4
1469,5
1329,3
1316,4
532,3
12

В тому числі
страхування
життя
1230,8
1210,8
673,5
627
638,4
805,8
649
351,5
3

Однак огляд літератури з інноваційного розвитку пере"
конує в тому, що конкурентоспроможність страхових
організацій залежить від рівня інноваційного розвитку
страхового ринку в України, від адаптації до світових
стандартів цієї діяльності. Страхування як сфера еконо"
міки має в собі великий інноваційний потенціал. Поняття
"інноваційний потенціал" може розглядатися як су"
купність інтелектуальних, кадрових, технічних, інвестиц"
ійних ресурсів, що утворюють єдину систему, здатну за"
безпечити успішний інноваційний розвиток страхової
компанії, сприйняття і реалізацію інноваційних змін [3].
Для забезпечення високорентабельної діяльності
страхових компаній не лише у короткостроковому, а й у
довгостроковому періодах доцільно формувати сприят"
ливе страхове середовище, в якому будуть максимально
враховані та захищені інтереси всіх суб'єктів страхуван"
ня. У цьому контексті важливим постає впровадження
інноваційних розробок у сфері надання страхових послуг.
Під інноваційною страховою послугою слід розумі"
ти комплекс системних заходів, спрямованих на гармо"
нізацію всіх етапів страхового процесу з метою отри"
мання фінансово"економічного й соціально"правого
ефекту від страхування. Інноваційна страхова послуга
має більш привабливіші споживчі властивості у по"
рівнянні з попередниками, здатна задовольнити раніше
неохоплені потреби потенційного страхувальника та
базується на використанні нових технологій.
Інноваційний процес передбачає поступове форму"
вання конкурентоспроможної страхової послуги, яка за
своїми кількісними та якісними ознаками буде перевер"
шувати свої аналоги. Забезпечення конкурентоспромож"
ності страхової послуги залежить від рівня задоволення
страхувальників в отриманому страховому захисті [2].
Інноваційність у страхових послугах проявляється у
розширенні послуг з ризиковими складовими; розроб"
ленні конкретизованих пакетів послуг для різних груп
населення; впровадженні нових інвестиційних можли"
востей для страхувальників, до яких належать інвесту"
вання коштів в золото, інвестиційні фонди (продукт unit"
linked); розробленні надійних накопичувальних програм
з цільовим призначенням (наприклад, з метою купівлі
нерухомості).
На сьогоднішній день український ринок страхових
послуг залишається найбільш капіталізованим серед
інших небанківських фінансових ринків. Загальна
кількість страхових компаній у 2014 році становила 348,
у тому числі СК "life" — 64 компанії, СК "non"life" —
284 компанії (у 2013 році — 445 компаній, у тому числі
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СК "life" — 65 компаній, СК "non"life" — 380 компаній).
Основні доходи страхові компанії одержують безпосе"
редньо від діяльності по страхуванню, а також за раху"
нок вкладення коштів у надійні й високоліквідні інстру"
менти банків [4].
Основною тенденцією 2014 року було зниження
доходу страхових компаній. За даними Держфінпослуг,
у 2014 році у порівнянні з 2013 роком обсяг надходжень
валових страхових премій зменшився на 3,8 %. Основ"
ним фактором зменшення надходжень стало зменшен"
ня обсягу валових страхових премій з таких видів стра"
хування, як: майна; фінансових ризиків; від вогневих
ризиків та ризиків стихійних явищ; вантажів та багажу.
Учасники страхового ринку були змушені перегля"
нути стратегії розвитку, у тому числі оптимізувати свої
видатки, а в багатьох випадках — скоротити перелік
пропонованих страхових продуктів. Так, багато страхо"
вих компаній відмовились від медичного страхування
через його дорожнечу й невелику затребуваність серед
населення України.
Існує ряд особливостей страхової діяльності, що не"
гативно впливають на розробку й впровадження інно"
вацій. До них можна віднести неефективний менеджмент,
обмеженість механізму інвестування страхових резервів,
відсутність прозорості з погляду обліку й звітності, сти"
мулювання інноваційної активності колективів страхової
компанії, недолік кваліфікованих кадрів інноваційної
сфери й відсутність довгострокового стратегічного пла"
нування інноваційної діяльності в страхових компаніях,
слабка розвиненість інфраструктури страхового ринку
Обсяг страхової премії в розрахунку на одну особу
в дол. США за 2014 р. представлений в таблиці 1 [6].
За даними таблиці 1 видно, що кожен мешканець Ук"
раїни витрачає на страхування близько 12 дол. на рік про"
ти 2923 дол. на жителя Швейцарії, 2576 дол. на одного
жителя Японії і 2067 дол. на одного американця. Це гово"
рить про те, що у українських страхувальників не вироб"
лена свідомість на покупку страхового захисту для свого
майна та здоров'я при настанні страхових випадків [6].
Останнім часом на вітчизняному ринку страхування
життя з'явилося чимало інноваційних продуктів, що при"
вертають увагу потенційних клієнтів та посилюють конку"
рентні переваги страхових компаній, які їх впроваджують.
Серед таких продуктів найбільш цікавими є програми, "Ав"
томатизація продажів страхових продуктів", "Мобільна
безпека", "Домашня безпека" та "Екстрім безпека", про"
грама по страхуванню кібер"ризиків CyberEdge, та інші [2].
Тому дуже важливо розглянути можливості засто"
сування інноваційних напрямів і підходів в страховій
діяльності, що сприяють розвитку страхової справи і
ринку страхування в цілому.
Саме інноваційні напрями сприятимуть розширен"
ню масштабів страхової діяльності, завдяки чому виник"
не тенденція до запровадження інноваційних підходів,
що створює умови затребуваності та привабливості
страхових продуктів, а це в свою чергу, покращує еко"
номічні показники діяльності страхових організацій і
ринку страхування в цілому.
Класифікуються інновації у страхуванні за різними
ознаками з урахуванням напрямів діяльності, яких дот"
римуються страхові компанії і ринок таких послуг в ціло"
му. Це такі напрями, як створення страхового товару, суп"
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Таблиця 2. Класифікація інновацій у страхуванні
Напрями діяльності
страхової компанії
Супровід страхового
продукту

Об’єкт інновації

Вид
інновації
Продуктова,
виробнича

Розвиток каналів
збуту страхових
послуг

Процеси,які
забезпечують
супровід
страхового
продукту
Система
просування
страхових послуг

Організаційно
управлінська
діяльність

Організаційно
управлінські
процеси

Процесна,уп
равлінська

Взаємодія з іншими
елементами
зовнішньої середи

Процеси
взаємодії

Процесна
Організаційна
Виробнича

Продуктова,
торгова

ровід страхового продукту, розвиток каналів збуту по"
слуг страхування, організаційно"управлінська діяльність
страхової організації, взаємодія страхової фірми з еле"
ментами зовнішнього середовища. Класифікація інно"
вацій у страхуванні представлена в таблиці 2. [2].
Інноваційний розвиток страхової справи, який буде
направлено на створення і реалізацію нових страхових
продуктів, розглядати можна з різних сторін.
По"перше, страхова організація робить все, щоб
створити абсолютно новий страховий продукт як для
вітчизняної, так і для зарубіжної практики.
По"друге, страховик покращує страховий продукт,
який вже використовується на ринку, завдяки надання
йому яких"небудь нових якостей.
Третє, страхова організація бере страховий продукт,
непопулярний на даному ринку страхових послуг, і по"
чинає просувати його як нововведення на цьому ринку.
На вітчизняному ринку склалася така тенденція, що в
більшості випадків новий страховий продукт — це ви"
дозмінений старий, але йому були надані нові якості,
які необхідні для задоволення нових потреб суспільства.
Впровадження інновацій у напрямі супроводу стра"
хового продукту передбачає підвищення якості обслуго"
вування споживача при виникненні страхового випадку,
а для цього доцільно впроваджувати нові передові тех"
нології. Надання страхових послуг передбачає встанов"
лення стабільних партнерських взаємовідносин між стра"
ховиком і страхувальником, які, безумовно, залежать від
якісного супроводу страхового продукту на всьому про"
тязі його життєвого циклу. Досягти якості, яка необхідна
для збереження партнерських відносин зі страхувальни"
ком, можливо при "інноваційному" супроводі споживача
під час дії його страхового контракту. У великій страховій
організації, у якої є величезна клієнтська база, що за"
безпечує високу якість для обслуговування варто ввести
інновації, що будуть пов'язані з новими інформаційними
технологіями. Приміром, такою інновацією є CRM"техно"
логія супроводу споживачів, котра являє собою комплекс
методів управління процесами комплексного обслугову"
вання споживачів [1].
Найбільш затребуваними в умовах високої конку"
ренції на ринку страхових послуг є інновації, які спря"
мовані на розвиток нових каналів збуту. Щоб збільши"
ти обсяги продажів страхового продукту на етапі його
введення на ринок слід сформувати новий метод збуту

Опис інновації
Зміна технології процесів супроводу, з метою
їх вдосконалення, автоматизації процесів за
рахунок впровадження нових інформаційних
технологій
Створення нових каналів збуту страхових
послуг шляхом залучення новітніх
аналітичних і маркетингових методів
дослідження страхового ринку
Використання нових методів організації та
управління страхової компанії, впровадження
передових інформаційних технологій для
оптимізації управління бізнес-процесами
компанії
Використання нових методів і технології й з
метою підвищення ефективності взаємодії з
елементами зовнішнього середовища

продукту. Один з перспективних методів — це органі"
зація продажів через мережу Інтернет. Через те, що ме"
режа Інтернет в Україні активно розвивається, страхо"
вим організаціям варто звернути увагу на розвиток і
своєчасну зміну своїх електронних веб"сайтів.
Інновації в страховій діяльності, по"перше, здійсню"
ють перехід від уже існуючих методів до нових, а також
відбувається перехід від масового споживання до інди"
відуального. У клієнтів сформувалися свої вимоги й очі"
кування щодо пропонованих страхових послуг. З одно"
го боку, індивідуалізація споживання призводить до
того, що кожен продукт (послуга) повинні задовольня"
ти конкретні потреби конкретного клієнта. З іншого —
продукція повинна поставлятися тим способом, який
зручний для клієнта, включаючи нові напрями при по"
купці страхового захисту [1].
На сучасному етапі значно виріс інтерес саме до
нововведень як до страхового продукту, так і до систе"
ми його обслуговування. У страхуванні, наприклад, спо"
живач послуг вже не просто хоче мати поліс на випадок
пошкодження автомобіля, а бажає, щоб в полісі були
передбачені евакуація, ремонт пошкодженої автомаши"
ни, а при необхідності і заміна її на час ремонту, надан"
ня першої медичної допомоги постраждалим. Клієнт
очікує новий страховий продукт, що володіє багатьма
властивостями.
Створюючи інноваційні продукти сьогодні змінюєть"
ся сам характер змін. Українським страховим компаніям
доводиться діяти в турбулентному, тобто постійно змінно"
му середовищі. Наприклад, ще не так давно українські
компанії пропонували вкрай обмежений набір послуг зі
страхування життя: накопичувальне страхування або
страхування на випадок смерті. Сьогодні вони пропону"
ють постійно змінюється перелік послуг, серед яких пен"
сійне страхування, страхування на випадок критичних
захворювань, страхування до повноліття, та інше. Інно"
вації у страхуванні змінюють і характер виробничих відно"
син, де основним об'єктом стають процеси, а не їх ок"
ремі частини або операції. У створенні страхового про"
дукту, наприклад, беруть участь як і маркетологи, так і
андеррайтери, продавці, актуарії, методологи.
Для ефективної організації страхової роботи ком"
панії доцільно систематично вивчати стан страхового
ринку та перспективи попиту на страхові послуги, роз"
робляти пропозиції щодо поліпшення організації робо"
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ти, реалізації наявних у розпорядженні суспільства по"
слуг по введенню нових видів страхування. Всьому цьо"
му сприяє впровадження в страховій роботі маркетин"
гу.
Новий страховий продукт можна розглядати як про"
дукт і як послугу. Кожна послуга, у свою чергу може
задовольняти або не задовольняти потреби клієнта.
Надійність послуг може бути підвищена завдяки надан"
ню більш високих стандартів обслуговування клієнтів,
а також ув'язки оплати продавців з якістю їх роботи.
Починаючи розробку нового виду страхового про"
дукту, доцільно пам'ятати про обов'язкову умову успіху
— продукт повинен задовольняти всі вимоги та побажан"
ня клієнта. Слідує одночасно почати роботу і по створен"
ню нового бланка страхового поліса. Не можна викори"
стовувати для продажу нового продукту старий поліс.
Це буде свідчити про те, що страхова компанія про"
тягом усього цього часу не переглядала свій страховий
портфель. Страхувальник чекає від страховика більш
простий, зрозумілий і вельми потрібний йому страхо"
вий продукт. Всі дії по підготовці нового виду страху"
вання можна зобразити таким чином:
Робота починається з вивчення потреб страхового
ринку. Для цієї мети вивчається, як правило, кожен сег"
мент ринку в тому числі:
— ситуація на страховому ринку (ринок стабільний,
статичний, розвивається);
— конкуренція (склад страхового ринку, представ"
лений альтернативними кампаніями);
— споживач (склад ринку споживачів);
— продавці (якість каналів збуту. Чим складніше
поліс, тим вище рівень підготовки продавця).
Завдяки проведенню аналізу страхова компанія
може запропонувати на ринок новий, відмінний від
інших страховий продукт. Відправним моментом у ро"
боті зі створення нового страхового продукту є підви"
щений попит серед клієнтів на певний продукт. Відомості
про виниклу на ринку потреби в новій послузі надходять
у страхову компанію кількома шляхами.
Серед них можна назвати:
— опитування клієнтів на місцях силами своїх про"
давців;
— використання відомостей, представлених неза"
лежними компаніями з вивчення громадської думки;
— опитування клієнтів за допомогою телемаркетин"
гу (послуги незалежної телефонної компанії) та ін.
Розробляючи новий страховий продукт, компанія
повинна завжди пам'ятати про законодавство, яке ре"
гулює відносини між компанією і клієнтом.

ВИСНОВОК
Виходячи з вищезазначеного, потрібно звернути ува"
гу на роль інноваційних продуктів на такому ринку як стра"
ховому. Цей ринок є дуже гнучким, тому що товаром або
послугою там є страховий захист, тобто відшкодування
збитків внаслідок страхових подій. На відміну від ринку
товарів, щоб зробити страховий продукт, по суті, не по"
трібно перелаштовувати виробництво, бо такого вироб"
ництва, як правило, не має. Потрібно відстежувати тен"
денції на ринку, підлаштовуватись під потреби клієнтів та
надавати існуючим продуктам нові властивості. Слід заз"
начити, що підвищення ефективності страхової діяльності
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на основі її інноваційного розвитку, підвищення якості
організації страхового бізнесу, оптимальне використання
джерел інвестування та раціональне взаємодія із зовніш"
німи організаціями для реалізації інноваційних проектів у
сфері страхування — це актуальний напрям у розвитку
ринку страхування.
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STATE AND PROSPECTS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF POULTRY PRODUCTION
У статті розглянуто особливості стану та умов функціонування птахівництва як окремого напряму
в тваринництві України. Досліджувалось питання ефективності виробництва продукції птахівницт
ва, управління, обліку та контролю за декілька останніх років. Висвітлено проблему високої собівар
тості продукції птахівництва, зростання конкуренції в галузі, виникнення необхідності пошуку нових
зовнішніх ринків збуту продукції птахівництва через нестабільність як на внутрішньому, так і на зов
нішньому ринках. Розглянуто діючу систему виробництва продукції птахівництва сільськогоспо
дарськими підприємствами України та визначено можливості підвищення її ефективності за раху
нок оптимізації структури виробничих витрат на виробництво даного виду продукції.
Визначено, що ефективність виробництва та собівартість продукції залежить від умов утримання
птиці, стимулювання впровадження енергоощадних та ресурсозберігаючих технологій, обладнан
ня, матеріалів та оптимізації обліку і контролю в цій сфері.
In the article the state features and operating conditions as a separate direction poultry livestock
Ukraine. Investigated the issue of efficiency of poultry production, management, control and accounting
in recent years. The problem of high cost of poultry products, increasing competition in the industry, the
need arises to find new foreign markets poultry because of instability in both the domestic and foreign
markets. We consider the current system of poultry production farms Ukraine and identified opportunities
to increase its efficiency by optimizing the industrial structure of production costs of this product.
Determined that the efficiency and cost of production depends on the welfare of poultry, promotion of
energysaving and resource saving technologies, equipment, materials and optimization of accounting
and control in this area.

Ключові слова: облік, виробництво, птахівництво, собівартість, виробництво, структура витрат,
фінансова стійкість, рентабельність.
Key words: accounting, manufacturing, poultry, cost, production cost structure, financial stability, profitability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Однією з найбільш динамічних галузей тваринницт"
ва в Україні є птахівництво. За умов стабільного роз"
витку економіки в цілому, ця галузь здатна у найближчі
роки поліпшити забезпечення населення високоякісни"
ми продуктами харчування та зміцнити продовольчу
безпеку держави. На жаль, на сьогодні, значна частина
сільськогосподарських підприємств, що займаються
птахівництвом є збитковими. Однією з найвагоміших
причин, що призводить до такого стану являється висо"
ка собівартість продукції птахівництва. Тому питання
ефективності виробництва продукції птахівництва,
управління, обліку та контролю в галузі потребує пос"
тійного моніторингу, вивчення та дослідження. Акту"
альність цієї проблеми загострюється у зв'язку з рос"
том конкуренції, необхідністю пошуку нових зовнішніх
ринків збуту продукції птахівництва через нестабільність
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Значний внесок у вивчення та дослідження основ"
них аспектів розвитку птахівничої галузі розглянуто
у працях таких учених"економістів, як В.Г. Андрійчук,
О.А. Біттер, В.В. Галушко, О.О. Кузнецов, О.В. Мазу"
ренко, О.Б. Стефанів, О.М. Філінков, М.Г. Шульський,
О.М. Шпичак та ін. Їх наукові розробки стосуються ши"
рокого кола питань, проте особливості підвищення еко"
номічної ефективності виробництва продукції птахівниц"
тва та реалізації експортного потенціалу галузі потре"
бують здійснення аналізу широкого кола питань, гли"
бокого вивчення проблемних аспектів та надання конк"
ретних рекомендацій.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою і завданням дослідження є досліджен"
ня діючої системи виробництва продукції птахів"
ництва сільськогосподарськими підприємствами
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України та визначення можливостей підвищення її
ефективності за рахунок оптимізації структури ви"
робничих витрат на виробництво даного виду про"
дукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Інтеграція України у Світовий економічний простір,
удосконалення інвестиційного клімату, розвиток сучас"
них ринкових відносин, покращення ефективності діяль"
ності підприємств в державі вимагають наявності якіс"
ної та достовірної інформації про фінансовий стан та
господарську діяльність її підприємств. Основним по"
стачальником такої інформації є бухгалтерський облік.
Створення ефективної та раціональної методології бух"
галтерського обліку, що відповідатиме національним
інтересам держави можливе лише з урахуванням націо"
нальних умов господарювання, змін в економічному і
соціальному житті, вивченням зарубіжного досвіду і
використанням фундаментальних положень, прийнятих
у розвинутих країнах з ринковою економікою. На світо"
вому ринку Україна є потужним експортером сільсько"
господарської продукції, однак частка продукції птахі"
вництва в обсязі експортованої продукції є незначною.
В той же час, як показує аналіз динаміки виробництва і
споживання м'яса птиці та яєць, вітчизняна галузь птах"
івництва динамічно розвивається і має значний експор"
тний потенціал.
На сьогодні, галузі належить одне із провідних місць
у забезпеченні населення високоякісними дієтичними
продуктами харчування та зміцненні продовольчої без"
пеки держави. Українські споживачі повністю забезпе"
чені вітчизняною продукцією птахівництва найвищої
якості. Так, у м'ясі курей міститься до 23 % протеїну та
17—25% жиру. У 100 грамах їхнього м'яса міститься
30—40% добової потреби в білках, необхідної для до"
рослої людини, продукція є доступною, якісною, не до"
рогою та ефективною [1 ].
Як повідомляє Київська обласна державна адміні"
страція, за підсумками минулого 2014 року, Україна ув"
ійшла в десятку провідних країн світу — виробників та
експортерів птахівничої продукції. Маємо такі показни"
ки поголів'я сільськогосподарської птиці всіх видів по
областях України станом на 01.01.2015 року в по"
рівнянні з 2014 роком [5].
Лідерами за чисельністю поголів'я сільськогоспо"
дарської птиці на підприємствах на 1 січня 2015 року є
Київська (22,2 млн гол.), Черкаська (19,7 млн гол.) і
Вінницька (19,1 млн гол.) області. Найнижчі показники
має Закарпатська (менше ніж 0,1 млн гол.), Одеська (0,1
млн гол.) та Кіровоградська (0,3 млн гол.) області Ук"
раїни.
Протягом останніх років вітчизняна галузь птахів"
ництва достатньо інтенсивно розвивається. Збільшен"
ня обсягів виробництва м'яса птиці спричинене, перш за
все, зростанням попиту з боку населення, для якого м'я"
со птиці стало більш дешевим замінником інших видів
м'яса (яловичини та свинини). Щодо споживання яєць
на одну особу, то при нормі споживання в 280 шт., в
Україні спостерігається перевищення даного показни"
ка протягом усіх досліджуваних років в середньому на
10% [7].
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Таблиця 1.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Область
Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
ІваноФранківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

Сільськогосподарські
підприємства
2014
2015
127,24
124,45
15,32
19,10
3,63
4,14
16,66
13,64
8,40
2,96
0,43
0,53
0,01
0,01
2,99
3,23
2,92
2,50
21,46
0,64
4,09
3,87
1,85
0,13
1,84
1,61
1,54
1,43
5,44
8,28
8,43
18,50
0,98
0,80

22,24
0,31
2,14
3,57
0,90
0,13
2,18
1,81
1,19
1,49
4,19
9,80
7,23
19,75
0,91
0,53

Джерело: складено за: [5].

Насичення внутрішнього ринку країни продукцією
птахівництва призвело до того, що подальший розви"
ток галузі стане можливим лише у випадку збільшення
об'ємів експортних поставок.
Протягом останніх п'яти років обсяги експорту
м'яса птиці характеризувалися позитивною тенден"
цією до зростання, а в 2013 році вперше за останні
роки експорт перевищив імпорт майже вдвічі. Ситуа"
ція з виробництвом яєць теж була відносно стабіль"
ною, де експорт традиційно перевищував імпорт в
більш ніж 20 разів.
На сьогодні українські виробники курятини екс"
портують свою продукцію практично у 40 країн світу
(до 2017"го планують здійснювати поставки у щонай"
менше 50 країн). На експорт поставляється переваж"
но заморожене м'ясо. До 2014 року найбільшими спо"
живачами української курятини були країни Митного
союзу, Середньої Азії, Близького Сходу, Північної
Африки [7].
Птахівництвом займаються здебільшого великі
підприємства, оскільки виробництво продукції вимагає
впровадження прогресивних технологій, чітка спеціалі"
зація та концентрація, а широке проведення селекції не
під силу селянським господарствам, дрібним і навіть
середнім.
Ефективність виробництва та собівартість продукції
залежить від умов утримання птиці. Використання ба"
гатоярусної системи утримання курей дає змогу розмі"
стити на одинці виробничої площі в 4—5 разів більше
птиці, ніж за будь"якої іншої системи. При цьому витра"
ти кормів на виробництво яєць зменшуються приблиз"
но на 10% порівняно з витратами на напільне утриман"
ня.
Для відгодівлі птиці слід використовувати якісні кор"
ми та натуральні добавки. В Україні сьогодні працює
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понад 120 виробників комбікормів. Більша частина
кормів (близько 70%) виробляється на потужностях
вертикально інтегрованих агрохолдингів, чиї молочно"
товарні ферми та підприємства з вирощування свиней і
птиці споживають цю продукцію. Всі сировинні компо"
ненти, що використовуються у виробництві преміксів,
повинні не тільки супроводжуватися документами,
підтверджуючими їх якість та безпеку, а й проходити
ретельний лабораторний контроль на вході як на вміст
активних компонентів, задекларованих в супроводжу"
ючих сертифікатах якості, так і на ряд додаткових па"
раметрів. Це все обов'зково повинно контролюватися
керівництвом, чи спеціальною комісією.
Україна має розвинене промислове птахівництво.
Підтвердженням цього є те, що у 2013 році країна увій"
шла в першу світову десятку країн"виробників продуктів
птахівництва. Нині Україна знаходиться на 9 місці у світі
з виробництва м'яса птиці та на 8 з виробництва харчо"
вих курячих яєць [2]. Проте, незважаючи на позитивні
тенденції ринку продукції птахівництва, існують також
стримуючі фактори його розвитку. В основному це сто"
сується зростання виробничих витрат на виробництво
даної продукції та неоптимальної структури даних вит"
рат. Так, у структурі витрат на виробництво продукції
птахівництва кормова складова досягає 70 %. Саме ця
обставина, навіть при використанні сучасних технологій
вирощування птиці, не дає можливості досягти бажано"
го економічного ефекту, адже витрати на корми, в свою
чергу, залежать від цін на зерно, білково"вітамінні та
мінеральні добавки. Незначна частка витрат на оплату
праці в структурі виробничих витрат на виробництво
продукції тваринництва може бути обумовлена двома
кардинально протилежними своїй суті причинами: підви"
щенням рівня механізації і автоматизації виробничих
процесів у даній галузі та зменшення чисельності пра"
цівників і низького рівня оплати праці.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для якомога повної реалізації експортного потен"
ціалу галузі птахівництва в Україні необхідним є:
— гармонізація стандартів з вимогами ЄС та впро"
вадження виробниками аналогічних систем управління
безпечністю та якістю продукції;
— державна підтримка технологічного оновлення
виробничих засобів сільськогосподарських підприємств
за рахунок стимулювання впровадження енергоощад"
них та ресурсозберігаючих технологій, обладнання,
матеріалів на підприємствах шляхом звільнення від
сплати ПДВ та мита при ввезенні на митну територію
України, а також створення сприятливої кредитної по"
літики, спрямованої на розвиток виробництва конкурен"
тоспроможної продукції птахівництва.
Запорукою успіху сучасних підприємств"вироб"
ників продукції птахівництва є запровадження та дот"
римання міжнародних стандартів якості та безпечності
продукції з метою підвищення якості продукції, роз"
ширення ринку збуту та виходу на міжнародний рівень
виробництва.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE IN TERMS OF ECONOMIC
INSTABILITY
У статті розглянуто особливості функціонування туристичної галузі в умовах економічної неста
більності. Проведено аналіз туристичних потоків в Україні. Виявлено тенденцію до зниження частки
в'їзного туризму. Визначено частку в'їзного, виїзного та внутрішнього туризму в організованому
туризмі по регіонах України та наведено причини зниження туристичних потоків. Вказано основні пе
решкоди, що спричинили відставання туристичної галузі України від світових стандартів та основні
проблеми, з якими зустрічається туристична індустрія в умовах економічної нестабільності. Запро
поновано сформувати чітку Стратегію управління розвитком туристичної галузі України на націо
нальному рівні, яка має узгоджуватись зі стратегіями та програмами розвитку туризму на регіональ
ному рівні, що дасть можливість створити нові робочі місця, довести якість надання послуг до рівня
цін на ринку і поступово покращити якість інфраструктурних складових (автомобільні дороги, го
телі, ресторани, музеї тощо), що забезпечують комфортність споживання туристичних послуг іно
земними та внутрішніми туристами.
Features of functioning of the tourism industry in times of economic instability were researched in the
article. The analysis of tourist flows in Ukraine has been made. It was revealed that the share of inbound
tourism has the trend to decline. Defined the share of inbound, outbound and domestic tourism in
organized tourism in regions of Ukraine and given reasons for the decline of tourist flows. The article
examines basic obstacles that caused the backlog of Ukrainian tourism industry from world standards
and problems which occur tourism industry in times of economic instability. It has been suggested to
formulate a clear Strategy managing the development of tourism industry in Ukraine at the national level
that has to be agreed with the strategies and programs of tourism development at the regional level,
which will allow to create new workplaces and bring quality of service provision up to the level of market
prices and gradually improve quality of infrastructural components (highways, hotels, restaurants,
museums, etc.), that provide comfort intake of tourism services by foreign and domestic tourists.

Ключові слова: економічна нестабільність, туристична галузь, туристична інфраструктура, ринок
праці, стратегія управління, в'їзний туризм, виїзний туризм, внутрішній туризм.
Key words: economic instability, tourism industry, tourism infrastructure, labor market, strategy management,
inbound tourism, outbound tourism, domestic tourism.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформи державного устрою України зробили вели"
чезний вплив на розвиток туристичної галузі: введення
інституту підприємництва; спрощення туристичних фор"
мальностей; значне розширення кола осіб, потенційно
здатних виїжджати за кордон; введення політики валют"
ного регулювання, що дозволяє легітимне ввезення та ви"
везення значних валютних сум; виділення стійкої групи
населення із середніми та високими доходами, достатні"
ми для поїздки за кордон, — все це дало потужний по"
штовх розвитку туристичної галузі, сприяло створенню
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організацій індустрії туризму. Проте останні події та поси"
лення економічної нестабільності в Україні негативно впли"
нули на розвиток туристичної галузі. Саме тому, в умовах,
що склалися, для забезпечення ефективного розвитку ту"
ристичної галузі України необхідно розробити чітку Стра"
тегію управління розвитком туристичної галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку та регулювання туризму в умо"
вах ринкової економіки досліджено у працях Л. Агафо"

Інвестиції: практика та досвід № 21/2015
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нової, І. Безуглого, В. Безносюк, В. Беседіна, М. Біржа"
Окрім того, близько 70 % об'єктів культурної спадщи"
кова, О. Гонти, Н. Кабушкіна, В. Квартальнова, М. Кра" ни перебувають у незадовільному стані (кожен десятий
чила, В. Савченка, Д. Стеченка, В. Федорченка, О. Чуд" об'єкт — у аварійному) та потребують проведення робіт з
новського, Ю. Шагінова та інших.
реставрації або реконструкції, облаштування для туристич"
них відвідувань. Низький рівень розвитку культурно"пізна"
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
вального туризму спричинений також занедбаним станом
Метою написання статті є розробка пропозицій об'єктів культурної спадщини, непідготовленістю музейних
щодо підвищення ефективності функціонування турис" експозицій та прилеглих територій до туристичних відвіду"
тичної галузі України.
вань, в тому числі іноземними туристами.
Негативним фактором впливу на розвиток українсько"
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
го туризму є зменшення числа туристичних підприємств. У
В Україні налічується чимало унікальних архітектур" 2014 році діяльність на ринку туристичних послуг здійсню"
них пам'яток. Безліч вражаючих куточків таких, як Чор" вало 3736 туроператорів і турагентів, що на 25 % менше
не і Азовське моря, Крим, Карпати, Придніпров'я, По" ніж у 2013 році [8].
ділля та Слобожанщина, понад 70 тисяч річок, найбільші
Потенційні резерви галузі багато в чому пов'язані з роз"
з яких — Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський витком малого та середнього бізнесу, посиленням економ"
Донець, Десна і Дунай, — складають основу туристич" ічного потенціалу країни. Про це свідчить досвід країн з
них ресурсів України. Проте такі місця, на яких можна розвиненою ринковою економікою, де на частку малих і
відпочивати не гірше, ніж на закордонних курортах, за" середніх підприємств припадає, як правило, не менше 90—
лишаються поза увагою як вітчизняних, так і іноземних 95% всіх підприємств національної економіки. Сприяння
туристів. Однією з основних проблем розвитку турис" розвитку малого та середнього бізнесу є не стільки еконо"
тичної індустрії в Україні є те, що вона розвивається з мічною проблемою, скільки проблемою соціальною.
переважною орієнтацією на виїзд [2].
Розвиток туризму в Україні в даний час знаходиться
Незважаючи на колосальний потенціал, використо" лише на початковому етапі. У порівнянні з іншими країнами
вується лише незначна частина туристичних резервів Украї" туристична активність українських громадян залишається
ни. Існують серйозні проблеми, які стримують розвиток на невисокому рівні у зв'язку з низькою платоспроможні"
індустрії туризму і вимагають швидкого вирішення. В Ук" стю. Особливо гостро стоять проблеми високого рівня кон"
раїні налічується 1,2 тис закладів готельного бізнесу і лише куренції, відсутності культури корпоративних відносин і
155 готелів, які відповідають міжнародним стандартам, з недосконалості законодавчої бази, економічної і політич"
них 5 п'ятизіркових, 31 — чотиризіркових, 76 — тризірко" ної нестабільності в країні.
вих, 43 — двозіркових, решта — 926 підприємств мають
Значний вплив на поглиблення соціально"економічної
сертифікат на відповідність вимогам безпеки. Проте рівень нестабільності чинить зростання чисельності безробітних в
та різноманітність послуг часто не відповідає кількості заз" країні. У 2014 році кількість зареєстрованих безробітних у
начених "зірок". Натомість ціна готельних номерів в Україні віці від 15 до 70 років становила 1847,6 тис осіб, що на 18,3
істотно завищена супроти середньоєвропейської. В Україні % більше ніж у 2013 році. При чому, частка вивільнених з
відсутні усі ті податкові пільги, що має туристичний бізнес в економічних причин зросла на 1,3 % і становила 31,6 %, не
країнах, яким вдалося підняти галузь [5, с. 210]. У цілому в працевлаштованих після закінчення загальноосвітніх та ви"
Україні кількість готельних місць на 1 тис. населення скла" щих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації — на
дає 2, у Києві — 6, тоді як у Москві — 9, у Парижі — 38, а в 0,3 % та склала 17,3 %.
середньому по Європі — 14—18 [2].
Дослідження показників ринку праці дало можливість
Значна кількість санаторно"курортних і оздоровчих виявити наявність значного дисбалансу у співвідношенні
закладів морально і фізично застаріли та мають низьку кон" попиту та пропозиції (у серпні 2014 року кількість зареєст"
курентоспроможність: щорічно ними користується лише рованих безробітних становила 414,7 тис. осіб, в той же час
7,5% від загальної кількості іноземних відвідувачів Украї" потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних
ни. Їхня середньорічна завантаженість не перевищує 40%. робочих місць становила 48,3 тис. осіб). Тобто, навантажен"
Більшість коштів, що спрямовуються на будівництво та ре" ня на одне робоче місце склало приблизно 9 осіб.
конструкцію — власні кошти підприємств, внутрішні та іно"
Паралельно зі зростанням рівня безробіття в країні зни"
земні інвестиції складають лише 35%. Транспортна та ко" жується рівень доходів населення. Реальна заробітна пла"
мунальна інфраструктури більшості туристично"рекреацій" та у 2014 році у порівнянні з попереднім роком становила
них територій характеризуються низьким рівнем розвитку 93,5 %, (у 2013 році — 108,2 %). Натомість номінальна за"
єдиної транспортної мережі, придорожнього сервісу та робітна плата суттєво не змінилась — 106,0 % (у 2013 році
інформаційного облаштування, незадовільним станом до" — 107,9 %).
рожнього покриття та безпеки дорожнього руху, що по"
Окрім вищеперерахованих проблем на ринку праці в
гіршує доступність туристичних ресурсів, знижує Україні існує ще одна — підвищення рівня цін. Індекс цін на
мобільність населення та якість національного туристично" товари та послуги, розрахований за січень — серпень 2015
року склав 149,6 %. Такі негативні тенденції чинять знач"
го продукту [5, с. 210].
Розвиток туристичної інфраструктури у певних місце" ний вплив на зниження туристичних потоків, що у свою чер"
востях не узгоджується з розвитком та актуалізацією їхньої гу негативно впливає на розвиток туристичної галузі нашої
історико"культурної спадщини. З іншого боку, чимало місце" країни [6].
Кількість туристів, обслуговуваних суб'єктами туристич"
востей з багатою спадщиною, зокрема поза межами вели"
ких міст, практично не мають належної туристичної інфрас" ної діяльності України, починаючи з 2009 року, зростає до
2013 року, а у 2014 році спадає. Причому кількість інозем"
труктури [5, с. 210].
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них і внутрішніх туристів зменшуєть"
Таблиця 1. Туристичні потоки України, тис. осіб.
ся, а кількість туристів, що виїжджа"
Роки
Показники
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
ють за кордон, збільшується (табл.
Кількість громадян,
1).
які виїжджали за
15499
15334
17180
19773
21433
23761
22438
Частка в'їзного туризму у кіль"
кордон
кості туристів, обслуговуваних суб"
Кількість іноземних
громадян, які
25449
20798
21203
21415
23013
24671
12712
'єктами туристичної діяльності з
відвідали Україну
2008 року по 2013 рік, зменшилась з
Кількість туристів,
12,3% до 6,7%, а в 2014 році стано"
обслугованих
3042
2290
2281
2200
3001
3454
2425
суб’єктами
вила 0,7% (табл. 2).
туристичної
Виїзний туризм не вимагає ка"
діяльності
піталовкладень в туристичну інду"
у тому числі:
стрію і створення туристичного
іноземні туристи
373
282
336
234
270
232
17
продукту, а отже, приносить не"
туристи-громадяни
значний прибуток. При в'їзному ж
України, які
1282
914
1296
1250
1957
2519
2085
туризмі іноземні туристи приво"
виїжджали за кордон
зять із собою кошти, за рахунок
внутрішні туристи
1387
1094
649
716
774
703
323
чого створюються робочі місця в
кількість екскурсантів
2406
1909
1953
823
865
658
1175
туристичній та суміжних галузях
Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України.
господарства та поповнюється ва"
лютними надходженнями державна казна.
виявили, що у 2014 році в'їзні туристичні потоки суттєво
Переважна частка туристичних фірм віддає перевагу зменшились у всіх регіонах (табл. 3).
саме виїзному туризму, оскільки такий бізнес забезпечує
У 14 регіонах (м. Київ, Дніпропетровська, Житомирсь"
стабільні прибутки, дає змогу використати вже відпрацьо" ка, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська,
вані туристичні маршрути, охопити більшу кількість зацікав" Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкась"
лених громадян для мандрівок у різні держави світу. На" ка, Чернівецька, Чернігівська області) частка туристів, що
томість внутрішній туризм потребує значних капіталовкла" виїжджали за кордон зростала, а частка в'їзного і внутріш"
день і не гарантує великих зисків. З колишньої країни"ре" нього туризму спадала.
ципієнта Україна перетворилась на країну"генератора ту"
В умовах економічної нестабільності туристична індус"
ристичних потоків виїзного туризму [5, с. 209].
трія стикається з багатьма проблемами, зокрема: 1) невиз"
У таких складних умовах функціонування національно" наченістю ринкової ситуації; 2) сезонною нестабільністю
го господарства необхідно більше уваги приділяти стиму" попиту на туристичні послуги; 3) жорсткою конкуренцією у
люванню розвитку туристичної галузі на державному та цій галузі; 4) недостатністю фінансових ресурсів тощо.
регіональному рівнях.
Успішність розвитку індустрії туризму визначається перш
За складом, запасами й умовами зосередження рекре" за все збалансованістю різних напрямів її розвитку. При
аційно"туристичних ресурсів як найважливіших чинників цьому важлива роль належить інфраструктурі, яку для ту"
формування й просторової локалізації туристичних дести" ристичної галузі складають комунікації, транспортні послу"
націй Україна умовно поділяється на три групи туристичних ги, інженерні споруди, дороги, суміжні підприємства, що
регіонів:
забезпечують доступ туристів до туристичних ресурсів [3,
— регіони, що володіють туристичними ресурсами с. 58].
світового рівня, в яких туризм має бути ключовою, доміну"
Багато проблем стоїть перед українським туризмом:
ючою галуззю. Такими є області Центру, Карпат та Криму; слабка правова база, недостатні інвестиції, не розроблена
— регіони, які володіють туристичними ресурсами, державна стратегія туристичної індустрії, але основна про"
відомими на світовому і державному рівні, але в яких ту" блема — людський фактор від найвищих щаблів держав"
ризм має отримати супутній розвиток поруч з іншими галу" ної ієрархії і до рівня обслуговування на місцях. Можна
зями. Серед таких регіонів є області Півдня, Поділля, Во" стверджувати, що ні в одній з високодохідних галузей на"
лині. Супутніми галузями тут виступають сільське господар" родного господарства роль міжособистісних відносин не є
ство, харчова промисловість, транспортні системи, маши" настільки визначальною, як в туристичному бізнесі. З іншо"
нобудування, будівництво;
го боку, настільки ж очевидно, що саме у сфері обслугову"
— регіони, які володіють туристичними ресурсами ре" вання ще з радянських часів не вдалося забезпечити опти"
гіонального і місцевого значення, в яких розвиток туризму мальне управління кадрами, організувати необхідний рівень
залежить від інших галузей, тобто носить альтернативний сервісу, який наближатиме до міжнародних стандартів.
характер. До числа таких регіонів належать області Дон"
Таблиця 2. Частка внутрішнього, виїзного
басу, Слобожанщини, Полісся. Альтернативними галу" та в'їзного туризму в організованому туризмі, %
зями тут є паливно"енергетичний комплекс, металургія,
Роки
машинобудування. Приведена класифікація використо" Показники
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
вується в процесі прогнозування розвитку матеріально"
Внутрішній
45,6
47,8
28,5
32,5
25,8
20,4
13,3
технічної бази, при розподілі інвестицій в різні регіони
України, при складанні регіональних програм розвитку
Виїзний
42,1
39,9
56,8
56,8
65,2
72,9
86,0
туризму [7, с. 121—122].
В’їзний
12,3
12,3
14,7
10,6
9,0
6,7
0,7
Аналізуючи частку в'їзного, внутрішнього та виїз"
ного туризму в організованому туризмі по регіонах, ми
Джерело: розраховано автором на основі даних таблиці 1.
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Таблиця 3. Частка в'їзного, внутрішнього та виїзного туризму
в організованому туризмі по регіонах, %

