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THE ESSENCE AND LAWS OF DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE MARKET IN UKRAINE
Розкрито сутність ринку нерухомості, наведено його характерні ознаки та функції. Розглянуто
особливості функціонування ринку і фактори, які стримують його розвиток у сучасних умовах. Виз
начено місце та значення ринку нерухомості в національній економіці.
The essence of the real estate market is revealed, its characteristic features and functions are shown.
The features of market functioning and factors that hinder its development in modern conditions are
considered. The place and significance of the real estate market in the national economy are determined.

Ключові слова: розвиток, реальне інвестування, ринок нерухомості, національна економіка, комерцій
на нерухомість.
Key words: development, real investment, real estate market, national economy, commercial real estate.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні відбувається активне формування і розви"
ток ринку нерухомості, який відбиває всі проблеми еконо"
міки та характеризується нерівномірним розвитком окре"
мих сегментів, незавершеною законодавчою базою, неви"
сокою платоспроможністю громадян та інвестиційним по"
тенціалом юридичних осіб. Перш за все, це зумовлено на"
слідками світової фінансової кризи, неефективністю ви"
робництва, нестачею фінансових ресурсів та низьким
рівнем життя населення країни. Але економічний потен"
ціал України є досить високим, необхідно лише ефектив"
но його використовувати.
Одним з найважливіших показників розвитку ринко"
вих відносин є розвиток ринку нерухомості загалом, та
окремих його секторів, зокрема. Без ринку нерухомості
неможливий ефективний розвиток таких ринків, як ринок
праці, капіталу, товарів і послуг, від нього залежать меха"
нізми ринкового ціноутворення, інвестування, заощаджен"
ня в економіці загалом.
Важливе значення ринку нерухомості як сектора еко"
номіки підтверджується його поточною значною часткою
у ВВП, високим рівнем надходжень до бюджету від пер"
винного продажу, здачі в оренду нерухомості, що перебу"
ває у власності держави та територіальних громад, висо"
ким рівнем платежів до бюджету від операцій з нерухомі"
стю, а також ще більшим "прихованим" потенціалом для
наповнення бюджетів усіх рівнів.

падків вони досліджують лише окремі аспекти проблеми,
пов'язані, в першу чергу, з управлінням комерційною не"
рухомістю, визначенням її вартості, аналізом інвестицій"
них особливостей окремих ринкових сегментів. Серед
вітчизняних авторів, праці яких присвячено зазначеним
питанням, слід назвати І. Геллера, О. Гриценко, О. Кащен"
ко, А. Монченкова, В. Назарову, В. Прорвича, А. Третяка.
Серед зарубіжних праць слід звернути увагу на теорети"
ко"методологічні дослідження Дж.К. Еккерта, Дж. Фрідма"
на, Н. Ордуея, Г. Харісона, Л. Бєлих, С. Максимова, Г. Стер"
ніка, Е. Тарасевича, М. Федотової.
Нині практично відсутні комплексні дослідження, що
пов'язують проблеми оцінки нерухомості, розробки інве"
стиційних проектів розвитку нерухомості, організації їх
реалізації й інвестиційного забезпечення на регіонально"
му та загальнодержавному рівнях. Необхідність забезпе"
чення розвитку інвестиційної діяльності на макро" і
мікрорівні ринку нерухомості та відсутність комплексних
розробок з цього питання у працях вітчизняних вчених виз"
начають актуальність дослідження та його своєчасність.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є показати місце та роль ринку
нерухомості в умовах сучасних викликів, а також проана"
лізувати значення його ефективного функціонування для
розвитку економіки країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нерухомість можна розглядати як інвестиційний актив,
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
але його можна віднести і до наукової категорії товару. В
І ПУБЛІКАЦІЙ
Процеси функціонування ринку нерухомості постійно економічній теорії діє категорія "товар" до складу якого
перебувають у центрі уваги науковців. Але в більшості ви" входить такий не відновлюваний елемент, як земля. Попит
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на товари, незалежно які: промислові чи споживчі, є вто"
ринними відносно до попиту на нерухомість, оскільки в
сучасному урбанізованому суспільстві сам процес торгівлі,
тобто купівлі та передачі товарів, з метою задоволення
суспільних споживчих потреб без наявності нерухомості
практично стає неможливим. Попит на нерухомість це суто
економічна категорія, і залежить від економічного стану
суспільства, країни, держави, регіону і навіть конкретного
міста або населеного пункту, зокрема економічного стану
світової економіки взагалі. Тобто нерухомість у силу своєї
природи є складним товаром утвореним з ряду елементів,
взаємопов'язаних між собою, що унеможливлює фізично
створити два тотожні товари, об'єкти нерухомості.
Якщо нерухомість купується для отримання прибутку
через здачу в оренду, то вона розглядається як інвестиц"
ійний актив, якщо ж з метою придбання нерухомості в осо"
бисту власність без намагань отримати дохід від неї (на"
приклад, власний будинок для житла) — як товар.
Нерухомість стає центром економічних відносин, що
виникають між різними суб'єктами з приводу її купівлі"про"
дажу, оренди, застави, інвестування, фінансування, реє"
страції прав власності, оподаткування, передачі в спадщи"
ну та ін. Процеси роздержавлення і приватизації нерухо"
мої власності, що розпочалися із здобуттям Україною не"
залежності та становленням ринкової економіки, супро"
воджувалися визначенням ринкової вартості нерухомості,
яку не можна встановити тільки на основі витрат [7, с. 68].
У процесі приватизації нерухомість стає економіко"право"
вим об'єктом ринкових відносин, і перетворюється у то"
вар із специфічними ознаками.
Ринок нерухомості має важливе значення в забезпе"
ченні ефективного функціонування всіх елементів еконо"
мічної системи, а також у створенні оптимальних умов для
розвитку інвестиційних процесів і забезпеченні економіч"
ного зростання. На думку М. Петренко, провідна роль рин"
ку нерухомості в економічній системі ринкового типу обу"
мовила необхідність створення системи державного регу"
лювання ринку нерухомості, що включає два елементи:
державні та інші нормативні акти, а також державні і мун"
іципальні органи й організації. При цьому, в організацій"
ному відношенні державне регулювання ринку нерухомості
здійснюється в двох формах: шляхом прямого втручання,
тобто адміністративним способом, і непрямого, або впли"
вом економічних методів керування [11, с. 51].
С. Мочерний визначає ринок нерухомості як особли"
вий вид ринку, на якому об'єктом купівлі"продажу чи зас"
тави для отримання кредиту є нерухомість… один із ос"
новних видів ринку, який у взаємодії з ринком товарів і
послуг та ринком капіталів визначає особливості госпо"
дарського механізму сучасної регульованої економіки [9].
Відображаючи взаємодію ринку нерухомості з іншими рин"
ками дане визначення однак не дає повної відповіді на пи"
тання, які суб'єкти беруть участь у системі функціонуван"
ня ринку нерухомості та яким чином відбувається переда"
ча прав власності на об'єкти нерухомості.
На думку М. Коваленка та Л. Радванської, "ринок не"
рухомості — це система економічних, цивільно"правових
відносин, що виникають з приводу об'єктів нерухомості і
прав на них, у межах якої формується попит, пропозиція,
ціна та вартість на зазначені об'єкти" [8]. Водночас ці ав"
тори не обгрунтовують різницю між поняттям "вартість" та
"ціна" на об'єкти нерухомості, а також механізмів, які влас"
не й забезпечуватимуть таке розмежування їх змісту і сут"
ності.
____________________________

А. Бойко поділяє думку зарубіжних вчених Д. Фрід"
мана та Н. Ордуея, які пропонують тлумачити сутність по"
няття "ринок нерухомості" як певний набір механізмів, за
допомогою яких передаються права на власність і пов'я"
зані з нею інтереси, встановлюються ціни та розподіляєть"
ся простір між різними конкуруючими варіантами земле"
користування [4]. Як бачимо, визначення цього поняття у
повній мірі не дає чіткої відповіді на питання: якими є ме"
ханізми передачі прав на власність та як за допомогою них
встановлюються ціни.
Більш змістовною, на наш погляд, є авторська позиція
І. Балабанова, який зазначає, що ринок нерухомості являє
собою сферу вкладання капіталу в об'єкти нерухомості та
систему економічних відносин, що виникають при
здійсненні операцій з нерухомістю. До особливостей рин"
ку нерухомості І. Балабанов пропонує віднести такі:
— величину попиту на об'єкти нерухомості найчасті"
ше визначають географічні та історичні фактори;
— попит на об'єкти нерухомості не є взаємозамінним;
— угоди на ринку нерухомості вимагають державної
реєстрації;
— вкладання капіталу в нерухомість вимагає затрат на
підтримування об'єкта в належному функціональному при"
значенні, сплати податків на володіння нерухомістю, спла"
ти податків і зборів, пов'язаних з угодою з нерухомістю
[2].
Численні особливості ринку нерухомості дають підста"
ву характеризувати його як специфічний сектор національ"
ної економіки, що характеризується циклічним характе"
ром, високим ступенем регулюючого державного впливу,
незбалансованістю попиту та пропозиції, зростанням вар"
тості об'єкта нерухомості, низькою ліквідністю, високим
рівнем трансакційних затрат1, обмеженою кількістю про"
давців та покупців і недостатнім рівнем дослідженості.
Як зазначає А. Бережна, ринок нерухомості як скла"
дова частина ринкового простору, має властиві йому за"
кономірності, що полягають у циклічних коливаннях актив"
ності й цін разом з економічними, інвестиційними та інши"
ми циклами та у тісному зв'язку з іншими ринками (валют"
ним, фондовим), що сприяє руху капіталу на ринок неру"
хомості та динаміці цін на ньому. Між тим, рушійною си"
лою ринку нерухомості є сукупність ризиків інвестування
у нього у порівнянні з альтернативними формами вкладан"
ня коштів. У зв'язку з цим окремої уваги заслуговують дос"
лідження взаємозв'язку тенденцій розвитку ринку нерухо"
мості та прибутковості цінних паперів, темпів інфляції на"
ціональної валюти, а також підвищенні її курсу щодо інших
валют; формування цін на основні рівноваги попиту та про"
позиції або залежність тенденцій зміни цін від співвідно"
шення попиту і пропозиції [3].
До фінансового ринку ринок нерухомості, і ринок жит"
лової нерухомості зокрема, зарахували такі автори, як
Ю.В. Пашкус, І.Т. Балабанов. Останній розглядав ринок
нерухомості як сферу вкладення капіталу в його об'єкти
та систему економічних відносин, які виникають при опе"
рація з нерухомістю [2, c. 9].
Інші дослідники, а саме: А.М. Асаул та А.В. Карасьов,
вказували на те, що даному ринку властиві ознаки ринку
послуг, проте не зовсім правильно стверджувати, що ри"
нок нерухомості — це складовий елемент єдиного ринку
послуг [1].
Таким чином, ринок нерухомості у взаємодії з ринком
товарів і послуг та ринком капіталів визначає особливості
господарського механізму сучасної трансформаційної еко"

1
Трансакционные затраты — затраты, возникающие при использовании рынка для покупки и продажи факторов производ"
ства и конечных продуктов. Трансакционные затраты включают в себя затраты на поиск поставщиков или потребителей, на зак"
лючение контрактов с ними, на контроль за соблюдением контрактов, юридическую защиту и т. д., а также затраты, связанные с
несовершенствами рынка.
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номіки. У країнах із розвинутою ринковою структурою
ринок нерухомості, обслуговуючи купівлю"продаж об'єктів
нерухомості та інвестиційні процеси економіки, утворює
базис, на якому розвивається решта видів економічної
діяльності.
Ринок нерухомості України поділяють на такі типи:
ринок землі та інших природних ресурсів, ринок житла,
ринок комерційної нерухомості (будівлі, споруди невироб"
ничого призначення), ринок промислової нерухомості (ви"
робничі будівлі і споруди) [1].
До суб'єктів ринку нерухомості відносяться фізичні та
юридичні особи, що активно сприяють підвищенню ефек"
тивності його розвитку.
Істотне значення для виявлення характеру процесів,
що відбуваються на ринку нерухомості, має розуміння кла"
сичного та інверсійного типів ринкової трансформації.
Так, класичний тип трансформації характеризується
поступальним розвитком економічної системи, коли пе"
рехід до вищого ступеня розвитку відбувається на підставі
розв'язання протиріч попереднього ступеня. Формування
ринкових відносин за класичним типом зумовлює перехід
від дрібної до більшої власності, поглиблення ролі держав"
ного привласнення.
На противагу йому інверсійний тип є переходом до "су"
часної" ринкової системи із зміненим історичним поряд"
ком етапів її становлення. Відбувається навпаки перехід
від тотального одержавлення власності до різноманіття
форм привласнення [6, c. 6].
Що стосується ринку нерухомості, то вчені виділяють
класичний (ринок нещодавно побудованої нерухомості та
тої, що будується) та інверсійний (ринок приватизованої
нерухомості) ринки, що функціонують у перехідній еко"
номічній системі індустріального типу. Саме через інверс"
ійний тип ринкової трансформації, що притаманний ринку
нерухомості України, на наш погляд, побудова інститутів
за класичними шаблонами призводить до їх недієздатності
ВИСНОВКИ
У цілому аналіз робіт присвячених вивченню ринку неру"
хомості дає змогу сформулювати наступні характерні озна"
ки, що притаманні ринку нерухомості: локалізація; неповна
інформація; володіння житлом і угоди пов'язані з житлом
зазвичай передбачають 4 види витрат: великі інвестиції, ре"
монт, експлуатаційні витрати, податок на нерухомість, мито
та інші збори; попит визначається не тільки споживчими яко"
стями, але й місцем розташування; житло є не лише засобом
задоволення особистих потреб, а й об'єктом інвестицій;
відносна невелика кількість учасників та угод.
Водночас до факторів, що гальмують розвиток сучас"
ного ринку нерухомості в Україні можна віднести: існуван"
ня різного правого режиму використання землі та об'єктів
житла, що знаходь на ній; неефективність оподаткування
житлової нерухомості; регулювання відносин різними
міністерствами; повільне становлення іпотечного кредиту"
вання; заниження ціни угоди з житловою нерухомістю;
здійснення фінансових розрахунків поза фінансовим кон"
тролем; відсутність механізмів акумулювання приватних
інвестицій для містобудівельного розвитку при недостатній
кількості бюджетного фінансування; слабкий розвиток
діяльності по управлінню житловою нерухомістю; від"
сутність механізмів інтеграції ринку цінних паперів і ринку
нерухомості; відсутність єдиної державної політики роз"
витку ринку житлової нерухомості.
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VERTICAL DIVERSIFICATION AS A WAY OF THE SYNERGIC EFFECT ACHIEVEMENT
У статті здійснено аналіз результатів вертикальної диверсифікації на прикладі будівельного
тресту "Трест Житлобуд1". Надано детальний аналіз поетапного розширення виробництва
шляхом переходу на часткове самозабезпечення, відмова від закупки деяких матеріалів, зам
іну їх продукцією власного виробництва задля економії та здійснення контролю над якістю про
міжних матеріалів, що використовуються в будівництві. На прикладі підприємства доведено,
що вертикальна диверсифікація, яка націлена на виробництво товару, компліментарного до
вже існуючого, буде давати позитивний синергетичний ефект. Також проаналізовано ситуацію,
коли виробництво продукції для забезпечення власних потреб поступово дає можливість збуту
частини цієї продукції як вже самостійного товару, тобто вертикальна диверсифікація для са
мозабезпечення трансформується в диверсифікацію ринків збуту, та розширення клієнтурної
бази. Перехід до часткового самозабезпечення було розглянуто як диверсифікацію поставок
проміжних матеріалів.
The article analyses the results of the vertical diversification on the example of the building company
"Trust Zhytlobud1". The detailed analysis of the phased expansion of production through the
transition toa partial selfsufficiency, the refusal to supply certain materials, and the replacement
of their products by their own production for economizing and controlling the quality of componential
materials used in building.It has been proved that vertical diversification, which is aimed at producing
a product that is complementary to the one already existing, will lead to a positive synergic effect.
Also,the situation was analyzed, when the producing of products to meet their own needs gradually
gives an ability to sell part of them as the independent products, that is, vertical diversification for
selfsustaining transforms into a diversification of sales markets and expansion of the customer
base.The transition to the partial selfsufficiency was analyzed as the supply diversification of the
componential materials.
Ключові слова: вертикальна диверсифікація, компліментарний товар,часткове самозабезпечення, ди
версифікація ринків збуту, диверсифікація поставок, синергетичний ефект.
Key words: vertical diversification, complementary goods, partial selfsufficiency, diversification of sales markets,
supply diversification, synergic effect.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
користання існуючих ресурсів окремих підприємств зале"
Проблема ефективного функціонування бізнесу є од" жить ефективність функціонування економіки країни в
нією з найважливіших проблем України. Від способів ви" цілому.
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Як відомо, суспільно"економічне середовище є систе"
мою, елементи якої знаходяться в тісному взаємозв'язку.
Тому погіршення одного з показників призводить до паді"
ння інших.
Нераціональний розподіл коштів підприємства, помил"
ки в управлінні виробничим процесом та інші недоліки
функціонування фірми можуть призвести до банкрутства,
яке, в свою чергу, саме причиною безробіття працівників.
Саме тому питання правильного управління підприємством
залишається актуальним за всіх часів.
Коли виробництво досягає певного масштабу, та чи"
стий прибуток дозволяє фірмі інвестувати частину коштів
у своє розширення, перед керівництвом постає питання,
у якому саме напрямі його здійснювати. Розширення
підприємства неможливе без структурних змін у вироб"
ництві і вимагає залучення додаткових коштів. Головне
питання, яке цікавить керівництво фірми, — чи будуть ці
витрати виправданими та принесуть очікуваний резуль"
тат — збільшення обсягів виробництва й чистого прибут"
ку.
На думку авторів, вертикальна диверсифікація, спря"
мована на виробництво товарів, компліментарних до вже
існуючих буде у переважній більшості випадків мати пози"
тивний синергетичний ефект та забезпечувати під"
приємству приріст обсягів виробництва та чистого прибут"
ку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Використання процесу диверсифікації у розширенні
фірми було неодноразово аналізовано такими видатними
вченими, як П. Друкер, Ф. Котлер, А. Томпсон, А. Стрикленд
та ін. Але вони розглядали ті випадки, коли метою дивер"
сифікації було розширення асортименту продукції та, як
наслідок, збільшення обсягів продажу. Але вони не звер"
тали увагу на те, що метою вертикальної диверсифікації
може бути виробництво продукції не з метою її подальшо"
го продажу, а навпаки, для використання у виробництві вже
існуючого товару.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз проведення процесу вертикаль"
ної диверсифікації за для розширення асортименту про"
дукції для її подальшого використання у виготовлені вже
існуючого товару; опис етапів проведення диверсифікації
та аналіз її наслідків на прикладі великого будівельного
підприємства. Новизна дослідження полягає у ствер"
дженні, що вертикальна диверсифікація, націлена на ви"
робництво товарів, компліментарних до вже існуючого,
створить сприятливі умови до виникнення позитивного си"
нергетичного ефекту.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головною метою проведення диверсифікації є досяг"
нення синергії та підвищення надійності підприємства. Тоб"
то, проводячи диверсифікацію виробництва фірма стра"
хує себе від банкротства через розширення сфери діяль"
ності. Але підприємству не завжди вдається її реалізува"
ти. На думку Котлера 70% проведених диверсифікацій є
невдалими [1].
Наприклад, італійська компанія Fiat зазнала поразки
через те, що вона обрала дуже широкий спектр діяльності
(банківський і страховий ринок Італії, хімічну, аерокосміч"
ну промисловості, сфери мас"медіа і телекомунікацій, обо"
ронних технологій та ін. [2]), та активний процес дивер"
сифікації виробництва відволік значну частину коштів, які
слід було б залучити в основній діяльності підприємства, а
саме: виготовлені автомобілів. У цьому випадку конгломе"