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012

ціального складу туристів. Зараз
у всіх індустріальних країнах три"
валість життя збільшується, що
В’їзний
Виїзний
Внутрішній
з урахуванням зниження віку ви"
Роки
Роки
Роки
Регіон
ходу на пенсію привело до появи
туристів так званого "третього
віку" (люди у віці понад 55 років).
м. Київ
7,0
4,5
0,6
80,6
85,5
91,5
12,4
10,0
7,9
Інший сегмент ринку — по"
Вінницька область
0,2
0,1
–
69,8
71,9
70,2
30,0
28,0
29,8
Волинська область
5,0
5,6
2,4
42,0
61,7
55,3
53,0
32,7
42,3
їздки "ділових леді", який актив"
Дніпропетровська
но розвивається в даний період
0,1
0,1
–
77,6
84,3
87,2
22,3
15,6
12,8
область
часу. Пов'язано це з тим, що за"
Донецька область
1,2
1,1
1,0
58,2
70,6
45,6
40,6
28,3
53,4
раз жінки не поспішають рано
Житомирська область
0,2
0,1
0,1
56,3
75,8
77,4
43,5
24,1
22,5
Запорізька область
2,2
1,4
0,3
70,6
57,2
57,2
27,2
41,4
42,5
вийти заміж, самі заробляють і
Івано-Франківська
відповідно оплачують свою
2,9
7,4
0,9
8,8
15,5
11,9
88,3
77,1
87,2
область
відпустку.
Київська область
2,9
1,2
0,2
79,8
75,7
87,2
17,3
23,1
12,6
Тенденція збільшення трива"
Кіровоградська
1,6
1,4
0,1
25,9
44,8
61,4
72,5
53,8
38,5
область
лості оплачуваної відпустки, а
Львівська область
15,3
8,6
2,2
51,4
69,8
66,7
33,3
21,6
31,1
також поділ її на дві частини при"
Миколаївська область
20,5
26,9
–
45,6
49,3
82,9
33,9
23,8
17,1
зводить до того, що людина
Одеська область
15,1
11,4
6,9
56,4
71,7
80,2
28,5
16,9
12,9
може подорожувати два рази на
Полтавська область
0,6
0,6
0,7
52,2
80,6
88,6
47,2
18,8
10,7
рік і на більш довгий період часу,
Рівненська область
0,1
0,1
–
57,7
61,3
83,9
42,2
38,6
16,1
Сумська область
0,7
0,2
0,3
33,4
48,6
67,6
65,9
51,2
32,1
що сприяє розвитку туризму.
Тернопільська область
0,1
–
–
49,0
58,8
51,7
50,9
41,2
48,3
В економічному і фінансово"
Харківська область
1,6
0,7
–
83,1
58,7
95,3
15,3
40,6
4,7
му розвитку спостерігається тен"
Херсонська область
0,2
0,1
0,1
37,2
48,8
52,7
62,6
51,1
47,2
денція збільшення виробництва
Хмельницька область
0,1
0,1
–
47,4
61,3
65,0
52,5
38,6
35,0
послуг у порівнянні з виробницт"
Черкаська область
0,3
0,1
0,1
69,8
65,4
77,4
29,9
34,5
22,5
вом товарів, наслідком чого є
Чернівецька область
2,9
2,5
0,5
73,1
81,0
87,4
24,0
16,5
12,1
Чернігівська область
0,9
0,1
0,1
53,5
85,3
91,6
45,6
14,6
8,3
збільшення частки споживання
Джерело: розраховано автором за даними Головних управлінь статистики у областях послуг (у тому числі послуг туриз"
України [4].
му) в загальному споживанні на"
Існують фактори, які визначають розвиток туризму і селення. До даного фактору відносяться наступні показни"
формують спрямованість туристичних потоків. Сприятливі ки:
фактори призводять регіон чи країну до лідерства у світо"
— економічна ситуація в країні;
вому туризмі, несприятливі — знижують туристичний потік.
— фінансова стабільність;
Показники ефективності туризму включають статис"
— рівень доходів населення;
тичні (незмінні в часі) і динамічні чинники.
— прискорення НТП в галузі туризму;
У статистичну групу входять природно"кліматичні, гео"
— ціни на товари.
графічні, культурно"історичні фактори. Привабливість місць
Існує чіткий зв'язок між тенденціями розвитку туризму
відпочинку визначають в першу чергу саме ці умови. Не ви" і загальним економічним розвитком. На міжнародний ту"
падково південні регіони з теплим кліматом мають позитив" ризм впливають будь"які економічні зміни. При зростанні
не сальдо за статтею "туризм", в той час як у всіх північних споживання на 2,5% витрати на туризм зростають на 4%.
країнах сальдо негативне. Культурно"історичні ресурси на" У випадку, якщо споживання зменшується на 1%, то в ту"
бувають все більшого значення із зростанням рівня освіти і ризмі відчувається спад. Але в кожній окремій країні така
пізнавальної потреби людей.
реакція на економічні зміни проявляється у різному відхи"
До динамічних факторів належать: соціальні і демогра" ленні від середнього показника, який також виступає в
фічні зміни, фінансовий та економічний розвиток, політич" різних формах [1].
на обстановка в країні і матеріально"технічні фактори. Де"
Економічні зв'язки між державами, розширення міжна"
мографічні та соціальні зміни сприяють збільшенню кіль" родної торгівлі, розвиток транспортних підприємств — все
кості подорожуючих, які мають час і дохід. До змін відно" це веде до активного розвитку міжнародного туризму. Зміни
сяться наступні показники:
у валютних курсах впливають на ціни поїздок за кордон,
— збільшення тривалості життя;
що позначається на розвитку туризму. Політична обстанов"
— формування рухомого стереотипу життя населення; ка в країні впливає, по суті, на всі динамічні чинники. Актив"
— зростання частки одиноких літніх людей;
но сприяють розширенню міжнародних туристичних зв'язків
— збільшення тривалості оплачуваної відпустки;
наступні показники:
— зниження віку виходу на пенсію;
— внутрішньополітична стабільність країни;
— збільшення доходу на члена сім'ї;
— мирні, дружні відносини між державами;
— тенденція до вступу в шлюб в більш пізньому віці;
— угоди щодо співпраці у сфері економіки, торгівлі,
— зростання числа бездітних пар.
культури, туризму на державному та урядовому рівнях.
Зростання суспільного добробуту виявляє позитивний
У 90"ті роки минулого сторіччя зміни на міжнародній
вплив на туризм. Завдяки збільшенню оплати праці, надан" політичній арені й у сфері туризму спричинили наступні події:
ню робітникам і службовцям різних соціальних гарантій і об'єднання Німеччини, розпад СРСР, події в Югославії, ут"
пільг за рахунок підприємств відбулося розширення со" ворення нових політичних структур в Європі і військові дії в
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Перській затоці. Внаслідок вищезгаданих змін відбулася
переорієнтація туристичних потоків.
Протягом 2013—2014 рр, що відзначилися еконо"
мічною нестабільністю, стихійними бідами, політични"
ми і соціальними хвилюваннями, подіями на сході Ук"
раїни туристичні подорожі показали свою вразливість
перед впливом шокових ситуацій в короткостроковій
перспективі.
Матеріально"технічні фактори характеризують стан і
можливості матеріально"технічної бази туризму. Її розви"
ток, а також створення нових форм обслуговування туристів
веде до інтенсифікації туристичних переміщень.
Серед основних причин відставання української турис"
тичної галузі від світових стандартів виділяють:
— низький професійний рівень підготовки персоналу,
дилетантські методи управління і обслуговування, низька
якість сервісу;
— економічна і політична нестабільність у країні;
— нерозвинені системи зв'язку і комунікацій;
— екологічні проблеми.
Нестабільний розвиток туризму в Україні спричине"
ний наступними факторами: недостатність методичної та
організаційної підтримки туристичної галузі, невеликі об"
сяги інвестицій у розвиток матеріальної бази, технологі"
чна відсталість галузі, невідповідність законодавчо"пра"
вової бази сучасним вимогам спричинила відсутність
відповідних взаємопов'язаних та несуперечливих
інструкцій та нормативних документів. Український ту"
ризм має багато проблем, які необхідно розв'язати за
допомогою вдосконалення системи і механізмів регулю"
вання, а саме: внесення до чинного законодавства змін
та доповнень.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Для того, щоб вивести туристичний бізнес в Україні на
більш високий рівень необхідно:
— удосконалити матеріально"технічну базу міжнарод"
ного туризму до рівня світових стандартів;
— розвивати інфраструктуру туристичної галузі для
комплексного обслуговування зарубіжних туристів;
— навчитися обслуговувати і розважати одночасно всі
категорії туристів;
— вміти грамотно підбирати, навчати кадри, а також
підвищувати їх професійний рівень;
— впроваджувати новітні наукові розробки і досягнен"
ня техніки;
— широко використовувати рекламу;
— співпрацювати з різними державами в області тури"
стичних обмінів;
— широко використовувати досягнення науки і техніки
в області керівництва, управління, обслуговування в міжна"
родному туризмі.
На нашу думку, доцільно сформувати чітку Стратегію
управління розвитком туристичної галузі України на націо"
нальному рівні, яка має узгоджуватись зі стратегіями та про"
грамами розвитку туризму на регіональному рівні, що дасть
можливість створити нові робочі місця, довести якість на"
дання послуг до рівня цін на ринку і поступово покращити
якість інфраструктурних складових (автомобільні дороги,
готелі, ресторани, музеї тощо), що забезпечують ком"
фортність споживання туристичних послуг іноземними та
внутрішніми туристами.
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FORMATION PROBLEMS OF REGIONAL STRATEGIES IN UKRAINE
Розглянуто процес поступового приєднання України до європейської спільноти, в зв'язку з чим
необхідно формування нових стратегій як на загальнодержавному рівні, так і на рівні регіонів.
Постає питання щодо розробки та реалізації найбільш доцільного варіанту регіональної стра
тегії в умовах трансформації адміністративнотериторіального устрою. Виявлено нагальні про
блеми: концентрація влади та фінансових ресурсів на державному рівні призвела до розбалан
сованої системи місцевого самоврядування та викликала вертикальні та горизонтальні фіскальні
дисбаланси. Проаналізовано існуючи заходи по децентралізації влади, реформуванню адміні
стративнотериторіального устрою в Україні. Розглянуто практику ЄС по використанню програм
ного підходу до розвитку регіонів на принципах додаткового фінансування та субсидіарності. Та
кож приділено увагу формуванню локальних полюсів розвитку, кластерів. Зроблено висновки
щодо необхідності законодавчої підтримки в більш повному обсязі та з урахуванням складного
економічного становища, розробки системи мотивації впровадження реформ.
Reviewed the process of gradual accession of Ukraine to the European community, therefore the
need to form new strategies at the national level and at the regional level. The question arises as to
develop and implement the most appropriate version of a regional strategy in terms of transformation
of administrativeterritorial system. Discovered pressing problems: the concentration of power and
financial resources at the state level led to unbalanced system of local government and caused a vertical
and horizontal fiscal imbalances. Analyze the existing measures for decentralization of power, reforming
administrative and territorial structure of Ukraine. Reviewed the practice of the EU on the use of a
programmatic approach to regional development on the principles of subsidiarity and additional
funding.Also paid attention to the formation of poles of local development clusters. The conclusions
on the need for legislative support more fully and taking into account the difficult economic situation,
development motivation system reforms.
Ключові слова: регіональна економіка, кластер, реформування, Євроінтеграція, державна підтримка.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ
Враховуючи процес поступового приєднання Украї" ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ни до європейської спільноти, при вирішенні питань ре" ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
гіонального розвитку слід акцентувати увагу на загальні ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
тенденції реформування у державі. Маючи на меті євро"
інтеграцію, країна зіштовхнулася з неможливістю реа"
лізації неадаптованого до українських реалій варіанту
по вибору ефективної стратегії розвитку. Для розв'я"
зання цієї проблеми необхідно проаналізувати існую"
чий світовий досвід з метою обрання найбільш доціль"
ного шляху становлення економіки.

У наукових дослідженнях вітчизняних фахівців
представлено широкий спектр розробок щодо регіо"
нальних стратегій розвитку. Зокрема, О.М. Голвазін
досліджував економічний аспект поліцентричності те"
риторіального розвитку [1], Т.Г. Гільберг [2], Н.Ю. Му"
щинська [3], Н.О. Байстрюченко [4] розглядали питан"
ня щодо збалансованого розвитку регіону, Самой"
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Уряд розглядає децентраліза"
цію влади як механізм поширення
можливостей суспільства та підви"
щення добробуту громадян за раху"
нок використання власних ресурсів
у найбільш доцільної формі. Тоді як
федералізація розглядається в
розрізі України як екстенсивний
шлях розвитку, що призведе до кон"
центрації влади в регіонах та
збільшення бюрократичних пере"
шкод.
Основними напрямами рефор"
мування прийнято наступні положен"
ня [7]:
— Забезпечення бюджетної ав"
Рис.1. Основи формування регіональної політики в розвинутих тономії та фінансової самостійності
країнах
місцевих бюджетів.
лік М.С., Онищенко С.В., Голік Т.Ю. [5] — розвиток з
— Стимулювання громад до об'єднання та форму"
урахуванням екологічної складової, Кизим М.О., Хаус" вання спроможних територіальних громад.
това В.Є. [6] аналізували механізми формування клас"
— Закріплення за місцевими бюджетами стабільних
терів та їх вплив на регіональну економіку.
джерел доходів та розширення дохідної бази місцевих
Однак питання, пов'язані з проблемами інтеграції Ук" бюджетів.
раїни до системи світового господарства в контексті за"
— Визначення нового механізму бюджетного регу"
безпечення переходу до ефективної економіки та форму" лювання та вирівнювання.
вання доцільних форм бізнесу в регіоні, створення дієвих
— Надання нових видів трансфертів та посилення
регіональних стратегій, потребують особливої уваги.
відповідальності профільних міністерств за реалізацію
державної політики у відповідних галузях.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
— Децентралізація податкових повноважень та
Сучасний стан економіки та процес трансформації чіткий розподіл компетенцій, сформований за принци"
адміністративно"територіального комплексу країни ви" пом субсидіарності.
магають більш детальнішого підходу до формування
Регіональна політика ЄС виходить з позицій вико"
стратегій регіонального розвитку та аналізу існуючих ристання програмного підходу до розвитку регіонів,
варіантів вирішення цієї проблеми у світовому досвіді. партнерських відносин різних суспільних секторів на
рівнях управління від національного до місцевого. Ви"
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
користовуються принципи додатковості фінансування
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
та субсидіарності [8], тобто відбувається концентрація
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
фінансових ресурсів у регіонах, які цього найбільш по"
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
требують.
Для України нагальною проблемою є той факт, що
В європейському законодавстві принцип субсидіар"
в останні роки розширення господарської самостійності ності означає, що рішення приймаються не з вищого
підприємств призвело до відтоку інвестиційних ресурсів рівня влади та розповсюджуються до громад, а на ниж"
з виробничої сфери. Інвестори вкладали кошти в про" чих ланках, та потім підтверджуються державою. Тоб"
екти з більш короткими строками окупності та високою то, Уряд повинен вдаватися до будь"яких заходів тільки
прибутковістю, що характерно для торгових та фінан" в тому випадку, якщо його рішення має більш доцільні
сових ринків. Також в останні роки спостерігалася кон" та ефективні наслідки. В іншому випадку рішення прий"
центрація влади та фінансових ресурсів на державному мається на рівні суспільства.
рівні, наслідком чого стала розбалансована система
Досить часто використовується на практиці концеп"
місцевого самоврядування та повна залежність адміні" ція кластерного підходу. Її принципи базуються на фор"
стративно"територіальних одиниць від центру. Відсте" муванні локальних полюсів розвитку, кластерів. Клас"
жується наявність вертикальних та горизонтальних тери — об'єднання підприємств різних галузей, що не
фіскальних дисбалансів.
зливаються в єдину структуру, а співпрацюють у межах
Вертикальний дисбаланс означає, що обсяги фінан" спільної стратегії розвитку [9, с. 241] та об'єднують свої
сових ресурсів певного рівня влади не відповідають об" ресурси з метою створення конкурентоспроможних то"
сягам обов'язків та задач, що на них покладаються, тоб" варів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках.
то недостатнє фінансування окремої владної установи Поняття підприємницького кластеру слід розглядати як
перешкоджає забезпеченню суспільних та державних об'єднання зацікавлених в сумісному виробництві
послуг.
суб'єктів господарювання, що мають близьке геогра"
Горизонтальний дисбаланс демонструє відсутність фічне розташування та є внутрішніми стейкхолдерами
відповідності фінансування одної чи декількох адміні" відносно один одного. Тобто, їх взаємозв'язки стосу"
стративно"територіальних одиниць єдиного рівня щодо ються виробничої чи комерційної діяльності в теперіш"
поставлених їм завдань.
ньому або майбутньому часі. Особливістю кластерної
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Таблиця 1. Зміни у підходах до розробки регіональних стратегій розвитку
Існуючий підхід
Регіональні
диспропорції у
розвитку

Компенсація
втрат регіонам з
низьким рівнем
розвитку
Низький рівень
інфраструктури
деяких регіонів

Наявні проблеми
- Міграція працездатного
населення.
- Погіршення соціальноекономічного стану.
- Неефективне використання
ресурсів
- Виплати з бюджету.
- Відсутність мотиваційних
заходів та механізмів стимуляції
економічної активності

Дії
Адміністративнотериторіальна реформа

Пропозиції
Збалансований регіональний
розвиток в основі планів.
Підтримка існуючої реформи
інформаційно та фінансово

Розробляються зміни до
Бюджетного кодексу з
метою справедливого
підходу до фінансування
дотаційних регіонів [12]

- Занепад промисловості
- Низький рівень
конкурентоспроможності
регіону

Урядом передбачено в
2015 році 2,9 млрд грн. на
розвиток регіонів. 728
проектів вже розпочато
[13]

Надання регіонам більшої
самостійності для саморозвитку.
Вирівнювання фіскальних
дисбалансів.
Впровадження міжрегіональних
кластерів
Стимулювання партнерських
відносин з приватним бізнесом.
Розробка системи мотивації
щодо залучення приватного
капіталу

системи є збереження конкуренції в середині кластеру.
Слід зауважити, що навіть при повноцінній взаємо"
вигідній співпраці в регіоні, що працює на кластерній ос"
нові, не вдається одразу забезпечити повну узгод"
женість дій та погодження загальних принципів існуван"
ня такої спільноти. До того ж, кластрізація в депресив"
них регіонах призводить до подальшого погіршення їх
стану. Важливо забезпечити підтримку областей, які по
рівню концентрації ресурсів знаходяться в гіршому ста"
новищі, не тільки впровадженням громадських об'єд"
нань, але й цілеспрямованими діями держави. Саме на
державному рівні повинні забезпечитися співробітниц"
тво та тісний взаємозв'язок між регіонами. Основи фор"
мування сучасної регіональної політики відображено на
рисунку 1.
Усі вказані властивості притаманні й Україні. Так,
на прикладі виконання будівельних робіт та капіталь"
них інвестицій за 2015 рік можна виявити підтверджен"
ня територіальній економічній концентрації — на м.Київ
за січень"жовтень припадає 22.85% з загального обся"
гу проведених будівельних робіт та 40% загального
обсягу капітальних інвестицій. Для порівняння, наступ"
ний за обсягом показник приходиться на Дніпропет"
ровську область — 10.85% в обсягу будівельних робіт
та 8.86% капітальних інвестицій. Інші показники знач"
но нижчі [10].
Таким чином, у зв'язку з визначеними диспропор"
ціями, Україні необхідна адаптація деяких аспектів стра"
тегій розвитку адміністративно"територіальних одиниць
з урахуваннях нерозвиненості регіональної політики за
всі роки її існування. Насамперед, слід звернути увагу
на проблему соціально"економічних диспропорцій [11].
В деяких регіонах країни значно нижчий рівень якості
забезпечення соціальних послуг, спостерігається по"
гіршення соціально"економічних умов та екологічних
чинників, що, в свою чергу, може призвести до розба"
лансованості розвитку держави в цілому, погострення
політичної нестабільності. Міграція працездатного на"
селення до міст країни та за кордон, де концентрується
капітал і більш вигідні умови праці, посилить занепад
сільських територій.
Зараз відбуваються зміни у підходах до визначен"
ня регіональної політики та при розробці стратегій роз"
витку.
Поступовий перехід в практиці управління регіона"
ми до принципів ЄС повинен починатися з чіткого роз"

межування повноважень центральних та місцевих
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
в ході адміністративної реформи.
На державному рівні необхідна законодавча під"
тримка щодо визначення принципів регіональної по"
літики, їх направленість на ефективність використання
наявних ресурсів. Крім того, розроблені програми по"
винні враховувати обмеженість фінансових ресурсів та
нестабільність зовнішнього середовища. Тобто, в дано"
му випадку мається на увазі перерозподіл владних по"
вноважень між центром та регіонами на користь ос"
танніх для обрання найбільш ефективного шляху щодо
використання внутрішнього потенціалу адміністратив"
но"територіальної одиниці. Окремо слід приділити ува"
гу програмам соціально"економічного регіонального
розвитку та моніторингу стандартної статистичної сис"
теми результатів їх впровадження.
Завдання Уряду полягає, з одного боку, в форму"
люванні принципів збереження України як унітарної
держави, узгодженні інтересів регіонів із загальнодер"
жавними і міжрегіональними, а з другого — в розробці
дієвої можливості передачі регіонам повноважень у ви"
рішенні проблем соціально"економічного розвитку.
Згідно з Конституцією України [14], територіальний
устрій грунтується на засадах єдності та цілісності те"
риторії країни, поєднанні централізації та децентралі"
зації у здійсненні державної влади, збалансованості
соціально"економічного розвитку регіонів з урахуван"
ням їх історичних, економічних, екологічних, географі"
чних і демографічних особливостей, етнічних і культур"
них традицій.
Глобалізація економіки призводить до концентрації
ресурсів в містах, де є передумови до їх застосування, і
викликає занепад інших територій країни. Від цього по"
гіршується стан комунікацій, що не мають належного
догляду та модернізації. Дорожня інфраструктура в
Україні майже відсутня. Протиріччя між перевагами, що
пов'язані з агломерацією, та занепадом депресивних
регіонів є підставою для детального аналізу подальшої
стратегії розвитку країни. Дослідження ОЕСР свідчать,
що місто, в яке направлений рух мігрантів, може досяг"
ти рівня, при якому вже не буде спостерігатися зрос"
тання економічних показників, що приведе до втрати
його конкурентоспроможності. Тобто, навіть потенцій"
но конкурентоздатний регіон з наявністю власних ре"
сурсів та робочої сили, при застосуванні невдалої стра"
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Рис. 2. Основи регіональної політики
тегії розвитку та надмірному притоку мігрантів, не от" громад, метою якого є створення самодостатніх тери"
торіальних громад, що в змозі регулювати напрямки
римає очікуваного соціально"економічного ефекту.
Таким чином, слід зробити висновок, що регіональ" своєї діяльності та розподіляти фінансові ресурсі в рам"
на політика повинна бути спрямована на адміністратив" ках діючого законодавства. Вважається, що вказане
но"економічну оптимізацію відносин між центром і те" посилить мотивації локальних людських спільнот (гро"
риторіями з метою забезпечення збалансованого роз" мад) до саморозвитку на основі ефективного викорис"
витку за рахунок максимально ефективного використан" тання місцевих ресурсів і власних можливостей.
Прикладом фінансової мотивації з боку держави є
ня наявних внутрішніх і залучення зовнішніх ресурсів.
Основи державної регіональної політики відобра" положення, в яких вказано, що такі об'єднання зможуть
використовувати 60% податку на доходи фізичних осіб,
жено на рисунку 2.
Пріоритети розвитку країни в цьому напрямку відоб" що раніше передавали на вищі рівні бюджету, замість
ражено в наступних законодавчих документах: Закони 25% [20]. На жаль, гостро не вистачає ідейних аспектів
України "Про засади державної регіональної політики" мотивації. Слід використовувати більш широкий підхід
[15], "Про співробітництво територіальних громад" [16], до стимулювання.
Роль державного керівництва полягає в управлінні,
"Про добровільне об'єднання територіальних громад"
[17], "Про стимулювання розвитку регіонів" [18] зі зміна" регулюванні та координації дій інституціональних ство"
рень. У рамках концепції адміністративної реформи слід
ми та доповненнями, та інші.
У Законі України "Про затвердження Державної розглядати наступні напрями:
— розробка певної правової бази, яка передбачає
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 ро"
реалізацію
регулятивного аспекту державного управлі"
ку" [19] вказано, що "наростання дисбалансу в економ"
ння;
ічно"соціальному розвитку на регіональному та місце"
— створення принципово нових організаційних
вому рівні ускладнює реалізацію єдиної політики у сфері
соціально"економічних перетворень, збільшує загрозу структур та програм переходу до запропонованого типу
виникнення регіональних криз, дезінтеграції національ" існування, налагодження фінансово"економічних відно"
ної економіки; перешкоджає формуванню загальнодер" син з ними, що відноситься до управлінської функції;
— кадрове забезпечення нововведень, наукова та
жавного ринку товарів і послуг; не дає змоги повною
інформаційна
підтримка, яка має реалізовуватись як
мірою використовувати потенціал міжрегіонального та
координація
з
боку
держави.
прикордонного співробітництва; ускладнює розв'язан"
Таким
чином,
держава
має не тільки запропонувати
ня екологічних проблем". Ситуація погіршується еконо"
громадські
об'єднання
для
самоокупності та саморегу"
мічною кризою та нестабільністю внутрішнього та зов"
ляції, тобто, частково позбавитися відповідальності за
нішнього середовища.
Необхідне подальше чітке законодавче розмежу" їх подальший розвиток. На думку автора, територіальні
вання повноважень щодо управління регіонами між цен" громади слід підтримувати інформаційно, пропонувати
тральними та місцевими органами державної влади, участь у тендерах та заключати державні контракти,
органами самоврядування відповідно до принципів де" виявляти можливі подальші напрямки для розвитку. В
централізації та з додержанням загальнодержавних сільських громадах просто не вистачить ні фінансових,
ні інтелектуальних ресурсів для сталого розвитку з по"
інтересів.
З метою підтримки вищезазначеної стратегії до" чатку їх створення.
Позитивним слід відзначити рішення Уряду, за
цільно розробити та реалізувати механізм державної
підтримки, тобто створення фінансових та організацій" яким громадськість отримала доступ до інформації про
но"правових умов для її успішного впровадження. Та" проекти фінансування на on"line платформі, розроб"
кож слід звернути увагу на мотиваційні заходи щодо леної Мінрегіоном для здійснення прозорого відбору
сприяння децентралізації та співпраці з приватним ка" інвестиційних програм і проектів регіонального розвит"
ку, що можуть фінансуватися за рахунок коштів Дер"
піталом у сферах соціального значення.
У цьому напрямі вже зроблено перші кроки — на" жавного фінансування розвитку регіонів у 2015 році.
бравший чинності в березні 2015 року Закон України На сайті розміщено: нормативно"правову базу ДФРР;
"Про добровільне об'єднання територіальних громад" перелік інвестиційних програм і проектів в розрізі рег"
демонструє досить інноваційний погляд на децентралі" іонів, з визначенням їх статусу та описом [21]. Ці захо"
зацію України. В ньому розроблено новітні заходи щодо ди мають сприяти пожвавленю економіки, прозорим
механізму добровільного об'єднання територіальних тендерам.
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Однак, розробка ефективної стратегії розвитку по"
требує не тільки обробки достатньо великого масиву
інформації з різних напрямків, але й професіоналізму
та глибокого розуміння економічних процесів, застосу"
вання сучасних інформаційних технологій. Тільки на
такому підгрунті можна забезпечити прийняття резуль"
тативних управлінських рішень.
Успіх в трансформації адміністративно"територіаль"
ного комплексу значною мірою залежатиме від того,
наскільки якісно та вчасно Уряд країни впровадить не"
обхідні умови для повноцінного функціонування ново"
створених громадських об'єднань.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Досягнення позитивних зрушень можливо не тільки
за умови наявності матеріально"технічних, кадрових та
інформаційних ресурсів. Головною складовою реформ
є бажання людей змінити існуюче положення до прогре"
сивного, економічно доцільного, що вказує на не"
обхідність дієвої мотивації. Отже, вирішення проблеми
підвищення ефективності проведення реформ в Україні
нерозривно пов'язано з розробкою системи мотивації та
механізмів стимуляції на всіх рівнях господарювання. А
важливою передумовою для створення нового, ефектив"
ного типу адміністративно"територіальних одиниць, що
успішно розвиваються та спроможні до самоорганізації,
є розробка дієвої мотиваційної системи на всіх рівнях:
"особистість — організація — галузь — держава".
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Стаття присвячена обгрунтуванню теоретикометодичних положень сутності фінансової
структури корпорацій в рамках інституційноуправлінського підходу. Вказаний підхід до фор
мування сутності фінансової структури корпорацій передбачає погляд на фінансову структуру
як сукупність центрів фінансового управління, кожен з яких наділений повноваженнями у прий
нятті рішень щодо досягнення фіксованих фінансових чи не фінансових показників, детерміно
ваних для кожного із центрів, та несе відповідальність за реалізацію визначених цілей і зав
дань у рамках фінансової структури.
Автором сформовано алгоритм побудови фінансової структури енергопостачальних корпо
рацій. В статті визначено, що побудова фінансової структури енергопостачальних корпорацій
є важливим компонентом трансформації системи фінансового управління та забезпечення
ефективного функціонування в довгостроковому періоді, оскільки дозволяє спрямувати
діяльність структурних підрозділів на досягнення бажаних фінансових результатів.
The article is devoted to substantiation of theoretical and methodical nature of the provisions of
the financial structure of corporations within the institutional and managerial approach. Said approach
to shaping the nature of the financial structure of corporations involved an opinion on the financial
structure as a set of centers Financial Management, each of which has the authority to decide on the
achievement of fixed financial or nonfinancial indicators determined for each of the centers, and is
responsible for implementation of the defined goals and problems in the financial structure.
The author formed algorithm for constructing financial structure of energy supply corporations.
The article stipulates that construction of power distribution corporations financial structure is an
important component of the transformation of financial management and effective functioning in
the long run because it allows direct operation of structural units to achieve desired financial results.
Ключові слова: фінансова структура, організаційна структура, центр фінансової відповідальності,
центр доходів, центр витрат, центр інвестицій, центр прибутку, центр фінансового обліку, інституцій'
но'управлінський підхід.
Key words: financial structure, organizational structure, the center of financial responsibility center income,
cost center, investment center, profit center, the center of financial accounting, institutional and managerial approach.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах фінансово"економічної та супільно"
політичної нестабільності сьогодення особливої
актуальності набуває розробка механізмів транс"
формації діючої системи фінансового управління
корпорацією, які дозволяють підвищити ефек"

тивність функціонування та забезпечити стабіль"
ний розвиток в довгостроковому періоді. Необхі"
дним атрибутом забезпечення ефективного фінан"
сового управління є фінансова структура корпо"
рації, стосовно змісту якої досі не існує усталеної
думки.