ратна диверсифікація, яка б мала зробити фірму більш
конкурентоспроможною та надійною, сама стала причи"
ною значних витрат.
Також прикладом невдалої диверсифікації може слу"
гувати диверсифікація підприємства "Евросеть". Салони
сотового зв'язку "Євросеть" користуються популярністю,
але не так давно керівництвом було прийняте рішення
відкрити декілька супермаркетів, у яких були розміщені
товари для будинку та кухні, інакше кажучи, товари, які
кардинально відрізняються від товарів, які споживачі звик"
ли бачити у магазинах "Євросеть". Керівництво залучило
значну частину коштів на організацію супермаркетів, але
ці втрати не були компенсовані, через те, що товари, пред"
ставлені на полицях не цікавили існуючих клієнтів "Євро"
сети", а нові покупці обирали магазини, які вже мали репу"
тацію на цьому ринку [3].
У наведених прикладах мала місце конгломератна ди"
версифікація, яка використовується підприємством за для
опановування нових сегментів ринку. Цей тип диверсифі"
кації пов'язан із ризиком та найчастіше не приносить ба"
жаного результату.
Найбільш надійним типом диверсифікації є спорідне"
на диверсифікація, а саме вертикальна. Вертикальна ди"
версифікація полягає у розвитку підприємства з метою
розширення впродовж технологічного ланцюга. Тобто
фірма починає виробляти продукцію, пов'язану з існую"
чим виробництвом, тобто продукцію, яку раніше вона ку"
пувала у якості матеріалів.
Наприклад, чеська компанія Studentagency, яка спе"
ціалізувалась на автобусних перевозках по чеських містах
тепер успішно займається організацією екскурсій і броню"
ванням готелів для мандрівників [4].
Також дуже яскравим прикладом вдалої вертикальної
диверсифікації є компанія General Motors, яка на сьо"
годнішній день посідає третє місце у світі за кількістю про"
даних автомобілів. Власна продукція General Motors ста"
новить близько 65% загальної вартості автомобіля [5].
Процес проведення спорідненої диверсифікації шля"
хом злиття компаній проаналізував Аакер. Він стверджує,
що такий тип диверсифікації дозволяє підприємству об"
'єднати декілька взаємодоповнюючих активів і компе"
тенцій, коли кожна сторона дає інший то, чого той не вис"
тачає [6, с. 385—386].
Така стратегія розвитку підприємства є дуже вигідною
за однієї умови — коли вона призводить до синергетично"
го ефекту. Саме досягнення синергії є головною причиною
проведення диверсифікації в споріднену галузь, бо у пер"
іод економічного спаду фірми, які обрали синергетичну
стратегію розвитку, показували кращі результати а ніж
фірми"конгломерати [7, с. 63—64]. Існує й інша думка.
Наприклад, Котлер у своїй роботі "Короткий курс менед"
жменту" стверджував, що диверсифікація у незнайомі га"
лузі навпаки може бути корисною для підприємства та
відкриє перед ним нові можливості. [1]. Та ми більш схи"
ляємося до синергетичної стратегії розвитку.
Але потрібно зауважити, що найбільш явно синергія
проявляється при застосуванні вертикальної диверсифі"
кації, за якої фірма отримує контроль над всім ланцюгом
виробництва [8].
Із усього вищезазначеного випливає те, що найбільш
успішна стратегія розвитку підприємства є та, метою якої
є досягнення синергетичного ефекту. Ця мета досягаєть"
ся через застосування спорідненої вертикальної диверси"
фікації виробництва.
Але тут постає питання — чому саме вертикальна ди"
версифікація у більшості випадків має позитивні резуль"
тати. Та чому при усіх інших видах диверсифікації
вірогідність виникнення синергії значно менша?
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Відповіді на ці запитання наданоу статті "Диверсифі"
кація: синергетичний ефект або мультиплікатор комплімен"
тарності?" [9]. Автор стверджує, що головним джерелом
синергетичного ефект є компліментарність товарів, які
виробляє фірма. Тобто для вдалого проведення диверси"
фікації, товари мають доповнювати один одного [9]. Дру"
кер навіть стверджує, що диверсифікація виробництва
дуже рідко буває вдалою, якщо напрямки розвитку не об"
'єднані одним початком — ринком чи технологіями [10]. А
це досягається саме при спорідненій вертикальній дивер"
сифікації.
Однією із головних переваг цього типу диверсифікації
є стратегічна відповідність нового виробництва до вже існу"
ючого, яке основою високої конкурентоспроможності [11].
У нашому випадку будівельна компанія "Трест Жит"
лобуд"1" обрала саме цю стратегію розвитку. Далі у статті
ми представимо результати проведеної спорідненої вер"
тикальної диверсифікації.
Перш ніж перейти до, безпосередньо, аналізу діяль"
ності будівельного тресту "Трест Житлобуд"1", слід при"
ділити увагу загальним характеристикам підприємства за
для того, щоб зрозуміти, яке місце трест займає у буді"
вельному бізнесі та яку роль відіграє в житті міста Харко"
ва.
Історія створення компанії "Трест Житлобуд"1" дуже
показова. Фактично трест почав функціонувати з 10 трав"
ня 1947 р. [12].
На сьогоднішній день АС "Трест Житлобуд"1" є найб"
ільшою будівельною компанією міста Харкова. Нею вве"
дено в дію більше 3 мільйонів квадратних метрів житла, 67
магазинів, Центральний парк культура і відпочинку ім. Горь"
кого 5 універсамів, 2 критих ринку, 37 шкіл, 6 комплексів
професійно"технічних училищ, 82 дитячих садка, а також
14 об'єктів охорони здоров'я.
Побудовано проектні інститути — Гипросталь, Інсти"
тут проблем машинобудування, Южгіпроцемент, Гіпровод"
хоз, Харьковсельхозпроект, ПКТІсельтзмаш, Главметзбут
[13].
За 70 років існування "Трест Житлобуд"1" реалізу"
вав 93 проекту (у 2015 році компанією було побудовано
65% житла Харкова), будує 25 будинків на рік, збудував
14 храмів та реконструював 8 об'єктів культури.
Таким чином, ми можемо бачити, що діяльність тресту
дуже різноманітна. Компанія дуже швидко розвивається
одночасно у багатьох напрямах та постійно шукає нові
шляхи оптимізації виробничого процесу.
Головним видом діяльності компанії є будівництво,
тобто продукцією можна вважати квадратні метри по"
будованого житла, бо саме вони є предметом торгівлі.
У межах своєї активної діяльності керівництво компанії
вирішило провести вертикальну диверсифікацію — роз"
ширити асортимент продукції. У 1997 році було розпо"
чато виробництво вікон. Але метою цього заходу було
не вивести на ринок нового продукту під лейблом "Жит"
лобуд"1".
Виготовлені вікна з самого початку йшли не на про"
даж, а в першу ж чергу використовувалися у будівництві.
Тобто лінія була створена за для забезпечення потреб ос"
новного виробництва — будівництва.
Виробництво вікон мало успіх, тому у 2010 році поча"
ла функціонувати ще одна лінія з виробництва бетону, який
також використовувався в будівництві та реконструкції.
У 2014 році було розпочато виробництво пінопласту,
а у 2016 році "Житлобуд"1" почав випускати власну фарбу
для екстер'єрних та інтер'єрних робіт.
Нині "Житлобуд"1" окрім будівництва також виготов"
ляє вікна, бетон, пінопласт, металоконструкції, фарбу, тро"
туарну плитку та надає послуги повного та часткового ре"
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монту, але усі ці лінії виробництва є побічними, та були ство"
рені для того, щоб відмовитися від поставок усіх цих мате"
ріалів, та перейти на самозабезпечення.
Відмова від поставок та організація власного вироб"
ництва були здійснені за наступних причин:
1. Відмова від поставок проміжних матеріалів дає змо"
гу контролювати їх якість і, як наслідок, якість кінцевого
продукту.
2. Не зважаючи на витрати при організації власного
виробництва, виробляти проміжні матеріали самостійно
значно дешевше а ніж купувати їх у постачальників.
3. Будь"які витрати на виробництво тих чи інших мате"
ріалів є інвестиціями у розвинення власного підприємства.
Здійснення контролю над усім ланцюгом виробницт"
ва від сировини до кінцевого продукту є головною метою,
з якою проводиться вертикальна диверсифікація [9]. Тому
ми можемо зробити висновок, що "Житлобуд"1" викорис"
тав саме цей тип диверсифікації за для оптимізації вироб"
ничого процесу. Споріднена диверсифікація дуже вигідна,
коли між ланцюгами виробництва підприємства існує лог"
ічний зв'язок [14]. У нашому випадку, декілька ліній ви"
робництва створені для обслуговування основної лінії.
Вертикальна диверсифікація завжди пов'язана з поперед"
ньою сферою діяльності фірми та спрямована на погли"
нання постачальників споживачами, як це ми можемо ба"
чити на прикладі будівельного тресту, який перейшов на
часткове самозабезпечення.
Також важливо зауважити, що всі вищезазначені
побічні товари, які почав виробляти трест є компліментар"
ними до основного продукту — будівництва.
Як вже було сказано раніше, усі побічні лінії вироб"
ництва були створені для забезпечення компанії проміжни"
ми матеріалами, необхідними для будівництва. Від цін на
бетон, металоконструкції, вікна та інші матеріали залежить
ціна кінцевого продукту, а, як наслідок, і попит на нього.
Якщо ціна на будівельні матеріали буде низька, це знизить
вартість квартир та, за законом попиту та пропозиції,
збільшить на них попит.
Виходячи з того, що компліментарними товарами мо"
жуть вважатися лише ті, у яких ціна одного впливає на по"
пит іншого, ми можемо зробити висновок, що виробницт"
во проміжних матеріалів для будівництва є виробництвом
саме компліментарних товарів. Результатом неодноразо"
вого проведення пов'язаної вертикальної диверсифікації
є розділення виробництва на дві великі взаємопов'язані ка"
тегорії: основна лінія (будівництво) та побічна лінія
(проміжні матеріали).
У наступній таблиці наведено данні про обсяги вало"
вого доходу від реалізації продукції основної та побічної
ліній (тис. грн):
Як ми бачимо зниження показників відбувається лише
у виробництві вікон. Але це можна пояснити тим, що ви"
робництво вікон було розпочато першим із всіх побічних,
та по мірі того як росла фірма, кошти відволікались на інші
лінії виробництва — бетон, пінопласт, металоконструкції
та фарбу.
Інакше кажучи, фінансування побічних ліній виробниц"
тва здійснюється неоднорідно, залежно від потреб самої
компанії, що також можна віднести до позитивних
наслідків диверсифікації — більш просте керування обся"
гами виготовленої продукції.
Однак загальний обсяг валового доходу значно виріс
за останній 7 років, а це означає, що споріднена вертикаль"
на диверсифікація виробництва мала успіх (за умови ком"
пліментарності товарів) та досягла поставленої мети —
скоротила витрати підприємства на виготовлення головно"
го продукту, та також дала можливість залучення коштів
шляхом реалізації комплектуючих матеріалів.
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Таблиця 1. Обсяги валового доходу від реалізації продукції основної та побічної ліній
Вид виробництва
Будівництво (основна
лінія)
Виробництво вікон
(побічна лінія)
Виробництво бетону
(побічна лінія)
Виробництво
пінопласту
(побічна лінія)
Виробництво
металоконструкцій
(побічна лінія)
Виробництво фарби
(побічна лінія)
РАЗОМ

2010 рік
266662

2011 рік
206238

2012 рік
212342

2013 рік
309533

2014 рік
309739

2015 рік
430068

2016 рік
476584

899

1091

1084

826

548

637

573

1974

4117

8603

5228

9141

17527

31673

-

-

-

-

-

254

988

22

91

547

177

325

726

584

-

-

-

-

-

-

2135

269557

211537

222576

315764

319753

449212

512536

Графічно сучасну структуру виробництва можна пред"
ставити у вигляді схеми (рис. 1), яка демонструє, скільки
відсотків валового доходу припадає на кожну галузь ви"
робництва станом на 2016 рік.
Обсяг статті не дозволяє нам провести аналіз усіх напрямків
виробництва, тому ми проведемо оцінку результатів диверсиф"
ікації на прикладі виробництва бетону, який приносить найбіль"
ший дохід від реалізації серед проміжних матеріалів.
Як було вже сказано раніше, головною метою прове"
дення вертикальної диверсифікації була відмова від поста"
чальників проміжних матеріалів за для контролю якості
продукції та економії.
Ця мета була успішно досягнута — після організації
виробництва бетону компанія здобула можливість здійсню"
вати контроль якості та виробляти таку сировину, яка б за"
довольняла потреби саме тресту "Житлобуд"1".

Також був отриманий значний економічний ефект — у
наступній таблиці наведені данні за 2014—2016 роки, які
демонструють обсяг коштів (тис. грн), витрачених на влас"
не виробництво бетону та обсяг коштів зекономлених зав"
дяки ньому (табл. 2).
Як ми бачимо, економія за рахунок власного вироб"
ництва перевищила 18%.
Таким чином, ми бачимо, що мета, яку переслідувало
керівництво, проводячи вертикальну диверсифікацію була
досягнута в повному обсязі, але потрібно зауважити, що
проведене диверсифікація не тільки виконала свою функ"
цію, але й відкрила для підприємства нові можливості.
Організовуючи виробництво бетону для забезпечення
власних потреб підприємства керівництво не переслідува"
ло мети реалізації цього продукту як самостійного окре"
мого від будівництва.

Виробництво
92,99 %

7,01%

Основна лінія

Будівництво

Побічна лінія

Виробництво вікон

0,11%

Виробництво бетону

6,18%

Виробництво
металоконструкцій

0,11%

Виробництво
пінопласту

0,19%

Виробництво фарби

0,42%

Рис. 1. Сучасна структура виробництва "Трест Житлобуд1
станом на 2016 рік"
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Але обсяги виробництва бетону досягли та" Таблиця 2. Обсяг витрачених та заощаджених коштів
ких масштабів, що компанія прийняла рішення
під час виробництва бетону
продавати деякий відсоток виготовленого про"
Економія завдяки
Витрачено на
Закупочні ціни
дукту, як самостійний товар. Тобто якщо спочат"
власному
Рік
виробництво
постачальників
виробництву
ку власне виробництво допомагало лише заоща"
2014
15387
16926
1539
дити кошти, то зараз частина, що йде на продаж
2015
23262
26751
3489
з певною націнкою, приносить свій чистий при"
2016
62323
75411
13088
буток.
Разом
100972
119088
18116
Розглянемо це більш детально у вигляді таб"
лиці 3.
во, забезпечує фірмі високий рівень конкурентоспромож"
До таблиці були включені дані за 2012—2016 роки, ності та стійкості до кризових явищ.
тому що це найбільш доцільно аналізувати результати ви"
На основі усього вищезазначеного можна зробити вис"
робництва після того, як пройшов деякий час з моменту новок, що проведена вертикальна диверсифікація спрямо"
його створення. Саме тому ми почали аналізувати дані, які вана на виробництво компліментарних товарів до вже існу"
були отримані на 2 році існування виробництва бетону.
ючого за для переходу на самозабезпечення мала пози"
Як ми бачимо, відсоток бетону, реалізованого як са" тивні наслідки для будівельного тресту АС "Трест Житло"
мостійний продукт стабілізувався на рівні 20—25%. Спо" буд"1" та навіть призвела до незапланованого прибутку від
чатку відсоток складав 43,27% та знизився до 25,15% у реалізації комплектуючих матеріалів як самостійного про"
наступному році, але подальше коливання відбувалося у дукту.
межах від 20% до 28%, що свідчить про відносну стабілі"
Позитивні наслідки диверсифікації буди досягнуті зав"
зацію попиту.
дяки спорідненій вертикальній диверсифікації, яка призве"
Валовий дохід від реалізації бетону, як самостійного ла до синергетичного ефекту. Це лише підтверджує думку
продукту впевнено зростає (рис. 2).
про те, що компліментарність є джерелом синергетичного
Також потрібно зауважити, що коли керівництво трес" ефекту та гарантує успіх диверсифікації.
ту "Житлобуд"1" прийняло рішення реалізовувати частину
Запропонований метод використання компліментарної
проміжних матеріалів, як самостійний продукт, був зроб" вертикальної диверсифікації може бути використаний у
лений один із най значущих кроків до створення бренду бізнесі будь"якого масштабу, це робить його ідеальним
"Житлобуд"1" у будівельному бізнесі.
для застосування в сільському господарстві.
Важливим напрямком розвитку фірми є надання по"
На прикладі будівельної фірми "Трест Житлобуд"1"
слуг ремонту та дизайну інтер'єру, що тільки підсилює дію було виведено схему вдалої стратегії розвитку підпри"
вертикальної диверсифікації — трест контролює увесь ємства:
ланцюг виробництва, починаючи з матеріалів до кінцево"
Компліментарність — синергізм — споріднена дивер"
го продукту — квартири.
сифікація — вертикальна диверсифікація.
Тобто було доведено, що компліментарність є осно"
ВИСНОВКИ
вою синергізму, який, в свою чергу, досягається завдяки
Таким чином, ми можемо зробити висновок, що спо" проведенню спорідненої вертикальної диверсифікації.
ріднена вертикальна диверсифікація дозволяє підприє"
Також був здійснений важливий крок до створення
мству не тільки мінімізувати витрати, але й надає нові шля" власного будівельного бренду "Трест Житлобуд"1". Слід
хи отримання прибутку, навіть якщо ця мета не була по" зазначити, що проведена диверсифікація також може
ставлена з самого початку. Цей тип диверсифікації ро" бути класифікована, як диверсифікація поставок, бо пе"
бить виробничий процес незалежним від зовнішніх фак" рехід на самозабезпечення змусив керівництво відмови"
торів (у нашому випадку — поставок проміжних матері" тися від використання сировини вже існуючих постачаль"
алів) тим самим полегшує контроль над якістю кінцевого ників.
продукту.
Та ще одним із результатів стала диверсифікація
Стратегічна відповідність функціонуючих виробництв, ринків збуту, якщо при існуванні лише будівництва го"
яка поширюється на маркетинг, управління та виробницт" ловним споживачем залишалося населення міста, яке не
Таблиця 3. Показники ефективності функціонування підприємства
Рік
2012

2013

2014

2015

2016
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Показник
Загальний обсяг виготовленого бетону
Дохід від реалізації бетону як самостійного продукту
Собівартість реалізованого бетону
% реалізованого бетону від загального обсягу виготовленого
Загальний обсяг виготовленого бетону
Дохід від реалізації бетону як самостійного продукту
Собівартість реалізованого бетону
% реалізованого бетону від загального обсягу виготовленого
Загальний обсяг виготовленого бетону
Дохід від реалізації бетону як самостійного продукту
Собівартість реалізованого бетону
% реалізованого бетону від загального обсягу виготовленого
Загальний обсяг виготовленого бетону
Дохід від реалізації бетону як самостійного продукту
Собівартість реалізованого бетону
% реалізованого бетону від загального обсягу виготовленого
Загальний обсяг виготовленого бетону
Дохід від реалізації бетону як самостійного продукту
Собівартість реалізованого бетону
% реалізованого бетону від загального обсягу виготовленого

Дані
18409 тис. грн
8603 тис. грн
7966 тис. грн
43,27%
20578 тис. грн
5228 тис. грн
5176 тис. грн
25,15%
28995 тис. грн
9141 тис. грн
7712 тис. грн
26,6%
55285 тис. грн
17527 тис. грн
15569 тис. грн
28,16%
119162 тис. грн
31673 тис. грн
26244 тис. грн
22,02%
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мало ніякого відношення до будівельного бізнесу, то
31673
35000
зі створенням побічних ліній до складу клієнтів ком"
панії увійшли підприємці, які так чи інакше пов'язані 30000
25000
із будівництвом.
17527
Таким чином, можна зробити висновок, що прове" 20000
дення вертикальної компліментарної диверсифікації з 15000
9141
8603
метою забезпечення потреб підприємства АС "Трест 10000
5228
Житлобуд"1" було успішним.
Повертаючись до теми використання вертикальної 5000
0
компліментарної диверсифікації в сільському госпо"
дарстві, потрібно наголосити на головній перевазі за"
2012
2013
2014
2015
2016
стосування саме представленого в дослідженні мето"
ду — поданий тип диверсифікації дозволяє контролю"
Обсяг валового доходу від реалізації бетону як
вати увесь ланцюг виробництва та здійснювати конт"
самостійного продукту (тис. грн)
роль якості як кінцевого продукту, так і його складо"
вих, що є дуже важливим при виготовлені, наприклад,
Рис. 2. Динаміка змін обсягу валового доходу
продуктів харчування.
від реалізації бетону як самостійного продукту
Як було зазначено вище, цей тип диверсифікації
(тис. грн)
є одним із найнадійніших та швидко надає очікува"
ний результат. Через досягнення синергії він також
відкриває перед фірмою нові можливості у вигляді
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CURRENT PROBLEMS OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE

У статті розглядаються проблеми розвитку малих підприємства в Україні та наводяться шля
хи підвищення ефективності їх діяльності в сучасних ринкових умовах.
The article deals with the problems of small enterprises development in Ukraine and provides ways
to increase the efficiency of their activities in the current market conditions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світовий досвід свідчить, що основною рушійною
силою економіки є малі підприємства, оскільки вони
запобігають монополізації, сприяють розвитку ринко"
вих відносин та швидко реагують на зміну ринку. Про"
цеси становлення малого бізнесу в Україні розпочали"
ся з початком незалежності, однак його функціонуван"
ня та розвиток мають певні труднощі і до сьогодні.
Основною перешкодою на шляху розвитку малих підпри"
ємств є відсутність ефективного механізму їх підтрим"
ки з боку держави. За умов нестійкої економічної і полі"
тичної ситуації та фінансової кризи діяльність малих
підприємств гальмується наявністю суттєвих проблем і
перешкод у даній сфері, що призводить до уповільне"
ності їх розвитку. Проте існють і позитивні сторони. Це
постійне зростання кількості малих підприємств, а отже,
створення нових робочих місць та їх значна інно"
ваційність. Тому вивчення сучасних проблем розвитку
малих підприємств в Україні набуває особливої актуаль"
ності.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблем розвитку малих підприємств
займалися такі вчені, як З.С. Варналій, К.О. Ващенко,
В.Є. Воротін, Л.І. Воротіна, В.М. Геєць, Л.А. Колесніко"
ва, О.В. Кужель, Ю.Б. Іванов, О.В. Лібанов, О.Ю. Ма"
зур, Л.В. Таратута та інші. Вони аналізують різні підхо"
ди до вирішення проблем функціонування малих
підприємств в сучасних ринкових умовах. Проте потре"
бують подальшого дослідження шляхи підвищення
ефективності діяльності малих підприємств в економіці
України.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблем розвитку ма"
лих підприємств в Україні, визначення основних про"
блем та недоліків організації малого бізнесу, досліджен"
ня факторів, що негативно впливають на темпи росту, а
також гальмують його подальший розвиток та знахо"
дження шляхів їх вирішення.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Малі підприємства є одним із основних інструментів
розвитку національної економіки. Вони становлять осно"
ву дрібного виробництва; встановлюють темпи зростан"
ня економіки, формують структуру та якісну складову
внутрішнього валового продукту, підвищують ступінь
демократизації суспільства; сприяють перебудові еко"
номіки, швидкій окупності витрат, свободі ринкового
вибору; забезпечують насичення ринку товарами та по"
слугами, реалізацію інновацій, створюють додаткові
робочі місця; характеризуються високою мобільністю,
раціональними формами управління; формують проша"
рок підприємців"власників, що є основою середнього
класу; сприяють послабленню монополізму та розвит"
ку здорової конкуренції на ринку [1, с. 35].
Саме малі підприємства забезпечують розвиток еко"
номічної системи країни та наближають її до споживачів.
Підприємництво здатне вирішувати такі економічні зав"
дання, як створення в країні конкурентного середови"
ща, залучення приватного капіталу і зовнішніх інвес"
тицій, а також удосконалення наявних технологій вироб"
ництва. Водночас ці підприємства виконують найважли"
вішу роль у державі — надають громадянам країни ро"
бочі місця, створюють реальні джерела їх доходів, за"
безпечують виробництво товарів виконання робіт та
надання послуг.
Aнaлiз розвитку мaлих пiдприємств в Укрaїнi покa"
зaв, що формувaння цього сектору вiдбувaвся зa рa"
хунок двох джерел: сaмооргaнiзaцiї тa привaтизaцiї.
Розпад великих збиткових пiдприємств тaкож булa од"
ним iз реaльних джерел збiльшення кiлькостi мaлих
пiдприємств. Вiдокремлення вiд великих пiдприємств
структурних пiдроздiлiв iз нaдaнням їм стaтусу юридич"
ної особи розширило оргaнiзaцiйну бaзу для створен"
ня мaлих підприємств.
Нa сьогоднi, як свiдчaть офiцiйнi дaнi Держком"
стaту, кiлькiсть суб'єктiв мaлого пiдприємництвa (як
юридичних, тaк i фiзичних осiб), що вiдповiдaє визнa"
ченню мaлого пiдприємництвa в нaцiонaльному зaконо"
дaвствi) в Укрaїнi в 2016 роцi стaновилa 87 нa 10000 нa"
явного нaселення. Для порiвняння: в Iтaлiї цей покaзник
дорiвнює 92, в Iспaнiї — 93, в Aвстрiї — 94, у Великiй
Бритaнiї — 95, у Фрaнцiї — 96, у Нiмеччинi — 97. Це
говорить про подaльше зростaння мaлих пiдприємств в
економiцi Укрaїни [3]. У сфері малого підприємництва
в Україні станом на 1 січня 2017 р. діяли 158,6 тис.
підприємств, які забезпечували 9% ВВП. У той же час,
у сусідніх з Україною Чехії, Словаччині та Угорщині,
частка малих підприємств у ВВП визначалася на рівні
30—40% [4].
Територіальна структура кількості малих підпри"
ємств за регіонами характеризується нерівномірністю
їх розподілу. Із загальної кількості малих підприємств,
що здійснювали свою діяльність в країні, більше полови"
ни припадає на 7 регіонів України (зокрема, у 2016 році
Київську (25,1% від загальної кількості малих підпри"
ємств країни), Дніпропетровську (8,4), Харківську
(7,8%), Львівську (6,5%), Одеську (6,2%), Запоріжсь"
ку (5,8%) та Вінницьку (5,3%) області) [3].
На розвиток малих підприємств в Україні безпосе"
редньо впливає негативна динаміка основних макроеко"
номічних показників. Зокрема спад ВВП призвів до