97

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Основні типи центрів фінансової відповідальності
Тип ЦФВ
Центр
доходів
Центр
прибутку

Сфера відповідальності
Керівник центру доходів несе
відповідальність за розмір
виручки компанії
Керівник володіє
повноваженнями, які дозволяють
приймати управлінські рішення
від яких залежить прибуток
компанії

Цільові
показники
діяльності ЦФВ
Дохід, отриманий
від діяльності
ЦФВ

Може включати
наступні типи ЦФВ

Може входити в
наступні
типи ЦФВ

Центр доходів

Центр прибутку

Прибуток,
отриманий від
діяльності ЦФВ

Центр доходів, центр
нормативних витрат,
центр витрат, центр
прибутку

Центр прибутку,
Центр інвестицій

Центр
нормативних
витрат

Керівник несе відповідальність за
дотримання нормативів витрат на
виробництво продукції

Витрати ЦФВ на
одиницю
продукції або
послуг

Центр нормативних
витрат

Центр нормативних
витрат, центр
прибутку

Центр
витрат

Керівник відповідає за
дотримання запланованого рівня
витрат

Витрати ЦФВ

Центр нормативних
витрат, центр витрат

Центр прибутку,
центр витрат

Центр
інвестицій

Керівник відповідає за
ефективність інвестицій

Віддача на
інвестиції ROI

Центр доходів, Центр
витрат,
Центр прибутку,
Центр інвестицій

Центр інвестицій

Джерело: складено автором на основі [5].

Одним із підходів щодо трактування сутності фінан"
сової структури корпорації є інституційно"управлінсь"
кий, представники якого під фінансовою структурою
розуміють підрозділи підприємства, які здійснюють без"
посереднє фінансове управління діяльністю підприєм"
ства та несуть пряму відповідальність за результати
своєї діяльності. Теоретичне обгрунтування підходів
щодо побудови фінансової структури енергопостачаль"
них корпорацій має важливе практичне значення під час
проведення фінансової реструктуризації в контексті
трансформації структури фінансового управління зад"
ля підвищення ефективності функціонування та приро"
сту ринкової вартості в довгостроковому періоді.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Інституційно"управлінський підхід щодо трактуван"
ня сутності фінансової структури корпорації знайшов
своє відображення у працях наступних вітчизняних та
зарубіжних науковців та фінансистів"практиків: В. Га"
маюнов, С. Джерелейко, О. Дронченко, Р. Квасницька,
С. Ковтун, М. Корецький, А. Кочнєв, В. Мартинюк,
А. Молвінський, М. Тарасюк, В. Хруцький.
У працях зазначених науковців та практиків фінан"
сового управління обгрунтовано теоретичні та мето"
дичні підходи щодо змісту фінансової структури ком"
паній, проте інституційно"управлінський підхід щодо
сутності фінансової архітектури потребує подальшого
розвитку, оскільки не висвітленими залишаються питан"
ня побудови та трансформації фінансової структури
енергопостачальних корпорацій в процесі їх фінансо"
вої реструктуризації.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є теоретичне обгрунтування та розроб"
ка практичних рекомендацій щодо побудови фінансо"
вої структури енергопостачальних корпорацій в рамках
інституційно"управлінського підходу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Питання сутності фінансової структури суб'єкта гос"
подарювання є досить складним, та з огляду на зна"
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чущість в теорії і практиці фінансового управління по"
требує поглибленого вивчення. Серед існуючих кон"
цепцій щодо трактування сутності фінансової структу"
ри суб'єктів господарювання можна виділити в окрему
сферу інституційно"управлінський підхід, що передба"
чає виділення окремих інституційних центрів фінансо"
вого управління із розподілом фінансових повноважень
та закріпленням відповідальності за результати діяль"
ності.
С. Ковтун зазначає, що фінансова структура підпри"
ємства створюється для управління процесом досягнен"
ня цілей і є комбінацією організаційної структури і відпо"
відальності за результати діяльності. Створюючи фінан"
сову структуру, керівництво підприємства повинно по"
ставити чітке завдання — за що і на якому рівні повинні
відповідати підрозділи та їх керівники [1].
На думку А. Кочнєва, фінансова структура — це
ієрархічна система центрів фінансової відповідальності.
Вона визначає порядок формування фінансових резуль"
татів і розподіл відповідальності за досягнення спільно"
го результату компанії. Фінансова структуризація доз"
воляє вести внутрішню облікову політику, відслідкову"
вати рух ресурсів всередині компанії і оцінювати ефек"
тивність бізнесу в цілому і його складових частин. Іна"
кше кажучи наявність фінансової структури дозволяє
керівництву компанії бачити хто за що відповідає, доз"
воляє оцінювати, контролювати і координувати діяль"
ність підрозділів, допомагає розробити дієву систему
мотивації працівників [2].
На думку В. Мартинюка та М. Корецького, фінансо"
ва структура — це сукупність зв'язків і взаємодій центрів
фінансового обліку, діяльність яких спрямована на от"
римання консолідованого доходу від функціонування
підприємства в цілому. Центр фінансового обліку —
структурний підрозділ, який здійснює певний набір ос"
новних (або таких, що забезпечують) видів діяльності і
впливає на доходи і (або) витрати від даної діяльності.
Фінансова структура — сукупність центрів фінансово"
го обліку і зв'язків між ними, що дозволяє оцінити вне"
сок центру фінансового обліку в загальний фінансовий
результат підприємства, визначити частку їх відпові"
дальності за ефективність і доцільність використання
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заробленого прибутку окремими центрами фінансово"
го обліку і підприємства в цілому [3, с.193].
В. Хруцький, В. Гамаюнов визначають фінансову
структуру компанії як набір бізнесу та (або) інших сфер
фінансової відповідальності (за доходи і витрати, лише
за витрати, за певні фінансові показники тощо), роз"
поділених між структурними підрозділами даної ком"
панії [4, с. 220]. Центр відповідальності — елемент
фінансової структури компанії, який виконує госпо"
дарські операції у відповідності зі своїм бюджетом і
володіє для цього необхідними ресурсами. Бюджет
центру відповідальності включає лише підконтрольні
керівнику центру відповідальності статті доходів і вит"
рат. В якості центру відповідальності як правило виді"
ляють компанію в цілому, її окремі структурні підроз"
діли [5].
Фінансова структура є поглядом на організаційну
структуру скрізь призму створення фінансово"еконо"
мічних результатів діяльності та відповідальності за них
окремих підрозділів підприємства. В. Хруцький, В. Га"
маюнов наголошують на різноманітності центрів відпо"
відальності у складі фінансової структури підприємства:
центри фінансової відповідальності (ЦФВ); центри
фінансового обліку (ЦФО); місця виникнення витрат
(МВВ). При цьому підкреслюється, що всі інші види
структурних підрозділів — елементів фінансової струк"
тури — у кінцевому підсумку можна віднести до однієї
з цих груп [4, с. 221]. Основні типи центрів фінансової
відповідальності (ЦФВ) наведені в таблиці 1.
Як бачимо з таблиці 1, центри фінансової відпові"
дальності різних рівнів утворюють ієрархію, в якій на"
приклад центр прибутку може включати в себе центри
доходів, центри витрат, а також інші центри прибутку.
В свою чергу центр прибутку може входити в центр інве"
стицій в якості підлеглого ЦФВ. На практиці [5] виділя"
ють два типи фінансових структур:
— багаторівнева лінійна (найбільш розповсюдже"
на на вітчизняних підприємствах та передбачає розроб"
ку ієрархії центрів фінансової відповідальності: центри
нульового рівня, першого та другого рівнів);
— матрична (окрім центрів відповідальності вклю"
чає підрозділи, що відповідають за пряме управління
певними видами витрат — функціональні центри, з по"
вною відповідальністю, з обмеженою відповідальністю
та ті що здійснюють моніторинг).
Основним завданням фінансової структури, на дум"
ку А. Молвінського є розподіл відповідальності і повно"
важень між менеджерами по управлінню доходами і
витратами, активами, зобов'язаннями і капіталом під"
приємства, а також рядом не фінансових показників [5].
Розподіл повноважень і функцій в корпорації регламен"
тує організаційно"функціональна структура. А. Кочнєв
наводить наступні основні відмінності фінансової і
організаційної структур:
— фінансова структура будується на основі еконо"
мічних і фінансових відносин між центрами фінансової
відповідальності. Організаційна структура — на основі
функціональної спеціалізації підрозділів організації.
Тому, наприклад у центрі витрат групуються витрати пев"
ного виду, а в підрозділі організаційної структури гру"
пуються функції, виконання яких потребує певних про"
фесійних знань і навиків;

— фінансова структура відображає ієрархію відпо"
відальності за досягнення цільових фінансових показ"
ників. Організаційна структура — ієрархію підпорядко"
ваності;
— при побудові організаційної структури можливі
"політичні" компроміси і вплив особистісних факторів.
При побудові фінансової структури до уваги беруться
лише реалії бізнесу.
У силу цих особливостей фінансова і організаційна
структури не співпадають. Якщо відмінність між ними є
великою, то виникають серйозні управлінські пробле"
ми, оскільки картина бізнесу, яку формує управлінсь"
кий облік, побудований на фінансовій структурі, не
співпадає з структурою управління підприємством, що
базується на організаційній структурі. Щоб система
управління підприємства була адекватна бізнесу необ"
хідно організаційну структуру на скільки це можливо
приводити у відповідність з фінансовою структурою [2].
Узагальнивши існуючі теоретичні концепції в рам"
ках інституційно"управлінського підходу щодо змісту
фінансової структури корпорації можна виділити на"
ступні її сутнісні характеристики:
— фінансова структура розробляється корпорацією
з урахуванням її організаційної структури, специфіки
господарської діяльності та руху фінансових і мате"
ріальних потоків;
— фінансова та організаційна структури не є тотож"
ними поняттями, оскільки створюються з різною метою,
зокрема організаційна структура забезпечує організа"
ційне управління корпорацією, а фінансова структура є
механізмом фінансового управління;
— фінансова структура є системою взаємопов'яза"
них елементів (центрів фінансової відповідальності), в
яких формуються певні фінансово"економічні показни"
ки діяльності корпорації;
— для фінансової структури підприємства характер"
ною є ієрархія її елементів, тобто в залежності від місця
знаходження в ієрархії фінансової структури підприєм"
ства керівники центрів фінансової відповідальності кон"
тролюють різні показники з різним ступенем агрегова"
ності.
Враховуючи викладене, під фінансової структу"
рою енергопостачальної корпорації з позиції інсти"
туційно"управлінського підходу слід розуміти чітку
ієрархічну систему центрів фінансової відповідаль"
ності, що детермінує порядок формування фінансо"
вих результатів та розподіл відповідальності за до"
сягнення бажаного фінансового результату діяль"
ності підприємства, надаючи кожному з них уп"
равлінські повноваження і необхідне для їх реалізації
ресурсне забезпечення. Вона дозволяє відслідкову"
вати рух ресурсів всередині корпорації, оцінювати
ефективність бізнесу як в цілому, так за окремими
структурними підрозділами.
Побудова фінансової структури енергопостачальної
корпорації передбачає виконання наступних послідов"
них етапів:
Етап І. Дослідження організаційно"функціональної
структури корпорації. На цьому етапі доцільно проана"
лізувати організаційну структуру корпорації, описати
функціональні обов'язки окремих структурних підроз"
ділів з виділенням їх місця та ролі у формуванні фінан"
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сових результатів корпорації та визначен"
Загальні збори
Корпоративний
ням цільових показників діяльності кож"
акціонерів
секретар
ного з них.
Ревізійна
Етап ІІ. На основі аналізу організацій"
комісія
Реєстраційна
ної структури всі структурні підрозділи
Наглядова рада
комісія
необхідно згрупувати відповідно до
функцій, які вони виконують (наприклад
адміністративні підрозділи, виробничі
Дирекція з
Правління/
Дирекція з
підрозділи, технологічні підрозділи,
охорони праці
Дирекція
питань безпеки
фінансові підрозділи, комерційно"збутові
підрозділи і т д.). Це дозволить визначити
конкретні статті витрат і доходів, на які
Виконавча
Технічна
Фінансова
Комерційна
дирекція
можуть впливати ті чи інші підрозділи.
дирекція
дирекція
дирекція
Етап ІІІ. Визначення структурного
підрозділу, який відповідає перед акціо"
нерами за ефективність використання
Райони електричних мереж/
Відділи та служби
вкладених ними інвестицій (центр інвес"
Філії в районах
тицій) та формування прибутку енергопо"
стачальної корпорації (центру прибутку),
Рис. 1. Типова організаційноCфункціональна структура
та виділення на основі однотипності отри"
енергопостачальних корпорацій України
муваних доходів та здійснюваних витрат
Джерело: розроблено автором на основі інформації щодо організаційної
відповідних центрів фінансової відпові" структури енергопостачальних корпорацій.
дальності (центрів доходу і центрів ви"
трат).
Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово"
Етап IV. Побудова ієрархії центрів фінансової відпо" господарською діяльністю корпорації, здійснює моні"
відальності та формування взаємозв'язків між ними.
торинг рішень правління та оцінює відповідність їх інте"
Етап V. Коригування (за потреби) організаційно" ресам акціонерів.
функціональної структури у відповідності до специфі"
Наглядова рада представляє інтереси акціонерів в
ки виділених центрів фінансової відповідальності.
період між проведенням загальних зборів акціонерів та
Етап VІ. Призначення керівників відповідних центрів здійснює загальне керівництво діяльністю компанії,
фінансової відповідальності, доведення повноважень, контроль за діяльністю правління та захищає права ак"
обов'язків та відповідальності за досягнення планових ціонерів. Наглядова рада складається, як правило, з 5—
ключових показників ефективності діяльності ЦФВ.
8 осіб (обов'язково є голова наглядової ради, заступ"
Етап VІІ. Розробка системи мотивації, що базується ник, секретар та члени ради) та обирається і затверд"
на взаємозв'язку показників ефективності роботи цен" жується з числа представників акціонерів.
тру фінансової відповідальності з системою матеріаль"
Правління є виконавчим колегіальним органом кор"
ного заохочення працівників.
порації, який здійснює управління його поточною діяль"
Етап VІІІ. Закріплення основних положень щодо по" ністю, організовує виконання рішень загальних зборів
будови та взаємозв'язку центрів фінансової відповідаль" акціонерів та наглядової ради. Очолює правління голо"
ності енергопостачальної корпорації у положенні про ва правління, до складу входять заступники та керівни"
фінансову структуру.
ки відповідних функціональних дирекцій.
Процес розробки фінансової структури енергопос"
Функціональні дирекції (фінансова, комерційна,
тачальних корпорацій розпочнемо з аналізу їх органі" виконавча, технічна, з питань безпеки, охорони праці)
заційно"функціональної структури, що включає су" включають в себе відділи та служби що несуть відпові"
купність структурних підрозділів корпорації, що взає" дальність за визначений обсяг робіт враховуючи функ"
модіють між собою в процесі здійснення господарсь" ціональні особливості самої дирекції (детальніший пе"
кої діяльності. Типова організаційно"функціональна релік відділів та служб відобразимо при побудові фінан"
структура енергопостачальних корпорацій має наступ" сової структури енергопостачальних корпорацій). Та"
кож варто зазначити, що деякі відділи і служби можуть
ний вигляд (рис. 1).
Загальні збори акціонерів — вищий орган управлі" не входити до функціональних дирекцій, а бути окре"
ння акціонерного товариства, який приймає рішення мими структурними підрозділами.
Ще одним елементом організаційно"функціональ"
стратегічного характеру та формує склад наглядової
ради. Реєстраційна комісія здійснює реєстрацію акціо" ної структури енергопостачальних корпорацій є райо"
нерів та уповноважених акціонерами осіб, що прибули ни електричних мереж (або районні філії). Райони елек"
для участі в зборах, та визначає кількість голосів, яки" тропередач здійснюють передачу та постачання елект"
ми голосує кожний учасник загальних зборів акціонерів; ричної енергії в межах адміністративного району, а та"
веде журнал реєстрації учасників загальних зборів ак" кож вирішують питання збуту електроенергії, оплати за
ціонерів; складає протокол про підсумки реєстрації, її використання, а також контролюють дотримання спо"
живачами правил користування електричною енергією.
визначає наявність чи відсутність кворуму.
Фінансову структуру енергопостачальних корпо"
Корпоративний секретар обирається наглядовою
радою за пропозицією голови наглядової ради та відпо" рацій України (за інституційно"управлінським підходом)
відобразимо на рисунку 2. Як бачимо з рисунка 2 базо"
відає за взаємодію корпорації з акціонерами.
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Центр виробничо"технологічних вит"
рат несе відповідальність за здійснення
витрат, що забезпечують стабільне техні"
ко"технологічне функціонування енерго"
Центр
постачальної корпорації. До складу цен"
Центри
доходів
Центри витрат
прибутку І
тру виробничо"технологічних витрат мо"
(правління)
жуть входити: служба балансів та норму"
вання технологічних втрат електроенергії,
Центр
Центр
Центр
Центр витрат
доходів від
відділ розподілу і контролю електричної
доходів від
адміністрана закупівлю
постачання
штрафних
тивних
енергії, служба приладів обліку та метро"
ел. енергії
ел.
енергії
санкцій
витрат
логічного забезпечення, служба ліній
35кВ і вище, служба ПС 35кВ і вище, служ"
Центр
Центр
Центр
Центр інших
ба ізоляції та захисту від перенапруг,
інших
виробничодоходів
від
операційних
операційних
технологічних
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Центр
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інвестиційних
Центр інших операційних витрат несе
витрат
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відповідальність за здійснення другоряд"
них операційних витрат, що виникають в
Центр
Центр
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процесі господарської діяльності. До
витрат
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доходів
(РЕМ)
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лізу та моніторингу показників якості по"
Рис. 2. Фінансова структура енергопостачальних
слуг та консультаційної роботи зі спожи"
корпорацій (за інституційноCуправлінським підходом)
вачами та ін. Центр сплати податків та
Розроблено автором.
обов'язкових платежів несе відпові"
вим центром фінансової відповідальності та центром дальність за своєчасне перерахування податкових пла"
інвестицій є сама енергопостачальна корпорація. Згідно тежів та внесків на соціальне страхування до держав"
з пропонованою структурою центрів фінансової відпо" ного бюджету та державних цільових фондів. Центр
відальності центром прибутку 1 рівня виступає правлін" виплат на оплату праці несе відповідальність за
ня (дирекція) корпорації, при цьому головною особою здійснення своєчасної і повної оплати праці працівників
відповідальною за формування прибутку корпорації є корпорації. До складу центру сплати податків та обо"
голова правління (генеральний директор), центрами в'язкових платежів можуть і центру виплат на оплату
прибутку 2 рівня є райони електромереж (їх кількість праці входити: бюджетний відділ, відділ організації
залежить як правило від адміністративно"територіаль" праці і заробітної плати, бухгалтерія.
ного поділу області, в якій працює енергопостачальна
Центр інвестиційних витрат несе відповідальність за
корпорація).
здійсненням витрат в матеріально"речові, фінансові та
При цьому до складу кожного центру прибутку вхо" капітальні активи. До складу центру інвестиційних вит"
дять центри доходів і витрат. У структурі центрів витрат рат можуть входити: тендерний відділ, відділ капіталь"
доцільно виділити центр витрат на закупівлю електро" ного будівництва, відділ матеріально"технічного поста"
енергії. Цими питаннями займається як правило фінан" чання та ін. Центр фінансових витрат несе відпові"
совий відділ (входить до складу фінансової дирекції дальність за здійсненням виплат, пов'язаних із власним
корпорації), керівник якого несе відповідальність за та позиковим капіталом, залученим в господарську
безперебійну закупівлю електроенергії в ДП "Енерго" діяльність корпорації (погашення і виплата відсотків за
ринок" та бухгалтерія, яка забезпечує проведення кредитами, виплата відсотків за облігаційними позика"
ми та їх погашення, виплата дивідендів). До складу цен"
оплати за куповану електроенергію.
Центр адміністративних затрат забезпечує здійснен" тру фінансових витрат можуть входити: бухгалтерія,
ня витрат на виконання управлінських та адміністратив" бюджетний відділ та фінансова дирекція в цілому.
Центр доходів від постачання електроенергії несе
них функцій. До складу центру адміністративних затрат
можуть входити: адміністративно"господарський відділ, відповідальність за формування доходів від постачан"
канцелярія, дирекція з питань безпеки, дирекція з охо" ня електроенергії споживачам. До складу центру можуть
рони праці, відділ охорони, штаб цивільної оборони, входити: відділ тарифної політики та планування, відділ
відділ кадрів, відділ інформаційних технологій, CALL" по роботі з побутовими споживачами, відділ збуту елек"
центр, юридичний відділ (дирекція) та інші структурні троенергії, CALL"центр.
Центр доходів від штрафних санкцій несе відпові"
підрозділи, які виконують загально"управлінські функ"
ції.
дальність за формування доходів від нарахованих щодо
ЦФВ (енергопостачальна корпорація) - центр інвестицій
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споживачів електроенергії фінансових санкцій (пеня,
штраф, неустойка) за несвоєчасну оплату електрое"
нергії або порушення умов її використання. Центр до"
ходів від операційної оренди несе відповідальність за
формування доходів від здачі в оренду тимчасово
вільних об'єктів нерухомого майна чи транспортних за"
собів. Центр інших операційних доходів несе відпові"
дальність за формування другорядних доходів, які ви"
никають у процесі операційної діяльності. Центри до"
ходів від інвестицій та від фінансової діяльності несуть
відповідальність за отримання доходів від фінансових
чи реальних інвестицій (дезінвестицій). До складу пере"
лічених вище центрів доходів входить, як правило фінан"
сова дирекція з відповідними структурними підрозділа"
ми.
Отже, фінансова структура енергопостачальної кор"
порації є невід'ємною складовою системи фінансового
управління, що визначається наступними її особливос"
тями:
— дозволяє здійснити трансформацію системи уп"
равління з позиції внеску кожного структурного підроз"
ділу в загальний фінансовий результат діяльності енер"
гопостачальної корпорації;
— фінансова структура є механізмом досягнення
фінансових цілей корпорації;
— забезпечує розподіл відповідальності і повнова"
жень під час управління доходами, витратами, актива"
ми і фінансовим капіталом корпорації;
— дозволяє структурувати фінансові потоки енер"
гопостачальної корпорації та визначити відповідальних
за їх формування;
— створює передумови для розробки системи мо"
тивації працівників при досягненні планових показників
центрів фінансової відповідальності, в яких вони пра"
цюють;
— сприяє швидкій консолідації фактичних резуль"
татів діяльності корпорації та сприяє оперативному кон"
тролю та реагуванню на відхилення в діяльності центрів
фінансової відповідальності та корпорації в цілому;
— дозволяє перейти від адміністративних до фінан"
сових та економічних методів управління корпорацією.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, під фінансової структурою енергопостачаль"
ної корпорації з позиції інституційно"управлінського
підходу слід розуміти чітку ієрархічну систему центрів
фінансової відповідальності, що детермінує порядок
формування фінансових результатів та розподіл відпо"
відальності за досягнення бажаного фінансового ре"
зультату діяльності підприємства, надаючи кожному з
них управлінські повноваження і необхідне для їх реа"
лізації ресурсне забезпечення.
Вона дозволяє відслідковувати рух ресурсів все"
редині корпорації, оцінювати ефективність бізнесу як
в цілому, так і за окремими структурними підрозділа"
ми. Побудова фінансової структури енергопостачаль"
них корпорацій є важливою передумовою трансфор"
мації системи фінансового управління в процесі фінан"
сової реструктуризації енергопостачальних корпо"
рацій, що дозволить суттєво підвищити ефективність
їх функціонування та стабільний розвиток в довгост"
роковій перспективі.
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У статті досліджено роль регіону в умовах посилення глобалізаційних процесів, сформульо
вано визначення поняття "конкурентоспроможність регіону", досліджено особливості транс
формації стратегії підвищення конкурентоспроможності регіону в умовах нової економіки, за
пропоновано специфіка форм конкуренції регіонів. Встановлені характерні властивості еконо
мічної конкуренції.
In the article the role of the region in terms of strengthening globalization, formulated the definition
of "competitiveness region", the features of the transformation strategy of increasing regional
competitiveness in the new economy, offered specifics forms of competition regions. Established
the characteristics of economic competition.
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ВСТУП
Сучасний етап розвитку людської цивілізації, який
визначається як неоекономіка, характеризується зрос"
таючою інформатизацією суспільства і пов'язаною з цим
інтелектуалізацією господарської діяльності, а також
ноосферною, тобто розумним і творчим використанням
усіх факторів виробництва, що передбачає необхідність
розробки стратегії розвитку ринкових суб'єктів, орієн"
тованої на забезпечення конкурентоспроможності.
Аналіз конкуренції і розкриття на цій основі конкурент"
ного потенціалу та конкурентної стратегії в сукупності
відносин конкурентоспроможності є методологічною
основою дослідження глибинних закономірностей ста"
новлення і функціонування ринкової економіки [2].

Для українського суспільства, з властивою йому не"
вирішеністю низки соціально"економічних проблем пе"
рехідного періоду, що вимагають подальшого проведен"
ня структурних перетворень при одночасному забезпе"
ченні глобальної конкурентоспроможності економіки
країни, актуальність розробки та реалізації подібної кон"
цепції набуває особливої значущості. У вітчизняній еко"
номіці на сучасному етапі її розвитку виникає проблема
формування конкурентного середовища, цивілізованих
форм і методів конкурентного суперництва або співроб"
ітництва, що, в свою чергу, зумовлює необхідність роз"
робки дієвого механізму державного регулювання про"
цесами становлення і функціонування суб'єктів господа"
рювання. У цих умовах ефективність соціально"економ"
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ічної, інституційної та науково"технічної стратегії розвит"
ку, перспективи формування в українському суспільстві
постіндустріальної системи відносин і посилення ролі
української держави на євроазійському геополітичному
просторі багато в чому залежать від прагнення підприє"
мницьких структур до виявлення та використання конку"
рентних переваг, від визначення ролі і значення конку"
рентного потенціалу в їх діяльності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження механізмів формуван"
ня конкурентної стратегії регіону в цілях їх ефективно"
го функціонування та розвитку на основі конкурентно"
го потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питання підвищення конкурентоспроможності ре"
гіону знаходиться в центрі уваги як науковців, так і пред"
ставників центральних і, особливо, місцевих владних
структур та бізнесу, їм присвячено значну кількість
наукових досліджень.
Аналіз численних наукових досліджень з проблеми
конкурентоспроможності регіону виявив, що існують
два основні підходи до даної проблеми. Перший тео"
ретичний підхід, представниками якого виступають
М. Портер [9], П. Кругман [8] та ін., розглядає регіон як
середовище створення конкурентних переваг підпри"
ємств. Другий же підхід розглядає регіон як самостійний
суб'єкт економічних відносин. Все більше науковців,
зокрема Антонюк Л.Л., Вахович І.М., Герасимчук З.В.,
[4] Калюжнова Н.Я., Лук'яненко Д.Г., Перський Ю.К.,
Поручник А.М. та ін., підтримують саме другий підхід,
адже регіон в умовах переходу до сталого економічно"
го розвитку вже не є простою територією із певним на"
бором характеристик, натомість регіон представляє
собою цілісну соціо"еколого"економічну систему [4, с.
29—30].
Питанням конкурентоспроможності регіону дос"
ліджували у своїх працях науковці: Айгінер К., Білорус О.,
Мацейко Ю., Моборн Р., Прахалад К., Селезньов А.,
Фатхутдинов Ф., Хамел Г., Шеховцева Л.С., Чан Кім та
ін.
Питання підвищення конкурентоспроможності ре"
гіону шляхом інноваційного розвитку досліджено в
працях таких науковців, як Геєць В.М., Соколенко С.І.,
Буга Н.Ю., Федулова Л.І., Яремко Л. та ін.
Незважаючи на підвищену увагу з боку вітчизняних
і зарубіжних дослідників до законів і закономірностей
розвитку конкурентних відносин, ряд питань теоретич"
ного та практичного характеру, пов'язаних з проблема"
ми подолання усталених стереотипів щодо розуміння
конкурентоспроможності товару, фірми, галузі, країни;
формування конкурентної стратегії в цілях їх ефектив"
ного функціонування та розвитку на основі конкурент"
ного потенціалу в сукупності відносин конкурентоспро"
можності зміст інституційних чинників становлення та
розвитку конкуренції в Україні залишається слабо ви"
вченим.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В економічній теорії регіон імпліцитно грає роль
квазідержави, в якій влада регіону створює умови для
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комфортного проживання, відповідаючи за надання
суспільних благ жителям регіону. Суть моделі регіону
як квазіфірми полягає в застосуванні до регіону підходів
і характеристик фірми, а також її поведінки (виробниц"
тво суспільних благ, формування сприятливого середо"
вища, залучення, формування та ефективне використан"
ня ресурсів).
Традиційний для України підхід до регіону як тери"
торії для розміщення продуктивних сил втілювався в
політиці, яка визначається зверху, яка формулювалася
як соціально"орієнтована політика вирівнювання ре"
гіонів. Саме в парадигмі регіону як квазікорпорації зак"
ладена ідея глобальної конкуренції та пошуку внут"
рішніх сил розвитку регіону, ідея переходу від пасив"
них заходів підтримки до створення активних стратегій,
розробки та розвитку конкурентних переваг регіону.
Значне число публікацій, присвячених проблемам
регіонального розвитку, відзначають необхідність ство"
рення сучасних підходів до соціально"економічног роз"
витку регіонів. Не викликає сумніву теза про не"
обхідність його сталого розвитку. Українські регіони
стоять перед вибором концепції розвитку: або залиша"
тися на позиції сировинної орієнтації, або шукати клю"
чові точки зростання, що дозволяють на певному етапі,
використовуючи наявні ресурси, вийти на новий рівень
розвитку. За допомогою інструментарію регіональних
типологій, які відображають стратегічне бачення і зу"
мовлюють пріоритети регіонального розвитку, зна"
чимість факторів регіональної конкурентоспроможності
може істотно відрізнятися.
Кожен регіон, як і бізнес, проходить шлях від кон"
куренції за ресурси та інвестиції до конкуренції в об"
ласті стратегій і компетенцій, виступаючи, при цьому, в
ролі і квазідержави, і квазіфірми. У сучасних умовах
регіон доцільно розглядати як саморозвиваєму систе"
му в єдності трьох ключових утримувачів інтересів: на"
селення — трудові (людські) ресурси й економічно не
активне населення; бізнес, що має відповідне ресурсне
забезпечення (природне, фінансове, промислову інфра"
структуру); влада.
Регіон як суб'єкт"об'єктна саморозвиваєма систе"
ма не вимагає управління ззовні, а лише враховує зов"
нішні фактори: з одного боку, як обмеження (у вигляді,
насамперед, українського та міжнародного законодав"
ства), а з іншого — як стимул і орієнтир майбутнього
розвитку, наприклад, з погляду появи нових технологій,
нових ринків тощо.
Становлення регіону суб'єктом конкурентних відно"
син означає формування в економічній системі, званій
"регіон", нових властивостей і стандартів якості цієї си"
стеми. Такою новою властивістю стає конкурентоспро"
можність, що відображає потребу збереження і розвит"
ку регіону як економічного суб'єкта, функціонуючого в
умовах конкуренції. В умовах нової економіки конку"
рентоспроможність регіону стає одним з пріоритетних
факторів його соціального та економічного розвитку і,
одночасно, предметом фундаментального економічно"
го аналізу [6].
Активізація мережевої взаємодії суб'єктів підприє"
мницької діяльності регіону пов'язана з глобалізацією
та регіоналізацією, з різних сторін розкриваючих єдині
процеси глобальної інтеграції та локального розвитку.
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Таблиця 1. Особливості та форми конкуренції регіонів
Ознаки
Суб'єкт конкуренції
Об'єкт конкуренції

Економічна конкуренція
великі підприємства

Область конкуренції

простір регіону

конкурентні переваги
території
створення сприятливих
умов проживання та
ведення бізнесу
простір регіону

Фактори конкуренції

природні, фінансові,
трудові та ін.
промислова

природні, фінансові,
трудові та ін.
політика вирівнювання

субсидії

субсидії, трансферти,
податки

Цілі конкуренції

Характер
регіональної політики
Інструменти
регіональної політики

витрати і прибуток
підприємств
зростання виробництва
товарів і послуг

Формы
Просторова конкуренція
органи регіональної влади

Це явище отримало назву "глокалізація", в ході якого:
а) інституційні, регулюючі встановлення переміщаємих
з національного рівня і на супранаціональний або гло"
бальний рівень, і на рівень окремих одиниць або локаль"
них, міських, регіональних об'єднань; б) економічна
діяльність і зв'язки між підприємствами стають одночас"
но більше локалізованими, регіоналізованими та транс"
національними.
Глокалізація вимагає нового осмислення поняття
"регіон". Сьогодні активно обговорюється роль регіонів
в мережевому просторі як "міжмережевих вузлів", де
мережі представлені відкритими структурами, які мо"
жуть необмежено розширюватися шляхом включення
нових вузлів, якщо ті здатні до комунікації в рамках
даної мережі.
Мережева модель організації як сукупність зв'язків
між групою економічних агентів, що знаходяться в будь"
яких взаємодіях один з одним, дозволяє знизити всі
види витрат, включаючи грошові, здійснити диферен"
ціацію трудових ресурсів і забезпечити нову якість кап"
італу, збільшуючи його мобільність. Це дає можливість
обгрунтування нових підходів до вивчення регіону як
особливої соціально"економічної системи, зумовленої
територіальною локалізацією одних елементів у рамках
адміністративно окреслених меж при просторовому
розсередженні інших елементів залежно від цілей і
об'єкта мережевих угод [5].
Регіон як суб'єкт мережевої взаємодії (у тому числі
і фінансової) одночасно виступає як територіально"ад"
міністративне утворення, межі якого закріплені норма"
тивно"правовою базою України, так і економічний
простір з пульсуючими рубежами, обумовленими зона"
ми впливу суб'єктів регіональної економіки. Підприєм"
ницький регіон як особлива модель інноваційного роз"
витку визначається як мережевий регіон вузлового типу,
що забезпечує координацію всіх локалізованих і розо"
середжених елементів соціально"економічної системи
на основі розвитку мереж навчання підприємництву та
розвитку інновацій, а також володіє певним рівнем еко"
номічної самостійності та економічної та фінансової
відкритості.
Для українських територій, що прагнуть підвищити
свою конкурентоспроможність на національному та
світовому ринках, вибір стратегії формування підприє"
мницького регіону вимагає створення особливих ме"
ханізмів управління, що забезпечують ефективне вико"

мережева конкуренція
регіональні мережі влади і
бізнесу
державні та недержавні
інвестиції
капіталізація регіону
міжрегіональний
економічний простір
потоки капіталу, товарів і
ресурсів
інноваційна і структурна
гранти, інвестиції