зменшення внутрішніх фінансових ресурсів держави,
обігових коштів у суб'єктів підприємницької діяльності,
зниження купівельної спроможності населення тощо.
До основних макроекономічних чинників, які впли"
вають на розвиток малих підприємств, слід віднести, об"
меженість внутрішнього попиту та наявність кризи збу"
ту на внутрішньому ринку у зв'язку з браком вільних
фінансових коштів підприємств, зниженням реальних
доходів населення, незначну інвестиційну активність,
відсутність переливу коштів з фінансового в реальний
сектор економіки, обмеженість кредитів.
Сучасна макроекономічна кон'юнктура створює
додаткові складнощі для малих підприємств. Перша з
них — недоступність грошей і висока вартість кредит"
них ресурсів. Кредитні ставки для бізнесу перевищують
25—30%, а отже, дозволити їх собі можуть лише висо"
корентабельні підприємства. Банківські установи нео"
хоче і вкрай рідко кредитують малий бізнес, ставлячись
дуже підозріло до позичальників приватних підприємців,
піддаючи їх різноманітним скрупульозним перевіркам.
Друга перешкода — низька купівельна спромож"
ність населення, зміна пріоритетів споживачів і, як на"
слідок, зниження обсягів продажів. У вітчизняного по"
купця мало грошей, він не хоче з ними розлучатися, і
все частіше орієнтується на зменшення витрат: знижки,
розпродажі, дешевший товар, більш тривале викорис"
тання товару. Але розпродажі та знижки можуть доз"
волити собі лише великі ринкові гравці. Для малих
підприємств ці маркетингові інструменти малодоступні.
Як наслідок, торговий сегмент ринку монополізується,
при тому, що в торгівлі і послугах в Україні зайняті 60%
приватних підприємців.
Третя перешкода — криза ліквідності і криза непла"
тежів. Малі підприємства сьогодні існують за умов, коли
вони винні контрагентам а не навпаки. З багатьма кон"
трагентами доводиться працювати в борг, під розпис"
ки, бартер тощо. Реальних платежів дуже мало, гроші в
системі не циркулюють [4].
На нашу думку, основними проблемами, що стоять
на шляху ефективної діяльності малих підприємств, у
нас є:
— труднощі започаткування бізнесу, особливо на
стадії переходу від реєстрації до початку діяльності;
— неоднозначність та суперечливість чинної нор"
мативно"правової бази;
— проблемна система бухгалтерського обліку та
звітності;
— слабкість інфраструктури малого підприємницт"
ва;
— низька ефективність системи управління;
— низькі темпи реформування власності;
— не компетентність працівників та керівництва;
— неефективна приватизація;
— продукція та послуги малого підприємства не кон"
курентоспроможні;
— відсутність доступної (початкової) бізнес освіти;
— неефективна система підбору персоналу тощо.
Також важливою проблемою є низький рівнем про"
цесів інформатизації та інноваційних технологій. Лише
кожне 4"те підприємство — суб'єкт підприємницької
діяльності в цілому по Україні здійснювало валові капі"
тальні інвестиції, а серед малих підприємств — кожне
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5"те. З кожних 100 підприємств здійснювали витрати на
інформатизацію тільки 12—13 підприємств, а серед ма"
лих таких підприємств налічується тільки 8. Лише одне
з 287 підприємств (0,39% до загальної кількості су"
б'єктів підприємницької діяльності) здійснювало витра"
ти на технологічні інновації у 2016 році, а серед малих
підприємств цей показник склав одне підприємство з
982 підприємств або 0,1% до загальної кількості малих
підприємств в Україні [4].
Середовище дiяльностi укрaїнських мaлих пiдпри"
ємств є дуже нестaбiльним тa слaбко прогнозовaним.
Тому вплив нестaбiльностi зовнiшнього середовищa нa
дiяльність малих пiдприємств може призвести до знaч"
них втрaт aбо нaвiть їх бaнкрутствa.
Мaлі пiдприємства мaють мізерні можливості вiд"
стоювaти свої iнтереси в оргaнaх держaвної влaди i
мiсцевого сaмоврядувaння, нaслiдком чого є нерівно"
правніi умови господaрської діяльності. Мaлi пiд"
приємствa стикаються iз значними проблемaми у сферi
оподaткувaння, нормaтивно"прaвовими тa aдмiнiстрa"
тивними бaр'єрaми в упрaвлiнських оргaнaх виконaвчої
влaди i мiсцевого сaмоврядувaння, нaйчaстiше прaк"
тично нездолaнними, що iстотно усклaднює їх дiяль"
нiсть. У наш час мaлі пiдприємства постiйно конкуру"
ють зa виживaння, вони змушенi постiйно розвивaтися
й aдaптувaтися до поточних умов ринку, aдже щоб
iснувaти потрiбно отримувaти бiльший прибуток.
Така нестабільна ситуація свідчить про те, що малі
підприємства в Україні перебувають в умовах слабкої дер"
жавної підтримки. Як наслідок, це призводить до зниження
конкурентоспроможності суб'єктів господарювання мало"
го бізнесу, до їх недостатньої інвестиційно"інноваційної ак"
тивності, низького рівня розвитку виробничої та соціальної
інфраструктури, що стримує їх економічне зростання.
Положення, в якому перебувають нині малі підприє"
мства не найкраще, бо в країні дуже розвинута коруп"
ція, яка найбільше впливає на малий бізнес. Зрозуміло,
що у короткостроковий період усіх проблем, щодо ма"
лого підприємства вирішити не вдасться. Але запропо"
нуємо деякі шляхи з котрих необхідно почати. Підприє"
мства, особливо малі, фінансують свій подальший ріст
із прибутку. На нашу думку, підприємство повинно за"
лишати більшу частину доходу, тоді загальний рівень
інвестицій значно збільшиться.
Також у кожнім регіоні повинні працювати навчаль"
но"консультаційні центри, які б ефективно функціонува"
ли та надавали підтримки малому підприємництву з та"
ких питань, як маркетинг, оподаткування, підготовки
бізнес"планів. Не потрібно забувати про обмін досвідом
серед підприємств, що дозволить значно покращити
якість виробничих процесів, при цьому не витрачаючи
значних ресурсів. Потрібно розробити та прийняти
цільові і регіональні програми розвитку та підтримки ма"
лого підприємництва з відповідним фінансовим та орган"
ізаційним забезпеченням. Створити спеціалізовану бан"
ківську установу або установи з кредитування малих
підприємств, які б надавали фінансування для малих
підприємств. Дуже допоможуть цільові програми, які на
даний час відсутні або не використовуються [2, с. 172].
Згідно з Національною програмою сприяння розвит"
ку малих підприємств в Україні, основними чинниками,
які перешкоджають їх розвитку є:
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— відсутність послідовної державної політики у
сфері підтримки малого підприємництва;
— збільшення адміністративних бар'єрів (реєстра"
ція, ліцензування, сертифікація, системи контролю і доз"
вільної практики, регулювання орендних відносин
тощо);
— відсутність дієвих механізмів фінансово"кредит"
ної підтримки;
— надмірний податковий тиск і обтяжлива система
звітності;
— невпевненість у стабільності умов ведення бізне"
су [4].
Пріоритетним завданням розвитку малих підпри"
ємств на сучасному етапі розвитку економіки є вдоско"
налення законодавчої та нормативної бази. На сьогодні
Україна має велику кількість нормативних актів, що ре"
гулюють підприємницьку діяльність, проте відсутність
єдності та системності породжує багато правових
бар'єрів.
Світова практика свідчить, що 12% малих підпри"
ємств виростають у великі компанії. На жаль, в Україні
це лише поодинокі випадки, оскільки зростання малих
підприємств фактично заблоковано. Середнiй термiн
iснувaння укрaїнських мaлих пiдприємств є дуже не"
знaчним. Ввaжaється, що життєвий цикл мaлих пiдпри"
ємств стaновив у середньому 3—5 рокiв. Вiд 50 до 80%
укрaїнських мaлих пiдприємств бaнкрутують [4].
Нaвiть у свiтовiй прaктицi зa умов сприятливого
зовнiшнього середовищa в першi 5 рокiв iснувaння
бaнкрутують вiд 30 до 70 % мaлих пiдприємств . Тaк, у
СШA 65 % пiдприємств з прaцюючим персонaлом до
20 осiб бaнкрутiють у першi чотири роки iснувaння, a
кожнa четвертa фiрмa — нa першому роцi діяльності
[4].
Удосконалення системи мікрокредитування, інве"
стування й надання гарантій — одне з невідкладних
завдань держави щодо розвитку малих суб'єктів гос"
подарювання. Це допоможе підвищити конкурентосп"
роможність підприємств; вивести більшу їхню частину
з тіньового сектору — за підрахунками фахівців, 70%
малих підприємств приховують свої реальні прибутки;
створити більшу кількість робочих місць, як свідчить
практика, 9 з 15 підприємців скорочують або прихову"
ють справжню кількість робочих місць, щоб уникнути
податків, а також підвищити загальний рівень добро"
буту громадян і держави в цілому, примноживши її
ВВП.
Саме тому, державну політику щодо фінансового
забезпечення малого бізнесу слід проводити в напрямі
створення розвинутої мережі фінансово"кредитних
установ, страхових фірм, інвестиційних та страхових
фондів; розвитку товариств взаємного кредитування та
страхування; розробки і впровадження системи стиму"
лювання комерційних банків, які надавали б пільгові
кредити малим підприємствам.
Одним із напрямів сьогоденної державної під"
тримки малих підприємств в Україні є надання їм пільг
у податковій сфері в рамках введення спрощеної си"
стеми оподаткування. Проте її недосконалість та не"
завершеність реформування зумовлюють наявність
вагомих недоліків застосування такої системи, зок"
рема:
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— обмеження за обсягом діяльності (розмір вируч"
ки) таких суб'єктів;
— сума єдиного податку підприємцями сплачуєть"
ся авансом за звітний період, проте при цьому не вра"
ховується чи буде фактично отримано дохід від здійс"
нення такої діяльності за звітний період, чи ні;
— при використанні праці найманих робітників
підприємець має сплачувати за кожного з них 50% суми
єдиного податку;
— обмеження в можливості використовувати вели"
ку кількість найманих працівників [4].
Для усунення наведених недоліків, які на теперішній
час перешкоджають ефективному розвитку малих
підприємств необхідний комплексний підхід, який пе"
редбачатиме впровадження цілої низки заходів.
Важливою перешкодою на шляху розвитку малих
підприємств в Україні є відсутність доступних фінансо"
вих ресурсів для створення нових підприємств. Обме"
женість кредитних коштів, високі процентні ставки та
великий кредитний ризик не можуть сприяти притоку
інвестицій для розвитку малих підприємств.
Тому до основних причин, що перешкоджають роз"
витку малих підприємств в Україні можна віднести:
— недосконалість законодавства як з питань роз"
витку малого підприємництва, так і підприємництва в
цілому;
— високі податки, що змушує деяких суб'єктів ма"
лого та середнього підприємництва йти в тіньову еко"
номіку;
— недостатня державна фінансова"кредитна і май"
нова підтримка малих підприємств;
— відсутність дійового механізму реалізації дер"
жавної політики щодо підтримки малих підприємств;
— недосконалість системи обліку та статистичної
звітності малих підприємств;
— обмеженість інформаційного та консультативно"
го забезпечення;
— недосконалість системи підготовки, перепідго"
товки та підвищення кваліфікації кадрів для підприєм"
ницької діяльності [5].
Проте мaлi пiдприємствa мaють перевaги в iнно"
вaцiйнiй дiяльностi, оскільки спроможнi зaймaтися роз"
робкою тa освоєнням технологiї у тих облaстях, якi мо"
жуть бути для великого бiзнесу aбо неперспективними,
aбо зaнaдто ризиковaними. A влaсник мaлих пiдпри"
ємств може ризикувaти, тому що воно нaлежить лише
йому, i вiн сaм несе вiдповiдaльнiсть зa всі дiї.
Суб'єкти мaлого пiдприємництвa мaють певнi конку"
рентнi перевaги. Зокремa вони є бiльш мобiльними в
процесi aдaптaцiї до нових смaкiв тa уподобaнь спо"
живaчiв, бiльшою мiрою готовi до зaпровaдження iнно"
вaцiй тa вдосконaлення оргaнiзaцiйних методiв веден"
ня бiзнесу [4].

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Малі підприємства відіграють важливу роль в еко"
номіці нашої країни, бо є невід'ємною частиною її соці"
ально"економічної системи. Проте їх нормальний роз"
виток можливий лише за наявності виваженої системи
державно"правових заходів. Сприяти розвитку мали
підприємств можна лише шляхом поєднання різних ме"

тодів регулювання і підтримки, головними серед яких є
такі:
— фінансово"кредитна підтримка;
— сприятлива податкова політика;
— створення політики структурних перетворень, з
метою гармонізації вітчизняної економіки зі стандарта"
ми країн"членів ЄС;
— оптимізація та прискорення процесів інтеграції
України у світові структури.
Малі підприємства мають значний потенціал і перс"
пективи, особливо в умовах ринкової економіки. Вирі"
шення проблем розвитку малих підприємств та створен"
ня сприятливого середовища для їх існування потребу"
ють докорінної перебудови державної політики щодо
сприяння цьому сектору економіки.
Отже, можна узагальнити, що сьогодні провідну
роль у створенні ефективної економіки нашої країни
відіграють малі підприємства. Хоча їх розвиток відбу"
вається нерівномірно і вони, так і не посіли належного
місця у структурі національної економіки. Але, якщо
будуть успішно прийняті запропоновані шляхи на покра"
щення, то малі підприємства в Україні матимуть великі
перспективи. Оскільки в них значно більш виражена, ніж
у великих підприємств, здатність до саморегулювання
та самовідтворення.
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ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF INVESTMENT ACTIVITIES OF BANKS
В статье рассматриваются различные подходы и определения инвестиционной деятельности ком
мерческих банков. Для этого изучены понятия "инвестиции", "инвестиционная деятельность" и "инве
стиционный банкинг". Статья посвящена важной для развивающейся экономики Республики Азербай
джан проблеме — инвестиционной политике банков. В статье даны статистические данные об инвес
тиционной деятельности в стране.
In the article various approaches and definitions of investment activity of commercial banks are considered.
For this purpose, the concepts of "investment", "investment activity" and "investment banking" were studied.
The article is devoted to the important for developing economy of the Republic of Azerbaijan problem — the
investment policy of banks. The article gives statistical data on investment activities in the country.
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стиционный потенциал, развитие экономики.
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Сегодня в мире продолжается формирование совре"
менной модели инвестиционного процесса. Данный процесс
характеризуется изменениями в системе регулирования
инвестиционной деятельности и финансовыми инновация"
ми. Необходимость участия коммерческих банков в инвес"
тиционной деятельности вызвано взаимозависимостью ус"
пешного развития банковской системы и экономики в це"
лом. Стабильная экономическая среда, является необходи"
мым условием деятельности коммерческих банков. Эконо"
мическое развитие страны также зависит от степени надеж"
ности банковской системы и эффективности ее функцио"
нирования. Суть инвестиционной деятельности банков до
сих пор является объектом научных дискуссий.
В связи с главной ролью инвестиций в нормальном об"
щественном воспроизводстве этот вопрос один из наиболее
обсуждаемых в научной сфере. Термин "инвестиции" — от
лат. "invest", что означает "вкладывать". Таким образом, ин"
вестиции — отношения между экономическими субъектами,
которые возникают в процессе создания интеллектуальных
и имущественных ценностей, которые являясь ресурсами,
необходимыми для нормального течения производства, на"
правляются в объекты предпринимательства, в результате
которых формируется прибыль или достигается иной полез"
ный доход [1]. Исходя из того что, инвестиции представляют
собой вложения капитала для его умножения, необходимо
отметить, что прирост капитала должен быть достаточным для
компенсации коммерческому банку отказ от использования
собственных финансовых ресурсов для вложения в другие
альтернативные инструменты на денежном рынке, вознагра"
дить его за риск, а также возместить потери от инфляции в
предстоящем инвестиционном периоде.
Далее считаем целесообразным рассмотреть термин
"инвестиционная деятельность". Инвестиционную деятель"
ность рассматривают многие исследователи. Так, Ю.В. Ба"
бичева описывает инвестиционную деятельность банков как
"операции, в которых банки выступают в роли "инициато"
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ров вложений" (в отличие от 3 кредитных операций, где ини"
циатива в получении средств исходит со стороны заемщи"
ка)" [2]. Распространено и мнение, согласно которому по
сути инвестиционными являются все активные операции
банков [3].
Таким образом, инвестиционную деятельность можно
определить как систему экономических отношений по раз"
мещению банками капитала непосредственно или опосре"
дованно, а также обслуживание указанного размещения с
целью получения экономической выгоды. Она осуществля"
ется на макро" и микроуровне — деятельность банка на
рынке инвестиций по привлечению или инвестированию ка"
питала, обеспечивающая на микроэкономическом уровне
прирост капитала банка и/или его клиента, а на макроэко"
номическом — прирост общественного капитала [4].
Существуют показатели, которые могут быть использо"
ваны в качестве индикаторов инвестиционной деятельнос"
ти банков:
— объем инвестиционных ресурсов коммерческих банков;
— объем банковских инвестиций;
— доля инвестиционных вложений во всех активах бан"
ков;
— показатели эффективности инвестиционной деятель"
ности банков, а точнее прирост активов в расчете на объем
инвестиций, прирост дохода в расчете на объем инвестиций;
— показатели альтернативной доходности инвестиро"
вания в производственный сектор по сравнению с вложе"
нием капитала в доходные финансовые активы [5].
Отсюда можно сделать вывод, что важнейшей характе"
ристикой банковских инвестиций является оценка их с точ"
ки зрения объединенного критерия вложения средств, так
называемого магического треугольника — "доходность —
риск — ликвидность".
Также имеет смысл затронуть и такие понятия, как ин"
вестиционная политика и инвестиционный климат страны.
Инвестиционная политика определяет более приоритетные
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Формы
взаимодействия
банка с клиентами
банк выступает как
хранитель
сбережений клиента