ристання наявного соціально"економічного потенціалу
і оволодіння методами активізації мережевої взаємодії.
Для вирішення цієї проблеми виділяються три умовні
форми конкуренції регіонів і відповідні їм форми кон"
курентоспроможності, що представляють певні суб'єкт"
об'єктні зв'язки і відносини в різних умовах розвитку
регіональної економіки. Це: а) економічна конкуренція;
б) просторова конкуренція; в) мережева конкуренція.
[3].
Специфіка форм конкуренції регіонів представле"
на в таблиці 1.
У сучасних умовах соціально"економічного розвит"
ку українські регіони виявляються втягнутими у всі три
форми конкуренції. Тому, враховуючи специфіку регі"
онального розвитку, головним завданням органів вла"
ди є здійснення соціально"економічної політики, що
дозволяє створювати і розвивати конкурентні перева"
ги, що формують просторову і мережеву конкурентос"
проможність на основі стимулювання мережевої взає"
модії регіонів як необхідної умови для створення
підприємницьких регіонів. Особливе значення при цьо"
му має отримати формування фінансових чинників кон"
курентоспроможності.
Метою функціонування регіону є постійне відтво"
рення умов життєдіяльності населення — носія підприє"
мницької культури за допомогою мобілізації всіх видів
ресурсів, наявних на території або доступних для вико"
ристання в економічному просторі. Перетворення ре"
сурсів в інноваційні чинники розвитку регіону залежить
не тільки від їх природної мобільності: в економічній
теорії загальновизнаним є те, що найбільшою мобіль"
ністю володіє фінансовий капітал [6].
В умовах формування мережевої економіки, як ос"
нови створення підприємницького регіон,у регіональна
фінансова система повинна здобувати нові властивості
зв'язування не тільки локально сконцентрованих, а й
просторово розосереджених елементів.
В даний час не існує єдиного визначення поняття
"конкурентоспроможності", у ряді випадків наявні трак"
тування представляють цінність стосовно до вирішення
вузьких економічних проблем. У зв'язку з цим, теорія
конкурентної економічної поведінки, в цілому, далека
від завершення в багатьох аспектах.
Конкурентоспроможність трактується нами як ак"
тивний стан елементів економічних відносин і економі"
чної системи в цілому, що проявляється у формуванні її
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конкурентних переваг [7]. Основоположними принципа"
ми розуміння терміну "конкурентоспроможність" є на"
ступні:
1. Конкурентоспроможність може виявлятися тільки
на ринку.
2. Поняття "конкурентоспроможність" може поши"
рюватися як на об'єкт ринкових відносин (товар, послу"
ги), так і на суб'єкт (фірми, галузі, країни).
3. Конкурентоспроможність враховує якість товару
(послуги) як з боку товаровиробника, так, і з боку по"
купця.
4. Конкурентоспроможність виробника визначаєть"
ся як економічними, технологічними та іншими парамет"
рами, так і його часткою на вільному ринку.
5. Конкурентоспроможність об'єктів та суб'єктів
господарювання має динамічний, постійно коректуємий
стан.
6. Управляє конкурентоспроможністю тільки конку"
ренція, що складається на тому чи іншому ринку.
В економіко"теоретичній літературі конкуренція
представлена, переважно, як ринковий феномен, що
відображає взаємодію між підприємствами (фірмами) у
протіканні теорії досконалої і теорії недосконалої кон"
куренції. У рамках традиційної політичної економії хід
міркувань стосується внутрішньогалузевої та міжгалузе"
вої конкуренції. Існує багато літератури, де в центрі ана"
лізу цінова і нецінова конкуренція у всьому різноманітті
кожної з цих проблем. У ходу поняття "конкурентоспро"
можність" (або "конкурентність"), що відноситься як до
об'єктів ринкового обороту, так і до його суб'єктів
(підприємства, їх об'єднання, території, держави, міждер"
жавні об'єднання). І в теоретичній, і в прикладній літера"
турі багато говориться про фактори, що впливають на
конкуренцію в її різноманітних видах, про механізми кон"
куренції, вводяться оціночні показники, ставиться ряд
інших питань. У зв'язку з роботами М. Портера і ряду
інших дослідників, активно мусується тема міжнародної
конкуренції, в яку вкладається різний зміст (змагання
фірм, різних країн або зіткнення інтересів держав,
міждержавних об'єднань). У таких галузях знань і, ра"
зом з тим, областях господарської практики, як логісти"
ка, маркетинг, включаючи маркетинг територій, вироб"
ничий менеджмент, інноваційний менеджмент та інші,
досліджується і прокламується широке коло чисто при"
кладних питань (маркетингова стратегія, чисто конкрет"
ний інструментарій маркетингових дій та інше).
Сюжет "конкуренція і регіон" не обходиться без
уваги дослідників, однак існує необхідність в узагаль"
нюючих політико"економічних оцінках.
Історично поняття ринкової конкуренції (насамперед
цінової) трансформувалося у властивість розвитку соц"
іально"економічної системи. І в цьому зв'язку в конкурен"
тних відносинах можуть брати участь не тільки ринкові
суб'єкти (продавці"покупці), а й будь"які економічні аген"
ти, у тому числі інституційні. Процеси становлення і роз"
витку конкуренції в системі економічних знань, засновані
на історико"гностичному, інституційному та системному
підходах, підводять нас до дослідження закономірнос"
тей конкурентного регіонального розвитку.
Конкуренція — боротьба, суперництво в будь"якій
області — це одна з форм взаємодії суб'єктів ринково"
го господарства в процесі реалізації їх індивідуальних
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економічних інтересів. В економіці конкуренція розум"
іється досить широко. Це не тільки суперництво за збут
товарів і послуг, але й боротьба за сировину, інновації,
кваліфіковану робочу силу і, з іншого боку, конкурен"
ція працівників за кращі робочі місця. Особлива область
конкуренції — конкуренція територій, регіонів за кра"
ще, більш повне залучення їх територіального просто"
ру, природних і соціально"економічних потенціалів у
національний та глобальний економічний розвиток.
Економічна конкуренція — це змагання між су"
б'єктами економічної діяльності за ринки збуту товарів,
ринки споживання обмежених ресурсів, за краще за"
лучення і використання власного потенціалу з метою
отримання коштів для існування, доходу, прибутку або
соціальних вигод [4].
Можна виділити наступні характерні властивості
економічної конкуренції:
— взаємодія у процесі виробництва товарів і послуг;
— змагання в здібності краще, ефективніше вико"
нати певні завдання або виготовити товар;
— змагання за ресурси, необхідні для виробництва
товарів і послуг або життєдіяльності;
— суперництво в збуті своїх товарів і послуг з інши"
ми виробниками;
— змагання за залучення на свою територію вироб"
ників товарів і послуг;
— суперництво за краще використання власного
трудового та інтелектуального потенціалу на ринку ро"
бочої сили.
З приходом в нашу країну ринкових відносин на
початку 1990"х років виникла необхідність осмислення
тих прав і свобод, які мають регіональні влади та інші
суб'єкти щодо економічних дій на території. При пла"
новій економіці будівництво нових підприємств або
інфраструктурних об'єктів здійснювалося, значною
мірою, з урахуванням інтересів країни в цілому. Рішен"
ня про інвестування коштів і розміщення підприємств
брали центральні планові органи і галузеві міністерства.
В даний час в ринковому секторі економіки України сво"
бода вибору місця розміщення підприємства залежить
від того, наскільки територія є перспективною з точки
зору інтересів даного виробництва та отримання ним
прибутку. Розвиток малих підприємств залежить від
уміння місцевих суб'єктів територіального управління
створювати кращі умови, ніж в інших регіонах. З цього
моменту і виникають конкурентні відносини територій
за залучення інвестора шляхом створення сприятливих
умов розміщення нових підприємств.
Стримуючим фактором розвитку багатьох регіонів
є напружений ринок праці, недостатня кількість трудо"
вих ресурсів певних професій. Залучення додаткових
трудових ресурсів у централізованій економіці було
можливе шляхом виділення квот, наприклад, на пропис"
ку нових жителів у великих містах або організоване пе"
реселення працівників у нові зони економічного розвит"
ку. У сучасних умовах будь"який громадянин країни має
право на вільне переселення та працевлаштування в
будь"яких регіонах за рідкісними особливими винятка"
ми.
Великі можливості з'явилися в ринкових умовах для
залучення фінансового капіталу і коштів населення в
підприємництво і житлове будівництво. Приплив вітчиз"
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няного та іноземного капіталу забезпечує створення
нових і модернізацію існуючих робочих місць. Сучасне
житлове будівництво на 70—80%, також, залежить від
приватних вкладень. Розвиток малого бізнесу цілком
залежить від інвестицій щодо широкого кола підприєм"
ливого населення. Все це є проявом свободи руху капі"
талу в міжрегіональному просторі.

ВИСНОВОК
Розглядаючи предмет конкурентних відносин між
територіями країни, необхідно відповісти на питання, чи
можливе саме існування міжрегіональної конкуренції в
сучасних умовах на території України.
На сьогодні законодавча база такої конкуренції в
Україні розроблена досить слабо. В існуючих нині про"
грамах розвитку конкуренції окремих регіонів України,
також, не містяться заходи щодо розвитку конкуренції
між містами всередині регіону або між сусідніми регіо"
нами.
Виходячи з аналізу різноманітних моделей ринку
стосовно до міжрегіональної конкуренції, можна вва"
жати, що вона на даному етапі розвитку України
найбільш відповідає за своїм характером і всіма своїми
ознаками монополістичній конкуренції.
У конкурентному змаганні і суперництві регіональні
влади виступають у ролі "продавця", що пропонує для
використання зацікавленим особам або організаціям
свою територію, соціальну та економічну інфраструк"
туру й інші можливості.
У якості "покупців" можуть виступати різні групи
споживачів, яким територія необхідна для виробничих,
соціальних, туристичних, транспортно"логістичних,
управлінських та інших потреб. При цьому "покупцями"
соціально"економічного простору виступають не тільки
інвестори і мігранти, а й діючі підприємства і постійні
жителі, яких можуть залучити більш привабливі умови
іншого регіону. Для запобігання відтоку населення
місцевій владі необхідно створювати сприятливі умови
для праці, відпочинку, навчання всіх жителів, як мінімум
не гірші, ніж на інших територіях. Для регіонів, що ма"
ють історико"культурний потенціал і вигідне географіч"
не розміщення або природну привабливість, вельми
важливою групою "покупців" є туристи. До "покупців"
соціально"економічного простору регіонів відносяться,
також, суб'єкти подієвих заходів, що привертають ве"
лику кількість як місцевих, так і приїжджих відвідувачів
[1].
Література:
1. Андерсюк Б. Самоврядування. Чого ми від нього
очікуємо? / Б. Андерсюк // Віче. — 2000. — №1. —
С. 40—47.
2. Бобровська О.Ю. Корпоративне управління в
місцевому самоврядуванні: монографія / О.Ю. Боб"
ровська. — Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2008. —
284 с.
3. Войнаренко М.П. Кластери як центри економіч"
ного зростання регіонів за умов кризи / М.П. Война"
ренко // Развитие инновационных кластеров в совре"
менных условиях реструктуризации экономики: матери"
алы IV Междунар. науч."практ. конф., 1—2 июня 2009 г.
— Севастополь: ТПП, 2009. — С. 16—29.

4. Герасимчук З.В. Організаційно"економічний ме"
ханізм формування та реалізації стратегії розвитку ре"
гіону: монографія / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович. —
Луцьк: ЛДТУ, 2002. — 248 с.
5. Головченко В. Конституційні принципи місцевого
самоврядування / В. Головченко, О. Корпань // Пра"
во України. — 1998. — № 3. — С.14.
6.Емельянов Н. Местное самоуправление: пробле"
мы, поиски, решения / Н. Емельянов. — М.: ТИГИМУС,
1997. — 814 с.
7. Конкурентоспроможність регіонів України (мето"
дологія і практика) / [Л.Г. Чернюк, Д.В. та ін.]; за наук.
ред. Л.Г. Чернюк. — К.: РВПС України НАН України,
2010. — 108 с.
8. Krugman P. The Role of Geography in Development
/ Paul Krugman // International Regional Science Review.
— 1999. — № 2. — Vol. 22. — P. 142—161.
9. Портер М. Конкурентна стратегія. Методика ана"
лізу галузей і конкурентів/ М. Портер; [пер. з англ.
І. Мінервін]. — 3"е изд. — М.: Альпіна Бізнес Букс, 2007.
— 453 с.
References:
1. Andersiuk, B. (2000), "Self"government. What we
expect from it?", Viche, vol. 1, pp. 40—47.
2. Bobrovs'ka, O.Yu. (2008), Korporatyvne upravlinnia
v mistsevomu samovriaduvanni [Corporate governance in
local government], Naukova dumka, Dnipropetrovs'k,
Ukraine.
3. Vojnarenko, M.P. (2009), "Clusters as regional
centers of economic growth during the crisis", Razvytye
ynnovatsyonnykh klasterov v sovremennykh uslovyiakh
restrukturyzatsyy ekonomyky [Development ynno"
vatsyonnыh klasterov in modern terms restrukturyzatsyy
economy], materyaly IV Mezhdunar. nauch."prakt. konf.
[International economic conference], Sevastopol', Ukraine,
pp. 16—29.
4. Herasymchuk, Z.V. and Vakhovych, I.M. (2002),
Orhanizatsijno"ekonomichnyj mekhanizm formuvannia ta
realizatsii stratehii rozvytku rehionu [Organizational"
economic mechanism of formation and implementation of
regional development strategy], Naukova dumka, Luts'k,
Ukraine.
5. Holovchenko, V. and Korpan', O. (1998), "The cons"
titutional principles of local self"government", Pravo
Ukrainy, vol. 3, pp. 14.
6. Emel'ianov, N. (1997), Mestnoe samoupravlenye:
problemy, poysky, reshenyia [Local self"government:
problems, searches, solutions], Naukova dumka, Moskva,
Rossyia.
7. Cherniuk, L.H. (2010), Konkurentospromozhnist'
rehioniv Ukrainy (metodolohiia i praktyka) [Competi"
tiveness of Regions of Ukraine (methodology and prac"
tice)], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
8. Krugman, P. (1999), "The Role of Geography in De"
velopment" International Regional Science Review, no 2,
vol. 22, pp. 142—161.
9. Porter, M. (2007), Konkurentna stratehiia. Meto"
dyka analizu haluzej i konkurentiv [Competitive Strategy.
Methods of analysis of industries and competitors], 3rd
ed, Al'pina Biznes Buks, Moscow, Russia.
Стаття надійшла до редакції 12.10.2015 р.

107

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 336.225.674."32.31/.32

О. О. Стрекаль,
аспірант економічного факультету,
Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ЗОВНІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ У КОМПАНІЇ
НАФТОГАЗОВОГО СЕКТОРУ
O. Strekal,
graduate economic faculty of Kyiv national Taras Shevchenko University

EXTERNAL FINANCIAL AUDIT OF THE OIL AND GAS SECTOR
Зовнішній фінансовий аудит є одним з інструментів, який націлений на підтвердження достовірності
фінансової звітності, підготовленою компанією. Основною метою статті є вивчення, аналіз та узагаль
нення основних методів та підходів до проведення зовнішнього фінансового аудиту в компаніях нафто
газової галузі з урахуванням їх специфіки. З використанням методів синергії та біфуркації автором сфор
мовано основні особливості проведення зовнішнього аудиту у нафтогазовій компанії та запропоновано
використання додаткових механізмів та процесів, які можуть здійснювати зовнішні аудитори для мак
симізації вартості активів компанії. Використання в практичній діяльності запропонованих автором
підходів дасть змогу зовнішнім аудиторам більш точно формулювати висновки щодо діяльності ком
панії в ретроспективному періоді та дозволить мінімізувати кількість банкрутств компаній.
External financial audit is a tool, which aims to verify the accuracy of financial statements prepared by the
company. The main purpose of the article is to study the analysis and synthesis of the main methods and
approaches to external financial audit in the oil and gas industry companies, taking into account their specificity.
Using methods synergies and bifurcation author formed the main features of the external audit of the oil and
gas companies and suggested the use of additional mechanisms and processes that external auditors can
perform to maximize the value of assets. Using in practice offered the author approaches will allow external
auditors to more accurately formulate opinions on the activities of a retrospective period and will minimize the
number of bankruptcies of the companies.

Ключові слова: зовнішній фінансовий аудит, нафтогазове підприємство, комплаєнс.
Key words: external audit system, the oil and gas company, compliance.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграційні процеси та розвиток міжнародних економ"
ічних відносин сприяли стрімкому розвитку кількості акціо"
нерних товариств та корпорацій у нафтогазовій галузі еко"
номіки Україні. Поступовий розвиток вищезазначених про"
цесів актуалізував потребу у контролі функціонування вкла"
деного в ту чи іншу компанію капіталу та діяльності найма"
них працівників з боку акціонерів. Всі ці фактори зумовили
появу та розвиток поняття "зовнішній фінансовий аудит". У
теорії та практиці існує безліч концепцій особливостей по"
будови системи зовнішнього фінансового аудиту на
підприємстві, однак відкритимизалишаються питання щодо
проведення такого роду аудиту на підприємствах, які функ"
ціонують в нафтогазовій галузі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ ТА НЕВИРІШЕНІ
ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Окремі аспекти питання стосовно особливостей прове"
дення зовнішнього фінансового аудиту в компаніях різної
структури власності та галузі функціонування розглядали
такі дослідники, як Богомазов М. [1], Бутинець Ф.Ф. [2],
Десятник О.М. [3], Жуковська С. [4], Курунтяєв В.В. [5].
Однак, незважаючи на суттєві результати, отримані вище"
означеними вченими та компаніями, сьогодні недостатньо
розробленими залишаються питання особливостей прове"
дення зовнішнього аудиту на підприємствах нафтогазової
промисловості з урахуванням галузевої специфіки.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є аналіз теоретичних підходів і подальше
удосконалення підходів до проведення зовнішнього фінан"
сового аудиту в компаніях нафтогазового сектору з ураху"
ванням специфіки їх діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розділяють два види зовнішнього аудиту: обов'язковий
та ініціативний (який проводиться з ініціативи замовника).
Відповідно до статті 8 Закону України "Про аудиторську
діяльність" обов'язковий аудит проводиться у разі:
1) підтвердження достовірності та повноти річної фінан"
сової звітності та консолідованої фінансової звітності пуб"
лічних акціонерних товариств, підприємств — емітентів об"
лігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінан"
сових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність
яких відповідно до законодавства України підлягає офіцій"
ному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що
повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
2) перевірки фінансового стану засновників банків,
підприємств з іноземними інвестиціями, публічних акціо"
нерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдин"
гових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих
товариств та інших фінансових посередників;
3) емітентів цінних паперів, які здійснюють публічне
розміщення, та похідних (деривативів), а також при отри"
манні ліцензії на здійснення професійної діяльності на рин"
ку цінних паперів;
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Таблиця 1. Основні особливості проведення зовнішнього фінансового аудиту в компаніях
нафтогазового сектору
№
п/п
1

Мета підприємства при
проведенні зовнішнього
аудиту
2

1

Приклад нафтогазового
підприємства, що використовувало
у своїй діяльності означений процес
4

Процеси, що повинні бути оброблені для
досягнення поставленої мети
3
Обов’язковий зовнішній аудит

1.1

Аудит фінансової звітності,
підготовленої у відповідності
до вимог національного
законодавства

• Інтегра

1.1

Підготовка звітності,
трансформація звітності у
відповідності до вимог
міжнародних стандартів
(МСФЗ, USGAAP)

•
•
•
•
•

Group DF
WOG
Total
C.A.T. Оil AG
TimanOil&Gas

•
•
•
•

OKKO
Одесагаз
British Petroleum
AxxonMobil

•
•
•
•
•
•
•
•

Petrobras
Одеський нафтопереробний завод
Кершер
Газпром
ЛУКОЙЛ
Сургутнефтегаз
ТНК-BP
РуссНефть

•
•
•
•

PetroChina
Shell
ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ОАО «Газпром», SibirEnergy

•
•
•
•

ConocoPhillips
Statoil
ENI
Галнафтогаз

Ініціативний зовнішній аудит

2

2.1

2.2

2.3

Консультування з питань
податків

Правове консультування

Акредитації

2.4

Вартісне консультування

2.5

Консультаційний супровід
угод із злиття та поглинання
(M&A)

• Корпоративне оподаткування
• Міжнародне податкове планування
• ПДВ та митне законодавство
• Податкова експертиза
• Трансфертне ціноутворення
• Супроводження податкових суперечок
• Корпоративне право
• Угоди з нерухомістю
• Судова практика
• Розробка нормативних документів
• Державно-приватне партнерство
• Правове супроводження антикризових
заходів
• Правове супроводження господарської
діяльності
• Реєстрація на фондовій біржі в якості
юридичного консультанта
• Акредитації на здійснення юридичних
послуг
• Визначення справедливої вартості активів
і зобов'язань при трансформації звітності
відповідно до МСФЗ
• Оцінка ринкової вартості акцій (бізнесу)
для цілей додаткової емісії, викупу, купівліпродажу, застави,угод міни
• Ідентифікація придбаваємих активів і
розподіл ціни угоди (процедури
PurchasePriceAllocation, PPA)
• Розробка бізнес-плану
• Здійснення належної обачності продавця і
покупця
• Розрахунок синергетичного ефекту
• Оцінка пакетів акцій підприємств,
визначення коефіцієнтів конвертації

• Norsk Hydro
• Sinopec
• Shevron

Джерело: розроблено автором на основі [7—12] та офіційних сайтів компаній, зазначених у таблиці.

4) в інших випадках, передбачених нормами чинного
законодавства України [6].
Основну мету проведення зовнішнього аудиту для ком"
паній нафтогазового сектору, на думку автора, можна сфор"
мулювати трьома основними задачами:
1. Управління витратами.
2. Розширення бізнесу, в тому числі, вихід на іноземні
ринки (наприклад, підготовка нафтогазового підприємства
до виходу на IPOна світових фондових біржах).
3. Залучення капіталу.
На підставі проведеного аналізу підприємств нафтогазо"
вого сектору (таких, як GroupDF, WOG, Total, C.A.T. Оil AG,
TimanOil&Gas, PetroChina, Shell, NorskHydro, Sinopec, Shevron
та інші) в частині особливостей здійснюваних зовнішніх фінан"
сових аудитів цих компаній автором сформульовано основні
особливості проведення зовнішнього фінансового аудиту в
компаніях нафтогазового сектору (табл. 1).
При цьому, на думку автора, в умовах сьогодення по"
ряд з трьома вищезазначеними задачами зовнішнього ауди"
ту, що формулюють основну його ціль, необхідно врахову"

вати ще одну, а саме використання в операційній діяльності
нафтогазової компанії інновацій та інвестиції компанії в роз"
виток таких іновацій.
Маков В.М. стверджує, і автор погоджується з цією дум"
кою, що інновації та інвестиції є основою технологічного роз"
витку нафтогазових компаній, які забезпечують конкурентні
переваги на внутрішньому та зовнішньому ринках. При цьо"
му, у сучасних умовах застосування інноваційних технологій
є одним з джерел підвищення технологічного рівня вироб"
ництва вищеозначених компаній у конкурентній боротьбі на
ринках збуту. Реалізація технологічних інновацій впливає на
такі показники діяльності підприємства [13, с. 4]:
1) витратні норми спожитих матеріалів та енергії;
2) обсяги виробленої продукції;
3) продуктивність праці;
4) кількість працівників;
5) собівартість продукції;
6) балансовий прибуток;
7) фондовіддача;
8) рентабельність.
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Оцінка ІТ-системи
здійснення бухгалтерського
обліку

Аналіз процесу
бухгалтерського
обліку

Аналіз достовірності
облікової політики

Оцінка системи
внутрішнього
контролю

Оцінка системи
запобігання
шахрайським діям

Аналіз достовірності
фінансової звітності
в цілому
Чи єє фінансова
фінансова звітність
Чи
звітність
достовірною? Чи підготовлена
достовірною?
підготовлена
фінансова звітність
звітність уу
фінансова
відповідності до
до регулятивних
відповідності
регулятивних
вимог законодавства?
законодавства?
вимог

Чи є висновок щодо звітності
умовно-позитивним, негативним
або аудитор не буде висловлювати
думку щодо звітності?

Аналіз достовірності
первинних облікових
даних

Ретроспективний
аналіз фінансових
позицій

Перспективний аналіз
тенденцій зміни
фінансових позицій

Висловлення об’єктивної думки
щодо фінансової звітності або
відмова у її висловлюванні
аудитором

Рис.1. Алгоритм здійснення зовнішнього фінансового аудиту в нафтогазовій компанії
Джерело: власна розробка автора.

На думку Мюшлера Дж.Ф., припущення щодо проведе"
ного зовнішнього аудиту будь"якої компанії не може бути
сформульовано виключно на підставі публічної інформації.
Це дуже складний процес, який порівнює різні заходи, такі
як: оцінка системи внутрішнього контролю, оцінка фінан"
сового стану підприємства, оцінка фінансових і прогнозо"
ваних нефінансових даних, виявлення шахрайства. Зазна"
чені вище заходи мають бути виконані в рамках співпраці
між зовнішнім аудитором, бухгалтером, топ"менеджментом
та підрозділом внутрішнього аудиту [14, c. 772].
Менон К. та Уільямс Д. вважають, що правила аудиту ви"
магають від аудиторів дуже ретельного аналізу діяльності ком"
панії з максимальною прискіпливістю. Якщо після розгляду
всієї відповідної інформації, аудитор має серйозні сумніви про
здатності підприємства продовжувати свою діяльність у найб"
лижчому майбутньому, то аудитор повинен модифікувати ауди"
торський звіт і зазначити такі сумніви [15, c. 2100].
Чен К. та Чертч Б. стверджують, що учасники ринкузаці"
кавлені в оцінці аудитора про безперервність діяльності, зок"
рема, у світлі збільшення кількості банкрутств, тому вони ба"
чать свою корисність в поясненні максимізації прибутку, що
відбувається навколо банкрутства інших компаній [16, c.120].
З іншого боку, на думку Гуірал"Контереса А., можна спосте"
рігатизначний вплив аудиторських звітів на кредитний рей"
тинг компаній, за результатами перевірки яких ці звіти напи"
сані [17, c. 290]. Тим не менш, за даними дослідження, про"
веденого науковцями Меноном К. та Шварцем К. [18, с. 308]
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менш, ніж 43% збанкрутілих компаній за результатами про"
веденого в цих компаніях зовнішнього фінансового аудиту
були кваліфіковані як банкрути на основі принципу безперер"
вності діяльності. Це дослідження показує, що принцип без"
перервності діяльності не може бути основоположним при
формулюванні висновку стосовно діяльності тієї чи іншої ком"
панії за звітний період. Тому аудиторам більш доцільно при
здійсненні зовнішнього фінансового аудиту застосовувати
такі методики, як модель Альтмана (Altmanmodel) та моделі
нечіткої логіки (fuzzymodels) [19; 20, с. 275].
Таким чином, за результатами аналізу особливостей про"
ведення зовнішнього фінансового аудиту в компаніях нафто"
газового сектору автором розроблено алгоритм здійснення
такого виду аудиту у компаніях цієї галузі (рис. 1).
Суть даного алгоритму в тому, що зовнішній аудит пови"
нен складатись із двох процесів: аналіз фінансової звітності
компанії та оцінка систем контролю за достовірністю фінан"
сової звітності. Перший процес є наслідком діяльності компанії
за звітний період (тобто, вся операційна діяльність компанії за
звітний період відображається у 4 основних формах фінансо"
вої звітності), тому дуже важливо перевірити достовірність
фінансової звітності та її відповідність вимогами чинного за"
конодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності
за основними п'ятьма принципами, що описані нижче.
Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності [21] здійснення зовнішнього аудиту повинно бути
спрямовано на здійснення загальноприйнятих практик та
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Таблиця 2. Порядок використання даних та інформації, що використовується для досягнення
цілей зовнішнього аудиту у нафтогазовій компанії
Основні процеси при
здійсненні зовнішнього
фінансового аудиту
Обробка
фінансової звітності (процеси,
умови тощо)
Аналіз
системи внутрішнього
контролю та результатів її
функціонування

Оцінка системи управління
комплаєнс-ризиками та fraudризиками
Побудова перспективного
прогнозу щодо подальшого
функціонування підприємства
(як мінімум, на наступний
звітний період)

Області застосування системи внутрішнього контролю
(основні підпроцеси)
• Поточні витрати, доходи, вхідні платежі, відхилення по витратах звітного
періоду.
• Аналіз загальної результативності діяльності компанії у звітному періоді.
• Результати аналізу системи контролінгу (правил, методик для підтвердження
вищезазначених даних).
• Аналіз окремих випадків для підтвердження ефективності системи раннього
попередження виникнення порушень/недоліків.
• Оцінка замовлень субпідрядників та аналізу тендерних процедур.
• Аналіз результатів перевірок підрозділу внутрішнього аудиту та їх порівняння
з результатами обов'язкового аудиту.
• Аналіз системи контрольних заходів та їх ефективності в частині раннього
реагування на недоліки.
• Аналіз систем управління та фінансового обліку на предмет нівелювання
впливу щодо викривлення фінансової звітності.
• Ризики та можливості, що можуть бути наявними в наступному звітному
періоді.
• Аналіз планових та прогнозних даних (прогнози P&L тощо).
• Оцінка результатів стратегічного планування і прогнозування відповідно до
довгострокової стратегії компанії.

Джерело: власна розробка автора.

методик для означення достатніх доказів відповідності
внутрішнім нормативним документам та міжнародним стан"
дартам з використанням наступних принципів:
1. Повнота:
1.1. Все, що повинно бути присутнім у фінансовій
звітності, в ній присутнє.
1.2. Всі активи, зобов'язання та інтереси, пов'язані з
власністю, існуючі на дату балансу, відображені у звітності.
1.3. Всі операції, пов'язані з доходами і витратами, за
звітний період відображені у звітності.
2. Істотність:
2.1. Все, що присутнє у фінансовій звітності, повинно
бути в ній присутнім.
2.2. Всі записані активи існують на дату балансу та
підприємство має на них права власності.
2.3. Всі записані зобов'язання та інтереси, пов'язані з
власністю, існують на дату балансу.
2.4. Всі записані операції, пов'язані з доходами і витра"
тами, відображають економічні події, що відбулися у звітно"
му періоді.
3. Точність.
3.1. Всі записані активи, зобов'язання, інтереси, пов'я"
зані з власністю, доходи і витрати показані в облікових за"
писах в сумах, які є арифметично правильними, належним
чином обробленими і правильно розміщеними.
4. Оцінка:
4.1. Все показано з урахуванням правильної оцінки, на"
приклад: всі записані активи, зобов'язання і інтереси, пов'я"
зані з власністю, належним чином оцінені відповідно до їх
характеру та обліковуються за відповідними принципами.
5. Подання:
5.1. Всі активи належним чином класифіковано, описа"
но та розкрито відповідно до застосовних облікових прин"
ципів та вимог законодавства.
Другий процес полягає у перевірці ефективності систем
контролю у діяльності компанії, а саме системи внутрішнь"
ого контролю, системи запобігання шахрайським діям тощо.
Також на другому (заключному) етапі аудитор повинен
здійснити перспективний аналіз діяльності компанії у наступ"
ному звітному періоді. Другий етап закінчується форму"
люванням висновку аудитора щодо діяльності компанії та
достовірності її фінансової звітності зокрема. Висновок, що
формується аудитором може бути або умовно"позитивним
або негативним. Аудитор у разі наявності мотивованих
підозр щодо недостовірності фінансової звітності або інших

проблем в діяльності компанії може відмовитись від вислов"
лення об'єктивної думки, проте в такому випадку у своєму
звіті повинен обов'язково зазначити причини такої відмови.
При цьому для належного планування аудиторської пе"
ревірки діяльності нафтогазової компанії за звітний період
було б доцільним використовувати розроблений автором
порядок використання даних та інформації для досягнення
цілей зовнішнього аудиту (табл. 2).
ВИСНОВКИ
Таким чином, саме при здійсненні процесу зовнішнього
фінансового аудиту нафтогазової компанії з урахуванням
вищезазначених факторів можливо мінімізувати потенційні
та існуючі ризики, а також нівелювати негативні наслідки,
що можуть виникати в операційній та бізнес"діяльності ком"
паній у цій галузі економіки.
Побудова системи зовнішнього фінансового аудиту з ура"
хуванням наданих автором рекомендацій дозволить вчасно
виявляти слабкі та уразливі місця в бізнес"діяльності підприє"
мства, допоможе максимізувати прибуток у перспективному
періоді, мінімізувати репутаційні та комплаєнс"ризики, поси"
лити позиції підприємства на етапі становлення і розвитку
ділових відносин з третіми особами такими, як кредитні рей"
тингові агентства, потенційні покупці / інвестори, кредито"
ри, страхові компанії, контрагенти і бізнес"партнери.
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POPULATION TRAINING TO OBTAIN DISASTER RESPONSE SKILLS

У статті висвітлені питання навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також окрес
лена роль Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та навчальнометодич
них центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в системі навчання керівного скла
ду і фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста
нов та організацій, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів із питань ци
вільного захисту.
Доведено необхідність запровадження в державі європейських стандартів безпечної життє
діяльності як однієї з вимог євроатлантичної інтеграції України, що можливе за умов карди
нальних концептуальних і методологічних інновацій та інституційних перетворень. Навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях розглядається як одне з першочергових завдань, без
розв'язання якого неможливо забезпечити ефективність державного управління сучасною си
стемою попередження та реагування на надзвичайні ситуації в Україні.
The article highlights the issue of population training to respond in emergencies and outlines the
role of the Institute of public administration in the Sphere of Civil Protection and training centers of
Civil Protection and Life safety in the process of educating of the management staff and professionals
of executive bodies, local authorities, enterprises, institutions and organizations involved in the
implementation of civil protection measures.
The necessity of introduction of Life Safety European Standards in the country as one of the
requirements for EuroAtlantic Ukraine integration is proved. It is possible under the circumstances
of radical conceptual and methodological innovations and institutional changes. Population training
to obtain disaster response skills is regarded as one of the major task. Solving this task ensures the
effectiveness of public administration of modern warning and response emergency system in Ukraine.

Ключові слова: навчання населення, надзвичайні ситуації, життєдіяльність, виживання, цивільний за'
хист.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

держави, але є джерелом потенційної небезпеки для
Новітні технології, стрімкий прогрес людства, суспільства. Наразі ймовірність катастрофи, спусковим
впровадження експериментальних програм та систем механізмом якої є людський фактор, на жаль, зростає
господарювання сприяє не тільки розвитку економіки швидше ніж протидія їй. За цих умов необхідно при"
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діляти більше уваги організації навчання населення як
передумові запобігання виникненню надзвичайних си"
туацій, техногенних та соціальних катастроф. Щоден"
но не замислюючись, людина користується досягнен"
нями цивілізації, що дозволяє їй комфортно існувати,
споживати великий спектр наслідків прогресу.
У той же час, життєдіяльність людини інколи може
призвести до негативних наслідків. У підтвердженні
даної тези можна навести результати дослідження
вчених Інституту "Future of Humanity" при Оксфордсь"
кому університеті та фонду "Global Challenges", які оц"
інили найбільші небезпеки для людства. Аналіз цих
загроз свідчить, що дев'ять загроз із дванадцяти —
це результат діяльності людини.
Тому, на перше місце в організації життєдіяль"
ності людства виходить вирішення таких завдань, що
нададуть можливість людині вижити за будь"яких не"
передбачених, глобальних чи незначних катаклізмах,
дозволить захистити не тільки себе та свою родину,
а також і своє оточення, суспільство у цілому. Для
цього необхідно володіти певним переліком умінь,
що, в свою чергу, передбачає наявність ефективної
системи навчання населення.
Аналіз нормативної бази та досвіду ліквідації нас"
лідків надзвичайних ситуацій свідчить про те, що на
даний час існує проблема, яка полягає у тому, що, з
одного боку, кількість та масштабність наслідків над"
звичайних ситуацій зростає та посилюється, а з іншо"
го — стан підготовки населення діям в умовах над"
звичайних ситуацій є недостатнім для його безпечної
життєдіяльності [1—3].
Проблемним питанням організації навчального
процесу у сфері цивільного захисту, зокрема, навчан"
ня населення діям у надзвичайних ситуаціях, приділя"
лось достатньо уваги науковцями, що провадять дос"
лідження у сфері цивільного захисту, а саме: проана"
лізовано основні напрями державного регулювання
підготовки фахівців з цивільного захисту у провідних
країнах світу, розглянуто становлення системи і
структури та основні напрями побудови професійної
освіти, визначено нові підходи до інтеграції освіти та
нормативне забезпечення цього процесу [4]; розгля"
нуто питання навчання населення у надзвичайних си"
туаціях під час здійснення державного управління у
сфері цивільного захисту [5]; розкрито проблеми дер"
жавного управління медичним захистом населення в
умовах надзвичайних ситуацій в Україні та професій"
ної підготовки рятувальників з домедичної допомоги
[6]; порушено проблеми правового забезпечення на"
селення, постраждалого від наслідків надзвичайних
ситуацій [7]; наведено методологічні підходи до за"
безпечення дій сил цивільного захисту під час реагу"
вання на надзвичайні ситуації та проблеми навчання
фахівців сфери цивільного захисту [8].

природних об'єктів в Україні є слабкість державної
політики, спрямованої на посилення превентивної
діяльності у сфері забезпечення техногенної та при"
родної безпеки.
Запровадження європейських стандартів безпеч"
ної життєдіяльності, як однієї з вимог євроатлантич"
ної інтеграції України, можливе за умов кардиналь"
них концептуальних і методологічних інновацій та
інституційних перетворень.
Відповідно до Стратегії національної безпеки Ук"
раїни, затвердженої Указом Президента України від
26.05.2015 року № 287/2015, однією із актуальних
загроз національній безпеці України визначено
незадовільний стан єдиної державної системи та сил
цивільного захисту, системи моніторингу довкілля.
Крім того, в Стратегії визначено одним з основних
напрямів державної політики національної безпеки
України — створення ефективного сектору безпеки і
оборони, у тому числі, за рахунок його професіонал"
ізації, підвищення фахового рівня персоналу, ефек"
тивної його мотивації до належного виконання зав"
дань за призначенням, максимально доцільного ско"
рочення обслуговуючих підрозділів органів цього
сектору.
Відповідно до рішення РН БО У кра їни від
18.02.2015 року "Про додаткові заходи щодо зміцнен"
ня національної безпеки України", введеного в дію
Указом Президента України від 12 березня 2015 року
№ 139/2015 "Про рішення Ради національної безпе"
ки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про
додаткові заходи щодо зміцнення національної без"
пеки України" ДСНС України доручено невідкладно
посилити підготовку, перепідготовку та підвищення
кваліфікації осіб рядового і начальницького складу
служби цивільного захисту, забезпечити проведення
для органів виконавчої влади, органів місцевого са"
моврядування, підприємств, установ та організацій
навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких
пов'язана з організацією і здійсненням заходів із пи"
тань цивільного захисту.
Відповідно до ст. 39, 40 гл. 10 Кодексу цивіль"
ного захисту України навчання працюючого населен"
ня діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється за
місцем роботи, є обов'язковим і здійснюється в ро"
бочий час за рахунок коштів роботодавця за програ"
мами підготовки населення діям у надзвичайних си"
туаціях, а також під час проведення спеціальних
об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного
захисту.
У п.п. 3, 9 Порядку навчання населення діям у над"
звичайних ситуаціях, затвердженому постановою Ка"
бінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 визна"
чено, що організація навчання працюючого та непра"
цюючого населення покладається на ДСНС України,
місцеві державні адміністрації, органи місцевого са"
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
моврядування, а підготовка працівників до дій у над"
Метою статті є визначення шляхів реалізації на" звичайних ситуаціях передбачає за програмою за"
вчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
гальної підготовки працівників підприємств, установ
та організацій — вивчення інформації, що міститься
у планах реагування на надзвичайні ситуації, про дії в
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією з головних причин низького рівня безпе" умовах загрози їх виникнення, а також оволодіння
ки населення, територій, соціальних, техногенних і навичками надання першої допомоги постраждалим
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(домедичної допомоги), користування засобами інди"
відуального і колективного захисту.
У системі Державної служби України з надзвичай"
них ситуацій організація навчання здійснюється з ме"
тою забезпечення потреб центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самовря"
дування, державних підприємств, установ та органі"
зацій у працівниках, здатних компетентно і відпові"
дально виконувати функції управління техногенною і
природною безпекою населення, територій та об'єктів
господарської діяльності, впроваджувати технології,
спрямовані на зменшення ризиків виникнення і
мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій та їх
ліквідацію.
Організація навчання як засіб забезпечення
професійної компетенції колективом Інституту дер"
жавного управління у сфері цивільного захисту
(далі — Інститут) розглядається як одне з першо"
чергових завдань, без розв'язання якого неможли"
во забезпечити ефективність державного управлі"
ння щодо створення сучасної системи попереджен"
ня та реагування на надзвичайні ситуації в Україні,
що має сприяти виведенню нашої держави на рівень
провідних країн світу з питань реалізації Конститу"
ційних вимог щодо збереження життя та здоров'я
своїх громадян.
Інститут є галузевим вищим навчальним закла"
дом післядипломної освіти у сфері цивільного за"
хисту, уповноваженим органом управління якого
є Державна служба України з надзвичайних ситу"
ацій.
Відповідно до Порядку проведення навчання ке"
рівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивіль"
ного захисту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23.10.2013 № 819, Інститут ви"
конує функції Головного навчально"методичного цен"
тру сфери цивільного захисту.
Одним із основних напрямів діяльності Інституту
є проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов'язана із заходами цивільного за"
хисту та безпеки життєдіяльності, а також підвищен"
ня кваліфікації державних службовців за напрямом
"Державне управління".
Вищезазначений напрям реалізується на підставі
розпорядження Кабінету Міністрів України від
10.09.2014 № 820"р "Про затвердження планів комп"
лектування Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту слухачами з числа керівного скла"
ду та фахівців, діяльність яких пов'язана з організа"
цією і здійсненням заходів з питань цивільного захи"
сту".
В Інституті працюють висококваліфіковані нау"
ковці, у тому числі два доктора наук та двадцять сім
кандидатів наук. Діє п'ять кафедр, науково"методич"
ний та науково"дослідний центри, а також три само"
стійних відділи.
Інститут сьогодні здійснює підготовку та прова"
дить фахове навчання з питань цивільного захисту
підприємців та пересічних громадян, працівників
будь"яких об'єктів, закладів та установ незалежно від
форм власності за наступними програмами:

— перепідготовка за спеціальністю "Пожежна
безпека" (друга вища освіта, заочна форма, термін
навчання 2 роки);
— підвищення кваліфікації поса дових осіб
суб'єктів господарювання з питань цивільного захис"
ту;
— підвищення кваліфікації викладачів вищих на"
вчальних закладів з навчальних дисциплін "Безпека
життєдіяльності" та "Цивільний захист";
— підвищення кваліфікації державних службовців
IІ—VIІ категорій посад у галузі знань "Державне уп"
равління";
— навчання фахівців, діяльність яких пов'язана з
організацією і здійсненням заходів цивільного захи"
сту;
— навчання посадових осіб з питань пожежної
безпеки;
— навчання за програмою пожежно"технічного
мінімуму (всі категорії професій);
— навчання керівників та виконавців робіт про"
типожежного призначення суб'єктів господарювання;
— навчання з питань підготовки до дій в умовах
вчинення терористичних актів.
Відповідно до п. 22 ст. 17, п. 8 ст. 23 Кодексу ци"
вільного захисту України на Державну службу Украї"
ни з надзвичайних ситуацій покладено функції надан"
ня екстреної медичної допомоги безпосередньо у зоні
надзвичайної ситуації постраждалим та рятувальни"
кам.
Постановою Кабінету Міністрів України від
21.11.2012 № 1115 визначено Порядок підготовки та
підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надава"
ти домедичну допомогу.
Домедична допомога — це невідкладні дії та
організаційні заходи, спрямовані на врятування та
збереження життя людини у невідкладному стані,
мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здо"
ров'я, що здійснюються на місці події особами, які
не мають медичної освіти, але за своїми службови"
ми обов'язками повинні володіти основними прак"
тичними навичками з рятування, збереження життя
людини, яка перебуває у невідкладному стані, та
відповідно до Закону України "Про екстрену медич"
ну допомогу" зобов'язані здійснювати такі дії та за"
ходи.
На виконання вимог чинного в Україні законодав"
ства, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України
від 21.11.2012 № 1115 "Про затвердження Порядку
підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобо"
в'язані надавати домедичну допомогу", наказу ДСНС
України від 03.02.2014 № 63 "Про здійснення органі"
заційно"штатних заходів", в Інституті створено на"
вчально"тренувальний підрозділ з підготовки неме"
дичних працівників з надання домедичної допомоги.
Цей підрозділ оснащено сучасною навчально"матер"
іальною базою (манекени, набір шин, апарат Амбу,
перев'язувальний матеріал, ноші, мультимедійне об"
ладнання тощо).
Проведення навчання немедичних працівників з
надання домедичної допомоги на базі вищезазначе"
ного підрозділу Інституту здійснюється медичними
спеціалістами (лікарями), які мають досвід практич"
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ної роботи в системі екстреної медичної допомоги та
пройшли відповідну підготовку і отримали сертифі"
кати викладачів"інструкторів в Українському науко"
во"практичному центрі екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф МОЗ України, а також міжна"
родні сертифікати за даним напрямком роботи.
Навчання проводиться відповідно до Уніфікова"
ної програми медичної підготовки рятувальників та
інших фахівців, які беруть участь у ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій і не мають медичної освіти.
Для зручності слухачів, навчання може бути органі"
зоване як на базі Інституту, так і в інших закладах (виї"
зне навчання). Вищезазначена програма затвердже"
на МОЗ України та у встановленому порядку погод"
жена з МОН України.
Слід акцентувати увагу на тому, що під керівницт"
вом Інституту спільно з регіональними навчально"ме"
тодичними центрами цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності, які він координує та здійснює нау"
ково"методичне забезпечення, щорічно проходять на"
вчання понад 100 тисяч осіб з питань цивільного за"
хисту.
Так, у минулому навчальному році за програмами
підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов'язана з організацією і здійснен"
ням заходів з питань цивільного захисту, пройшли на"
вчання 86 тис. осіб, у тому числі 26 тис. — керівного
складу місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій. Також підготовлено, перепідготовлено та
підвищено кваліфікацію 5,4 тис. спеціалістів ряту"
вальних робітничих професій для потреб територіаль"
них органів, з яких 1,8 тис. отримали робітничу про"
фесію "рятувальник" вперше.
Безпосередньо в Інституті у минулому навчально"
му році пройшли навчання понад 3 тис. осіб, зокре"
ма, керівний склад та фахівці Секретаріату Кабінету
Міністрів України, міністерств, відомств, інших цент"
ральних та місцевих органів виконавчої влади, керів"
ний склад райдержадміністрацій м. Києва, керівники
та відповідальні особи суб'єктів господарювання,
діяльність яких пов'язана з організацією та здійснен"
ням заходів цивільного захисту.
Інститут, виконуючи функції головного навчаль"
но"методичного центру сфери цивільного захисту,
здійснює організаційне та методичне керівництво те"
риторіальними курсами, навчально"методичними цен"
трами цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
(далі — НМЦ ЦЗ та БЖД) відповідно до п. 1.5. Типо"
вого положення про територіальні курси, навчально"
методичні центри цивільного захисту та безпеки жит"
тєдіяльності, затвердженого наказом МВС України
від 29.05.2014 № 523.
Спільно з НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської, Хмельниць"
кої та Чернівецької областей було розроблено та
підготовлено до друку рукопис методичного посібни"
ка "Загальна підготовка працівників підприємств, ус"
танов і організацій до дій у надзвичайних ситуаціях"
та організаційно"методичних вказівок щодо облад"
нання інформаційно"довідкових куточків з питань
цивільного захисту підприємств, установ та органі"
зацій, а також макети цих куточків.
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Інститутом здійснено науково"методичний суп"
ровід діяльності комісії з атестації педагогічних пра"
цівників навчально"методичних центрів цивільного за"
хисту та безпеки життєдіяльності, за підсумками якої
було атестовано 36 педагогічних працівників: центрів
(наказ ДСНС України від 15.06.2015 № 322 "Про ре"
зультати атестації працівників навчальних закладів,
навчально"методичних центрів у сфері цивільного за"
хисту").
Спільно з навчально"методичними центрами цив"
ільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізь"
кої та Рівненської областей, було удосконалено кон"
цепцію створення та функціонування мобільних кон"
сультаційних пунктів щодо дій населення у надзвичай"
них ситуаціях, головними завданнями яких є інфор"
маційно"просвітницька робота, пропаганда знань з
питань цивільного захисту, порядку дій в умовах над"
звичайних ситуацій та проявів терористичних актів, а
також навчання населення з надання домедичної до"
помоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.
На виконання Концепції освітньої діяльності Інсти"
туту, одним із шляхів реалізації освітньої діяльності
є розвиток міжнародного співробітництва у сфері на"
уки та освіти на основі пріоритетів національних інте"
ресів. Основними заходами з цього напряму були:
18—19 травня 2015 року на базі Інституту прохо"
дила міжнародна зустріч з представниками Центру
домедичної допомоги та медицини катастроф Коро"
лівства Швеції, Державної служби України з надзви"
чайних ситуацій та Міністерства охорони здоров'я Ук"
раїни. У заході також взяли участь представники ви"
щих навчальних закладів ДСНС України, ДП "Мобіль"
ний рятувальний центр ДСНС України" та Центру ек"
стреної медичної допомоги та медицини катастроф
МОЗ України;
з 29 по 31 жовтня 2014 року проведено семінар з
кризової комунікації під час надзвичайних ситуацій
групою тренерів Агентства Зменшення Загрози По"
сольства США. Під час проведення семінару були роз"
глянуті питання з основ успішної кризової комунікації,
планування та здійснення кризової комунікації, дії
після кризи, практичні поради щодо поведінки під час
кризових ситуацій;
з метою налагодження співпраці та обміну досві"
дом 26 вересня 2014 року відбулась робоча зустріч з
Директором Урядового центру безпеки паном Яну"
шом Скуліхом та представниками Державної пожеж"
ної служби Республіки Польща. Під час зустрічі об"
говорювались питання подальшого співробітництва та
взаємодопомоги у галузі науки та освіти. Продовжен"
ням чого є участь у навчанні з домедичної підготовки
на базі Школи прапорщиків Державної пожежної
служби Республіка Польща в місті Краків співробіт"
ників Інституту.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день Інститут
є єдиним в Україні галузевим вищим навчальним зак"
ладом післядипломної освіти у сфері цивільного за"
хисту, який відповідно до чинного законодавства (Ко"
декс цивільного захисту України, Закон України "Про
вищу освіту", інших нормативно"правових актів Украї"
ни) є вкрай необхідним для функціонування єдиної
державної системи цивільного захисту України.
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ВИСНОВКИ
На виконання п. 6 Указу Президента України від
12.03.2015 № 139/2015 "Про рішення Ради націо"
нальної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015
року "Про додаткові заході щодо зміцнення націо"
нальної безпеки України" щодо проведення навчан"
ня з проблеми цивільного захисту, Інститутом прово"
диться дослідження змісту навчання навичкам вижи"
вання в умовах надзвичайних ситуацій з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку єдиної державної сис"
теми цивільного захисту, результатом якого буде роз"
робка рукопису практичного посібника "Виживання
населення у надзвичайних ситуаціях".
На нашу думку, в рукописі практичного посібника
мають бути висвітлені наступні питання щодо підго"
товки населення до дій в умовах надзвичайних ситу"
ацій: дослідження організації цивільного захисту на"
селення в умовах надзвичайних ситуацій, організація
та здійснення заходів з оповіщення та інформування
про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій; за"
собів захисту в умовах надзвичайних ситуацій, захис"
них споруд цивільного захисту, їх призначення та об"
лаштування та засобів пожежогасіння, протипожеж"
не устаткування та інвентар, порядок та правила їх ви"
користання під час пожежі; правил поведінки в умо"
вах надзвичайних ситуацій; особливостей поведінки
в умовах ведення військових дій та проведення анти"
терористичної операції; засад психологічної підтрим"
ки в умовах надзвичайних ситуацій та навчання осіб,
які не мають медичної освіти, навичкам надання до"
медичної допомоги, змісту навчання населення вижи"
ванню в умовах надзвичайних ситуацій.
Видання практичного посібника "Виживання на"
селення у надзвичайних ситуаціях" та впровадження
результатів наукового дослідження в навчально"ме"
тодичне забезпечення підготовки населення до дій в
умовах надзвичайних ситуацій дозволить більш ефек"
тивно здійснювати первинну підготовку, перепідготов"
ку та підвищення кваліфікації відповідно до вимог
чинного законодавства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливим напрямом розвитку системи державних
послуг у сфері цивільного захисту є розробка та впро"
вадження системи моніторингу та оцінки результатив"
ності надання цих послуг.
Питання поліпшення якості надання послуг є клю"
човими при вирішенні проблеми підвищення ефектив"
ності функціонування органів публічної влади. При цьо"
му ефективною повинна вважатися така діяльність дер"
жавних організацій і структур, яка призводить до отри"
мання корисних громадянам результатів і досягненню
очікуваних ними цілей при мінімумі негативних ефектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання моніторингу та оцінки результативності
надання послуг, зокрема, державних, розглядаються в
працях багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних до"
слідників таких, як Л. Бальцерович, М.Ю. Гараджа,
Ф. Котлер, Н. Менінг, А.Є. Шастістко та ін. Проте про"
блема моніторингу та оцінки результативності надання
державних послуг саме в сфері цивільного захисту по"
требує більш детального висвітлення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз системи моніторингу резуль"
тативності надання державних послуг у сфері цивільно"
го захисту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З поняття ефективної діяльності державних органі"
зацій та структур [1] випливає орієнтація на вироблен"
ня ними конкретних результатів, корисних в першу чер"
гу не самим державним органам та державним службов"
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цям, а зовнішнім по відношенню до них споживачам цих
результатів: громадянам, їх об'єднанням та підприєм"
ствам. Відповідно, потрібен перехід в діяльності до управ"
ління за результатами, в тому числі і щодо надання дер"
жавних послуг у сфері цивільного захисту.
При цьому слід розуміти особливості та складності
реалізації концепції управління за результатами у сфері
надання державних послуг, до основних з яких можна
віднести наступні [4]:
— системи управління результативністю, насамперед,
призначені для виробничої діяльності циклічного харак"
теру, що складається з нескладних виробничих функцій і
має очевидні, однозначні результати. У той же час,
більшість видів діяльності публічних організацій має бага"
тоцільовий характер, а багато найважливіших завдань у
принципі не піддаються кількісному вимірюванню та оцінці;
— причинно"наслідковий зв'язок між діяльністю та
її результатом у сфері надання державних послуг, як
правило, виражений досить слабко;
— між власне процесом діяльності та отриманням
запланованих результатів проходить досить тривалий
проміжок часу;
— більшість показників результативності за своєю
природою суб'єктивні, а їх оцінка пов'язана з високими
витратами, в силу чого методи управління за результа"
тами також не можуть бути абсолютно об'єктивними і
нейтральними за своїми наслідками;
— не всі наочні та такі, що піддаються кількісному вим"
ірюванню планові завдання або індикатори однозначно
пов'язані з планованою сукупністю результатів діяльності;
— орієнтація на кількісні планові завдання може
викликати негативні ефекти такі, наприклад, як виник"
нення обмеженого бачення проблеми, недооцінка зна"
чення якісних результатів, обмеження взаємодії з інши"
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ми організаціями (підрозділами), що працюють над ви"
рішенням аналогічних завдань.
Із зазначеного випливає, що з точки зору результа"
тивно"орієнтованого управління при наданні державних
послуг найбільш важливо визначити підходи до вибору
показників обсягу та якості послуг, а також механізми
звітності та контролю над їх виконанням. Саме для цих
цілей і служить моніторинг.
Моніторинг результативності надання державних
послуг, у тому числі й у сфері цивільного захисту, являє
собою періодичний процес збору інформації з метою
визначення того, наскільки ефективно організована
дана діяльність на різних рівнях, які при цьому відбува"
ються зміни, які витрати пов'язані з зазначеними про"
цесами і наскільки вони виправдані [2]. Тому основне
завдання моніторингу складається у відстеженні змін,
що відбуваються з плином часу в ресурсах, процесах і
кінцевих результатах, за допомогою створення систе"
ми регулярної звітності, а також проведення досліджень
серед постачальників й одержувачів послуг.
Впровадження в сферу надання державних послуг
концепції управління за результатами визначає не"
обхідність зміни підходу до оцінки результативності
діяльності організації, що надає послуги. При цьому
доцільно виходити з наступного [5]:
— у кожної виконуваної функції і у процесу вико"
нання функції повинен бути визначений безпосередній
вихід — послуги в даному випадку;
— цей вихід повинен мати об'єктивно оцінювану
користь;
— підсумкова оцінка користі виходить від спожи"
вачів послуг;
— діяльність з виконання функції в цілому повинна
приводити до планованого загального результату, який
можна виміряти та контролювати;
— вказаний результат діяльності з виконання однієї
або декількох пов'язаних функцій повинен призводити
до планованого стратегічного результату, який також
підлягає об'єктивній оцінці.
Результативність діяльності організації оцінюється за
набором певних показників. Специфіка функціонування
організацій, що надають державні послуги у сфері цивіль"
ного захисту вимагає, щоб при визначенні таких показників
враховувалися і досягнення споживачами очікуваних ре"
зультатів при зверненні за наданням таких послуг, і питан"
ня мінімізації витрат на організацію надання послуг. Для
цього пропонується при проведенні комплексної оцінки
використовувати наступні групи показників:
— показники організаційної ефективності надання
державних послуг у сфері цивільного захисту;
— показники задоволеності споживачів організа"
цією надання державних послуг у сфері цивільного за"
хисту;
— показники доступності державних послуг у сфері
цивільного захисту для споживачів.
Для розрахунку кількісних значень показників пропо"
нується використовувати середньоарифметичну бальну
оцінку запропонованих у складі показників індикаторів,
коли кожній процентній оцінці індикатора присвоюється
бал за шкалою, наведеній в таблиці 1. Використання баль"
ної оцінки пояснюється різнорідністю вимірюваних вели"
чин і необхідністю дати їм єдину зведену оцінку.

Таблиця 1. Шкала бальної оцінки значень
показників для оцінки результативності
надання державних послуг у сфері цивільного
захисту
Значення показника, %
від 0 до 10
від 11 до 20
від 21 до 30
від 31 до 40
від 41 до 50
від 51 до 60
від 61 до 70
від 71 до 80
від 81 до 90
від 91 до 99
100 і більше

Бал
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

У разі проведення оцінки за показниками, що ма"
ють бінарне представлення, пропонується використову"
вати крайні бальні значення. У випадку, якщо показник
відображає негативну характеристику (наприклад,
кількість виявлених порушень), розрахунок проводить"
ся за величиною, що складає додаток до 100%.
По кожній групі показників пропонується знайти
середнє арифметичне значення:
(1),
де А — середньоарифметичне значення показника
тієї чи іншої групи;
Vi — бальні значення індикаторів, включених до
складу показника;
n — кількість індикаторів, що описують даний по"
казник.
Отриманий результат може бути оцінено за крите"
ріями, представленим нижче.
Критерії оцінки результативності надання держав"
них послуг та інтерпретація оцінки відповідних значень
показника:
1. Організаційна ефективність:
1.1. Значення 0—3: низький рівень результативності
свідчить про те, що робота по зниженню витрат на про"
цеси надання послуг в організації практично не ведеть"
ся або ведеться тільки за окремими напрямами.
1.2. Значення 4—7: середній рівень результатив"
ності, що вимагає додаткового аналізу на предмет з'я"
сування факторів, що зробили понижувальний ефект.
1.3. Значення 8—10: високий рівень результатив"
ності, в організації використовуються практично всі мож"
ливі шляхи скорочення витрат суб'єкта надання послуги.
2. Задоволеність споживачів:
2.1. Значення 0—3: низький рівень результатив"
ності, в організації не враховуються побажання і очіку"
вання споживачів, а також стандарти і вимоги, що рег"
ламентують процеси надання послуг, що веде до падін"
ня задоволеності одержувачів.
2.2. Значення 4—7: середній рівень результатив"
ності, що вимагає додаткового аналізу на предмет з'я"
сування факторів, що зробили понижувальний ефект.
2.3. Значення 8—10: високий рівень результатив"
ності, в організації враховуються побажання і очікуван"
ня споживачів, а також стандарти і вимоги, що регла"
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ментують процеси надання послуг, що веде до високої
задоволеності споживачів.
3. Доступність і комфортність надання послуг:
3.1. Значення 0—3: низький рівень результативності,
система інформування споживачів про які надають по"
слуги та процедури їх отримання не налагоджена.
3.2. Значення 4—7: середній рівень результатив"
ності, що вимагає додаткового аналізу на предмет з'я"
сування факторів, що зробили понижувальний ефект.
3.3. Значення 8—10: високий рівень результатив"
ності, в організації використовуються практично всі су"
часні засоби інформування споживачів, і приділяється
достатня увага комфортності надання послуг.
В якості базової системи показників можна запро"
понувати таку:
1. Показники організаційної ефективності надання
державних послуг у сфері цивільного захисту:
1.1. Терміни надання державних послуг (напр., дот"
римані — не дотримані, скорочені — не скорочені)
1.2. Показники оптимізації надання державних по"
слуг при впровадженні адміністративних регламентів:
1.2.1. Усунення надлишкових адміністративних про"
цедур (з описом конкретних результатів).
1.2.2. Скорочення трудовитрат (призвело — не при"
вело, із зазначенням середнього скорочення трудовит"
рат в годинах).
1.2.3. Скорочення кількості документів, що нада"
ються одержувачами державної послуги, для її отриман"
ня (призвело — не призвело, із зазначенням кількості).
1.3. Зменшення часових витрат одержувачами дер"
жавних послуг (призвело — не призвело, із зазначен"
ням відсоткового співвідношення).
2. Показники задоволеності споживачів наданням
державних послуг у сфері цивільного захисту:
2.1. Зміна кількості одержувачів державних послуг
(у відсотках до попереднього року).
2.2. Наявність (відсутність) порушень в процесі на"
дання державних послуг (у відсотках за результатами
вибіркового дослідження).
2.3. Ступінь задоволеності споживачів якістю та до"
ступністю державних послуг (за результатами опиту"
вань, у відсотках від загального числа опитаних).
2.4. Частка одержувачів державних послуг, які оскаржи"
ли рішення і дії відповідних посадових осіб (у відсотках від
загальної кількості осіб, які отримали державні послуги)
2.5. Кількість виявлених порушень стандартів надан"
ня державних послуг (в одиницях, за результатами пла"
нових та позапланових внутрішніх і зовнішніх перевірок).
3. Показники, що характеризують доступність (у
тому числі інформаційну) державних послуг у сфері
цивільного захисту та комфортність їх надання:
3.1. Відповідність порядку інформування про правила
надання державної послуги (відповідає — не відповідає).
3.2. Оцінка рівня інформованості споживачів про
порядок надання державних послуг (достатній — не
достатній).
3.3. Частка одержувачів державних послуг, які от"
римали необхідні відомості про порядок надання дер"
жавних послуг з єдиної інформаційно"довідкової сис"
теми (у відсотках, за результатами опитування).
3.4. Частка одержувачів державних послуг, які на"
правили свої відгуки, зауваження та пропозиції за до"
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помогою використання інформаційної системи забез"
печення зворотного зв'язку (у відсотках від загального
числа одержувачів).
3.5. Рівень інфраструктурної доступності здобуття
державних послуг (доступно — недоступно, за резуль"
татами опитування).
3.6. Відповідність вимогам комфортності надання
державних послуг (відповідає — не відповідає, за ре"
зультатами опитування).
Як зазначалося вище, крім визначення показників,
необхідно також визначити індикатори, що застосову"
ються для вимірювання окремих показників, що скла"
дають логічну схему моніторингу.
Індикатори можна розділити на дві категорії: про"
міжні та кінцеві [3]. Так, якщо індикатор вимірює вплив
отриманих послуг на задоволеність окремого індивіда,
то його називають кінцевим індикатором. Наприклад, до
таких індикаторів можна віднести відсоток опитаних гро"
мадян, задоволених отриманої послугою, ступінь довіри
населення до уряду, оперативність надання послуг. У той
же час, індикатори, що характеризують вхідні ресурси
або вихідні продукти, є проміжними індикаторами.
Найбільш ефективними проміжними індикаторами
є ті, що відносяться до ключових факторів, що вплива"
ють на якість життя населення і що змінюються в за"
лежності від території, соціальної групи, організації, а
також в певний період часу.
Індикатори повинні відповідати наступним вимогам [3]:
— індикатор повинен слугувати для вимірювання
саме того показника, який він відображає за своїм ви"
значенням;
— індикатор повинен прямо і точно відображати
зміни, що відбуваються;
— зменшення або збільшення індикатора однознач"
но має свідчити про поліпшення або погіршення дослі"
джуваного показника;
— індикатор повинен вимірювати фактори, що
відображають поставлені цілі, тобто бути релевантним;
— індикатор повинен змінюватися в залежності від
території, групи, а також у часі;
— індикатор повинен бути чутливим до змін у полі"
тиці, програмах та організаціях;
— значення індикатора не повинно бути під впли"
вом сторонніх факторів;
— індикатором не можна маніпулювати для відоб"
раження неіснуючих досягнень;
— індикатор повинен бути доступним для відстежен"
ня з плином часу;
— відстеження індикатора не повинно бути над"
мірно витратним.
Виходячи із зазначених вимог, очевидно, що вибір інди"
каторів залежить як від типів даних, наявних у розпоряд"
женні організації, що здійснює моніторинг, так і від того,
які показники можна реально відстежити при наявних ре"
сурсах і можливостях. Тому процес вибору індикаторів по"
винен починатися з аналізу того, які дані можуть бути дос"
тупні і які є можливості по збору додаткової інформації.
З урахуванням сказаного вище, вибір індикаторів
повинен здійснюватися у відповідності з наступними
принципами:
— індикатори повинні вимірювати ступінь досягнен"
ня поставлених цілей і відображати зміну основних по"
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казників в рамках розробленої схеми моніторингу;
— індикатори повинні приводитися в кількісне ви"
раження і допускати виміри, що з часом повторюються;
— індикатори повинні, по можливості, будуватися
з існуючих джерел даних;
— якщо в якихось випадках виникають проблеми з
джерелами даних, відсутня необхідна інформація або
існуючі дані неточні, то повинні прикладатись зусилля
для підвищення надійності існуючих джерел або ство"
рення нових джерел достовірної інформації;
— вибір індикаторів не повинен створювати істот"
них труднощів для тих, хто відповідає за збір інформації.
При розробці системи моніторингу необхідно вибрати
індикатори, що задовольняють зазначеним вище властиво"
стям. У процесі вибору і формулювання індикаторів повинні
враховуватися також такі властивості індикатора, як його
кількісні значення, якість, часові рамки і завдання. Під які"
стю тут розуміється ступінь точності значення індикатора і
те, наскільки точно індикатор відображає показник. До ча"
сових рамок відносяться частота вимірювання індикатора і
часовий період, якому відповідає його значення.
Моніторинг тісно пов'язаний з особами, які прийма"
ють рішення, оскільки він є частиною системи управлін"
ня. Тому моніторинг повинен проводитися і організову"
ватися всередині організації керівниками, професійни"
ми фахівцями, експертами на системній основі. Для про"
ведення моніторингу доцільно використовувати не
тільки внутрішні ресурси організації, але також залуча"
ти зовнішніх учасників, споживачів послуг та інших за"
цікавлених осіб.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Підводячи підсумок, можна стверджувати, що ре"
гулярний збір даних про якість, доступність та ефектив"
ності державних послуг у сфері цивільного захисту доз"
воляє вирішувати цілий ряд завдань.
По"перше, вивчення даних про затребуваність по"
слуг, що надаються, та про їх реальне використання цільо"
вими і нецільовими групами населення дозволить більш
ефективно планувати бюджетні витрати і коригувати ме"
ханізми надання послуг на користь тих груп населення,
для яких доступ до послуг в певний час обмежений.
По"друге, збір інформації про об'єктивні і суб'єк"
тивні характеристики якості державних послуг у сфері
цивільного захисту дозволить налагодити механізм зво"
ротного зв'язку між одержувачами і постачальниками
послуг, а також допомогти при розрахунку універсаль"
них показників щодо оцінки діяльності різних органі"
зацій. У цьому аспекті слід особливо підкреслити важ"
ливість використання індикаторів, що характеризують
саме результати діяльності виробника послуг з акцен"
том на вплив, який чиниться на цільову аудиторію.
По"третє, розробка системи стандартів якості по"
слуг дозволить упорядкувати і конкретизувати зобов'я"
зання організацій перед одержувачами послуг та насе"
ленням в цілому.
По"четверте, запропонований підхід до моніторин"
гу та оцінки результативності надання державних послуг
у сфері цивільного захисту може використовуватися для
проведення порівняльної оцінки різних організацій з
метою подальшого вдосконалення системи надання та"

ких послуг. Розглянутий підхід дає можливість не тільки
визначити, наскільки ефективна або неефективна сис"
тема надання державних послуг в цілому, але і виявити,
в яких саме організаціях є проблеми і чим вони викли"
кані. Це дозволить не тільки виділити ті організації, які
демонструють низьку результативність у наданні дер"
жавних послуг, але також зрозуміти, які саме заходи
необхідно провести в кожній з цих організацій для підви"
щення результативності.
По"п'яте, отримані результати дозволяють виділи"
ти лідерів в області підвищення результативності надан"
ня державних послуг і використовувати їх досвід для
подальшого поширення.
Нарешті, необхідно підкреслити, що система моніто"
рингу результативності надання державних послуг у сфері
цивільного захисту сприяє вирішенню і більше глобаль"
ного завдання — підвищення ефективності державного
управління і поліпшенню якості життя населення в цілому.
У зв'язку з цим, показники, що рекомендуються для про"
ведення моніторингу та оцінки, можуть бути використані
органами влади при складанні щорічних планових завдань
щодо реалізації функцій з надання державних послуг у
сфері цивільного захисту та оцінці їх практичної реалізації.
Подальших наукових досліджень потребує вдоско"
налення системи показників моніторингу надання дер"
жавних послуг в сфері цивільного захисту.
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REGULATION OF EMPLOYMENT IN RURAL AREAS
Основними формами державної підтримки розвитку малого і середнього бізнесу визначено
наступні: часткова компенсація факторингових та лізингових платежів; часткова компенсація
відсоткових ставок за кредитами, які спрямовані на реалізацію проектів суб'єктів малого і се
реднього підприємництва; компенсація видатків на розвиток кооперації між суб'єктами мало
го і середнього підприємництва та великими підприємствами; підтримка впровадження еко
логічно чистих та енергозберігаючих технологій; надання гарантій за кредитами суб'єктів ма
лого і середнього підприємництва; надання кредитів для започаткування та ведення власного
бізнесу.
Запропоновано створення адекватної інституційної бази для повернення довіри експортерів
до системи державного регулювання зовнішньоекономічних операцій. З метою зведення до
мінімуму дефіциту зовнішньої торгівлі та забезпечення зростання обсягів експорту доцільно
активізувати державну політику, яка б сприяла підвищенню конкурентоспроможності вітчиз
няних виробників, диверсифікації структури експорту, нарощуванню сукупності підприємств,
що працюють на зовнішніх ринках.
Виявлено, що розвиток сільської промисловості може бути одним з імпульсів, який налагод
жує кожен регіон на пошук власної перспективної економічної моделі, при цьому важливу роль
повинні зіграти органи місцевого самоврядування, які повинні стати провідниками цієї еконо
мічної політики. Але для раціонального використання переваг розвитку сільської промисло
вості необхідно раціональне використання та інших ресурсів. Це особливо важливо для депре
сивних територій.
The main forms of state support of SME is defined as follows: partial compensation of factoring
and leasing payments; stavokza partial compensation interest loans aimed at projects of small and
medium enterprises, the compensation of expenditures for the development of cooperation between
the subjects of small and medium business enterprises tavelykymy; support for the implementation
of clean and enerhozberihayuchyhtehnolohiy; guarantees for loans of small and medium enterprises;
nadannyakredytiv to start and run their own business.Proposed the creation of an adequate
institutional framework for the return doviryeksporteriv system of state regulation of foreign trade
operations. In order to minimize the foreign trade deficit and ensuring export growth
dotsilnoaktyvizuvaty public policies that contributed to the competitiveness domesticmanufacturers,
diversification of exports, increasing set of companies operating toexternal markets.Revealed that
the development of rural industry can be one of the pulses that each region establishes its own search
for promising economic model, and the need to play an important role local governments, which
should become agents of economic policy. But the benefits of sustainable rural industry need rational
use and other resources. This is especially important for depressed areas.
Ключові слова: форми державної підтримки, розвиток малого і середнього бізнесу, регулювання сис'
теми зайнятості, сільські території.
Key words: forms of government support, small and medium enterprises, regulation of employment, rural areas.