банк выступает как кредитор или заемщик по
отношению к клиенту

банк играет роль
комиссионера

банк предстает в
качестве агента
клиента

Рис. 1. Взаимодействие банка с клиентами в микроэкономических рамках
направления капитальных вложений, которых влияют на
В настоящее время основной тенденцией является оче"
повышение эффективности экономики и обеспечение наи" видное доминирование финансирования экономики с ос"
большего прироста продукции и, в общем, национального лаблением роли традиционного банковского кредита. В
дохода. Инвестиционный климат — степень благоприятно" этом контексте новым направлением инвестиционного по"
сти ситуации, которая складывается в регионе, отрасли по средничества является инвестиционный банкинг [8]. В пос"
отношению к инвестициям, которые могут быть вложены. ледние время это направление развивается очень активно,
Далее рассмотрим роль банков в инвестиционной деятель" что связано с увеличением объема свободных денежных
ности страны в контексте влияния ее на общее развитие эко" средств и ростом числа инвесторов, готовых вкладывать эти
номики. Банки — финансовые посредники, которые форми" денежные средства. В настоящее время в научной литера"
руют денежные потоки инвесторов или "поставщиков капита" туре и законодательных актах существуют различные оп"
лов" и заемщиков [6]. Принципиальное разделение банков на ределения инвестиционного банкинга: термин "инвестици"
коммерческие и инвестиционные произошло в 1933 году, ког" онный банкинг" появился в США в конце XIX века — после
да в США был принят закон Гласса — Стигалла. После краха того, как некоторые банки стали полностью выкупать но"
фондового рынка в октябре 1929 года финансовая система вые выпуски ценных бумаг для последующей продажи ко"
страны была фактически парализована — банки, вложившие нечным инвесторам от своего имени. Существует мнение,
деньги в ценные бумаги корпораций, не смогли рассчитаться что "инвестиционный банк — финансовый институт, кото"
со своими вкладчиками. Поэтому закон разделил организа" рый помогает компаниям разрабатывать и реализовывать
ции этих двух типов. Инвестиционные банки стали предназна" оптимальную для клиента структуру долгового или акцио"
чаться для вложения средств в ценные бумаги, они лишались нерного финансирования" [9].
прав на депозитно"ссудные операции. Вторые коммерческие
В азербайджанской экономике банки осуществляют
банки могли заниматься выдачей кредитов, а также расчетно" инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг и в
клиринговой деятельностью. Оба вида банков подчинялись реальном секторе экономики, поэтому она более точно мо"
своим регуляторам. Инвестиционные банки — Комиссии по жет быть названа кредитно"инвестиционной деятельностью.
ценным бумагам (Security Exchange Commission), коммерчес" К последней следует отнести инвестиции в собственное раз"
кие — Федеральной резервной системе, то есть Центрально" витие банков, их филиалов, региональных отделений и ус"
му банку страны. В 1999 году в закон были внесены поправки, луги, связанные с инвестированием.
существенно смягчающие разграничение между коммерчес"
На сегодня инвестиционную деятельность в Азербайд"
кими и инвестиционными банками [7].
жанской Республике регулируют следующие законы:
С целью определения особенности инвестиционной бан"
1. Подтвержденный указом президента Азербайджанс"
ковской деятельности выделим основные формы банковс" кой Республики №952 от 13 января 1995 г. "Закон Азербай"
кого инвестиционного посредничества с позиции микроэко" джанской Республики об инвестиционной деятельности".
номического анализа. Взаимодействие банка с клиентами
2. Подтвержденный указом президента Азербайджанс"
на микроэкномическом уровне может протекать в четырех кой Республики №57 от 15 января 1992 г. "Закон Азербайд"
формах (рис. 1).
жанской Республики о защите иностранных инвестиций".
Отметим, что инвестиционная деятельность банка осу"
Здесь необходимо обратить внимание на динамику ин"
ществляется на рынке инвестиций, распадающегося на ряд вестиций, направленных на развитие экономики страны
более самостоятельных сегментов:
(табл. 1).
— рынок объектов реального инвестирования;
Из таблицы 1 видно, что за последние годы наблюдается рост
общих инвестиций в экономику страны, при этом объем иност"
— рынок объектов финансового инвестирования;
ранных инвестиций увеличился, а внутренних — уменьшился.
— рынок объектов инновационного инвестирования.
Поэтому для улучшения бизнес среды в Азербайджанс"
В условиях рыночной экономики осуществление инве"
стиций невозможно рассматривать как "произвольную" кой Республике, увеличения государственной заботы в этой
форму деятельности банка. Неосуществление инвестиций сфере в стране функционирует Азербайджанская инвести"
неминуемо приводит к потерям конкурентных позиций бан" ционная компания, которая создана в 2006 г. для регулиро"
ка как финансового посредника. Вследствие этого все воз" вания осуществляемой в сфере поддержки развития пред"
принимательства государственной политики и для обеспече"
можные инвестиции можно разбить на две группы:
— пассивные инвестиции — обеспечивают в лучшем ния роста инвестиционной привлекательности республики.
случае не ухудшение показателей средней прибыльности Главные задачи компании — обеспечение поощрения инвес"
вложений в различного рода проекты по банку или по рын" тиций в экономику государства и работа по устранению су"
ществующих в этой сфере проблем. Целью инвестиционной
ку финансовых услуг, в общем;
— активные инвестиции — обеспечивают повышение деятельности компании в основном является участие в паях
конкурентоспособности и его прибыльности по отношению уставного капитала функционирующих в ненефтяном секто"
с ранее достигнутыми результатами, за счет инвестиций в ре экономики страны акционерных обществ и других ком"
сферу новых технологий, организации финансирования мерческих организаций, в том числе осуществление долго"
выпуска пользующихся спросом новых товарных групп, зах" срочных инвестиционных вкладов путем закупки акций [10].
вата с их помощью новых рынков, или поглощения конку"
Инвестиционный процесс и участие банков в нем демон"
рирующих фирм посредством целевых инвестиций.
стрирует динамику роста экономики. В условиях рыночной
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экономики в Азербайджане коммерческие
Таблица 1. Инвестиции, направленные на развитие
банки занимают вторую ступень двухступен"
экономики страны (млн долл. США)
чатой банковской системы и служат меха"
Инвестиции, направленные на развитие экономики страны
низмами сбора основной части кредитных
2005
2010
2011
2012
2013
2014
ресурсов в стране, предоставляют клиентам Все инвестиции
7118,5
17591,5 21588,9 25777,8 27340,0 27907,5
весь комплекс финансово"кредитных услуг. Внутренние инвестиции 2225,3 9343,7
12915,0 15463,8 16799,1 16209,8
8673,9
10314,0 10540,9 11697,7
Основные функции коммерческих банков в Иностранные инвестиции 4893,2 8247,8
Азербайджане следующие: посредниче"
ство; сбор и активизация капитала; денежные платежи и
5. Экономические и гуманитарные исследования регио"
расчёт; депозитная; выпуск и распределение ценных бумаг; нов 3/2012 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:/
консультационная. Главным принципом деятельности ком" /moyuniver.net/kommercheskie"banki"i"investicionnaya"
мерческих банков в Азербайджане является сохранение deyatelnost"na"primere"respubliki"azerbajdzhan/
ликвидности, т. е за основу берётся способность возмеще"
6. Леонтьев Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П., Инвес"
ния долгов, превращения активов в доход за конкретный тиции: учебное пособие/ В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П.
период. Если коммерческий банк привлекает средства на Радковская. — М.: магистр; ИНФА — М., 2010. — С. 126.
короткий период (краткосрочные вклады или вклады до во"
7. Банковское дело: учебник для вузов. 2"е изд./Под
стребования) и использует их на погашение долгосрочных ред. Белоглазовой, Л. Кроливецкой. — СПб.: Питер, 2010.
долгов, то его способность произвести своевременный рас" — С. 263.
чёт по своим долгам может подвергаться опасности.
8. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
В 2011 г. среди 44"х коммерческих банков, существую" human.snauka.ru/2012/11/1859
щих в стране, число работающих с прибылью банков со"
9. Ахтулов А.Л., Бирюкова Е.Ю. Система менеджмен"
ставляло 31, а работающих с убытком — 13. В конце того та качества как основа конкурентоспособности коммерчес"
же года активы коммерческих банков составляли в общем кого банка // Вестник Ижевского Государственного тех"
18049.3 млн долл США, из которых 63,2% выданные кре" нического университета. — 2009.— № 4.
диты, а 10,1% падает на долю инвестиций. Сумма депози"
10. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
тов составляла 8.446 млн долл США. В 2011 году совокуп" www.azerbaijans.com/content_1614_ru. html
ный капитал 42"х коммерческих банков превысил 12,65 млн
11. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://
долл США. А чистая прибыль банков составила 649,89 млн www.expertsm.com/ru/markets/ investments
долл США. Коммерческие банки в Азербайджане выдают
кредиты (в среднем) под 16—30 % годовых.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ
КОШТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Yu. Shvets,
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DETERMINATION THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIC WORKING CAPITAL MANAGEMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
У статті охарактеризовано зовнішні та внутрішні фактори впливу на ефективність стратегічного управ
ління оборотними коштами, визначено роль стратегічного управління оборотними коштами в діяльності
підприємств. Визначено, що оцінювання ефективності стратегічного управління оборотними коштами
повинно здійснюватися на основі врахування певної послідовності дій, а саме: оцінка діяльності промис
лових підприємств відповідно до рівня фінансової стійкості; аналіз рівня забезпеченості підприємств обо
ротними коштами, власними ресурсами; визначення факторів впливу зовнішнього та внутрішнього се
редовища на ефективність використання оборотних коштів; виокремлення способів використання обо
ротних коштів; встановлення доцільності застосування стратегічного управління оборотними коштами;
оцінка ефективності стратегічного управління оборотних коштів. Надано авторські рекомендації щодо
оцінювання ефективності стратегічного управління. Також сформульовано пропозиції щодо розробки
алгоритму оцінювання ефективності стратегічного управління оборотними коштами, який враховує особ
ливості використання, аналізу та контролю за наявними ресурсами, що забезпечує досягнення підприє
мствами стратегічної мети.
The article describes the external and internal factors of influence on the efficiency of strategic management
of working capital, defined the role of strategic management of working capital in the activities of enterprises. It
is determined that the assessment of the effectiveness of strategic management of working capital should be
based on the consideration of a certain sequence of actions, namely: assessment of the activities of industrial
enterprises in accordance with the level of financial stability; analysis of the level of provision of enterprises with
working capital, own resources; determination of the factors of influence of the external and internal environment
on the efficiency of use of working capital; identification of ways to use working capital; establishment of
expediency of strategic management of working capital; assessment of the effectiveness of strategic
management of working capital. Author's recommendations for evaluating the effectiveness of strategic
management are provided. Also, proposals are made for the development of an algorithm for evaluating the
effectiveness of strategic management of working capital, which takes into account the peculiarities of the use,
analysis and control of available resources, which ensures achievement of the strategic goals of enterprises.

Ключові слова: стратегічне управління, фактори впливу, оборотні кошти, стратегія управління, оці
нювання ефективності.
Key words: strategic management, factors of influence, working capital, management strategy, performance
evaluation.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов розвитку неможливо уявити успішну
діяльність промислових підприємств без вдало сформованої
системи стратегічного управління. Відповідно, стратегічне
управління сприяє розробці стратегій розвитку, дає мож"
ливість налагодити зв'язок між підприємством та партнера"
ми, а також охоплює інноваційну, кадрову, виробничу, мар"
кетингову, фінансову сфери. Очевидно, що передумовою
покращення діяльності підприємств є підвищення раціональ"
ності використання оборотних коштів, що можливо за умови
використання послідовності оцінки ефективності стратегіч"
ного управління оборотними коштами. Процес розподілу,
використання та спрямування оборотних коштів у визначені
сфери діяльності залежить від наявного алгоритму оцінки

ефективності стратегічного управління оборотними кошта"
ми, який потребує уточнення та деталізації з метою підвищен"
ня його ефективності та практичного застосування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань оцінки ефективності страте"
гічного управління оборотними коштами на підприємствах
присвячено чимало наукових досліджень. Деякі аспекти
формування системи та процес управління оборотними
активами, методи аналізу ефективності управління оборот"
ними капіталом, стратегії управління капіталом розглянули:
Л.В. Пельтек, С.M. Писаренко [9], О.М. Чубка [11], О.В. Шес"
топалова [12], В.І. Чобіток, К.С. Пятилокотова [10],
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С.Ю. Кулакова, Д.М. Лозовський [6], І.О. Козачков [5], на діяльність підприємств в цілому, так і на ефективність
О.Є. Данилевська"Жугунісова [3] та ін.
використання оборотних коштів.
Звичайно, процвітання підприємств залежить від зла"
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
годженості внутрішніх процесів діяльності.
Метою статті є сформувати рекомендації щодо оціню"
3. Збір інформації. Цей етап відіграє важливу роль,
вання ефективності стратегічного управління оборотних тому що від отриманої інформації залежить прийняття
коштів та визначити пропозиції щодо розробки алгоритму рішень щодо подальшої діяльності підприємств, вибір ме"
їх оцінювання.
тодів оцінки ефективності використання оборотних коштів.
Інформація повинна бути: достовірною; ефективною, ко"
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
рисною та практичною; комплексною.
ДОСЛІДЖЕННЯ
4. Визначення потреби у розробці нової системи стра"
Сьогоднішня економічна та політична ситуація, яка скла" тегічного управління. На підставі отриманої інформації,
лася в Україні вкрай негативно впливає на ефективність стра" оцінці факторів впливу зовнішнього та внутрішнього сере"
тегічного управління оборотними коштами на підприємствах. довища приймається рішення щодо розробки нової чи
Це пояснюється тим, що показники діяльності підприємств вдосконалення існуючої системи стратегічного управлін"
погіршуються, знижується ефективність використання та роз" ня. Порівнюється зібрана інформація на попередніх ета"
поділу оборотних коштів, збільшується частка витрат та зро" пах з бажаними показниками.
стає збитковість. Зменшення частки інвестицій у 2015 р. не"
5. Встановлення основних цілей та завдань стратегіч"
гативно відображається на розвитку підприємств, процесу ного управління. До цілей використання оборотних коштів
виробництва, наявності нових технологій. При здійсненні можна віднести: розподіл та спрямування оборотних коштів;
стратегічного управління необхідно враховувати вплив фак" залучення додаткових джерел фінансування; пошук
торів зовнішнього та внутрішнього середовища, наявність зовнішніх інвесторів; планування очікуваних прибутків та
конкурентів, особливості процесу виробництва, наявні рин" витрат. Завданнями діяльності підприємств є: скорочення
ки збуту, а також можливості і загрози розвитку.
майбутніх витрат; пошук дешевої сировини; скорочення де"
Серед дослідників питання оцінки ефективності управ" біторської та кредиторської заборгованості; прискорення
ління оборотними коштами було розглянуто такими до" руху капіталу; ефективне використання оборотних коштів.
слідниками: Бринь І.В. [2, с. 18]; Логвіна Ю.М. [8, с. 193];
6. Розробка, формування стратегії управління оборот"
О.В. Куник [7, с. 38]; В.І. Блонська [1, с. 93]; О.М. Зборовська ними коштами. Сформована стратегія на практиці ніколи
[4, с. 14]. За даними проаналізованих досліджень, слід не повторюється та для кожного підприємства розроб"
відзначити, що стратегічне управління сприяє формуванню ляється нова стратегія, яка враховує специфіку діяльності.
та реалізації розроблених стратегій, дає можливість нала"
7. Визначення обсягу наявних оборотних коштів та
годити зв'язок між підприємством та партнерами, передба" фінансових ресурсів.
чає довгострокове керування. Відповідно для покращення
8. Для здійснення розробки плану стратегічного управ"
діяльності промислових підприємств виникає необхідність ління оборотними коштами необхідно сформувати спеціаль"
розробки алгоритму оцінки ефективності стратегічного уп" ну команду фахівців — комітет зі стратегічного управління
равління оборотними коштами. Це дослідження щодо оці" оборотними коштами. Від рівня їхнього професіоналізму за"
нювання ефективності стратегічного управління оборотни" лежить ефективність, надійність, швидкість процесу викори"
ми коштами здійснювалось у такій послідовності:
стання і управління оборотними коштами. Тому ця команда
1. Оцінювалась діяльність промислових підприємств формується з висококваліфікованих фахівців та підпорядко"
відповідно до рівня фінансової стійкості, платоспромож" вується технічному директору зі стратегічного управління.
ності, рентабельності та ліквідності оборотних активів.
9. Вибір методу оцінки ефективності запланованого
2. Аналізувався рівень забезпеченості підприємств стратегічного управління оборотними коштами. Можна
оборотними коштами, власними ресурсами та визначався провести розрахунки за методами: SWOT"аналіз, PEST"
рівень витрат.
аналіз, метод розрахунку, комплексний підхід.
3. Визначалися фактори впливу зовнішнього та внут"
10. Проведення розрахунків. На цьому етапі здійс"
рішнього середовища на ефективність використання обо" нюються розрахунки за обраними методами з метою по"
ротних коштів.
дальшої оцінки ефективності використання та управління
4. Вибір способів використання оборотних коштів, виз" оборотними коштами.
начення наявності механізму стратегічного управління обо"
11. Тестування та виявлення помилок. Від правильності
ротними коштами.
розрахунків залежить точність отриманих результатів від
5. За результатами аналізу з'ясовано необхідність та використання оборотних коштів та наявних фінансових
застосовано стратегічне управління оборотними коштами. ресурсів.
12. Оцінка, обгрунтування необхідності у здійсненні
6. На базі одержаних даних проведено оцінку ефек"
стратегічного управління. Визначається потреба і не"
тивності стратегічного управління оборотних коштів.
У процесі дослідження було запропоновано алгоритм обхідність у формуванні плану, концепції стратегічного
до оцінки ефективності стратегічного управління оборот" управління для покращення процесу виробництва, нала"
годженої роботи всіх сфер діяльності підприємств.
ними коштами на промислових підприємствах (рис. 1):
13. Реалізація, застосування системи стратегічного
1. Оцінка наявності оборотних коштів та дослідження
ефективності існуючої системи стратегічного управління. управління оборотними коштами.
14. Оцінка отриманих результатів та контроль за про"
Здійснюється оцінка, діагностика ефективності наявної
системи стратегічного управління оборотними коштами, цесом стратегічного управління. На цьому етапі відбуваєть"
визначається сума наявних оборотних коштів, напрямки їх ся співставлення досягнутих результатів з поставленими
цілями, завданнями та стратегією розвитку.
раціонального розподілу та отриманий результат.
15. Звітування про результати виконаної роботи. На цьо"
2. Дослідження факторів внутрішнього та зовнішньо"
го середовища. Насамперед враховується вплив чинників му етапі складається звіт про проведену роботу та її резуль"
зовнішнього середовища, оскільки залучення іноземних тат. У звіті зазначається ефективність процесу стратегічного
інвестицій, різноманітність ринків збуту, зв'язки з партне" управління, визначається сума вільних оборотних коштів,
рами, постачальниками, рівень конкуренції впливають як коротко характеризуються результати кожного етапу.
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Рис. 1. Алгоритм оцінки ефективності стратегічного управління оборотними коштами
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Алгоритм оцінки ефективності стратегічного управлін"
ня оборотними коштами спрямований на раціональне вико"
ристання оборотних коштів, поліпшення якості продукції,
скорочення витрат, покращення фінансових результатів,
охоплює всі сфери діяльності підприємств. Він повинен бути
достовірним, раціональним, гнучким, сприяти ефективному
прийняттю та реалізації поставлених завдань. За умови дот"
римання ефективної політики управління формуванням обо"
ротними коштами можна досягти наступного: забезпечен"
ня безперебійної роботи підприємств; прискорення оборо"
ту оборотних коштів; максимізація прибутку.
ВИСНОВКИ
У результаті наукового дослідження було встановлено,
що раціональне використання, управління, формування
оборотних коштів впливає на діяльність та розвиток промис"
лових підприємств. Запропонований алгоритм до оцінки
ефективності стратегічного управління оборотними кошта"
ми на підприємствах, на відміну від існуючих методів дослі"
дження, враховує особливості використання, аналізу та кон"
тролю за наявними оборотними коштами, визначає вплив
чинників макро" та мікросередовища, ефективність страте"
гічного управління. Такий підхід дозволяє оцінити та підви"
щити ефективність використання оборотних коштів за ра"
хунок налагодження стратегічного управління ними, що
створює можливості для покращення роботи підприємств,
уникнення можливості банкрутства.
Перспективами подальших досліджень в розрізі дано"
го питання є дослідження практичних можливостей викори"
стання запропонованого алгоритму для аналізу та оцінки
ефективності стратегічного управління оборотними кошта"
ми на промислових підприємствах України з метою визна"
чення слабких сторін та шляхів щодо його покращення.
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НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
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CAPITAL ACCUMULATION AND IMPACTS ON THE INVESTMENT PERFORMANCE
OF THE ENTERPRISES IN UKRAINE
У статті обгрунтовано соціальноекономічну роль системи нагромадження капіталу та його
вплив на інвестиційну активність підприємств в Україні. Розкрито теоретичні основи форму
вання системи нагромадження капіталу та його вплив на інвестиційну активність підприємств в
Україні. Доведено, що інвестиційну політику бізнесу і держави слід розглядати як основу для
створення можливостей подальшого розвитку процесу ефективного накопичення капіталу в
країні. Обгрунтовано, що діючий інвестиційний механізм забезпечує підтримку і технологічну
модернізацію компаній, що домінують у галузях, внаслідок цього обмежуються зони перспек
тивного накопичення капіталу у нових підприємствах у новітніх галузях. Визначено напрями за
безпечення ефективного нагромадження капіталу для стимулювання інвестиційної активності
вітчизняних підприємств. Обгрунтовано, що у процесі прийняття рішень на державному рівні і
на рівні великих корпорацій слід відмовитися від критеріїв прибутковості як характеристики
доцільності прийняття конкретних варіантів і одного з джерел інвестицій, а як основу для еко
номічного обгрунтування рішень необхідно використовувати параметри потенційної можливості
накопичення капіталу.
In the article justified the socioeconomic role of the system of capital accumulation and impact
on the investment performance of the enterprises in Ukraine. It reveals the theoretical principles of
the formation of the system of capital accumulation and impact on the investment performance of
the enterprises in Ukraine. It is proved that the investment policy of business and government should
be considered as a basis for creating opportunities for further development of the process of efficient
capital accumulation in the country. It was reasonable that the present investment mechanism
provides support and technological modernization of companies that dominate position in the
industries, as a result, the areas of promising capital accumulation in new enterprises in the newest
industries. It was determined the directions of ensuring effective capital accumulation for stimulation
of investment activity of domestic enterprises. It is substantiated that in decisionmaking process at
the state and big corporation levels, it is necessary to abandon the criteria of profitability as the
characteristics of the appropriateness of adopting specific options and one of the sources of
investment and as the basis for the economic substantiation of the decisions, it is necessary to use
the parameters of the potential possibility of capital accumulation.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційні ресурси, капітал, нагромадження капіталу, національна еконо
міка, інвестиційний розвиток економіки України.
Key words: investments, investment resources, capital, capital accumulation, national economy, investment
development of the economy of Ukraine.