ВСТУП

ки, відбувається занепад та руйнація українського села.
Незважаючи на окремі позитивні зміни, досягнуті Стан сільського ринку праці характеризується загост"
результати реформування аграрного сектору економі" ренням проблем зайнятості табезробіття, низьким про"
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фесійно"кваліфікаційним рівнем незайнятих осіб,
відсутністю нових робочих місць для селян. Ці та інші
факти становлять загрозу продовольчій безпеці краї"
ни, демографічномувідтворенню селянства, створюють
соціальну напругу на селі.
Інфраструктура більшості сільських поселень Ук"
раїни на межі руйнування. Це трапилось через кри"
зовий стан економіки, різке скорочення бюджетно"
го фінансування, неплатоспроможність та заборго"
ваність сільськогосподарських підприємств. Унасл"
ідок цього унеможливлено задоволенняпотреб
сільського населення у соціально"культурних і по"
бутових послугах і, як наслідок, зроблено вкрай про"
блематичним створення належних умов життя на
селі.
Не лише виробництво сільськогосподарської
продукції мало б стати основою розвитку сільських
територій, а й піклування про селянина, його потре"
би, бажання, створення умов для нормальної життє"
діяльності сільського населення, що стає можливим
завдяки диверсифікації розвитку сільських тери"
торій.

РЕЗУЛЬТАТИ
Розвиток підприємництва має стати основою ви"
робничо"господарського потенціалу сільських тери"
торій, визначати можливість їх економічного та соц"
іального розвитку. Зважаючи на значимість багато"
функціональності сільської економічної підсистеми,
державну підтримку повинні відчути сільськогоспо"
дарські та несільськогосподарські виробники.
На рівні громади повинна бути сформована дос"
конала інфраструктура підтримки підприємницької
активності, що охоплює п'ять основних блоків:
організаційно"технічний, ресурсний, фінансово"кре"
дитний, інформаційний, освітньо"консультативний.
Призначення організаційно"технічної інфраструкту"
ри — сприяння дерегуляції підприємницької діяль"
ності в громаді, усунення адміністративних та бюрок"
ратичних перешкод започаткування та підтримки
діяльності суб'єктів малого бізнесу.
Фахівці стверджують, що вирішення існуючих
проблем розвитку малого підприємництва в Україні,
створення відповідного середовища потребують до"
корінної перебудови державної політики щодо спри"
яння цьому сектору економіки. Зокрема, йдеться про
створення відповідної правової бази розвитку мало"
го підприємництва, фінансово"кредитну та матері"
ально"технічну підтримку, науково"методичне, ін"
формаційно"консультативне та кадрове його забез"
печення [1, с. 102].
Так, наприклад, у країнах ЄС сформовано роз"
галужену мережу організацій як державних, так іпри"
ватних, які займаються регулюванням і підтримкою
розвитку малого й середнього підприємництва.
Відповідальність за розвиток малого та серед"
нього підприємництва розподілена між кількома
міністерствами або спеціальними відділами з питань
малого та середнього підприємництва.
Тренінговою підготовкою, технологічним кон"
сультуванням, навчанням, видачею сертифікатів
якості, розвитком міжнародної торгівлі, наданням

інформації з питань постачання, кооперування зай"
маютьсяторгові палати. Приватними організаціями є
банки, товариства венчурного капіталу, товариства"
розвитку капіталу, приватні дослідницькі інститути,
центри з надання консультативних послуг виробни"
кам.
Важливою проблемою суб'єктів малого та серед"
нього бізнесу є забезпечення їх фінансовими ресур"
сами. Незважаючи на зростання кількості малих та
середніх підприємств, вагома їх частка працює збит"
ково, діяльність більшості малих підприємств все у
більшій мірі фінансується за рахунок позикового ка"
піталу. Водночас складними є відносини суб'єктів ма"
лого підприємництва у фінансово"кредитній сфері,
оскільки значний ступінь ризику малих підприємств
зумовлює жорсткі вимоги банківдо забезпеченості
повернення кредитів і високу процентну ставку за
ними, що у свою чергу призводить до обмеження до"
ступу малих підприємств до позикового капіталу.
Проблемним аспектом економічних відносин малих
підприємств з банками є короткий період кредиту"
вання, оскільки довгострокові кредити малий бізнес
в більшості випадків не здатен забезпечити заста"
вою.
Новостворені підприємства або бізнес"проекти
не можуть отримати кредити через відсутність у ке"
рівника досвіду роботи в бізнесі. Провідні банки
відмовляють їм у наданні кредиту, оскільки для бан"
ку важливо працювати з надійними позичальниками,
у яких хоча б один бізнес вже налаштовано.
Банки зацікавлені в тому, щоб гроші за кредит
поверталися вчасно за графіком, і не бажають мати
справу з примусовими стягненнями. Тому необхідно
розробляти специфічні програми кредитування,
спрямовані на підтримку малого підприємництва та
стимулювання його розвитку.
У такій ситуації суб'єкти малого та середнього
бізнесу змушені розраховувати в основному на
власні кошти і тому потребують державної підтрим"
ки у формі оподаткування за зниженою ставкою при"
бутку. Зменшити податковий тиск на суб'єкти мало"
го бізнесу дає змогу спрощена система оподаткуван"
ня.
Розвиток малого підприємництва стримується
і на організаційній стадії — реєстрації, юридично"
го оформлення підприємства, ліцензування, від"
криття рахунку в банку, одержання дозволу на ви"
готовлення печатки підприємства і т.д., і на стадії
організації функціонування малого підприємниц"
тва — забезпечення устаткуванням, приміщенням,
залучення персоналу, безпеки,налагодження від"
носин з місцевими органами влади, постачальни"
ками сировини, здійснення збуту продукції і т.д.
[2, с. 495].
Фінансово"кредитна політика держави повинна
бути спрямована на створення сприятливих умов для
започаткування та здійснення підприємницької
діяльності, доступності фінансових ресурсівдля
підприємств — суб'єктів підприємницької діяльності,
оскільки обмеженість фінансових ресурсів стає чин"
ником стримування розвитку малого і середнього
бізнесу. Важливе значення має запровадження
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дієвих механізмів стимулювання інноваційно"інвес"
тиційної діяльності вітчизняногобізнесу.
Підтримувати передусім потрібно інноваційне
підприємництво. Істотну допомогу в розвитку цього
сектора наукомістких виробництв можуть надати
цільові інвестиції, які зав'язані з фінансуванням ноу"
хау, впровадженням високих та інформаційних тех"
нологій.
Вдосконалення потребує нормативно"правова
база щодо мотиваційного механізму і регулювання
розвитку малого та середнього бізнесу. Система
фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього
підприємництва повинна базуватись на дотриманні
принципів юридичної захищеності, стабільності та їх
економічної зацікавленості.
На нашу думку, держава мала б стимулювати зро"
стання економічної активності населення шляхом
створення належного інституційного середовища,
оскільки важливим чинником покращання системи
підтримки сектора підприємницької діяльності є
формування в країні сприятливого інституційного се"
редовища.
До заходів, що покликані забезпечити сталий
розвиток сільських територій, доцільно віднести:
спрямованість державної підтримки сільських тери"
торій на покращення побутових умов та рівня жит"
тяжителів сільських територій; диверсифікація ви"
робництва в сільській місцевості; забезпечення па"
ритету цін на продукцію промисловості та сільсько"
го господарства; розмежування заходів підтримки
сільського господарства і сільських територій;
підтримка розвитку депресивних територій; забез"
печення належної інформаційної підтримки суб"
'єктам малого та середнього бізнесу; застосування
дієвої системи кредитування та страхування експор"
тних операцій; визнання пріоритетними при наданні
державної експортної підтримки суб'єктів підприє"
мницької діяльності, що використовують у своїй
діяльності енерго" та ресурсозберігаючі інноваційні
технології.
Особливістю розвитку сучасної економіки є не"
обхідність залучення до участі у виробництві но"
вих факторів, які має дана територія. Для депре"
сивних територій Кіровоградської області однією
з найбільш ефективних форм залучення виробни"
чих, трудових, матеріальних ресурсів села в вироб"
ничу діяльність є розвиток сільської промисло"
вості.
Сільські промислові підприємства — це підприє"
мства, які знаходяться в селі, сільській місцевості, в
основі яких лежить технологія промислового вироб"
ництва, які є для переробки сільськогосподарської
продукції, розробки місцевих природних ресурсів і
випуску конкурентоспроможної продукції.
На думку Ю.О. Латиніна, з точки зору теорії по"
трібно розробити таку категорію, як "сільські (се"
лищні) промислові підприємства". Це пов'язано з
тим, що селяни, поряд з розвитком сільського гос"
подарства, в селі створюють промислові та обслу"
говуючі підприємства, які сприяють зміцненню аг"
рарної економіки і якості життя села в цілому [3, с.
87].
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На нашу думку, більш правомірно використову"
вати господарське поняття "сільське промислове
підприємство". Цю економічну категорію можливо
використовувати як елемент агроекономіки.
Сільське промислове підприємство — це не
підсобне господарство будь"якого підприємства, а
самостійна структура сільської економіки, яка в за"
лежності від особливостей даного села, його тери"
торії та основі ефективного використання природ"
них ресурсів (факторів виробництва) цієї сільської
місцевості, займається виробництвом різноманітних
товарів.
Інше питання — чим займатися, яке створювати
виробництво, можливо правомірно розвивати в цьо"
му селі. Але в будь"якому випадку необхідно врахо"
вувати всі фактори виробництва (земля, праця, кап"
італ), які можуть бути використані. До них можуть
належати:
— природні ресурси — чи має дане село які"не"
будь сировинні джерела для розвитку того чи іншо"
го виробництва?
— трудові ресурси — хто і яке населення пере"
важає: чоловіче або жіноче, яка структура населен"
ня, що доцільніше тут створити — швейний або буд"
івельний цех, а можливо і те, і інше?
— виробничі фонди — верстати та обладнання,
приміщення, де їх можна знайти?
— початковий стартовий капітал — оборотні
кошти для здійснення початкової стадії виробницт"
ва, щоб потім вже на зароблені кошти здійснити роз"
ширене відтворення;
— організація та управління підприємством —
підготовка питань організації та управління вироб"
ництвом під зручний режим роботи наявних трудо"
вих ресурсів.
Основними функціями сільських промислових
підприємств можуть бути наступні: на основі вико"
ристання перерахованих факторів чи інших переваг
даного села (по розробці місцевої сировини) необх"
ідно організувати виробництво предметів ринково"
го споживання з метою ефективного використання
виробничого потенціалу, зниження рівня безробіт"
тя за рахунок створення нових робочих місць,
зміцнення економіки села, збільшення її норм нако"
пичення і заощадження.
За родом діяльності сільські промислові підприє"
мства можна розділити на п'ять груп: промислові, бу"
дівельні, транспортні, торговельні та обслуговуючі.
Вони, як правило, створюються за межами рослин"
ницьких і тваринницьких галузей. Характерною
особливістю села є те, що багато жителів на основі
оренди займаються вирощуванням овочевих куль"
тур. Ця діяльність є основним джерелом доходу ос"
новної маси працездатного населення, в тому числі
знач аться безробітними. В міру становлення і
зміцнення їх стану, нарощування ними своїх потуж"
ностей, стабілізації фінансових показників, сільські
промислові підприємства вже зможуть вкладати
кошти в розвиток самого сільського господарства.
Таким чином, розвиток сільської промисловості
може дати сукупний ефект розвитку всього агропро"
мислового виробництва в депресивних регіонах.
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Важливий аспект організації та функціонування
сільської промисловості — економічні складові. В
даному випадку проблема полягає в тому, щоб еко"
номічну основу створили б самі мешканці села за ра"
хунок внесення ними певних вкладів. Для того, щоб
задіяти промислові підприємства, які запропоновані
фахівцями сіл у регіоні, необхідно як мінімум 20—
22 млн грн. Ці кошти можуть бути отримані з різних
джерел, але основними повинні бути, як уже сказа"
но, кошти мешканців даного села.
Інша сторона даної проблеми — питання асор"
тименту та якості виробленої промислової продукції.
Чи можливо в сучасних умовах виробляти такий то"
вар, який буде затребуваний споживачем? Ми пере"
конані, що можна виробляти таку продукцію, яка
буде задовольняти не тільки потреби мешканців
села, а й зовнішній ринок. Наша переконаність ба"
зується на тому, що сільські мешканці починають ус"
відомлювати те, що ринкові відносини не приймають
іншого способу дії, крім як працювати інтенсивно і
якісно, що працювати за колишньою соціалістичною
схемою і виробляти недоброякісну продукцію в но"
вих ринкових умовах є не можливим. Так як це по"
в'язано з власним існуванням, з необхідністю не
тільки вижити, а й гідно жити, що хтось інший їм не
допоможе і вони можуть сподіватися тільки на себе,
на свої здібності. І тому вони повинні шукати і зна"
ходити нові способи своїх дій.
Що стосується ринку збуту тієї продукції, яку будуть
виробляти сільські промислові підприємства, то він буде
найрізноманітнішим. Підприємці або сільські мешканці,
які будуть вкладати кошти в промислове виробництво,
навряд чи будуть діяти, вони це робитимуть на основі
бізнес"планів або іншого орієнтовного прогнозного
документа, що заміняє бізнес"план. Без наявності пев"
ної ринкової ніші, яку може зайняти продукція, що ви"
пускається, організація сільської промисловості втра"
чає ринковий і здоровий глузд, ринок збуту створений і
повинен функціонувати, і продукція знайде свого покуп"
ця. Якщо це будуть традиційні товари, які, наприклад,
випускають переробні підприємства, то вони зможуть
одержати його за нижчою собівартості і, природно, їм
буде легше реалізувати свою продукцію.
У депресивних умовах сільським промисловим
підприємствам з моменту виникнення доведеться пе"
ребувати в умовах ринкових відносин без будь"яких
гарантій допомоги з боку держави. Перед ними є
тільки два шляхи: розвиток або банкрутство. Саме
ринок повинен дати стимул для розвитку, а не щось
інше. Ринковий механізм, конкуренція, необхідність
мати різні джерела доходу повинні сприяти швидко"
му розвитку сільської промисловості.
Варто підкреслити, що створення пропонованих
промислових підприємств відрізняється від підсоб"
них виробництв, які раніше функціонували в селах.
Спочатку були підсобні підприємства як сільськогос"
подарських, так і промислових галузей, або вони
були філіями різних організацій. В даний час ство"
рення нових філій або відновлення старих, де це
можливо, не забороняється, навпаки, на нашу дум"
ку, їх можна реструктурувати і розвивати. Підсобні
підприємства або філії були продовженням техноло"

гічного ланцюга головного підприємства. У постсо"
ціалістичному сільському господарстві вони викону"
вали роль допоміжних і обслуговуючих механізмів.
Нові підприємства, які створюються в ринкових умо"
вах, юридично та економічно незалежні. Вони в ос"
новному приватні, можуть бути засновані фізични"
ми та юридичними особами. Мова йде про створен"
ня нової структури сільської економіки.

ВИСНОВКИ
Хід економічних реформ і розвиток ринкових
відносин показують, що диспропорції та соціально"
економічні відмінності регіонів у міру здійснення аг"
рарних перетворення не тільки не згладжуються, а
й поглиблюються. Саме тому пошук більш ефектив"
них регіональних моделей не стільки компенсуючо"
го, скільки стимулюючого характеру є найважливі"
шим напрямом модернізації економіки регіону. Роз"
виток сільської промисловості може бути одним з
імпульсів, який налагоджує кожен регіон на пошук
власної перспективної економічної моделі, при цьо"
му важливу роль повинні зіграти органи місцевого
самоврядування, які повинні стати провідниками цієї
економічної політики.
Але для раціонального використання переваг
розвитку сільської промисловості необхідно раціо"
нальне використання та інших ресурсів. Це особли"
во важливо для депресивних територій.
Література:
1. Аграрний сектор: моделі управління / [Мака"
ренко П.М., Васильєва Н.К., Довбиш Г.В., Макарен"
ко А.П., Макаренко Ю.П.]; під ред. П.М. Макаренко.
— Суми: Довкілля, 2006. — 438 с.
2. Купалова Г.І. Роль малого підприємництва у за"
безпеченні зайнятості сільського населення / Г.І. Ку"
палова // Соціально"економічні проблеми розвит"
ку українського села і сільських територій: 7 річні
збори Всеукр. конгр. вчен. економістів"аграрників,
Київ, 9—10 листоп. 2005 р. / Редкол.: П.Т. Саблук
та ін. — К.: ННЦ ІАЕ, 2005. — С. 494—500.
3. Литвин Ю.О. Сільська територія як соціально"
економічна система / Ю.О. Литвин // Економіка та
держава. — 2012. — № 11. — С. 86—89.
References:
1. Makarenko, P.M. (2006), Ahrarnyj sektor: modeli
upravlinnia [The agricultural sector: management
model], Dovkillia, Sumy, Ukraine.
2. Kupalova, G.I. (2005), "The role of small businesses
in providing rural employment", Sotsial'no"ekonomichni
problemy rozvytku ukrains'koho sela i sil's'kykh terytorij:
7 richni zbory Vseukr. konhr. vchen. ekonomistiv"
ahrarnykiv, Kyiv, 9—10 lystop. 2005 r. [Social and econo"
mic problems of development of Ukrainian villages and
rural areas: 7 annual meeting of All"Ukrainian. congress of
scientists. agricultural economists], 9—10 Nov., NNTs
IAE, Kyiv, Ukraine, pp. 494—500.
3. Litvin, Y.A. (2012), "Rural area as a socio"
economic system", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp.
86—89.
Стаття надійшла до редакції 08.10.2015 р.

125

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 330.322.01

А. В. Дергач,
аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики,
Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ ПРИЙНЯТТЯ
ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ
МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ
A. Dergach,
graduate student of the Department of National Economy and Economic Policy,
National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE THEORETICAL BASIS OF THE ACCEPTANCE OF EFFECTIVE DECISIONS
ARE IN ADMINISTRATION MIGRATORY PROCESSES
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з пріоритетних завдань розвитку збалансованої
державної, включаючи й міграційну, політики України є
формування і прийняття ефективних управлінських рішень.
Це завдання за ієрархією належить до найвищого рівня. Для
його виконання особливої актуальності набуває розроблен"
ня заходів, спрямованих на формування дієвих механізмів
реалізації пріоритетів системи державної влади і держав"
ного управління. Серед таких пріоритетів слід зазначити
вдосконалення процедур підготовки управлінських рішень,
посилення державної підтримки реалізації управлінських
рішень, удосконалення політики інтеграції науки управлін"
ня та мистецтва управління, формування мотиваційного ме"
ханізму та механізму відповідальності (майнової, адмініст"
ративної, кримінальної) за неефективні управлінські рішен"
ня.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчує, що
міграційна політика у різних аспектах (безпековий, політич"
ний, етнополітичний, економіко"фінансовий, соціальний
тощо) є об'єктом дослідження багатьох учених. Проведе"
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ний аналіз публікацій та наукових досліджень, присвячених
питанням сучасних міграційних процесів як вітчизняних, так
і зарубіжних вчених та фахівців свідчить про комплексний
(синтетичний) характер даної проблеми, оскільки її різні
аспекти вивчаються в роботах економістів, демографів, пра"
вознавців, філософів, соціологів, політологів, психологів та
представників інших наук.
Оцінюючи в цілому ступінь розробленості зазначеної
управлінської проблеми, слід сказати, що дослідження пи"
тань внутрішньої і міжнародної міграції, є предметом нау"
кових студій як зарубіжних (Г. Вітковська, Ж.Зайончковсь"
ка, Г. Глущенко, Г. Гончаренко, Г. Гриценко, С. Рязанцев,
А. Топілін та інші), так і вітчизняних дослідників (А. Гайдуць"
кий, А. Загробська, Е. Лібанова, О. Малиновська, Г. Манцу"
ров, В. Новік, М. Романюк, С. Пирожков, О. Піскун, О. По"
зняк, О. Хомра, С. Чехович тощо).
Разом з тим, не можна не визнати, що теоретичні пи"
тання удосконалення механізмів щодо прийняття ефектив"
них рішень у державному управлінні міграційними процеса"
ми в умовах змін, залишаються малодослідженими.

Інвестиції: практика та досвід № 21/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення теоретичних підстав для прий"
няття ефективних управлінських рішень та уточнення змісту
і сутнісних характеристик міграційного процесу в умовах
посилення глобалізації світового господарства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління завжди здійснюється з метою досягнення
певних цілей, а реалізація цілей будь"якого організаційно"
го формування забезпечується шляхом прийняття і виконан"
ня численних рішень.
Вироблення рішення — це творчий процес вибору однієї
або декількох альтернатив із множини можливих варіантів
дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей. Воно є
процесом, який реалізується суб'єктом управління та виз"
начає дії, спрямовані на досягнення наперед визначеної цілі
в певній фактичній чи запроектованій ситуації.
Вироблення управлінського рішення — творча, вольо"
ва дія суб'єкта управління на основі знання об'єктивних за"
конів функціонування керованої системи й аналізу інфор"
мації про це, яка полягає у виборі цілі, програми і способів
діяльності з її досягнення або у зміні цілі. У широкому зна"
ченні управлінське рішення розглядається як акт реалізації
влади з вибором способу дій у конкретній ситуації, що ста"
новить основу процесу управління.
Головною особливістю управлінських рішень є те, що
їх приймають для забезпечення безперебійного функціону"
вання об'єкта управління. Тому призначення, принципи та
методи підготовки й прийняття управлінських рішень, вимоги
до них, їхній зміст принципово відрізняються від рішень
іншого характеру.
Потреба в прийнятті рішення виникає у зв'язку із зовні"
шніми обставинами (припис вищестоящого органу управлі"
ння, координація і регулювання відносин з іншими органа"
ми управління) і внутрішніми (відхилення від заданих пара"
метрів діяльності, виникнення резервів, порушення дисцип"
ліни, заохочення працівників тощо). Рішення є відповідною
реакцією на внутрішні й зовнішні впливи. Вони спрямовані
на розв'язання проблем і максимальне наближення до за"
даної цілі.
Теорією управлінських рішень сформульовано основні
поняття щодо характеристики таких рішень, обгрунтовано
теоретичні положення, методологію й організацію підго"
товки та прийняття рішень. Управлінські рішення не мож"
на розглядати як довільну дію. Передумовою підготовки
та прийняття управлінського рішення завжди є наявність
проблеми, тобто встановлення невідповідності між фактич"
ним і бажаним станом діяльності виробничого, комерцій"
ного чи іншого об'єкта, невідповідності, яка перешкоджає
ефективному функціонуванню, а також розвитку об'єкта.
Потреба в прийнятті рішення постає тоді, коли є кілька
можливих варіантів, з яких треба вибрати найприйнятні"
ший. Вибір відповідного варіанта рішення здійснюється з
урахуванням системи критеріїв та з дотриманням зазда"
легідь установленого порядку на базі науково обгрунто"
ваних принципів.
Для підготовки та прийняття ефективного управлінсь"
кого рішення необхідно своєчасно одержати вичерпну
інформацію про внутрішні й зовнішні умови діяльності
об'єкта управління. Оскільки комплекс цих умов практич"
но ніколи не буває однаковим, зміст конкретних рішень
навіть за управління тим самим об'єктом, як правило, буває
різним. Проте загальні принципи та вимоги до рішень мо"
жуть і мусять бути незмінними протягом певного часу (як
правило, до зміни конкретних економічних умов).
Важлива роль належить якості рішення, яка виражаєть"
ся через його економічність та своєчасність. Економічність
рішення характеризується ефективністю використання за"
лучених в обіг трудових, матеріальних, фінансових та інших

ресурсів виробництва, а своєчасність — співвідношенням
між часом виникнення проблеми та часом прийняття рішен"
ня. Якість управлінського рішення визначає кінцеві резуль"
тати управління [4, c. 291].
За значущістю та часовими параметрами управлінські
рішення поділяються на поточні, які приймають для вирішен"
ня проблем, що виникають безпосередньо в процесі вироб"
ництва, і стратегічні, котрі мають на меті вирішення перс"
пективних проблем.
Управлінське рішення — це творчий процес мислення
суб'єкта управління, в результаті якого визначається, які
заходи треба здійснити в даній фактичній виробничій ситу"
ації або в ситуації, що передбачається, для розв'язання пев"
ної проблеми й одержання бажаного результату.
У спеціальній літературі з теорії управління можна знай"
ти різне трактування поняття "управлінське рішення": його
визначають або як соціальний акт, або як частину управлі"
нського процесу, або як засіб впливу управлінської системи
на ту, якою управляють. Отже, однозначного поняття управ"
лінського рішення ще не сформульовано [2, c. 28—30; 3, c.
19; 65, c. 57].
Підготовка та прийняття управлінського рішення є не
тільки органічною частиною процесу управління, а й голов"
ним етапом циклу управління. Тому, якщо сутність управлі"
ння розглядати як цілеспрямований вплив суб'єкта управлі"
ння на об'єкт, яким управляють, то під сутністю управлінсь"
кого рішення слід розуміти обгрунтування й формування
змісту цього впливу.
Управлінське рішення — це, власне, відповіді на за"
питання, в які строки, з витратою яких сил і коштів, в якому
порядку, за якого розподілу обов'язків, прав і відповідаль"
ності, за якої організації контролю, з якими результатами
має здійснюватися управлінський вплив.
Характеристика сутності управлінського рішення дає
можливість повніше уявити собі його роль і місце в процесі
управління не тільки в масштабі окремого виробничого об"
'єкта, а й на вищих рівнях — на рівні регіону, галузі та еко"
номіки країни в цілому. Значення науково обгрунтованих
управлінських рішень як засобу, що забезпечує ефективне
функціонування й розвиток виробничих об'єктів, досягнен"
ня поточних і перспективних цілей на всіх рівнях управлін"
ня, важко переоцінити.
У процесі розробки та прийняття управлінських рішень
слід ураховувати також необхідність дотримання загальних
принципів управління. Найважливіші з них такі:
1. Оптимальний розподіл функціональних обов'язків
працівників апарату управління.
2. Раціональне делегування повноважень і відповідаль"
ності.
3. Єдиноначальність та колегіальність управління.
4. Конкретність та індивідуальність відповідальності.
5. Оперативність керівництва.
6. Ефективність управління.
7. Науковий характер управління [8, c. 67—70].
Слід особливо наголосити на оперативності керівницт"
ва за сучасних умов. Економічний аналіз діяльності підприє"
мства народжувався як аналіз офіційної звітності, причому
починався він з аналізу балансу підприємства. Результатом
такого аналізу була аналітична записка. У міру зростання
обсягів виробництва і прискорення динаміки всіх суспіль"
них процесів усе більше зростала потреба в оперативних
рішеннях.
Відповідно до загальних принципів управління управ"
лінське рішення має відповідати певним вимогам, а саме
бути:
— науково обгрунтованим, тобто формуватися з ура"
хуванням об'єктивних закономірностей — тих технологіч"
них, економічних, організаційних особливостей об'єкта,
вплив на діяльність якого справлятиме рішення;
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— цілеспрямованим, тобто точно відповідати цілям, які
поставлені перед об'єктом управління або перед його окре"
мим підрозділом;
— кількісно та якісно визначеним, тобто обов'язково
містити конкретні кількісні показники і математичні розра"
хунки Щодо результатів здійснення рішення, а також деталь"
ний якісний опис тих його аспектів, які не можуть бути вира"
жені кількісно;
— правомірним, тобто не суперечити чинним законам,
відомчим наказам, нормам, стандартам, інструкціям та
іншим нормативним документам;
— оптимальним, тобто забезпечувати такий варіант
рішення, який би відповідав економічному критерію ефек"
тивності — одержанню максимальних результатів з наймен"
шими витратами за дотримання всіх інших аспектів управл"
інського процесу;
— своєчасним, тобто вкладатися в заздалегідь визначені
строки підготовки, доведення рішень до конкретних вико"
навців та контролю їх виконання;
— комплексним, тобто враховувати всі аспекти уп"
равління;
— гнучким, тобто негайно реагувати на зміни ко"
н'юнктури, економічного оточення;
— повністю оформленим, тобто містити вичерпні виз"
начення конкретних способів здійснення завдання, по"
трібних ресурсів, строків виконання, складу виконавців, по"
рядку їхньої взаємодії, правомірності документів [5, c. 11—
13].
Дотримання всіх вимог, які ставляться до управлінсь"
ких рішень, є необхідним для забезпечення їхньої конкрет"
ності, належної інформативності, а також для чіткого роз"
поділу обов'язків щодо їх виконання. Якщо управлінське
рішення відповідає вимогам, тоді забезпечується можливість
його виконання та здійснення цілей управління об'єктом.
В основі процесу міграції лежить ряд об'єктивних фак"
торів, серед яких важливе місце займає зростаюче, під впли"
вом науково"технічної революції, поглиблення міжнародно"
го поділу праці, яке засноване на міжнародній спеціалізації
та кооперуванні виробництва, що збільшує рухливість капі"
талу, технологій, інформації, а також впливає на динаміку
створення міжнародних форм виробництва на підприєм"
ствах, розташованих в різних країнах світу.
Регулювання та контроль міграційних процесів, розроб"
ка ефективних практичних рекомендацій, прийняття конк"
ретних управлінських рішень неможливе без повноцінної
наукової експертизи. Управління повинне грунтуватися на
знанні внутрішніх закономірностей, що визначають генезу,
становлення і динаміку розвитку міграційних процесів.
Сучасна Україна не залишається осторонь від цього за"
гальносвітового процесу. Демократичні зміни і політика
відкритого суспільства істотним чином вплинули на
збільшення зовнішнього міграційного обороту країни, пе"
ретворивши її на активного учасника міжнародного ринку
робочої сили. Відсутність необхідного досвіду диктувало
необхідність вивчення реалій світової міграції та знаходжен"
ня наукових пояснень її закономірностей.
Хоча вітчизняною наукою накопичено певний досвід
вивчення міграцій, більша частина його надбань не була ви"
користана (застосовна) сформованими державними струк"
турами.
Істотно еволюціонують і соціальні механізми міграції.
Якщо на початку і в середині минулого сторіччя переселен"
ня людей з країни в країну значною мірою визначалися їх
індивідуальної мотивацією пошуку кращих умов життя і ви"
мірювалися сотнями тисяч мігрантів, то в останні десятиліття
міграція стала одним з проявів глобалізації: являє собою
багатомільйонні переміщення робочої сили, політичних, ет"
нічних, екологічних та інших переселенців і біженців, бага"
томільярдні потоки міграції фінансового капіталу.
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Формаційні зміни економічних основ розвитку су"
спільства, перехід до ринкової моделі економіки спровоку"
вав інтенсивний розвиток раніше нехарактерних видів
міграції — тимчасової трудової, комерційної (човникової),
вільної імміграції та еміграції, а також незаконної і кримі"
нальної міграції.
Ефективне управління міграційними процесами актуаль"
не у зв'язку з їх впливом на безпекову ситуацію в Україні, на
політичну, соціальну, економічну, етнополітичну, культурно"
ментальну ситуацію.
Складність управління міграційним процесами обумов"
лена величезною кількістю надуманих догм і стереотипів,
які, як правило, нічого дотичного не мають до справи ефек"
тивного управління державою.
Державне управління міграціями як соціально"еконо"
мічним процесом має, на наш погляд, ряд особливостей,
оскільки тут може мати місце розбіжність цілей і завдань
держави і особистісних інтересів та установок. Тобто, уп"
равління передбачає не лише знання конкретної економіч"
ної або політичної ситуації, а й знання всієї гами інтересів
людей, уміння своєчасно адаптувати ті чи інші теоретико"
світоглядні уявлення до мінливої ситуації, підпорядковую"
чи індивідуальні егоїстичні настрої (установки) сталим істо"
ричним, культурним та духовним традиціям.
Міграційні процеси та їх наслідки впливають на весь
спектр міждержавних відносин між країнами західної і
східної півкуль, потребуючи осмислення змін геополітичної
ситуації, що формується в сучасних умовах. Тому міграцій"
на політика є складовою частиною зовнішньої і внутрішньої
політики України, а її реалізація — одним із пріоритетних
завдань держави.
У зв'язку з цим особливо актуальним видається критич"
ний аналіз нормативно"правової бази з питань міграції країн
Європейської Співдружності і України, тим більше що ос"
тання зіткнулася з проблемою формування міграційного
законодавства, адекватного новим умовам і відповідного
нормам міжнародного права, що забезпечує гармонійне
включення українського простору в систему міжнародних
міграцій.
На нинішньому етапі (2015 р.) заходи, що приймаються
для регулювання міграційних процесів на різних рівнях дер"
жавного управління, часто не приносять належного резуль"
тату, оскільки проводяться без серйозних концептуальних
розробок, без комплексного врахування всіх чинників,
задіяних у цій сфері. Звідси об'єктивна потреба постійно"
го моніторингу міграційної ситуації, узагальнення резуль"
татів і коригування діяльності державних органів та гро"
мадських об'єднань. Вивчення світового та вітчизняного
досвіду регулювання міграції, виявлення умов, тенденцій та
суперечностей розвитку міграційної ситуації, чинників її оп"
тимізації має особливий політичний, ідеологічний, науковий
і практичний інтерес для успішної реалізації міграційної по"
літики сучасної України, для стабілізації етнополітичної си"
туації у трансграничному регіоні.
У сучасних умовах не зовсім сприятлива ситуація спос"
терігається і у внутрішній міграції. У ній домінує тенденція
відтоку населення із східних областей, Криму в центральні і
західні області України, в країни ЄС та Російської Федерації.
В інтересах українського суспільства, тобто для досягнен"
ня економічного і соціального прогресу в країні, бажано
цілеспрямовано здійснювати перерозподіл працездатних
українців з місцевостей, що характеризуються відносним
надлишком трудових ресурсів і високою щільністю населен"
ня, в малозаселені регіони і поселення з метою подолання в
них економічної депресії та попередження соціальної дег"
радації.
Недостатнє наукове осмислення впливу міграційних
процесів на українське суспільство, а також вади в ад"
міністративному та соціальному управлінні ними вкупі з
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іншими обставинами обумовлює ряд несприятливих
наслідків.
Однак значною мірою міграційні процеси в Україні но"
сять стихійний характер з непередбачуваними наслідками.
Наявність, з одного боку, значної маси зовнішніх мігрантів
не сприяє вирішенню певних проблем, скажімо, у машино"
будуванні чи сільському господарстві, а, з іншого боку,
мігранти поглиблюють проблеми "тіньової" економіки, без"
робіття, соціальної напруженості, відтоку грошей за кордон,
етнічних конфліктів тощо.
До того ж Україна явно програє в міжнародній конку"
ренції з іншими розвиненими країнами у справі залучення і
використання кваліфікованих трудових ресурсів. У мігра"
ційних процесах теж спостерігаються несприятливі якісні
зміни, що виражаються, в так званому "витоку умів" за кор"
дон. Виїзд з нашої країни вчених і фахівців високої кваліф"
ікації на постійне місце проживання до США, Канади, країн
Східної і Західної Європи і навіть до РФ та інших держав
сприяє посиленню загроз економічній та науково"технічній
безпеці України.
ВИСНОВКИ
Визначаючи міграцію як складний процес, значення
комплексного вивчення та ефективного регулювання якого
в умовах посилення процесів світової глобалізації приско"
рено зростає, а плата за позитивне прийняття управлінсько"
го рішення непомірно збільшується.
Необхідність переходу від моделі управління міграцією,
заснованою на соціальній допомозі, експлуатації наданих
соціальних пільг інших країн до моделі управління мігра"
цією, що грунтується на самостійному вирішенні власних
проблем, у тому числі проблем компенсації іммігрантами
соціальних пільг, автоматично одержуваних у країнах, що
приймають їх, стає очевидною.
Потрібно розробити і впровадити програму ("на уперед"
ження") формування міжнародних міграційних потоків на
прозорих і обгрунтованих засадах, основу основ якої ста"
новить поступова відмова від підтримки мігрантів"утриманців
і перехід до стимулювання потоків економічно незалежних
мігрантів, що міняють країни постійного проживання не з
міркувань особистої вигоди, а з інших, переважно об'єктив"
но обумовлених мотивів, які є вигідним як країнам"донорам,
так і країнам, які приймають мігрантів.
Таку програму як складову управління міграційними
процесами ми вважаємо ефективною, а механізм реалізації
— компенсаційним, що забезпечує перспективи розвитку
міграційних процесів на розширеній основі, а методи її роз"
робки та ведення — комплексними, що припускають спільне
вивчення всіх складових міграції і насамперед основополож"
них складових — міграції населення, робочої сили і капіта"
лу.
Залишається актуально важливим формування в Ук"
раїні ефективних механізмів державного впливу на мігра"
ційну ситуацію відповідно до її перехідного стану. Пока"
зано, що в умовах перехідного суспільства, коли існує ве"
лика невизначеність інститутів і цінностей, позитивний
розвиток міграційної ситуації в цілому, а тим більше стри"
мання відтоку інтелектуального ресурсу та залучення в
країну освічених і професійно кваліфікованих мігрантів
вельми складно. Крім цього, кризові умови функціонуван"
ня українського суспільства (територіальні анексії, воєнні
дії, газові, продуктові війни, спроквола реалізація рефор"
маційних програм), що обумовлюють його анемію (пору"
шення нормативного регулювання через хиткість норм і
небажання громадян їх виконувати) утруднене соціальне
сприйняття розробки сучасних механізмів державного
управління з критичною їх адаптацією до потреб ЄС. Це
пов'язано зі значним ступенем розходження між норма"
ми, ролями, статусами, цінностями та інституційними по"

рядками, які є найважливішими соціальними регулятора"
ми життєдіяльності.
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REGULATORY SUPPORT OF THE STATE FINANCIAL POLICY BEHIND CRITERION OF HUMAN
DEVELOPMENT
Забезпечення державної фінансової політики повинно бути врегульоване правовими норма
ми. Держава за допомогою правових норм впливає на відносини з використання, розподілу,
перерозподілу фінансових ресурсів. Нормативно правовимиактами визначається відпові
дальність за порушення встановленого державою порядку реалізації державної фінансової по
літики.
У статті проаналізовано Конституцію України, в частині здійснення державної фінансової по
літики, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, щорічні закони про державний
бюджет; нормативноправові акти Кабінету Міністрів України, спрямовані на реалізацію фінан
сової політики. Також у статті досліджено закони: "Про Кабінет Міністрів України", "Про націо
нальний банк України", "про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в
Україні", "Про центральні органи виконавчої влади", "про Рахункову палату України", "Про дер
жавну контрольноревізійну службу в Україні". Визначено місце державної фінансової політи
ки у нормативноправововому полі нашої держави.
Providing state financial policy should be regulated by legal norms. State by means of law affects
the relationship with the use, distribution, redistribution of financial resources. Normativelegal acts
determined liability for violation of the order of the state government financial policy.
In the article the Constitution of Ukraine, as part of state financial policy, the Tax Code of Ukraine,
the Budget Code of Ukraine, the annual state budget law; regulations of the Cabinet of Ministers of
Ukraine to implement financial policies. Also in the article the law "On the Cabinet of Ministers of
Ukraine" and "On the National Bank of Ukraine", "On local state administrations", "On local
government in Ukraine", "On Central Executive Bodies", "On the Accounting Chamber of Ukraine"
"On State Control and Revision Service of Ukraine." The place of state financial policy in the field of
legal and juristic our country.
Ключові слова: нормативно'правове забезпечення, державна фінансова політика, Конституція Украї'
ни, державний бюджет, свобода громадянина, право громадянина.
Key words: regulatory support, government financial policy, the Constitution of Ukraine, the state budget, the
freedom of the citizen, the citizen's right.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поширеність фінансових відносин та їх особлива зна"
чимість для життя держави й органів місцевого самовря"
дування обумовлюють різноманітність видів джерел
фінансового права. Нормотворча діяльність здійснюєть"
ся на принципах визнання людини найвищою соціальною
цінністю, верховенства права, демократизму, врахуван"
ня громадської думки, наукової обгрунтованості нормот"
ворчих рішень.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Ю.М.Тодика у своїй монографії "Тлумачення Консти"
туції і законів України: теорія та практика" було здійсне"
но аналіз Конституції України та окремих законів. Нау"
ковець виділив Конституцію України основним джерелом
національної правової системи. В.Я.Тацій окреслив про"
блеми становлення та розробки сучасного конституціа"
лізму в Україні.

Інвестиції: практика та досвід № 21/2015

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Попри наявні досягнення науковців у дослідженні
даної проблематики актуальним залишається проведен"
ня комплексного аналізу нормативно"правового забез"
печення державної фінансової політики за чинником
людського розвитку.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз нормативно"правових актів, які
забезпечують регулювання відносин у сфері забезпечен"
ня державної фінансової політики.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Найпоширенішою юридичною формою регулювання
фінансових відносин є нормативно"правові акти. Впер"
ше визначення цього поняття було дано в акті Міністер"
ства юстиції України від 25 листопада 2002 р. "Порядок
проведення державної реєстрації нормативно"правових
актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до
Єдиного державного реєстру нормативно"правових
актів", затверджений наказом Міністерства юстиції Ук"
раїни 25 листопада 2002 р. № 915/7203.
Виходячи із офіційного тлумачення, нормативно"пра"
вовий акт, що регулює відносини у сфері фінансової пол"
ітики — це офіційний письмовий документ, прийнятий або
виданий уповноваженим на це органом у визначеній за"
конодавством формі за встановленою процедурою, який
спрямовано на регулювання відносин, пов'язаних з фінан"
совою політикою і містить нормативні приписи (має не
персоніфікований характер, розрахований на багатора"
зове застосування, а також його дія не вичерпується од"
норазовим виконанням).
Право на видання нормативно"правових актів у будь"
якій галузі діяльності держави, їх назва і порядок прий"
няття завжди визначаються Конституцією і чинним зако"
нодавством.
Нормативно"правовими актами, що регулюють дер"
жавну фінансову політику в Україні, є: Конституція Ук"
раїни; Податковий кодекс України; Бюджетний кодекс
України; щорічні закони про державний бюджет; інші за"
кони, які регулюють фінансову політику держави; нор"
мативно"правові акти Кабінету Міністрів України спрямо"
вані на реалізацію фінансової політики; нормативно"пра"
вові акти центральних органів виконавчої влади, що сто"
суються фінансової діяльності; акти органів місцевих рад
та місцевих державних адміністрацій.
Серед правових актів, що регулюють фінансові відно"
сини у будь"якій державі, Конституція займає особливе
місце. Як слушно зауважує Ю.М. Тодика, що Конституція
є винятковим нормативно"правовим актом держави й сус"
пільства, основним законом, основним джерелом націо"
нальної правової системи, а тому вона займає особливе
місце як у системі джерел фінансового права, так і всіх
інших галузей права [1, с. 174]. Отже, саме Конституції
України, яка є Основним Законом держави, підгрунтям
її правової й політичної систем, належить особливе, виз"
начальне місце в усіх сферах життєдіяльності країни.
Конституція України як основний нормативно"право"
вий акт у сфері фінансової політики держави та місцево"
го самоврядування займає верховне місце в системі дже"
рел фінансового права. Це обумовлюється її установчим
характером та прямою дією її норм (ст. 8). Вона регулює
найбільш значущі, фундаментальні суспільні відносини.
Застосування конституційних положень можливо без
додаткової їх регламентації в інших законах. При цьому,
як зазначають Ю.М.Тодика і В.Я.Тацій, положення статі

Конституції про пряму дію конституційних норм не відки"
дає, а вимагає грунтовного забезпечення нормативного
регулювання суспільних відносин поточним законодав"
ством [2, с. 7]. Це характеризує її місце в ієрархії норма"
тивно"правових актів, чинних в Україні, та означає, що
вона має верховенство над усіма іншими законами, що
всі норми й інститути поточного законодавства, і фінан"
сового зокрема, не повинні суперечити її положенням.
Конституція України [4] визначає принципи, які є ос"
новою змісту фінансової діяльності держави та органів
місцевого самоврядування, відображають характер кон"
ституційного регулювання фінансових відносин та мають
базове значення для фінансового права в цілому. Зок"
рема, це такі принципи: верховенство права (ст. 8),
гласність (ст. 57), законність (ст. ст. 6 ,8 ,19, 113, 117,
118), пріоритет прав і свобод людини й громадянина (ст.
3), відповідальність держави за свою діяльність (ст. 3),
принцип розподілу компетенції у фінансовій сфері між
представницькими та виконавчими органами, що випли"
ває з принципу розподілу влади (ст. 6); та ін. Ці принципи
не можуть бути порушені при здійснені фінансової діяль"
ності.
Також Конституція України [4] встановлює компетен"
цію певних державних органів у галузі фінансової пол"
ітики та закріплює права й обов'язки громадян у фінан"
совій сфері. Наприклад, до повноважень Верховної Ради
України віднесено (ст. 85): затвердження Державного
бюджету України та внесення змін до нього; контроль за
виконанням Державного бюджету України та прийняття
рішення щодо звіту про його виконання; затвердження
рішень про надання Україною позик й економічної допо"
моги іноземним державам та міжнародним організаціям,
а також про одержання Україною від іноземних держав,
банків і міжнародних фінансових організацій позик, не"
передбачених Державним бюджетом України, здійснен"
ня контролю за їх використанням; та ін. Кабінет Міністрів
України згідно зі ст. 116 забезпечує проведення фінан"
сової, цінової, інвестиційної та податкової політики; роз"
робляє проект закону про Державний бюджет України і
забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою
України Державного бюджету України, подає Верховній
Раді України звіт про виконання Державного бюджету.
До конституційного обов'язку кожного громадянина
сплачувати податки й збори в порядку і розмірах, уста"
новлених законом, і щорічно подавати до податкових
інспекцій за місцем проживання декларації про свій май"
новий стан та доходи за минулий рік (ст. 67).
Треба вказати, що не всі фінансово"правові норми
відповідають Конституції України. Про це свідчать чис"
ленні рішення Конституційного Суду України щодо виз"
нання певних норм фінансового (податкового) права та"
кими, що не відповідають чинній Конституції України [4].
А отже, процес удосконалення фінансового законодав"
ства триває дотепер.
Сучасний стан фінансового законодавства свідчить
про те, що дотепер при підготовці та прийнятті фінансо"
во"правових актів недостатньо враховуються положен"
ня Конституції, нерідко конституційні принципи і норми
оцінюються і трактуються помилково, продовжується
практика невиконання ряду конституційних норм. Як заз"
начає П.С.Пацурківський, сучасне позитивне фінансове
право є недостатньо ефективним, оскільки в ньому відбу"
вається підміна правовідносин владовідносинами, що су"
перечить Основному Закону і, відповідно, знижує нор"
мативний потенціал Конституції у сфері регулювання
фінансового права. Такий стан вимагає проведення
"справжньої юридичної революції у фінансовому праві,
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пошуку і знаходження нового фінансового права", яке б
відповідало конституційним вимогам, зокрема принципу
формальної рівності суб'єктів фінансових правовідносин
[6].
Усвідомлення ролі Конституції у процесі регулюван"
ня фінансового права можливе тільки через процес "про"
никнення" її нормативного потенціалу в галузеве фінан"
сове законодавство, його трансформації та підпорядку"
вання фундаментальним конституційним вимогам. Мова
йде про механізм приведення норм та інститутів фінан"
сового права у відповідність із Конституцією [4], що пред"
ставляє собою процес конституціоналізації фінансового
права, що в кінцевому результаті, полягає в забезпеченні
гармонійної взаємодії норм конституційного та фінансо"
вого права при безумовному пріоритеті перших над дру"
гими, а також вироблення конституційно"правової мето"
дології оптимізації фінансової системи держави.
Існує два аспекти, що конституційно характеризують
фінансове право. З одного боку, відсутність чітких ра"
мок у сфері регулювання фінансового права, а з іншого
— необхідність з особливою увагою досліджувати і зас"
тосовувати кожне конституційне положення, враховую"
чи всі конституційні принципи, що можуть стосуватися ре"
гулювання відносин з приводу фінансового права.
Конституційному Суду України як органу конституц"
ійної юрисдикції властиві специфічні повноваження по
трансформації загальних конституційних положень, а по
суті, перенесення загальнолюдських конституційних
цінностей на рівень фінансового права. Розгляд рішень
Конституційного Суду України як засобу конституціона"
лізації фінансового права, дає змогу розкрити їх склад"
ну, подвійну правову природу. Так, з одного боку, ці
рішення являються джерелом конституційного права,
оскільки відбувається з'ясування та правильного тракту"
вання змісту Конституції і на цій основі визнання консти"
туційним або неконституційним правового акта з фінан"
сових питань. З іншого боку, вони є одночасно джере"
лом фінансового права, оскільки об'єктом дослідження
виступають саме фінансово"правові акти, їх зміст та
відповідність Конституції.
Отже, рішення органу конституційного контролю ви"
ступають засобом взаємопроникнення конституційних
норм і норм галузі фінансового права, створюють їх нор"
мативну єдність, забезпечують перехрещення конститу"
ційних і фінансових правовідносин. Саме в цьому аспекті
Конституційний Суд України трансформував загальні кон"
ституційні норми, які прямо не регулюють фінансові пра"
вовідносини, і застосував їх у фінансовій сфері.
Таким чином, Конституція України [4] не тільки фор"
мулює відправні витоки щодо змісту джерел фінансово"
го права, а й займає провідне місце в системі його дже"
рел та відіграє основоположну роль в урегулювання
відносин, що виникають у сфері фінансової діяльності
держави та місцевого самоврядування.
Закон є основним правовим актом, що видається Вер"
ховною Радою України. У правовій державі підвищуєть"
ся роль закону як головного регулятора фінансових
відносин. Закон регулює найбільш важливі відносини в
державі та суспільстві.
Виключно законами України (ч. 1 ст. 92 Конституції
України [4]) встановлюються: Державний бюджет Украї"
ни і бюджетна система України; система оподаткування,
податки і збори; засади створення і функціонування
фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного
ринків; статус національної валюти, а також статус іно"
земних валют на території України; порядок утворен"
ня і погашення державного внутрішнього і зовнішнього
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боргу; порядок випуску та обігу державних цінних па"
перів, їх види і типи.
Ці закони, які регулюють майже всі складові фінан"
сової політики, мають найвищу юридичну силу після Кон"
ституції серед інших правових актів. Верховенство фінан"
сового закону означає його нормативну орієнтацію і обо"
в'язковість для інших фінансових актів, можливість "їх
відміни, зміни, визначення недійсними. Як правило, за"
кон відзначається стабільним характером і тривалим існу"
ванням. Але закони, які регулюють фінансові відносини
в умовах перехідного до ринку періоду, не можуть існу"
вати довго. Виражаючи економічні і соціальні інтереси,
фінансові закони змінюються дуже часто. Оскільки за"
кон посідає провідне місце в правовій системі, його зміна
викликає зміну інших правових актів.
Серед законів, які регулюють фінансові відносини,
особливе місце відведено щорічному закону про держав"
ний бюджет. Виключно Законом про Державний бюджет
України визначаються будь"які видатки держави на за"
гальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування
цих видатків. Ст. 96 Конституції [4] встановила, що Дер"
жавний бюджет затверджується щорічно Верховною Ра"
дою України на період з 1 січня до 31 грудня.
Особливу роль серед джерел фінансового права
відіграє Бюджетний кодекс України, нова редакція, яко"
го почала діяти з 01.01.2011 р. Бюджетним кодексом Ук"
раїни [13] визначаються правові засади функціонування
бюджетної системи України, її принципи, основи бюджет"
ного процесу і міжбюджетних відносин та відпові"
дальність за порушення бюджетного законодавства.
Усе фінансове законодавство мобільне, а особливо
бюджетне і податкове, що утруднює користування ним.
Тому прийняття кодексів з фінансових питань вітають як
практики, так і науковці. Після ухвалення Бюджетного ко"
дексу [13], який вирішує кардинальні питання бюджет"
них відносин, Кабінет Міністрів України повинен привес"
ти у відповідність до Бюджетного кодексу всі свої нор"
мативно"правові акти, які не відповідають його нормам,
тобто йде планомірний процес вдосконалення бюджет"
ного законодавства.
Іншим дуже важливим кодифікованим актом став
прийнятий 02.12.2010 р. Верховною Радою України По"
датковий кодекс України [21]. Податковий кодекс Ук"
раїни регулює відносини, що виникають у сфері справ"
ляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний
перелік податків та зборів, що справляються в Україні,
та порядок їх адміністрування, платників податків та
зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюю"
чих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб
під час здійснення податкового контролю, а також
відповідальність за порушення податкового законодав"
ства.
Важливе місце серед нормативно"правових актів, які
регулюють фінансову політику займають, закони, які виз"
начають повноваження органів, які здійснюють фінансо"
ву політику. До них відносять такі закони: "Про Кабінет
Міністрів України" [7], "Про Національний банк України"
[10], "Про місцеві державні адміністрації" [8], "Про
мiсцеве самоврядування в Українi" [9], "Про центральні
органи виконавчої влади" [11], "Про Рахункову палату"
[26], "Про державну контрольно"ревiзiйну службу в Ук"
раїні" [27] та ін.
Іншими законами у сфері здійснення фінансової полі"
тики є: "Про міжбюджетні відносини між районним бюд"
жетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ,
міст та їх об'єднань" [14], "Про державний внутрiшнiй
борг України" [15], Господарський кодекс України [20],
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Митний кодекс України [22], "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" [23],
"Про банки і банківську діяльність" [24], "Про платіжні
системи та переказ грошей в Україні" [25] та ін.
Нормативно"правові акти, приписи яких регулюють
фінансові відносини, приймаються у визначеній законо"
давством формі й за встановленою процедурою. Так,
Верховна Рада України відповідно до ч. II ст. 92 Консти"
туції України ухвалює закони по всіх видах фінансових
відносин. Президент України приймає Укази. Розповсюд"
женим у сфері фінансової політики нормативно"право"
вим актом є постанова, її видають Верховна Рада Украї"
ни, Кабінет Міністрів України, Правління Національного
банку України. До 21 травня 1993 р. Кабінету Міністрів
України було делеговано повноваження видавати декре"
ти (деякі з них чинні й на сьогодні). Президент України,
Кабінет Міністрів України та місцеві державні адмініст"
рації видають розпорядження.
Закон України "Про Національний банк України" [10]
надав право НБУ видавати нормативно"правові акти у
формі постанов Правління НБУ, інструкцій, положень і
правил, які затверджуються постановами Правління НБУ
(ст. 56).
Значне місце серед джерел фінансового права по"
сідають Укази Президента України з фінансових питань.
Наприклад, Указ Президента України "Про укріплення
фінансової дисципліни і недопущення правопорушень у
бюджетній сфері" від 25 грудня 2001 р. № 1251/2001.
Велике значення мають Укази Президента України, яки"
ми затверджуються акти, що визначають правовий ста"
тус фінансових установ. Наприклад, Указ Президента Ук"
раїни "Про Державне казначейство України" від 27 квітня
1995 р. № 335/95 та інші.
Конституція України [4] у ст. 116, де закріплюються
повноваження Президента України, не виділяє тих, які
стосуються регулювання фінансових відносин, хоча ука"
зи Президента України з економічних питань видавали"
ся не тільки протягом трьох років після набуття чинності
Конституцією України. Вважаємо, що акти Президента
України регулюють відносини, що є життєво важливими
для держави, для всіх громадян і посідають чільне місце
в системі правових актів після Конституції України і за"
конів. Президент України є гарантом державного суве"
ренітету, територіальної цілісності України, додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадяни"
на, йому надані широкі повноваження, тому акти, які ви"
даються ним, є загальнообов'язковими на всій території
України. Акти Президента України (укази І розпоряджен"
ня) повинні відповідати Конституції України і законам. В
основному Президент України видає укази щодо регу"
лювання тих фінансових відносин, що не врегульовані за"
конодавством.
Широкі повноваження Президента України в усіх
сферах життєдіяльності країни примушують його прий"
мати Укази для регулювання відносин в усіх сферах дер"
жавного і громадського життя. Президент України має
конституційне право:
1) накладати вето на прийняті Верховною Радою Ук"
раїни закони із наступним поверненням їх на повторний
розгляд Верховної Ради України;
2) скасовувати дію актів Кабінету Міністрів України.
Кабінет Міністрів України за статтею 113 Конституції
України визначається як вищий орган у системі органів
виконавчої влади, який у своїй діяльності керується Кон"
ституцією України, законами України, актами Президен"
та України. Акти Кабінету Міністрів України є правоутво"
рюючими у сфері фінансових відносин.

Актами Кабінету Міністрів України є постанови і роз"
порядження, які обов'язкові для виконання (ст. 117 Кон"
ституції України). Постанови, як правило, — норматив"
но"правові акти, вони відображують повноваження Каб"
інету Міністрів України в галузі фінансової сфери. Роз"
порядження — це ненормативні акти, що мають опера"
тивний характер. Конституція поклала на Кабінет
Міністрів України обов'язок розроблення проекту бюд"
жету і закону про державний бюджет. Під час складання
проекту Кабінет Міністрів видає акти, які визначають по"
рядок підготовки проекту бюджету, проекту Бюджетної
резолюції Верховної Ради України. Так, на початку 2004
року згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, Мінфін
спільно з Мінекономіки і європейської інтеграції, НБУ та
облдержадміністраціями повинні були підготувати попе"
редній прогноз макро"показників економічного і соціаль"
ного розвитку України на 2005 р. та наступні три роки з
детальним обгрунтуванням цих показників і довести його
до відповідних центральних органів виконавчої влади.
Серед актів, що регулюють фінансові відносини,
чільне місце посідають акти виконавчих органів щодо ке"
рівництва фінансами: Міністерства фінансів України, Дер"
жавної фіскальної служби, Державного казначейства,
Контрольно"ревізійного управління України, Національ"
ного банку України. Це положення, інструкції, методичні
вказівки.
Для цих актів характерно те, що вони приймаються
органами, що наділяються спеціальною компетенцією;
вони повинні повністю відповідати Конституції України,
законам і указам Президента та вмішувати конкретні при"
писи юридичним і фізичним особам в галузі фінансів.
Інструкції, правила, положення затверджуються
відповідним суб'єктом правотворчості і встановлюють
порядок застосування правил, закладених у законах. У
зв'язку з тим, що ці акти вмішують правові норми, їх слід
розглядати як невід'ємну складову частину тих норма"
тивно"правових актів, які були прийняті законодавцем.
Але, на жаль, доволі часто приписи актів, які затверджу"
ються органами державного управління, мають норми,
які значно відрізняються від норм закону.
До нормативно"правових актів, які регулюють і фінан"
сові відносини, належать акти державних цільових
фондів: наприклад, постановою Правління Пенсійного
фонду від 19 грудня 2003 р. № 21"1 затверджено "Інструк"
цію про порядок обчислення і сплати страхувальниками
та застрахованими особами внесків на загальнообов'яз"
кове державне пенсійне страхування до Пенсійного фон"
ду України". Ця Інструкція розроблена відповідно до За"
кону України "Про загальнообов'язкове державне пен"
сійне страхування" та Закону України "Про збір на обо"
в'язкове державне пенсійне страхування".
Самостійну групу джерел фінансового права створю"
ють рішення органів місцевих рад і органів місцевого са"
моврядування з фінансових питань. Вони всі мають за"
гальні особливості: територіальна обмеженість і са"
мостійність у прийнятті рішень, що стосуються місцевих
бюджетів, установлення місцевих податків і зборів (ст.ст.
142 і 143 Конституції України [4]). Рішення органів місце"
вого самоврядування є обов'язковими для юридичних
осіб, розташованих на цих територіях, і для посадових
осіб та громадян, що постійно або тимчасово прожива"
ють там.
Закони і підзаконні нормативно"правові акти у галузі
фінансів починають діяти із моменту, встановленого са"
мим актом. Закони і нормативно"правові акти в галузі
фінансів бувають без визначення строку дії. Тільки акти,
якими затверджуються бюджети усіх ланок (починаючи
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з державного і до сільського) відповідно до ст. 95 Кон"
ституції України [10], а тепер і ст. 3 Бюджетного кодексу
[13], діють один календарний рік, який починається 1
січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
У зв'язку з особливим значенням фінансових право"
відносин у функціонуванні держави і місцевих органів са"
моврядування, ст. 9.1.9 Регламенту Верховної Ради Ук"
раїни та ст.ст. 52 та 53 Бюджетного кодексу України [13]
передбачають, що протягом фінансового року до закону
про Державний бюджет можуть бути внесені зміни і до"
повнення за поданням осіб і органів, які наділені правом
законодавчої ініціативи (ст. 93 Конституції України). Зміни
до закону про Державний бюджет вносяться щороку, але
вони не можуть змінювати чинне фінансове законодавство.
У разі такої потреби спочатку вносяться зміни до відпові"
дного закону і лише після того вводяться зміни до закону
про Державний бюджет, тобто розгляд законопроектів,
які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів,
здійснюються за особливою процедурою.
Особлива процедура застосовується і в тих випадках,
коли міжнародним договором України, поданим на ра"
тифікацію, встановлюються інші положення, ніж у нор"
мах фінансового законодавства України. Такі положен"
ня приймаються окремими законами про внесення змін
до відповідних законів і розглядаються Верховною Ра"
дою України одночасно з ратифікацією міжнародного
договору України, яким такі положення передбачені.
Усі нормативно"правові акти центральних органів ви"
конавчої влади і контролю, як правило, торкаються інте"
ресів громадян або мають міжвідомчий характер. У зв'яз"
ку з Указом Президента України від 3 жовтня 1992 р. "Про
державну реєстрацію нормативно"правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади" всі вони
підлягають державній реєстрації відповідно у Міністерстві
юстиції України або в управліннях юстиції.
Верховна Рада України вже до прийняття податково"
го кодексу почала вдосконалення податкового законодав"
ства, ухваливши кардинальні зміни до Законів України про
ПДВ та податок з доходів фізичних осіб. Таким чином, по"
чалося вдосконалення і податкового законодавства.
Останнім часом джерелом фінансового права, як і
всіх галузей права, стали вважати акти судових органів.
Зовсім недавно наша юридична наука не визнавала пре"
цедентного права, однак з появою конституційної юрис"
дикції органу — Конституційного Суду України — став"
лення до судових рішень змінилося.
Вважаємо, що рішення Конституційного Суду тоді
може бути джерелом фінансового права в цілому (з бюд"
жетних, податкових або видаткових питань), коли вони
виносяться за наслідками перевірки конституційності
нормативно"правових актів або окремих актів з бюджет"
ного або податкового права, які вміщені в окремих зако"
нах або Бюджетному чи майбутньому податковому Ко"
дексах, або дають тлумачення положень Конституції Ук"
раїни, що мають значення для з'ясування окремих норм
фінансового права1. Провідний російський теоретик пра"
ва вважає, що прецедентна практика, тобто досвід зас"
тосування законодавства, що виражений у постановах і
визначеннях вищих судових органів, має принциповий
характер, що створює прецедент тлумачення, а не дже"
рело права, тобто поки що не всі юристи вважають рішен"
ня судових органів джерелом права.

новним правовим актом, який регулює всі сфери людсь"
кого життя, в тому числі і сферу державних фінансів, є
Конституція України. Бюджетний кодекс України визна"
чає законність формування, використання, розподілу, пе"
рерозподілу державних фінансів. Податковий кодекс Ук"
раїни регулює сплату податків та зборів в Україні. Нор"
мативно"правовими актами визначається відповідальність
за порушення встановленого державною порядку реалі"
зації державної фінансової політики.
На жаль, у жодному нормативно правовому акті, який
забезпечує регулювання відносин у сфері забезпечення
державної фінансової політики, не згадуються поняття
"людського розвитку", "людського капіталу", "людсько"
го потенціалу". А це означає, що державна фінансова
політика в Україні не направлена на людський розвиток,
що є однією з основних причин низьких показників у
індексі людського розвитку у світі.
Перспективний напрям досліджень. Подальший роз"
виток дослідження має бути присвячений вивченню за"
конодавства, яким регулюється людський розвиток.
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У статті досліджено житловий фонд як об'єкт державного управління в умовах ринкових пе
ретворень, розглянуто специфіку житлового фонду, ієрархічний зв'язок взаємопов'язаних по
нять житлова сфера — житловий фонд — багатоквартирний будинок — квартира, проаналізова
но ринок послуг з управління житловим фондом України та запропоновано розроблення ме
ханізмів реалізації законодавчих нововведень щодо управління житловим фондом.
The article examines the housing as an object of state administration in the situation of market
reforms, the specificity of housing, hierarchical relationship of related concepts housing field —
housing — apartment building — apartment; it analyzes market of housing management services in
Ukraine and suggests the development of mechanisms to implement legislative innovations regarding
housing management.
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та управління житловим фондом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Головною проблемою та стримуючим фактором
розвитку житлово"комунального господарства є збере"
ження адміністративних принципів управління об'єкта"
ми галузі, зокрема і житловим фондом. Це пов'язано із
неготовністю населення та органів місцевого самовря"
дування ефективно забезпечувати управління належною
їм власністю, а також нерозвиненістю ефективного рин"
ку послуг з управління житловим фондом.

ва Л.H. [8]. Значну увагу приділено питанню управління
житлово"комунальним господарством та удосконалення
його розвитку, які знайшли своє відображення у робо"
тах вітчизняних дослідників Левицького Д.М. [4], Манце"
вича Ю.М. [1], Непомнящого О.М. [2], Олійник Н.І. [5].

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на цінність досліджень у сфері управ"
ління житловим фондом як зарубіжних, так і вітчизня"
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
них дослідників, потребує розгляду та аналізу питання
Основною і провідною ланкою в житловій сфері управління житлового фонду.
виступає житловий фонд. Ураховуючи те, що після при"
ватизації житлового фонду в Україні виникла ситуація МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження житлового фонду як об'єк"
існування різних форм управління власністю, постала
необхідність запровадження оптимальної системи уп" та державного управління в умовах ринкових перетворень.
равління житловим фондом. Актуальним є проведення
аналізу різних способів управління житловим фондом ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
та розгляду його як об'єкта управління.
Житлова сфера є основою для підвищення рівня
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
життя населення та важливим сектором економіки, що
І ПУБЛІКАЦІЙ
потребує негайного проведення реформ та перетво"
Питанню ефективного управління та утримання жит" рень. У сучасних умовах назріла ситуація, що дозволяє
лового фонду приділялась значна увага як вітчизняних, констатувати недостатню ефективність регулювання
так і зарубіжних вчених. Питання теоретичних аспектів ринкових відносин у житловій сфері, це зумовлено не"
управління житловим фондом, розвитку фінансових ме" узгодженістю соціально"економічної політики на різних
ханізмів на ринку послуг, планування реформ у житло" рівнях її реалізації та потребує нових підходів та змін.
вому секторі, необхідності демонополізації у житловій
Як зазначає Олійник Н.І.: "…складовими житлової сфе"
сфері розкрито у дослідженнях зарубіжних науковців ри виступають житлове будівництво та житлово"комуналь"
Сіваєва Б.М. [7], Пузанової А.С., Шапіро М.Д., Чернишо" не господарство. Тобто, житлова сфера стосується сфе"
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Таблиця 1. Визначення поняття житлового фонду, його призначення, види та категорії у
чинному Житловому Кодексі України та його проекті
Житловий Кодекс України
від 30.06.1983 № 5464-X
Стаття 4. Житловий фонд
Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що
знаходяться на території Української РСР, утворюють житловий
фонд.
Житловий фонд включає:
жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать
державі (державний житловий фонд);
жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать
колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням,
профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський
житловий фонд);
жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам
(фонд житлово-будівельних кооперативів);
жилі будинки (частини будинків), квартири, що належать
громадянам на праві приватної власності (приватний житловий
фонд);
квартири в багатоквартирних жилих будинках, садибні
(одноквартирні) жилі будинки, а також жилі приміщення в інших
будівлях усіх форм власності, що надаються громадянам, які
відповідно до закону потребують соціального захисту (житловий
фонд соціального призначення).
До житлового фонду включаються також жилі будинки, що
належать державно-колгоспним та іншим державнокооперативним об'єднанням, підприємствам і організаціям.
Відповідно до Основ житлового законодавства Союзу РСР і
союзних республік до цих будинків застосовуються правила,
встановлені для громадського житлового фонду.
До житлового фонду не входять нежилі приміщення в жилих
будинках, призначені для торговельних, побутових та інших
потреб непромислового характеру

ри виробництва (проектування, виробництво, реконструк"
ція і капітальний ремонт житлового фонду) і сфери надан"
ня послуг (забезпечення житлового фонду водою, теплом,
забезпечення водовідведення, технічне обслуговування
житлового будинку, вивезення твердих побутових відходів
та ін.). Отже, житлова сфера являє собою багаторівневу
міжгалузеву систему, яка включає сферу виробництва і ча"
стинну сфери послуг, які пов'язані з проектуванням, буді"
вництвом, капітальним ремонтом і реконструкцією житло"
вого фонду, його технічним обслуговуванням, а також
іншими послугами, які надаються населенню з метою за"
безпечення комфортних умов проживання у житловому
фонді будь"яких форм власності" [5].
Головною проблемою та стримуючим фактором роз"
витку житлової сфери є збереження адміністративних
принципів управління об'єктами галузі, зокрема і житло"
вим фондом. Це пов'язано із неготовністю населення та
органів місцевого самоврядування ефективно забезпечу"
вати управління належною їм власністю, а також нерозви"
неністю ринку послуг з управління житловим фондом.
Експлуатація житлового фонду, утримання та управ"
ління ним є важливим сегментом житлової сфери, що
включає в себе роботи з поточного та капітального ре"
монту, модернізації та реконструкції [3].
Від належної експлуатації об'єктів житлової сфери,
ефективного управління та утримання залежить стан
житлового фонду, а в свою чергу і тривалість життєво"
го циклу багатоквартирного будинку.
Для конкретизації житлового фонду як об'єкта управ"
ління на ринку послуг житловим фондом, варто розгляну"

Проект Житлового Кодексу України
Стаття 7. Призначення, види та категорії житлового фонду
1. Житловим фондом є сукупність усіх видів та категорій житла
(житлових будинків, квартир, інших приміщень, які призначені
та придатні для проживання в них).
Розміщення в житлових будинках (квартирах) промислового
виробництва забороняється.
Вимоги щодо обмежень чи припинення господарської або
іншої не забороненої законом діяльності у житлі, що належить
громадянам на праві приватної власності, можуть бути
встановлені лише відповідно до закону.
2. За формою власності житловий фонд поділяється на:
1) приватний житловий фонд;
2) державний житловий фонд, який складається з об’єктів
житлового фонду, що належать державним підприємствам,
установам та організаціям на праві господарського відання або
оперативного управління;
3) комунальний житловий фонд, який належить на праві
власності територіальним громадам сіл, селищ і міст.
Житлові будинки, квартири, інші приміщення можуть
перебувати у спільній власності декількох суб’єктів різних
форм власності на житло.
3. За функціональним призначенням житловий фонд
поділяється на:
1) житловий фонд загального призначення, до якого належить
житло всіх форм власності, що використовується громадянами
на загальних підставах;
2) житловий фонд соціального призначення, до якого належить
житло всіх форм власності, що надається на певний строк
органами місцевого самоврядування громадянам України, що
потребують соціального захисту відповідно до закону;
3) житловий фонд спеціального призначення, що складається з
житла всіх форм власності, яке надається працівникам
підприємств, установ та організацій на підставі відповідного
договору, а також окремим категоріям громадян у визначеному
порядку