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Досягнення стабільного соціально"економічного
розвитку потребує нарощування інвестиційних ресурсів,
послідовного збільшення частки капітальних вкладень
у ВВП, поліпшення структури інвестиційних джерел та
оптимізації напрямів їх вкладення. За таких умов зрос"

тає роль державного фінансового регулювання інвес"
тиційної діяльності, що має стимулювати процеси нагро"
мадження й ефективного використання інвестиційних
ресурсів відповідно до пріоритетів економічного зрос"
тання, перспектив інноваційного розвитку підприємств
в Україні.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИЗНАЧЕНОЇ
ПРОБЛЕМИ ВЧЕНИМИ
Нагромадження капіталу та його вплив на інвести"
ційну активність підприємств в Україні стали об'єктами
аналізу таких вчених, як: Н.Г. Георгіаді [1—2], Ю.В. Мо"
роз [3], Г.В. Соломіна [4], О.М. Сумець [5], О.Є. Федор"
чак [6—8], І.Б. Хома [9] та ін.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Предметом дослідженням є теоретичні аспекти ви"
значення особливостей нагромадження капіталу та його
вплив на інвестиційну активність підприємств в Україні.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування особливостей на"
громадження капіталу та його вплив на інвестиційну
активність підприємств в Україні.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для досягнення зазначеної мети поставлено такі
завдання:
— з'ясувати роль системи нагромадження капіталу
та його вплив на інвестиційну активність підприємств в
Україні;
— виявити теоретичні основи формування системи
нагромадження капіталу та його вплив на інвестиційну
активність підприємств в Україні;
— обгрунтувати напрями забезпечення ефективно"
го нагромадження капіталу для стимулювання інвести"
ційної активності вітчизняних підприємств.

МЕТОДИ
З метою вирішення завдань наукового досліджен"
ня в науковій статті застосовано загальнонаукові тео"
ретичні методи (узагальнення, пояснення, групування)
та спеціальні методи наукового пізнання (формально"
логічний; порівняння, порівняльного аналізу, статистич"
ний). Опрацювання отриманих даних виконано із за"
стосуванням сучасних інформаційних технологій.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічне оцінювання механізмів залучення інве"
стицій на підприємство слід здійснювати на основі ре"
зультату їх застосування. Це зумовлено тим, що саме
ретроспективні або перспективні результати застосуван"
ня певного механізму визначають потребу підприємства
у його використанні. Тому необхідним є виявлення та
дослідження рушійних сил, які формують результат ви"
користання механізмів залучення інвестицій.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Найбільш очевидним наслідком позитивного макро"
економічного розвитку за певний період часу є приріст
за цей час обсягу отриманих суспільством благ. Ефек"
тивність розвитку економіки оцінюється виходячи з об"
сягу ресурсів, що використовуються для цього. Су"
спільство продовжує розглядати економіку як інстру"
мент досягнення своїх соціальних цілей, а економічна
діяльність, у свою чергу, спирається на специфічний
інструментарій вирішення завдань, що виникають (орі"
єнтуючись, перш за все, на параметри прибутку, випус"
ку продукції або інші економічні показники). Зокрема
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кризи, що стають результатом накопичення диспро"
порцій в системі, багато в чому є похідними від тих мо"
ментів її розвитку, які ігнорувалися теорією і практикою
підготовки управлінських рішень.
Капітал не просто один з факторів виробництва, а
важлива рушійна сила економічного розвитку. В сучас"
них умовах рух капіталу відбувається відповідно до
відтворювальних процесів і має власну систему моти"
вацій і умов, що в результаті і відображається на зміні
економічного стану країни. Наприклад, створення ро"
бочих місць викликає зростання потреби в робочій силі,
але з цього не випливає, що за умов демографічних об"
межень процес створення робочих місць зупиняється,
а отже, зменшується інвестиційна активність в економіці
[1, с. 1853]. За таких умов розвиток має набувати капі"
таломісткого характеру, який змінює логіку поведінки
бізнесу під тиском потреби в збереженні капіталу, і, як
підсумок, змінює технологічний уклад в економіці. Ана"
логічно і за умов сталого розвитку (концепція нульових
темпів зростання) відтворювальний процес визначає
якісні зміни в соціально"економічній системі.
За незначної зміни випуску продукції поліпшення
якості життя досягається за рахунок підвищення ефек"
тивності накопичення капіталу. Через автономність про"
цесу відтворення капіталу, його зв'язки з кон'юнктурою
ринку (фактор попиту) або з демографічною ситуацією
(фактор пропозиції) носять лише опосередкований ха"
рактер. За певного технологічного укладу виникають
проблеми ефективного накопичення капіталу в країні, які
можуть бути вирішені або на основі НТП, або шляхом
вивезення фінансових коштів з країни [2, с. 58]. Тому інве"
стиційну політику бізнесу і держави слід розглядати, перш
за все, як основу для створення можливостей подальшо"
го розвитку процесу ефективного накопичення капіталу
в країні. Таким чином, тільки прагнення до збереження і
примноження капіталу може розглядатися в якості ос"
новної рушійної сили інвестиційного розвитку.
Принципове значення має той факт, що інвестицій"
на діяльність є вимогою зовнішнього середовища, не"
обхідністю порятунку коштів, а не проявом доброї волі
бізнесмена або його бажання отримати прибуток. На
рівні окремого бізнесу домінує логіка альтернативних
рішень у рамках оцінки співвідношення витрат і резуль"
татів, виходячи з повсякденного економічної практики.
Як і будь"який вид витрат компаній, капітальні вкладен"
ня вимагають дбайливого ставлення. Для того, щоб
здійснювати вибір варіантів розміщення коштів, необ"
хідно коректно враховувати особливості теоретичної
проблеми "економії інвестицій" [3, с. 29].
Інвестиції як фактор, що забезпечує процес нако"
пичення капіталу, і як фактор забезпечення отримання
прибутку мають і подібні риси, і суттєві відмінності з
точки зору системи управлінських рішень щодо обгрун"
тування економічного зростання. На відміну від поточ"
них витрат ресурсів (сировинних, енергетичних, трудо"
вих), ресурси тривалого користування (основні засоби)
є особливим способом використання прибутку і амор"
тизації (минулої праці, який "зекономити" неможливо)
[4, с. 28]. Утворений в компанії інвестиційний ресурс
повинен бути ефективно витрачений, щоб стати капіта"
лом. В іншому випадку відбувається омертвіння коштів,
має місце упущений прибуток і втрата цінності ресурсу,
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Таблиця 1. Співвідношення іноземних інвестицій і валового нагромадження основного капіталу
окремих країн за 1996—2016 рр.
Країни
США
Німеччина
Франція
РФ
Україна
Південна Корея
Китай
Індія

Прямі іноземні інвестиції
(за вирахуванням
дезінвестицій), млрд дол.
в поточних цінах
2972
709
840
303
54
71
1393
196

Валове нагромадження
основного капіталу,
млрд дол. в поточних
цінах
37675
10163
7062
2300
353
3940
15297
3767

Прямі іноземні
інвестиції,% до
ВНОК
7,9
7,0
11,9
13,2
15,3
1,8
9,1
5,2

У тому числі
1996 рік

2016 рік

4,8
0,8
5,1
2,5
2,4
0,8
14,3
0,3

11,1
8
6,8
13,2
24,7
0,0
6,9
4,7

Джерело: складено за даними [10].

що зберігається. Як результат від інвестиційних вкла"
день компанія отримує прибуток, повернення вкладе"
них коштів у вигляді амортизаційних відрахувань і рин"
кову оцінку вартості бізнесу. Від того, який напрям от"
римання результату вважати головним, залежить стра"
тегічний вибір компаній і економіки в цілому.
Державна політика стосовно об'єктивного (за умов
НТП і глобальної економіки) протиріччя між раніше на"
копиченим капіталом і капіталом, що знову формуєть"
ся, має принципове значення для процесів економічно"
го розвитку країни [5, с. 59]. Реагуючи на негативні про"
яви механізму відтворення капіталу (адаптацію за раху"
нок скорочення виробництва), держава рятує "старий
капітал". Це частково компенсує зниження ефективності
нових вкладень в реальне виробництво і забезпечує
підтримку умов функціонування чинного виробничого
потенціалу. Пільги для чинного виробництва, включаю"
чи зміну податкових режимів, систем кредитування та
навіть націоналізацію "кризового бізнесу", є загально"
світовою практикою [6, с. 10].
Враховуючи вищенаведене, очевидним буде припу"
щення, що апарат управління інвестиційною діяльністю
підприємства, а саме залучення інвестицій має бути чітко
прив'язаним до цілей діяльності підприємства"реципієнта.
Слід зауважити, що накопичений і залучений капі"
тал не завжди доцільно використовувати для інвестицій
на фінансовому ринку, виняток становлять інвестиції у
надійні цінні папери, такі як державні облігацій внут"
рішньої позики, казначейські зобов'язання тощо. Ми
поділяємо думку О.Є. Федорчака, що це зумовлено та"
ким основними причинами:
— відсутність в Україні розвиненого фондового
ринку та складна економічна ситуація;
— відсутність досвіду ефективного управління ак"
тивами на фінансових ринках;
— недосконалість вітчизняної законодавчої бази у
сфері захисту прав інвесторів;
— низький рівень довіри до фінансових інститутів,
що зумовлює їхню, порівняно, не високу фінансову
ефективність.
— інші причини [7, с. 135].
Тому відповідальні за залучення інвестицій праців"
ники підприємства при формуванні цілей стосовно об"
сягу залучених інвестицій та шляхів досягнення цього
мають тісно співпрацювати з відділами, які управляють
операційною діяльністю підприємства.
У процесі адаптації бізнесу до змін умов накопичення
капіталу активну роль відіграє державний механізм управ"