ти його особливості, структуру та ієрархічний зв'язок взає"
мопов'язаних понять: житлова сфера — житловий фонд
— багатоквартирний будинок — житло (квартира).
Жилі будинки, а також жилі приміщення в інших
будівлях, що знаходяться на території України, утворю"
ють житловий фонд [10].
Чинний Житловий кодекс Української РСР, введе"
ний у дію з 1 січня 1984 року, не адаптований до змін у
суспільстві та містить морально застарілі правові нор"
ми, визначення та поняття, зокрема поняття житлового
фонду та його види і призначення. Для порівняння, ці
категорії у чинному Житловому кодексі та його проекті,
який не було прийнято, наведено у таблиці 1.
Для надання ширшого та повного визначення жит"
ловому фонду як об'єкта державного управління, вар"
то дослідити його специфічні характеристики. Основні
особливості житлового фонду як об'єкта управління
зображено на рисунку 1.
Наявність у більшості об'єктів житлового фонду
значної кількості власників, і що особливо важливо, най"
частіше присутність різних форм власності (приватної,
державної, комунальної) ускладнює процес управлін"
ня ними, оскільки, стає актуальним питання узгоджен"
ня цілей та інтересів різних груп власників.
Соціальна значущість об'єктів житлового фонду по"
в'язана з тим, що з їх допомогою задовольняються пріо"
ритетні потреби населення і реалізовуються важливі
конституційні права людини: право на житло; на волод"
іння, користування і розпорядження своєю власністю;
на безпеку життєдіяльності; на сприятливе навколишнє
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середовище тощо. Крім того,
стан житлового приміщення, в
9 Кількість житлових приміщень у будинку
Різні Форми власності
якому ми проживаємо — важ"
9 Кількість і склад співвласників житла
9 Однорідність чи різноманітність різних форм
ливий показник якості життя
власності
кожного з нас.
СпеАле все ж основною харак" цифіка
теристикою житлового фонду
9 Фактори, що характеризують житло
є його неоднорідність. Кожен житНеоднорідність
9 Фактори, що характеризують прибудинкову
ловожитловий будинок має різний
територію
го
рівень комфортності прожи" фонду
вання, визначається різними
споживчими властивостями
9 Дотримання норм та правил проживання
житлової одиниці як товару.
Соціальна значущість
9 Надійне та безперебійне надання житловоСпоживчі властивості житла
комунальних послуг належної якості
визначаються широким спект"
ром різних факторів, які можна
Рис. 1. Специфіка житлового фонду
класифікувати наступним чи"
ном: фактори, що характеризують житло; фактори, що ловий будинок, в якому розташовано три чи більше
характеризують територію, на якій воно розташоване. квартири, у якому можуть також бути розташовані не"
До факторів, що характеризують житло, відносяться: житлові приміщення, що є самостійними об'єктами не"
поверховість, матеріали стін, рік побудови, ступінь фізич" рухомого майна [12].
ного зносу і фактичний стан будинку; ступінь благоустрою,
Будь"який будинок, незалежно від його призначен"
якість житла; ресурсномістке будинку — необхідний об" ня має відповідати таким основним вимогам:
сяг ресурсів різного виду — тепла, води, необхідних для
— функціональної доцільності, тобто будівля повин"
підтримки певного рівня комфортності проживання.
на повністю відповідати тому процесу, для якого воно при"
Поняття якості житлового будинку полягає в:
значене: зручність проживання, праці, відпочинку тощо;
— планувальному рішенні квартир (співвідношення
— технічної доцільності, тобто будівля повинна на"
між житловою і загальною площею, площа кухонь і ван" дійно захищати людей від зовнішніх впливів: низьких або
них кімнат, роздільність санвузлів, співвідношення між високих температур, опадів, вітру; бути міцним і стійким,
довжиною і шириною кімнат, висота приміщень);
тобто витримувати різні навантаження, і довговічним,
— інженерному благоустрої квартир (центральне зберігаючи нормальні експлуатаційні якості в часі;
газо", водопостачання, телефонізація квартир, додат"
— архітектурно"художньої виразності, тобто буді"
кове санітарно"технічне обладнання тощо);
вля повинна бути привабливим по своєму зовнішньому і
— санітарно"гігієнічних умови (рівень звукоізоцяції внутрішньому виду, сприятливо впливати на психологі"
квартир, температурно"вологісний режим тощо);
чний стан і свідомість людей;
— функціональність допоміжних приміщень (на"
— економічної доцільності, що передбачає найбільш
явність ліфта, сміттєпроводу, допоміжних господарсь" оптимальні для даного виду будівлі витрати праці, коштів
ких приміщень тощо);
і часу на його зведення. При цьому необхідно також по"
— архітектурна виразність приміщень [15].
ряд з одноразовими витратами на будівництво врахову"
До факторів, що характеризують прибудинкову те" вати і витрати, пов'язані з експлуатацією будівлі [16].
риторію, відносяться: розташування земельної ділянки;
Житло — це жилі будинки і жилі приміщення, при"
форма користування земельною ділянкою та обмежен" значаються для постійного або тимчасового проживан"
ня, що обтяжують земельну ділянку; площа земельної ня громадян, а також для використання у встановлено"
ділянки, закріпленої за об'єктом нерухомості; благо" му порядку як службових жилих приміщень і гурто"
житків, а квартира — це ізольоване помешкання в жит"
устрій навколишнього середовища.
Неоднорідність житлового фонду означає, що ко" ловому будинку, призначене та придатне для постійно"
жен об'єкт нерухомості, особливо, багатоквартирний го у ньому проживання [9].
Житло має ряд специфічних характеристик, які роз"
будинок володіє численними індивідуальними особли"
востями: своєрідністю будівельних конструкцій, інже" кривають сутність даного поняття: є товаром першої
нерних систем, обладнання, прилеглої земельної ділян" необхідності, в той же час має яскраво виражені риси
ки, має свій рівень благоустрою та зносу. У зв'язку з престижного товару, який свідчить про соціальний ста"
цим, управління повинно здійснюватися окремо до кож" тус власника; є споживчим благом, необхідним для жит"
ного об'єкта житлового фонду з урахуванням його всіх тєдіяльності людини, а з іншого боку, його придбання
можна розглядати як спосіб вкладення капіталу; висту"
характеристик і особливостей.
Однією із невід'ємних складових ієрархічного зв'язку пає єдиним товаром, який здатний стимулювати працю
взаємопов'язаних понять житлового сектору економіки є і заощадження, так як можливість отримання житла
може бути більш дієвим стимулом до праці, ніж заробі"
безпосередньо багатоквартирний житловий будинок.
Законодавство України трактує що, житловий бу" тна плата; відноситься до числа товарів, потреба в яких
динок є будівля капітального типу, споруджена з дот" практично не насичується; один із довговічний товарів,
риманням вимог, встановлених законом, іншими норма" що забезпечує умови існування і розвитку не одного
тивно"правовими актами, і призначена для постійного у покоління людей; має свій набір характеристик і при"
ній проживання [11]. Багатоквартирний будинок — жит" в'язане до певного розташування.
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стування жилими приміщеннями, ут"
римання жилого будинку і придомо"
вої території [10]. Схематично управ"
ління житловим фондом у дорефор"
менний період зображено на рисун"
ку 2.
Об’єкт
Ринок послуг з управління житло"
Суб’єкт
управління –
вим
фондом фактично був відсутній.
управління –
Житловий
У період становлення незалеж"
Держава (ЖЕК)
фонд
ності України відбулися зміни й в
управлінні житловим фондом, зок"
рема управління ним було передано
від держави до відання сільських,
селищних, міських рад у власність
Рис. 2. Ринок послуг з управління житловим фондом
територіальних громад.
(до 1991 року)
Управління житловим фондом
Можна конкретизувати об'єкт нашого дослідження, здійснювалося житлово"експлуатаційними конторами,
надавши ширше поняття "житлового фонду", яке роз" основним завданням яких було збереження у справно"
криває його сутність саме як об'єкта управління, жит" му стані житлового фонду і забезпечення безперебій"
ловий фонд — це сукупність житлових будинків, різних ної роботи обладнання та інженерного оснащення жит"
за своїм складом, з різноманітним набором характери" лових будинків, а мешканця надавалася лише функція
стик та особливостей, що потребують індивідуального споживачів житлово"комунальних послуг.
підходу до їх управління та утримання.
Реформа житлово"комунального господарства пе"
Досліджуючи житловий фонд як об'єкт державно" редбачала створення організованого власника житла
го управління в умовах ринкових перетворень, варто для активної участі у прийнятті рішень щодо управління
розглянути ринок послуг з управління житловим фон" будинком та обов'язку брати участь у загальних витра"
дом та взаємовідносини між суб'єктами та об'єктами тах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової
такого ринку.
території відповідно до своєї частки у майні будинку.
Ринок послуг з управління житловим фондом Украї"
Передумовою запровадження ефективного власни"
ни характеризується низьким рівнем конкуренції учас" ка житла стало прийняття Закону України "Про об'єд"
ників ринку та монополізацією, сформованою на основі нання співвласників багатоквартирного будинку", який
ЖЕКів та підприємств"монополістів, що є виконавцями надав право організованим співвласникам приймати
комунальних послуг.
рішення щодо управління будинком [14].
Наявний факт недобросовісної конкуренції гравців
На ринку послуг з управління житловим фондом
на ринку послуг з управління та недоступністю вичерп" з'являється новий суб'єкт управління — об'єднання
ної інформації щодо своєї діяльності гальмує процес співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).
запровадження ефективного управління багатоквартир"
З метою створення конкурентоспроможного ринку
ними будинками.
послуг з управління житловим фондом на законодав"
Одним із основних чинників, що гальмує процес роз" чому рівні було визначено управління будинком через
витку конкуренції на ринку послуг з управління житло" управителя, що є особою, яка за договором з власни"
вим фондом є пасивність споживачів, співвласників ба" ком чи балансоутримувачем здійснює управління будин"
гатоквартирних будинків, щодо впливу на учасників рин" ком, спорудою, житловим комплексом або комплексом
ку для здійснення контролю за якістю наданих послуг; будинків і споруд і забезпечує його належну експлуата"
нормативно"правове забезпечення розвитку конкуренції цію відповідно до закону та умов договору.
у сфері управління багатоквартирними будинками;
На ринку послуг з управління житловим фондом з'я"
інформаційне забезпечення споживачів та учасників рин" вилися нові суб'єкти, які схематично зображено на ри"
ку. Організаційна та матеріальна підтримка господарю" сунку 3.
Незважаючи на появу нових гравців на ринку послуг
ючих суб'єктів, які надають послуги з управління житло"
вим фондом, та об'єднань співвласників багатоквартир" з управління житловим фондом, ринок залишається мо"
ного будинку; комунікаційні заходи та навчання для на" нополізованим. Великий сегмент ринку займають ЖЕКи,
і лише невелика частка багатоквартирних будинків, у яких
селення стосовно управління житловим фондом.
У процесі реформування житлової сфери в різні співвласники визначилися з формою управління, створи"
історичні періоди змінювалися підходи до управління ли ОСББ чи уклали договір з управителем.
Нерозуміння мешканцями будинків, а часто і орга"
житловим фондом.
У дореформенний період об'єктом управління вис" нами самоврядування, хто ж саме є власником багаток"
тупав увесь житловий фонд, суб'єктом — була держа" вартирного будинку, на практиці призвела до ситуації,
ва, представлена державними госпрозрахунковими коли справжні його власники — власники квартир —
організаціями — житлово"експлуатаційними та житло" не почуваються відповідальними за стан будинку в ціло"
вими конторами, які були покликані забезпечувати схо" му. На думку багатьох мешканців, їхня власність і відпо"
ронність житлового фонду і належне його використан" відальність закінчується за порогом квартири. Таке хиб"
ня, високий рівень обслуговування громадян, а також не переконання у свою чергу спричиняє недбале став"
контролювати додержання громадянами правил кори" лення до спільного майна в багатоквартирному будин"
Ринок послуг з
управління житловим
фондом
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ку, небажання платити за його
Ринок послуг з
утримання й ремонт, а також по"
управління житловим
роджує невиправдані очікування
фондом
щодо капітального ремонту ба"
гатоквартирного будинку за ра"
хунок когось іншого — територ"
Суб’єкт
Об’єкт управління –
іальної громади, держави тощо.
управління –
Житловий будинок
Цьому сприяє й позиція деяких
органів місцевого самоврядування,
Співвласники
УпраУправи
які періодично виділяють кошти на
ОСББ
(безпосереднє
ОМС
вляюча
тель
управління)
компанія
роботи капітального характеру в
багатоквартирних будинках без
залучення співфінансування з боку
їх співвласників.
Існуюча ситуація характери"
Рис. 3. Схема управління житловим фондом (з 2003 року)
зується тим, що відповідно до
законодавства функцію управління на себе взяли орга" безпечення його функціонування, збереження та надан"
ни самоврядування, але не маючи головних повнова" ня комунальних послуг.
жень — повноважень власника приватизованого жит"
Управління багатоквартирним будинком здійсню"
ла, вони не можуть виконувати ці функції ефективно. ється через статутні органи (ОСББ) багатоквартирного
При відсутності у більшості багатоквартирних будинках будинку, що може залучати спеціалізовані організації
ефективного власника житла органи місцевого самовря" чи управляючу компанію. У разі не створення у будинку
дування спираючись на статтю 7 Закону України "Про ОСББ до управління будинком залучається управитель,
житлово"комунальні послуги", у якій закріплено право обраний співвласниками на загальних зборах.
органів місцевого самоврядування на "визначення ви"
Відмінність даних форм управління полягає у ста"
конавця житлово"комунальних послуг" та Порядок виз" тусі організацій: метою ОСББ, яке є неприбутковою
начення виконавця житлово"комунальних послуг у жит" організацією, є належне утримання спільної сумісної
ловому фонді, затверджений наказом Держжитлоко" власності, управляюча компанія (управитель) має на
мунгоспу України від 25 квітня 2005 року № 60 призна" меті, окрім якісного надання послуги з управління жит"
чають виконавця послуг.
лового фонду, отримання прибутку.
Власники приватизованого житла не усвідомлюють
своїх прав, що знаходяться у спільній сумісній власності ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
на багатоквартирний будинок, не мають механізмів реал" І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Підсумовуючи, варто зазначити, що протягом трива"
ізації своїх прав і, як результат, відсутній клієнт, який здат"
ний обирати і контролювати надання цих послуг. Тобто лого часу система управління житлового фонду, що є
наявною є монополізація попиту на послуги з управління. соціально значущою сферою, не відповідала вимогам
Визначення органами місцевого самоврядування суспільства у задоволенні первинних потреб людини, а
виконавцями послуг з утримання будинків і споруд своїх саме в житлі та комунальних послугах. Ринок послуг з
же комунальних підприємств — ЖЕКів такими виконав" управління житловим фондом був монополізованим, що
цями, призвело до фактичної монополізації потенцій" зумовлювало запровадження законодавчого регулюван"
но"конкурентного ринку послуг з утримання будинків, ня відносини між суб'єктами та об'єктами управління.
Процес залучення на ринок послуг з управління
споруд і прибудинкових територій [13].
Проте процес створення об'єднань був досить по" житловим фондом нових учасників був досить по"
вільним, що створювало умови для подальшого існуван" вільним, що зумовленою низкою гальмуючих факторів,
ня дореформенної системи управління житловим фон" зокрема, недосконалим нормативно"правовим забезпе"
дом та гальмувало запровадження конкуренції на рин" чення правил гри на ринку, визначення права співвлас"
ників щодо вибору форм та способів управління будин"
ку послуг з управління житловим фондом.
Тому, прийнятий у 2015 році Закон України "Про ком, незацікавленість органів місцевого самоврядуван"
особливості здійснення права власності у багатоквар" ня у розвитку конкуренції на ринку послуг з управління
тирному будинку", надав право співвласникам багато" житловим фондом.
Із прийняттям законодавчих ініціатив сучасна сис"
квартирних будинків право вільного вибору способу уп"
равління своїм майном шляхом передачі функції тема управління житловими фондом надала власникам
з управління будинком управителю, ОСББ, або можливість брати участь в управління спільною суміс"
здійснення безпосереднього управління будинком [15]. ною власністю та обирати спосіб управління нею. Прин"
У законі сформульовано основи сучасної системи ципи управління житловим фондом на ринку послуг вста"
управління житловим фондом, в якій керованою систе" новлено законодавчо та є загальними для всіх учасників
мою, а отже, і об'єктом управління в сукупності висту" ринку, а саме співвласників, ОСББ, управителя, управ"
пає житловий фонд, а зокрема — багатоквартирний ляючих компаній та органів місцевого самоврядування,
будинок. Суб'єктом управління виступають співвласни" роль яких має істотне значення для подальшого розвит"
ки, а також уповноважена особа (при безпосередньо" ку ринку послуг з управління житловим фондом та ви"
му управлінні), ОСББ, управляюча організація, які впли" значає специфіку економічних відносин між суб'єктни"
вають на об'єкт управління (житловий будинок) для за" ми ринку.
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Важливим є, на нашу думку, своєчасне розроблен"
ня механізмів реалізації закону "Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будин"
ку", зважаючи на важливість і необхідність запровад"
ження конкурентного середовища на ринку послуг з
управління житловим фондом.
Залучення на ринок послуг з управління житловим
фондом нових учасників, зокрема управителя (управ"
ляючої компанії), зумовлює потребу у подальшому дос"
лідженні критерій оцінювання управителя.
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POSSIBILITIES OF SAFETY OF CIVIL SOCIETY: ECONOMIC ASPECT
Досліджено сутність категорії "економічна безпека", її роль та місце у системі національної
безпеки. Показано різноманітні підходи щодо визначення економічної безпеки як невід'ємної
умови ефективного державотворення. Узагальнено позиції українських науковців щодо еконо
мічної безпеки. Встановлено існування змістовного плюралізму з питань убезпечення еконо
мічного розвитку країни. Розглянуто еволюцію концепту громадянського суспільства впродовж
Нового та Новітнього часу. Охарактеризовано основні складові та функції громадянського су
спільства. Визначено специфіку взаємодії громадянського суспільства з політичними та бізне
совими інститутами. Конкретизовано вплив громадянського суспільства на процеси забезпе
чення економічної безпеки. Проаналізовано взаємозв'язки громадянського суспільства з еко
номічною безпекою на локальному рівні.
Essence of the category "economic security", its role and place in the system of national security
are investigated. Different approaches to determining the economic security as an essential condition
of effective state are given. Summarized positions of Ukrainian scientists on economic security.
Proven existence of meaningful pluralism on securing economic development. Determined the
evolution of the concept of civil society throughout the New and Newest time. Characterized the
main components and functions of civil society. The specificity of interaction of civil society with
political and business institutions are given. Concretized influence of civil society on the process of
economic security. Analyzed the relationship of civil society with economic security at local level.
Ключові слова: громадянське суспільство, громадські організації, національні інтереси, економічна без'
пека, соціальне середовище.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
З НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

суспільства сьогодні позиціонуються як особливо акту"
альні. Розроблені на їх основі практичні рекомендації
цілком можуть стати необхідною передумовою подо"
Розбудова України як європейської держави з роз" лання економічних негараздів та виходу національного
винутою економікою, надійною системою захисту еко" економічного комплексу на шлях поступального та со"
номічних та соціальних інтересів громадян є не" ціально"відповідального розвитку.
від'ємною складовою діяльності щодо забезпечення
національних інтересів країни. Дієздатна система еко" ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
Розуміння сутності понять "економічна безпека",
номічної безпеки є гарантом існування будь"якої краї"
ни, адже саме економічна (насамперед підприємниць" "національна безпека", їхніх складових та чинників, які
ка) складова соціальної активності суспільства забез" відіграють провідну роль у формуванні взаємозв'язків
печує сталий її розвиток, процвітання, убезпечення від між ними, є необхідною передумовою для формування
різнопланових загроз і викликів. Українські реалії поки сукупності практичних заходів, які б гарантували кон"
що залишаються далекими від подібних побажань. У структивну еволюцію країни. Економічна безпека дер"
сучасних умовах питання економічної безпеки України жави являє собою комплексну систему з багатьма підси"
є найбільш вразливими та такими, що потребують підви" стемами — сировинно"ресурсною, енергетичною,
щеної уваги держави та суспільства. Саме тому можли" фінансовою, технологічною, продовольчою, соціаль"
вості впливу громадянського суспільства на вирішення ною, демографічною, екологічною та ін. Водночас у
питань економічної безпеки дедалі частіше стають пред" вчених немає єдиної думки стосовно визначення суті
метом наукових розвідок. Дослідження, що стосують" економічної безпеки та уніфікованого набору її скла"
ся взаємозв'язків держави, бізнесу та громадянського дових. При цьому визнається, що рівень гарантування
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економічної безпеки загалом визначається якісним ста"
ном її найбільш вразливого напрямку. Таким вважаєть"
ся напрямок, показники якого серед інших показників
є найближчими до критичних обмежень [1, с. 112].
З"поміж наявних визначень "економічної безпеки",
на нашу думку, можна виокремити декілька підходів
щодо розуміння її сутності: 1) визначення, якими даний
різновид безпеки трактується як стан захищеності на"
явної суспільної системи від можливих загроз (О. Лє"
піхов, А. Городецький, В. Пірумов); 2) визначення, яки"
ми "економічна безпека" пояснюється як стан суспіль"
ної системи, здатний забезпечити необхідні параметри
її існування та розвитку (Л. Абалкін, В. Геєць, М. Єрмо"
шенко); 3) визначення, які поєднують характеристики
двох попередніх підходів (В. Шлемко, І. Бінько, Г. Пас"
тернак"Таранущенко) [2—5].
Суб'єктами економічної безпеки України традицій"
но вважаються центральні державні органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації різних форм власності. Разом з
тим, такий перелік аж ніяк не слід вважати вичерпним.
До нього цілком обгрунтовано додають громадянське
суспільство. Дане положення закріплене Законом
України "Про основи національної безпеки України"
від 19 червня 2003 р. Згідно з ним громадяни України,
об'єднання громадян є суб'єктами забезпечення націо"
нальної безпеки, а розвиток громадянського суспіль"
ства, його демократичних інститутів визнано пріоритет"
ним напрямом реалізації національних інтересів Украї"
ни [6, с. 19]. У Стратегії національної безпеки України,
затвердженої Указом Президента України від 26 трав"
ня 2015 р., також наголошується на значущості ролі, яку
мають відігравати інститути громадянського суспільства
у вдосконаленні національної економіки [7].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідити вплив громадянського суспільства на еко"
номічну безпеку країни та розвиток окремих секторів
економіки. Визначити принципи взаємозв'язків між ка"
тегоріями "економічна безпека" та "громадянське су"
спільство".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У найбільш широкому розумінні під економічною
безпекою розуміють спроможність національної еконо"
міки отримувати свій вільний, незалежний розвиток і
утримувати стабільність громадянського суспільства та
його інститутів, а також достатній оборонний потенціал
держави за всіляких несприятливих умов і варіантів роз"
витку подій, здатність Української держави до захисту
національних економічних інтересів від зовнішніх і
внутрішніх загроз.
На думку Г. Пастернака"Таранущенка, економічна
безпека поділяється на демографічну, екологічну, хар"
чову, військову, ресурсну, питноводну, енергетичну,
цінову, фінансово"грошову, політичну, соціальну, кри"
мінальну, медичну [2]. У свою чергу, А. Городецький
включає до складу економічної безпеки наступні скла"
дові: виробничо"технологічну, фінансову, інфляційну,
валютну, митну, а також керованість в економіці [8].
У західній науковій літературі "економічну безпеку"
трактують як: а) здатність економічної системи країни

протистояти негативному впливу об'єктивних та су"
б'єктивних чинників у досягненні макроекономічних за"
дач розвитку на рівні постіндустріальних держав; б) якіс"
ну характеристику економічної системи, яка відображає
можливості росту економіки, здатність запобігати її
дестабілізації, а в умовах кризових перехідних процесів
— можливість подолати деструктивні впливи.
Основними принципами забезпечення економічної
безпеки слід вважати: дотримання законності на всіх
етапах забезпечення економічної безпеки; баланс еко"
номічних інтересів особи, сім'ї, суспільства, держави,
їх взаємну відповідальність щодо забезпечення еконо"
мічної безпеки; своєчасність й адекватність заходів,
пов'язаних із відверненням загроз і захистом національ"
них економічних інтересів; надання пріоритету мирним
заходам у вирішенні як внутрішніх, так і зовнішніх
конфліктів економічного характеру; інтеграцію націо"
нальної економічної безпеки з міжнародною економіч"
ною безпекою [9—11].
Аналіз різних підходів до категорії "економічна без"
пека" дає змогу виокремити ключові передумови усві"
домлення її підвищеної соціально"політичної ролі. Та"
кими передумовами є:
1. Економічна незалежність країни, яка базується
на можливості здійснення державного контролю над на"
ціональними ресурсами, спроможності використовува"
ти національні конкурентні переваги для забезпечення
рівноправної участі у міжнародній торгівлі.
2. Стійкість і стабільність національної економіки,
яка передбачає міцність і надійність усіх елементів еко"
номічної системи, захист усіх форм власності, створен"
ня гарантій для ефективної підприємницької діяльності,
стримування дестабілізуючих факторів.
3. Здатність до саморозвитку і прогресу, тобто спро"
можність держави й суспільства надійно захищати на"
ціональні економічні інтереси, здійснювати постійну
модернізацію виробництва, ефективну інвестиційну та
інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і тру"
довий потенціал країни.
В останні роки спостерігається сплеск інтересу до
громадянських об'єднань та організацій, значення яких
невпинно зростає, в тому числі у сфері забезпечення
національної (економічної) безпеки. Зростаюча попу"
лярність громадських рухів значною мірою є відповід"
дю на процеси розчарування та недовіри громадян до
держави, що особливо гостро проявляється в країнах з
перехідними політичними та економічними системами.
В історико"генезисному аспекті особливо значною
для розуміння сутності громадянського суспільства є
науковий спадок Г. Гегеля. Мислитель розглядає даний
феномен як продукт історичного розвитку, вважаючи
суспільство категорією переважно господарського ха"
рактеру, яка базується на суспільних потребах, а дер"
жаву — категорією морально"ідеологічного змісту. Гро"
мадянське суспільство, за Гегелем, поєднує у собі рин"
кову економіку, суспільні класи, корпорації та інститу"
ти, а також цивільні права, що регулюють відносини між
усіма його складовими. Таке суспільство не спроможне
подолати притаманні йому конфлікти, тому воно має
бути упорядкованим за допомогою політичних структур.
Найважливішою з них має бути держава, що має досить
широку сферу повноважень та можливість втручатися
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у діяльність громадянського суспільства з метою
ліквідування несправедливості чи нерівності громадян.
Ці умови дають право забезпечити широкі можливості
для державного регулювання та домінування держави
в суспільному житті [12].
Новий імпульс ідея громадянського суспільства от"
римала у Т. Гоббса. Будучи захисником державного
абсолютизму, він описує природний стан людини як су"
марну й побічну психічну ситуацію, а поняття "держа"
ва", "суспільство" та "уряд" у нього є рівноцінними. Пи"
тання взаємодії держави і суспільства, по суті, знімаєть"
ся. Автор звертає увагу не на порівняння чи поєднання
держави і суспільства, а на тенденцію одержавлення
суспільства, жорсткої правової регламентації соціаль"
них процесів [13—14].
Американський дослідник Ларрі Даймонд (Larry
Diamond) розглядає громадянське суспільство як важ"
ливу умову демократії і необхідний чинник демократич"
них змін та консолідацій. Зокрема, він вважає, що "кон"
солідація — це процес, завдяки якому демократія от"
римує настільки широку й надійну легітимність у грома"
дян, що ймовірність її знищення стає дуже низькою".
Даймонд відзначає, що в процесі консолідації відбува"
ються зміни в інституційному розвитку та поведінці лю"
дей, що нормалізує демократичний політичний процес,
робить його передбачуваним. Ця нормалізація вимагає
розширення доступу людей до прийняття політичних
рішень, розвитку демократичної політичної культури,
збільшення кола лідерів, поліпшення їх підготовки та
інших функцій, характерних для громадянського су"
спільства [15].
Ю. Красін і А. Галкіна під громадянським суспіль"
ством розуміють стабільну систему горизонтальних соц"
іальних зв'язків, суспільно"політичних орієнтацій і норм
суспільної поведінки, що виросла безпосередньо з
відносин власності, але не зводиться до них. У цій сис"
темі концентруються і формуються економічні, про"
фесійні, культурні, релігійні та інші повсякденні інтере"
си соціальних прошарків і груп [9].
Громадянське суспільство є відмінним і автономним
не лише від держави, а й від партійної системи. "Орга"
нізації, що входять до громадянського суспільства, мо"
жуть утворювати альянси з партіями, однак, якщо вони
будуть асимільовані ними, то втратять свою унікальну
здатність бути медіаторами та фундаментом демокра"
тичної розбудови" [15]. Для здійснення економічних,
політичних та соціальних реформ у країнах, що виріши"
ли стати на шлях демократичного розвитку, потрібні не
лише політичні партії, а й ефективні державні інститути.
Проте, як відзначає Л. Даймонд, "громадянське суспіль"
ство може і зобов'язане мати вирішальне значення у
побудові консолідованої демократії".
Світовий банк також не обійшов увагою поняття гро"
мадянського суспільства, запропонувавши власне виз"
начення: це — "широкий спектр неурядових і неприбут"
кових організацій, які існують в суспільному житті, ви"
ражають інтереси та цінності своїх членів або інших
суб'єктів на основі етичних, культурних, політичних,
наукових, релігійних або філантропічних міркувань.
Тому організації громадянського суспільства охоплю"
ють широкий спектр організацій: громадські групи, не"
урядові організації, профспілкові союзи, групи корін"
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ного населення, благодійні організації, організації, зас"
новані на вірі, професійні об'єднання та фонди" [16].
Якщо узагальнити, то громадянське суспільство в
сучасному розумінні його сутності являє собою склад"
ну, розмаїту систему індивідів, громад і організацій, яка
постійно зростає. Інформаційні та комунікаційні техно"
логії відкрили нові сфери впливу, що зумовило значне
зростання онлайн організацій громадянського суспіль"
ства, діяльність яких завдяки Інтернет"мережі легко
долає будь"які географічні, соціальні та фізичні бар'є"
ри. Соціальні мережі дають змогу великій кількості лю"
дей об'єднуватися та колективно відповідати на соц"
іальні виклики. Як наслідок, навіть уряди все частіше
розглядають громадське суспільство як складову інсти"
туціональної структури власної країни [17—18].
Слід очікувати подальшого прогресу структурно"
функціональних характеристик громадянського суспіль"
ства (насамперед в питаннях боротьби з бідністю ши"
роких верств населення). Основними аргументами на
користь цього вважаємо такі:
— громадські організації, що є основою грома"
дянського суспільства, є більш гнучкими об'єднаннями,
краще відчувають та реагують на потреби незахищених
верств населення. Оскільки бюрократія і корупція час"
то умотивовуються на рівні інституційних, політичних і
навіть родинних інтересів, то зацікавлена громадськість
може активніше й краще відстоювати суспільні інтере"
си, протистояти найбільш критичним проявам бідності
й несправедливості;
— громадське суспільство спроможне ефективно
розвивати й підтримувати низові організації, перетво"
рюючи їх у більш численні, значущі й самостійні соці"
альні одиниці. Такі "низові" контакти дозволяють забез"
печити критичний рівень інформації про потенційні кри"
зи і в такий спосіб стають системою завчасного попе"
редження;
— громадські організації вимагають менших фінан"
сових витрат, ніж державні органи, а, отже, є більш
ефективними, що важливо для більшості сучасних країн;
— громадські організації є більш винахідливими та
інноваційними, оскільки вони об'єднані з локальними
громадами в ідентифікації та вирішенні проблем роз"
витку. Це робить громадські організації стійкими й су"
місними з общинними цінностями і нормами;
— громадські організації відіграють надзвичайно
важливу захисну функцію у сприянні ефективному уп"
равлінню. Зокрема громадські об'єднання (як місцеві,
так і міжнародні) можуть потенційно сприяти місцево"
му економічному розвитку та різноманітно реагувати на
зростаючі проблеми зубожіння населення.
Таке реагування можна класифікувати за наступни"
ми напрямами (табл. 1): поліпшення місцевого бізнес"
інвестиційного клімату; заохочення нових підприємств
до інноваційної діяльності та надання соціальних послуг,
забезпечення освітою та нарощування інтелектуально"
го потенціалу.
Як видно, внесок громадянського суспільства в по"
ліпшення місцевого соціального та бізнес"середовища
є багатовимірним. Це досягається шляхом надання по"
слуг та обслуговування економічно та соціально важ"
ливої інфраструктури, пропаганди нових, менш бюрок"
ратизованих стандартів соціального управління, зао"
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Таблиця 1. Функції громадського суспільства у забезпеченні економічної безпеки
Функції

Заходи по забезпеченню
Поліпшення місцевого бізнес- та інвестиційного клімату
1. Економічне забезпечення і
• реалізація програм портативних водопостачання, каналізації,
підтримка інфраструктури.
санітарії та утилізації сміття;
2. Поліпшення законодавства для
• реалізація програм розвитку житлового будівництва;
бізнесу.
• заохочення та розширення альтернативних джерел енергії;
3. Вдосконалення урядових
• пропаганда необхідності покращення законодавчої та
програм і законодавства.
фіскальної політики;
4. Сприяння інвестиціям
• пропаганда скорочення корупції та неефективності в
управлінні;
•
покращення інформаційних потоків та мереж для
підвищення підзвітності;
• ініціювання заходів щодо профілактики злочинності;
• вдосконалення потоків інформації для поліпшення
інформованості громадян
Заохочення нових підприємств та стартапів
1. Прибутково-генеруючі
• підтримка й фінансування «невеликих» проектів для
проекти.
громадських груп;
2. Мікрофінансування проектів.
• надання кредитів і позик для індивідуальних або колективних
3. Організація кооперативів
проектів малого бізнесу;
• забезпечення консультацій з фінансів, бізнес-планування,
маркетингу, законодавства тощо;
• надання допомоги громадам і об’єднанням у створенні
кооперативів у сільському господарстві, житловому будівництві
тощо
Надання соціальних послуг
1. Загальна освіта.
• ініціювання та виконання освітніх програм;
2. Соціальне забезпечення.
• забезпечення розвитку бізнесу, базованого на освіті та
3. Охорона здоров’я.
новітніх технологіях;
4. Забезпечення комунікації
• ініціювання програм щодо оздоровленню;
населення з низьким рівнем
• організація професійних стандартів у галузі охорони
доходів та роботодавців
здоров’я;
• реалізація програм і проектів щодо дитячої праці, догляду за
дітьми, літніми людьми та людьми з особливими потребами;
• надання допомоги жінкам у доступі до програм зайнятості,
часткової зайнятості, фрілансингу та самостійної зайнятості
Навчання та підвищення потенціалу
1. Підприємницька освіта.
• забезпечення навчання та тренінгу для розбудови
2. Професійно-технічна освіта.
підприємництва;
3. Розбудова інституційного
• забезпечення конкретної професійної підготовки;
потенціалу
• організація форумів та семінарів для низових організацій
щодо основних інституційних навичок
Допомога та відбудова
Допомога та відбудова
• забезпечення екстрених послуг, зокрема надання тимчасового
притулку, харчування біженців внаслідок стихійного лиха,
військових дій, анексії територій, військових конфліктів;
• підвищення рівня готовності населення до можливих
стихійних лих та інших форс-мажорних ситуацій;
• організація спільноти для реабілітації потерпілих, надання
психологічної допомоги;
• надання соціального захисту для нужденних

хочення інвестицій, створення нових інформаційних
мереж тощо.
Слід додати, що доступ до послуг, інфраструктури,
досліджень та технологій має вирішальний вплив на
рівень та структуру приватних інвестицій. Покращення
інфраструктури стимулює збільшення виробництва, тех"
нологічні зміни, зміцнення ринкових зв'язків. Гро"
мадські організації відіграють активну роль у наданні
послуг, функціонуванні життєво важливих промислових
об'єктів, підвищенні занятості населення. Як йшлося
вище, громадські організації за своєю природою є більш
гнучкими та інноваційними у порівнянні з державними
інституціями. Відповідно, їх участь у створенні соціаль"
ної інфраструктури може суттєво сприяти зростанню та
розвитку місцевої економіки.
Стає цілком очевидним, що ефективне вирішення
комплексу завдань, що стосуються національної безпе"
ки України, можливе лише за умови повноцінного вико"
ристання не лише державних інститутів, але й можли"

востей недержавного сектору, зокрема, інститутів гро"
мадянського суспільства.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дає змогу стверджувати,
що поняття "економічна безпека" не є сталим. Його
сутність постійно видозмінюється та збагачується, що
є наслідком посилення впливу глобалізації на сучасне
соціальне середовище. Прогресує кількість викликів,
загроз і небезпек, перед якими постають держави та
суспільства. Стає очевидною нездатність державних
органів ефективно протидіяти деструктивним впливам,
що в окремих випадках загрожують самому існуванню
політичних систем (держав). Саме тому одним із важ"
ливих суб'єктів забезпечення економічної (на її основі
— національної) безпеки сучасної держави стає грома"
дянське суспільство, яке пропонує більш ефективні
підходи щодо вирішення широкого кола соціальних
проблем.
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