ління. Так, за умов глобалізації важливим є ставлення дер"
жави до національного і зарубіжного капіталу. У поточній
державній політиці акцент робиться на регулювання зов"
нішньоторговельної діяльності (більш зручний для уряду
спосіб шукати проблеми зовні, а не всередині економіки)
[8, с. 255]. Залучення іноземного капіталу до процесів еко"
номічного розвитку країни через імпорт товарів і, тим са"
мим, формування нових ніш накопичення капіталу, з по"
дальшим їх наповненням на основі проведення політики
імпортозаміщення, носить, безсумнівно, позитивний ха"
рактер і для компаній, і для економіки в цілому. Менш од"
нозначна ситуація з протекціонізмом як формою захисту
національного капіталу, тобто способом підтримки вже
існуючих ніш накопичення капіталу в країні. Безпосеред"
ня роль заходів щодо захисту внутрішнього ринку в про"
цесі нагромадження капіталу виглядає перебільшеною,
зважаючи на масштаб накопиченого капіталу та інвести"
ційного ресурсу, що генерується ним (табл. 1).
На наш погляд, важливим є усунення причин, через
які внутрішній капітал не цікавиться нішами виробницт"
ва товарів, що одержуються з імпорту. Логіка вкладен"
ня коштів в інвестиційний актив до моменту втрати до"
цільності його використання докладно описана в теорії
циклів [9, с. 504]. Без інвестиційної підтримки конкурен"
тоспроможність традиційних виробництв на ринку ре"
сурсів (трудових, сировинних) знижується. Результатом
цього стає не тільки скорочення можливостей для по"
дальших вкладень, припинення інвестування, але і втра"
та цінності раніше сформованого основного капіталу
(перш за все, в результаті НТП). Для того, щоб відбувся
перехід від підтримки до ліквідації виробництва (необ"
хідна, але не достатня умова кризи), необхідна поява
на ринку нових можливостей для перспективного вкла"
дення коштів (накопичення капіталу або іншої дію фак"
тора "творчого руйнування" Шумпетера). Криза тради"
ційних виробництв, таким чином, стає наслідком почат"
ку нового (зовнішнього для галузі) фактора економіч"
ного зростання, а не результатом припинення дії рані"
ше сформованого механізму (вичерпання традиційної
моделі розвитку) [7, с. 138].
Нові технології, зазвичай, важко інтегрувалися з тра"
диційним виробництвом (наприклад, Інтернет вбиває тра"
диційний бізнес у багатьох секторах). Таким чином, не
лише ставилася під сумнів цінність раніше накопиченого
капіталу, але і зменшувалися можливості для нарощуван"
ня капіталу (інвестицій). Результатом ставали не тільки
проблеми фінансового ринку та інвестування в економі"
ку, а й фактичне скорочення реального капіталу в країні.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Протиріччя індустріального суспільства чітко про"
явилися в України, і за їх загальної подібності з індуст"
ріально розвиненими країнами світу, вони мають особ"
ливості, які визначаються процесом формування ринку
капіталу в країні. Країнам з трансформаційної економ"
ікою властиві специфічні мотивація поведінки (держа"
ви і бізнесу) і способи збільшення капіталу. Вони базу"
ються на використанні накопичених суспільством ре"
сурсів з метою збільшення індивідуального капіталу
навіть ціною втрати частини суспільного багатства.
Використовуючи можливості, надані світовим рин"
ком (офшори, "власні" іноземні інвестиції) для управлі"
ння рухом капіталу, вирішуються питання визнання інди"
відуальної власності за допомогою спрямування до"
ходів в інші країни світу. Потенціал механізму розвитку
трансформаційної економіки вкрай обмежений. Пере"
розподіл раніше накопиченого суспільного капіталу і
відновлення на цій основі виробничого потенціалу не"
минуче призводить до пошуку напрямів його подальшо"
го розвитку. Зокрема перехід до загальносвітової мо"
делі (універсальної) в рамках процесів накопичення ка"
піталу всередині країни на основі ринкових механізмів
[6, с. 11].
Логіка використання заощаджень в України може
бути визначена в рамках загальноісторичних процесів
первісного нагромадження капіталу, інвестування в
створення нових точок накопичення капіталу і подаль"
шого реінвестування з урахуванням відмінностей стар"
тових умов побудови капіталізму і особливостей окре"
мих галузей.
До 2016 р. проблеми ефективності заощаджень ви"
рішувалися досить просто як на рівні держави, так і на
рівні бізнесу і населення. Натомість, у 1990"ті роки за"
ощадження забезпечували приватизаційний процес і
відновлення раніше знецінених заощаджень, що і зумо"
вило обмеження у створенні нових основних засобів.
На початку 2000"х років процес підвищення вартості
бізнесу і перерозподілу власності приводив до акуму"
лювання значних фінансових коштів, які не чинили впли"
ву на потреби в інвестиційному розвитку.
Завершення перерозподілу раніше накопиченого
капіталу ("дешевої" власності) призвело до зниження
ефективності інвестицій в процеси реструктуризації біз"
несу, що викликало посилення відтоку коштів за кор"
дон.
Нині Україна стикається з традиційними для еконо"
міки індустріально розвинених країн проблемами ефек"
тивного використання вільних фінансових коштів. Ме"
ханізм, що забезпечує (визначає) відтворення капіталу
в Україні, не має принципових відмінностей від систем,
що діють в інших країнах світу, хоча для окремих сег"
ментів економіки і компаній характерні відносно авто"
номні відтворювальні моделі. До складу вітчизняної
відтворювальної системи входять елементи, що знахо"
дяться в інших країнах світу. Компанії прагнуть викори"
стовувати капітал, що перебуває в їх розпорядженні
найбільш ефективним способом (керуючись власною
системою критеріїв розвитку).
Найвиразніше протиріччя між накопиченим капіта"
лом і поточними інвестиціями проявляється в рамках
державної політики України. Дії держави, що вживають"
ся для порятунку раніше накопиченого капіталу, були
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орієнтовані на поточний стан справ в економіці України
1990"х років, і з цієї точки зору вони є закономірними і
тактично обгрунтованими. Протягом багатьох років дер"
жава обмежує тиск інвестицій на раніше накопичений
капітал на внутрішньому ринку. З одного боку, основні
засоби підприємств зберігали привабливість для вико"
ристання зважаючи на значне відхилення вартості їх
придбання від рівня витрат, які були необхідні для ство"
рення нового бізнесу. З іншого боку, у кінці 2000"х років
держава для уникнення більш масштабних проблем
(відомих з досвіду Японії 1990"х років і США 2000"х
років) змушена підтримувати вартість накопиченого
майна, генеруючи власний попит на традиційну продук"
цію (житло для військовослужбовців, черговиків, обмін
старих автомобілів і т. п.) [1, с. 1857].
Провідну роль у сучасній моделі державного впли"
ву на відтворювальний процес відіграють відмінності в
умовах отримання доступу до ресурсів для діючих і но"
востворюваних підприємств. Вони носять принциповий
характер в реальному секторі економіки (вартість
підключення до мереж, доступ до трудових ресурсів,
землі і т.п.). Наслідком державної політики щодо збе"
реження накопиченого капіталу (рівень вибуття основ"
них засобів не перевищує 1%) неминуче стає обмежен"
ня (згортання) зон перспективного накопичення капіта"
лу. Можливості для збільшення ефективності викорис"
тання капіталу в рамках діючого виробництва обмежені,
що показує досвід найбільш ефективних вітчизняних
компаній. Розв'язання завдання збереження наявного
в країні капіталу в рамках існуючих способів стає все
дорожчим і безперспективнішим (внаслідок змін вар"
тості традиційних майданчиків, які дорожчають через
відсутність альтернативних можливостей накопичення
капіталу).
Діюча система відтворення (інвестиційний ме"
ханізм) забезпечує підтримку і технологічну модерні"
зацію компаній, що домінують в галузях. Для цього у
них достатньо власного інвестиційного ресурсу і є ши"
рокі можливості для залучення позичених коштів.
Відношення обсягу фінансування в основний капітал
за рахунок власних коштів до величини власного інве"
стиційного ресурсу підприємств у середньому за
2006—2016 рр. склало 27,7% [10]. Інвестиційні ресур"
си діючих підприємств металургійної, нафтоперероб"
ної і ряду інших галузей за існуючих економічних умов
значно (в 2—3 рази) перевищують обсяги потреб ви"
робництва в інвестуванні. Надлишкові ресурси компанії
спрямовують на фінансовий ринок або інвестують за
кордон [5, с. 61].
Варто зазначити, що у процесі прогнозування на
державному рівні і у великих стратегічно орієнтованих
корпораціях слід відмовитися від критеріїв прибутко"
вості (розглядаючи прибуток як характеристику доціль"
ності прийняття конкретних варіантів і одного з джерел
інвестицій), а як основу для економічного обгрунтуван"
ня рішень необхідно використовувати параметри потен"
ційної можливості накопичення капіталу (ємність ніш)
[6, с. 11]. На наш погляд, за цих умов для інших учас"
ників ринку неминучим рішенням видається стратегія
погоні за лідером, забезпечуючи свою конкуренто"
спроможність на ринку ресурсів на основі розвитку ос"
новного капіталу підприємств.
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Таким чином, обгрунтування процесу нагромаджен"
ня капіталу та його вплив на інвестиційну активність пев"
ного підприємства є складною процедурою, оскільки, під
час здійснення вкладання інвестиційних ресурсів необх"
ідно врахувати великий обсяг інформації, частина якої є
недоступною, оскільки з певних мотивів приховується
самими підприємствами. Інвестор, при прийнятті рішен"
ня щодо інвестування у певне підприємство, очевидно,
намагається проаналізувати якомога більший обсяг да"
них. Враховуючи вищенаведене, можна стверджувати,
що задля забезпечення успішності процесу залучення
інвестицій необхідно володіти певними відомостями про
систему прийняття рішень потенційного інвестора щодо
здійснення ним тих чи інших інвестицій. Тому в процесі
адаптації бізнесу до змін умов накопичення капіталу ак"
тивну роль грає державний механізм управління. Так, за
умов глобалізації важливим є ставлення держави до на"
ціонального і зарубіжного капіталу. Лише такий механізм
здатний збільшувати економічне багатство країни при"
скореними темпами незалежно від кон'юнктури світово"
го ринку і прибутковості окремих виробництв.
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DEVELOPMENT OF FORMS FOR HOUSING CONSTRUCTION FINANCING IN UKRAINE
Проведено дослідження діючих ринкових способів фінансування житлового будівництва, а
саме: фонд фінансування будівництва, фонд операцій з нерухомістю, інститут спільного інвес
тування (корпоративний та пайовий фонди), емісія цільових облігацій, іпотечне кредитування.
Оцінені їх переваги та недоліки з огляду на інтереси учасників процесу будівництва. Виокрем
лено недоліки існуючого законодавства щодо фінансування житлового будівництва. Надано
оцінку чинникам, що зумовлюють стагнацію ринку іпотеки. Запропоновано можливі шляхи по
дальшого розвитку іпотечного житлового кредитування, а саме:
— провести ревізію та вдосконалення законодавства, що регулює іпотечні відносини як на
первинному, так й на вторинному ринку;
— розглянути доцільність впровадження інших, ніж комерційні банки та ФФБФОН інститутів
первинного іпотечного фінансування, наприклад, будівельноощадні каси, ощаднобудівельні
кооперативи тощо.
The article studies existing market methods of financing new realty building, namely: a fund for
financing new construction, a real estate fund, a joint investment institution (corporate and unit
trusts), bonds issue, mortgage lending.
Their advantages and disadvantages with regard to the interests of participants in the construction
process are evaluated. The shortcomings of the existing legislation on housing finance are
determined. The assessment for factors that contribute to the stagnation of mortgage market is
provided. The possible ways for further development of mortgage lending market are proposed,
namely:
— conduct an audit and improvement of the legislation that regulates mortgage relations, both on
the primary and on the secondary market;
— consider expediency for introducing other than commercial banks and investments institutions
for primary mortgage financing, such as construction and savings banks, savings and construction
cooperatives, etc.
Ключові слова: іпотека, житлове іпотечне кредитування, фінансування будівництва, рефінансування
іпотечного кредиту, фонд фінансування будівництва, фонд операцій з нерухомістю, інститут спільного
інвестування, цільова облігація.
Key words: mortgage, mortgage lending, construction financing, mortgage refinancing, construction financing
fund, real estate fund, mutual investment company, corporate bond.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система житлового іпотечного фінансування є ефек"
тивним засобом акумулювання та перерозподілу грошо"
вих коштів, трансформації приватних заощаджень в інве"
стиційні ресурси, вирішення актуальної соціальної пробле"
ми забезпечення населення доступним житлом, створен"
ня інструментів для стимулювання розвитку вітчизняного
фінансового ринку, підвищення ефективності державної
економічної політики в цілому.
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Разом з тим, складність ринкових механізмів функціо"
нування іпотечного ринку, постійна трансформація процесів
фінансування житлового будівництва, неефективне викори"
стання законодавчо визначених механізмів інвестування та
фінансування (фондів фінансування будівництва, фондів
операцій з нерухомістю, інститутів спільного інвестування,
цільових облігацій) визначають актуальність вдосконален"
ня організаційного рівня іпотечного ринку, вдосконалення
форм, методів та інструментів його функціонування.
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18%

Не зважаючи на це, велика частка
населення України потребує поліпшен"
ня житлових умов. Низькі темпи житло"
вого будівництва, неефективні принци"
власні кошти
пи розподілу житла, низький рівень ку"
забудовника
піве льної сп роможнос ті насел ення
бюджетні кошти
свідчать про наявність гострої житлової
15%
проблеми. Перелічені проблеми ринку
житлової нерухомості обумовлюють не"
кредитні кошти
обхідність посилення ефективності жит"
довірителів
55%
лової політики в Україні, яка своєю чер"
7%
гою обумовлює ефективність соціальної
кошти підприємств та
та економічної політики в країні. Жит"
5%
організацій
лова політика повинна забезпечити умо"
Рис. 1. Структура коштів, які інвестуються
ви стабільного розвитку будівельної та
підвищити можливості придбання житла
у житлове будівництво
громадянами.
Таким чином, становлення іпотечного ринку в Україні
За даними [1] структура коштів, які інвестуються в
є однією з найбільш важливих проблем на сучасному етапі, житлове будівництво має такий вигляд, як на рисунку 1.
що потребує невідкладного розв'язання. Все це обумов"
Зауважимо, що значне превалювання коштів населен"
лює актуальність подальших досліджень щодо особливо" ня серед джерел інвестування є характерною ознакою
стей іпотечного житлового фінансування.
вітчизняного ринку. В той же час, частка інституційних учас"
ників іпотечного ринку складає лише третину коштів, які
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
інвестуються у житлове будівництво — 33,0%, а саме,
ЗАГАЛЬНО ПРОБЛЕМИ
"кошти підприємств та організацій" — 18,0% та "кредитні
Зокрема потребує вирішення комплекс питань, пов'яза" кошти довірителів" — 15,0%. Це свідчить про незадовіль"
них із залученням довгострокових фінансових ресурсів у ний ступінь залученні фінансових інститутів до іпотечного
сферу житлового фінансування. Актуальними є розробки ринку, до фінансування житлового будівництва в Україні.
рішень щодо пошуку оптимального для вітчизняного ринку
Законодавчу базу, що визначає учасників іпотечного
способу фінансування будівництва житла, формування дієво" житлового будівництва, наведено в таблиці 1.
го механізму залучення інвестицій, вдосконалення норматив"
Розглянемо діючі ринкові способи фінансування жит"
но правової бази діяльності учасників іпотечного ринку.
лового будівництва, переваги та недоліки з огляду на інте"
реси учасників процесу будівництва.
МЕТА СТАТТІ
Фонди фінансування будівництва бувають двох типів
Мета статті — з'ясувати сутність, структуру, специфіку — А та Б. Метою створення ФФБ є отримання довірителя"
та здійснити систематизацію іпотечного фінансування, у ми у власність житла. Для першого типу А характерним є
тому числі, фінансування житлового будівництва в Україні. те, що усі ризики недостатнього залучення коштів від дов"
ірителів (інвесторів) приймає на себе забудовник, який сам
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
визначає усі споживчі характеристики об'єкту. Забудовник
Житлова політика є інструментом забезпечення соці" зобов'язаний своєчасно ввести об'єкт в експлуатацію, не"
ально"економічного розвитку країни. Україна є со" залежно від обсягу фінансування. ФФБ типу А створюють
ціальною, правовою державою, в якій найвищою цінністю великі забудовники, таки як, наприклад, Київміськбуд, з
визнається людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, не" метою акумулювання коштів для фінансування будівницт"
доторканність і безпека. Зміст і спрямованість діяльності ва.
держави в соціальній сфері визначають права і свободи
У другому типу Б управитель самостійно визначає спо"
людини та їх гарантії. Одним із конституційних прав гро" живчі властивості об'єкту, приймає на себе ризик щодо
мадян є право на житло. Гарантіями здійснення цього пра" нестачі фінансування будівництва. Забудовник бере на
ва є обов'язок створення державою умов, за яких кожний себе зобов'язання дотримуватися вимог управителя щодо
громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати споживчих властивостей об'єкта, здійснювати будівницт"
його у власність або взяти в оренду.
во без порушення графіків, відповідно до проектної доку"
кошти населення

Таблиця 1. Законодавча база учасників іпотечного житлового будівництва
№
1

Спосіб фінансування
ФФБ:
- Тип А
- Тип Б

2
3

ФОН
ІСІ:
- Корпоративний
інвестиційний фонд
- Пайовий
інвестиційний фонд
Емісія цільових
облігацій
Іпотечне кредитування

4
5

Законодавча база, що визначає учасників ринку іпотеки
- Закон України «Про інвестиційну діяльність», від 18.09.1991 № 1560-XII;
- Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при
будівництві житла та операціях з нерухомістю», від 19.06.2003 № 978-IV;
- Земельний Кодекс України, редакція від 03.04.2016
Те саме, що й для ФФБ
- Закон України «Про інститути спільного інвестування», від 09.12.2015 № 5080-17

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», від 20.09.2015 № 3480-15
Закон України «Про споживче кредитування», від 15.11.2016 № 1734-VIII;
Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним
боргом та іпотечні сертифікати», від 19.06.2003 № 979–IV.
Закон України «Про іпотеку», від 05.06.2003 № 898-IV

Джерело [2].
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ментації та в межах загальної вартості будів" Таблиця 2. Динаміка зміни кількості довірителів ФФБ
ництва, погодженої з управителем. Управитель
та залучення коштів від довірителів ФФБ
для виконання графіку фінансування будівниц"
Показники
2014
2015
2016
тва може передати ризики нестачі залучених Кількість довірителів ФФБ, осіб
17792
19502
19774
коштів у страхову компанію. ФФБ типу Б ство" Залучення коштів від довірителів ФФБ, млн грн 14535,7 19250,8
27611,1
рюють банки, при вже наявності грошових ре"
Джерело [5].
сурсів для отримання механізму реалізації бу"
дівництва.
то цей спосіб інвестування не є механізмом отримання кон"
Залучення коштів від довірителів для інвестування бу" кретної нерухомості для інвестора.
дівництва через ФФБ (А, Б) згідно Закону України "Про
Дохід за сертифікатами формується від реалізації збу"
фінансово"кредитні механізми і управління майном при дованого об'єкту і розподіляється між власниками серти"
будівництві житла та операціях з нерухомістю" [3] можли" фікатів. Механізм ФОН дозволяє здійснити повний цикл
ве тільки після повного завершення проектних робіт та от" управління інвестиційним проектом за принципом "від кон"
римання позитивного висновку комплексної державної цепції об'єкту будівництва — до експлуатації побудовано"
експертизи проектної документації. Тобто забудовник са" го будинку". Грошові кошти залучені в ФОН, не підляга"
мостійно фінансує проектно"пошукові роботи (погоджен" ють оподаткуванню податком на прибуток і ПДВ, що сут"
ня проектної документації, відведення земельної ділянки тєво мінімізує оподаткування доходів. У той же час серти"
та ін.). Потім він має змогу відшкодувати збитки після вда" фікати ФОН мають низку недоліків, серед яких можна ви"
лого залучення коштів інвесторів.
ділити такі [1]:
Право власності на об'єкт інвестування (квартиру) пе"
— порядок отримання дозволу на право здійснення
реходить до довірителя (інвестора) після здавання будин" емісії сертифікатів ФОН є складним і трудомістким;
ку в експлуатацію забудовником та державної реєстрації
— відсутня можливість суміщення різних механізмів
права власності.
управління залученими коштами, зокрема, використовува"
Поряд з перевагами фінансування будівництва об'єктів ти ФФБ і ВПІФ; значна (мінімум 100 тисяч євро) сума емісії
житлового будівництва через фонди фінансування будів" сертифікатів, причому оплата при їх розміщенні
ництва існують певні недоліки та ризики втрати власних здійснюється тільки грошовими коштами;
коштів без отримання житла. Серед них можна виділити
— необхідність створення по кожному об'єкту будів"
[4]:
ництва окремого ФОНу;
— можливість банкрутства забудовника;
— відсутність законодавчо визначеного поділу неру"
— порушення строків завершення будівництва;
хомості на види практично унеможливлює диверсифіко"
— оскільки вкладник коштів отримує не право влас" ваність інвестицій ФОН.
ності на нерухомість, а майнові права, або як їх ще нази"
Управитель ФОН має право здійснювати такі операції:
вають "право очікування" існує ймовірність того, що ваше передача в платне користування третім особам, продаж,
майнове право ніким не буде визнане і не трансформуєть" здійснення інших операцій за законом. Управитель ФОН
ся у право власності;
інвестує кошти, залучені від продажу сертифікатів ФОН, в
— складність мотивації вкласти кошти під об'єкт не" операції з нерухомістю, отримує дохід від цих операцій та
рухомості набуття прав за яким відповідно до ст. 331 Ци" розподіляє дохід між власниками сертифікатів ФОН.
вільного кодексу України, виникає з моменту його ство"
Або у разі функціонування системи ФОН"ФФБ, упра"
рення, прийняття в експлуатацію та державної реєст" витель системи ФОН"ФФБ інвестує залучені від операцій
рації;
з нерухомістю та продажу сертифікатів кошти виключно у
— договори купівлі"продажу майнових права, або ж будівництво об'єктів інвестування шляхом участі у ФФБ,
як їх називають "інвестиційні договори", які регулюють управителем якого він є. Доход власниками сертифікатів
взаємовідносини між двома ключовими учасниками, а саме отримується в цьому випадку від операцій з нерухомістю,
вкладником і ФФБ, досить часто включають мінімальні що збудована за допомогою ФФБ. На жаль, цей спосіб
умови і не забезпечують захист вкладника, оскільки зна" здійснення операцій з іпотекою не отримав розповсюджен"
ходяться поза правовим регулюванням.
ня.
Станом на 31.12.2016 р., 56 фінансових компаній мали
Загалом, у чинному законодавстві щодо регулювання
діючі ліцензії на здійснення діяльності по залученню коштів діяльності посередників на ринку житлового будівництва
установників управління майном для фінансування об'єктів (перш за все Закон України "Про фінансово"кредитні ме"
будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю і ханізми і управління майном при будівництві житла та опе"
від свого імені діяти в їхніх інтересах, здійснюючи управл" раціях з нерухомістю") існують певні суперечки, що зава"
іння майном. Загальна кількість довірителів, які уклали жають ефективному розвитку іпотечних відносин.
договори з фінансовими компаніями"управителями щодо
Договірні конструкції, передбачені Законом України
участі у ФФБ, станом на 31.12.2016 р. становить 19774 осіб, [3] є досить проблематичними й часом нездійсненними.
з яких 19629 — фізичних та 145 — юридичних. Динаміку Крім того, інтереси фізичних й юридичних осіб, що вкла"
зміни кількості довірителів ФФБ та залучених від них дають гроші в будівництво, виявляються незахищеними.
коштів наведено в таблиці 2.
Повернення переданих коштів нічим не забезпечене, як не
Протягом останніх років спостерігається поступове забезпечене й своєчасне будівництво й передача об'єктів
збільшення кількості довірителів ФФБ та надходжень нерухомості. Закон спрямований головним чином на за"
коштів до ФФБ. Порівняно з аналогічним періодом 2015 ро" хист інтересів фінансових установ і банків, які, виконуючи
ку кількість довірителів ФФБ збільшилась на 1,4 % (272 лише роль посередників, виявляються в привілейованому
осіб). Обсяг залучених коштів від довірителів ФФБ стано" становищі. Це дозволяє за будь"якого результату справи
вить 27 611,1 млн грн, що на 43,4 % (8 360,3 млн грн) більше залишитися у виграші. Більше того, участь у житловому
порівняно з аналогічною датою минулого року.
будівництві таких проміжних ланок, як управителі, у той
Фонд операцій з нерухомістю на відміну від ФФБ, ме" формі, що пропонується Законом України [3], лише пород"
тою його створення є отримання доходу власниками сер" жує додаткові витрати вкладників, нестабільність відносин
тифікатів цього ФОН, в тому числі шляхом участі спільно" і ризикованість усього механізму будівлі житла, замість
го інвестора ФОН у фонді фінансування будівництва. Тоб" того, щоб гарантувати права населення, забезпечуючи його
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доступним житлом через залучення коштів населення за
допомогою недержавних фондів.
Інститут спільного інвестування — це корпоративний
або пайовий фонд, що є формою колективного інвестуван"
ня, при якій засоби учасників об'єднуються і інвестуються
управляючою компанією (компанія з управління активами
— КУА) в різні активи (нерухомість, цінні папери і тощо) з
метою отримання доходу інвесторами. Діяльність ІСІ ре"
гулюється законом "Про інститути спільного інвестування"
[6].
Всі учасники фондів мають однакові права, незалеж"
но від розміру вкладень. При цьому ризики діляться між
усіма інвесторами і знижуються завдяки диверсифікації
інвестиційного портфеля. Поки кошти знаходяться у фонді,
вони не підлягають оподаткуванню, що дозволяє реінвес"
тувати отриманий прибуток. Для інвестора здійснення інве"
стицій через фонди менш ризиковано, ніж самостійне інве"
стування, наприклад, за допомогою купівлі облігацій буд"
івельної компанії, оскільки засобами фонду управляють
професіонали, за діяльністю яких здійснюється держав"
ний контроль (пруденціальний нагляд) і завдяки диверси"
фікації портфеля.
Для будівельної компанії залучення фінансування че"
рез ІСІ має ряд переваг: прозорість і легітимність процесу
залучення інвестицій; спрощення процедури залучення
грошових коштів (робота з одним контрагентом"інвесто"
ром); в особі КУА будівельна компанія отримує не просто
партнера, а і фінансового консультанта, який допомагає
вирішити процедурні питання, пов'язані із залученням зов"
нішнього фінансування.
Однак значною проблемою розвитку фінансування
через ІСІ є невисокі прибутки населення для здійснення
інвестицій, відсутність підтримки з боку держави та обме"
жена можливість контролю за діяльністю фінансового
інституту в інтересах інвестора [7; с. 142].
Емісія цільових облігацій. Привабливим інструментом
фінансування будівництва житлової нерухомості є цільові
облігації. Механізм випуску як цільових, так і процентних
облігацій чітко регламентується ДКЦПФР. Процедурна
частина забезпечується професійними учасниками ринку
цінних паперів. Перевагою облігації є оптимізація оподат"
кування в рамках чинного законодавства. Так, кошти от"
римані від інвесторів шляхом емісії облігацій, не включа"
ються у валовий прибуток, витрати на випуск облігацій і на
виплату відсотків включаються у валові витрати емітента.
До того ж операції з цінними паперами не є об'єктом опо"
даткування ПДВ.
Цільові будівельні облігації не передбачають процен"
тного доходу і не залежать від цінових коливань на ринку.
Купуючи цільові облігації, інвестор отримує право через
обумовлений термін обміняти цінний папір на право влас"
ності на житло. Потрібний для отримання квартири пакет
цінних паперів забудовники дозволяють накопичувати по"
ступово.
Основною перевагою купівлі новобудови через цільові
облігації є ретельна перевірка будівельної компанії"забу"
довника, всіх дозвільних документів на будівництво і зем"
лю Нацкомісією по цінних паперах і фондовому ринку. У
той же час контроль самого будівництва і виконання зобо"
в'язань по цільових облігаціях вже не відноситься до її по"
вноважень.
Згідно із Законом України "Про цінні папери та фон"
довий ринок", цільова облігація надає її власнику право
на отримання товару [8]. Однак абстрактний квадратний
метр ще неіснуючого житла не є товаром, оскільки метр
— це просто одиниця виміру. Тому придбання облігацій
не гарантує отримання обраної квартири. Інвесторам, що
бажають закріпити за собою конкретну квартиру, пропо"

нують договори бронювання квартири, за які стягують до"
даткові комісійні. Однак це ще одна правова колізія. Зо"
бов'язання забудовника надати квартиру прописані у двох
різних документах — проспекті емісії облігацій та дого"
ворі бронювання.
Ще одна особливість облігаційної схеми — забу"
довники у своїх проспектах емісій зазначають, що об"
міняти облігації на квартиру можна лише протягом
кількох місяців. Якщо у зазначений термін інвестор не
п ре д 'я в ить о б лі гац і ї до по гаш е нн я , з аб у до в ни к
звільняється від будь"яких зобов'язань. Також законо"
давством ніяк не врегульована ситуація, яка може ви"
никнути по закінченні терміну обігу і погашення об"
лігацій до моменту прийняття об'єкта в експлуатацію.
Згідно із законодавством емітент"будівельник має пра"
во, але не зобов'язаний викуповувати в інвестора об"
лігації до закінчення терміну їх обігу. Це означає, що
продати облігації можна лише іншому інвестору, за"
плативши при цьому комісійні зберігачу цінних паперів
за зміну в реєстрі власників. У випадку проблемного
об'єкта це буде майже неможливо.
Іпотечне кредитування — правовідносини, що виника"
ють з приводу набуття права вимоги іпотечного боргу за
правочинами та іншими документами. Своєю чергою, іпо"
течний борг — основне зобов'язання за будь"яким право"
чином, виконання якого забезпечене іпотекою.
"Класичною" метою іпотечного кредитування є:
фінансування будівництва, придбання, модернізація
об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, освоєння
і придбання земельних ділянок [9]. Іпотечне кредиту"
вання є найбільш розповсюдженим на ринку, окрім ви"
падків фінансування нового будівництва, коли банкам
важлива наявність залогового майна за іпотечним кре"
дитом.
Динаміка іпотечного кредитування на українському
ринку житла розглянуто в таблиці 3.
ВИСНОВКИ
Житлова іпотека є загальноприйнятим у світовій прак"
тиці фінансово"кредитним інструментом стимулювання
попиту на житло. Чинні в Україні механізми фінансування
житлового будівництва мають як позитивні, так і негативні
сторони для усіх учасників. Деякі з них не можуть розгля"
датись як прямий спосіб забезпечення житлом інвесторів
через те, що є інструментом отримання грошового прибут"
ку, а не доступного житла.
Сучасна сфера житлового будівництва регулюється
значною кількістю законодавчих актів, які є досить розрі"
зненими та суперечливими. Вони намагаються регулюва"
ти окремі аспекти, тоді як ситуація на вітчизняному ринку
житла потребує розробки комплексного механізму вирі"
шення проблем галузі, що зумовлюють стагнацію житло"
вої іпотеки.
Для подальшого розвитку житлового іпотечного фінан"
сування є таки шляхи:
1. Провести ревізію та вдосконалення законодавства,
що регулює іпотечні відносини, як на первинному, так й на
вторинному ринку. Розглянути доцільність впровадження
інших, ніж комерційні банки та ФФБ"ФОН інститутів пер"
винного іпотечного фінансування, наприклад, будівельно"
ощадні каси, ощадно"будівельні кооперативи тощо. До
таких інститутів надходять ресурси, але оскільки вони, за
своєю природою, не призначені для отримання прибутку,
це дозволить залучати дешеві ресурси для фінансування
житлового будівництва.
2. Вдосконалювати та підвищувати ефективність фун"
кціонування інститутів фондового ринку, оскільки іпоте"
ка, в частині залучення коштів, рефінансування виданих
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Таблиця 3. Іпотечні кредити фізичних осіб в кредитному портфелі банків
Показник
Кредити, надані фізичним
особам, млн грн
Кредити на придбання,
будівництво і реконструкцію
нерухомості
Іпотечні кредити, млн грн
Частка іпотечних кредитів в
кредитах, наданих фізичним
особам, %
Іпотечні кредити, надані в
валюті, млн грн
Частка іпотечних кредитів в
валюті в портфелі іпотечних
кредитів, %

01.01.14

01.01.15

01.01.16

01.05.16

01.01.17

01.09.17

193529

211215

174869

170598

163333

161650

81953

70447

58427

51447

71803

66169

56270

72156

60215

62245

62245

43626

29,1

34,2

34,4

36,4

36,4

35691

53331

42793

46831

44267

63,4

73,9

71,06

75,2

75,2

30431

Джерело: створено автором на основі [10].

кредитів, наявності вторинного ринку іпотечних інстру"
ментів, не може існувати без потужних учасників фінан"
сового ринку, які здатні ефективно перерозподіляти
фінансові ресурси, перетворювати заощадження в інве"
стиції.
Обидві два напрями проблем потребують посиленого
державного регулювання всіх сфер, пов'язаних з житло"
вим іпотечним фінансуванням, розвитку нормативно"пра"
вової бази, розробки дієвої стратегії розвитку житлового
іпотечного фінансування.
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ANALYSIS OF THE METHODS OF GOVERNMENT REGULATION OF STRUCTURAL
REORGANIZATION OF NATIONAL ECONOMIES OF DIFFERENT COUNTRIES
На підставі аналізу стратегічних документів країнчленів ЄС встановлено характерні їм загальні оз
наки такі, як: публічність, дотримання принципів сталого розвитку, відповідність пріоритетам Лісабонсь
кої стратегії, які повинні бути віддзеркалені у стратегічних документах України. Дослідження понад 10
національних програм реформування країнчленів ЄС, пов'язаних з імплементацією пріоритетів онов
леної Лісабонської стратегії, дозволило виявити, що при їх розробці використано досить різні підходи.
Це відбилося у серйозних відмінностях побудови їх структури.
Узагальнення основних змістовних складових програм дозволило визначити два підходи до побудо
ви їх структури. Перший підхід подібний до побудови національних стратегій сталого розвитку, коли
основні складові відбивають пріоритетні сфери розвитку, і вже в їх рамках визначаються стратегічні
цілі, завдання, індикатори, ризики тощо. Другий відповідає базовим засадам стратегічного плануван
ня як за складовими, так і за їх структуруванням.
Узагальнення міжнародного досвіду розроблення структурної політики свідчить, що її базовими прин
ципами є результативність, ефективність, реалістичність, придатність до адміністрування.
Based on the analysis of the strategic documents of the EU member states, their general characteristics
have been identified: publicity, observance of the principles of sustainable development, compliance with
the priorities of the Lisbon Strategy, which should be reflected in the strategic documents of Ukraine. The
study of more than 10 national programs for the reform of the EU member states, related to the implementation
of the priorities of the renewed Lisbon Strategy, has revealed that different approaches have been used in
their development. This was reflected in the serious differences in the construction of their structure.
Generalization of the main content components of the program allowed to identify two approaches to build
up their structure. The first approach is similar to building national strategies for sustainable development,
where the main components reflect the priority areas of development, and in their framework the strategic
goals are defined, as well as the tasks, indicators, risks, etc. The second approach corresponds to the basic
principles of strategic planning both in terms of components and their structuring.
Generalization of the international experience in the development of structural policies shows that its basic
principles are effectiveness, efficiency, feasibility, aptitude for administration.

Ключові слова: структура економіки, Лісабонська стратегія постіндустріальне суспільство, струк
турні зрушення, структурна політика, стратегічне планування.
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policies, strategic planning.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах динамічного розгортання процесів інтеграції
та глобалізації структурні проблеми будь"якої національ"
ної економіки не можуть бути ефективно розв'язані поза
аналізом впливу зовнішньоекономічної політики та тен"
денцій економічного співробітництва. Структура експор"
ту"імпорту промислової продукції, умови та чинники, в яких
вона формується, та перспективи її вдосконалення є, бе"
зумовно, важливим аспектом дослідження структурних
проблем, якому також приділено увагу.
Держава, виходячи зі своїх національних інтересів,
визначає стратегічні цілі та поточні пріоритети структур"
ної перебудови і сприяє їх досягненню засобами як еко"

номічного, так і адміністративно"правового впливу. Рин"
кові регулятори, поєднуючись з державним впливом, по"
силюють мотивацію формування нових якісних пропорцій
в економіці.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Велика увага, яка останнім часом приділяється пробле"
мам структурної перебудови економіки, обумовлена спе"
цифікою задач, що постали перед Україною як незалеж"
ною державою. Вирішення цих завдань знайшло відобра"
ження в працях таких авторів: О. Амоши, Н. Бахчеванової,
В. Геєця, С. Єрохіна, Киреева А., Тарасевича В. та інших.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Проте і досі потребує осмислення й аналізу міжнарод"
ний досвід інституційних структурних змін, пов'язаних з
розробленням структурної політики.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Позитивним прикладом розробки структурної політики
є досвід Південної Кореї. Після прийняття програми роз"
витку важкої і хімічної промисловості, фінансовий сектор
країни потрапив під вплив державного регулювання, зав"
данням якого було фінансування пріоритетних галузей.
У країні був введений прямий державний контроль над
банківської сферою, були створені державні ощадно"по"
штові та інвестиційні банки. Приватним банкам видавались
інструкції для кредитування стратегічних проектів на
пільговій основі (як правило, за від'ємними реальними
відсотковими ставками).
Загалом, на думку Дж.Х. Юа, кредитні, пільгові і тор"
гові інструменти дозволили скерувати в галузі важкої та
хімічної промисловості близько 80 % усіх інвестицій краї"
ни. І саме ці галузі стали "локомотивом", що вивів економ"
іку Південної Кореї на шлях довготривалого зростання,
стимулював розвиток високотехнологічних і наукомістких
галузей економіки та зумовив виникнення явища "Півден"
нокорейського економічного дива" [2].
Іншими прикладом успішного застосування структур"
ної політики є досвід Японії в 1950—80"х роках. Головни"
ми інструментами цієї політики, яка стала передумовою для
"Японського економічного дива", були непрямі субсидії
шляхом надання пільгових кредитів, а також механізм при"
швидшеної амортизації [3, c. 236].
Субсидії лише в добувній промисловості досягали 15
% від розміру капітальних інвестицій, а в інших галузях
цей показник не перевищував 5 %. Логіку дій уряду цієї
країни ми зрозуміємо, коли згадаємо про низьку забезпе"
ченість Японії власними ресурсами, і що стимулюючи роз"
виток добувного сектору, він намагався зменшити свою
залежність від імпортної сировини.
Другою особливістю є те, що середня величина дер"
жавних субсидій у промисловість була відносно низькою
(5—10 %), що дозволяє зробити поспішний висновок про
їх малу значимість. Але, враховуючи значну взаємопов'я"
заність великого бізнесу Японії та її влади, можна дійти до
висновку, що держава цими субсидіями вказувала вели"
кому бізнесу про пріоритетність саме цих галузей, націлю"
ючи їх вкладати туди кошти.
З 1970"х років держава все більше починає виділяти
субсидій на розвиток виробництва комп'ютерів і роботів,
а також на наукові дослідження. Окрім пільгових кредитів
і механізму пришвидшеної амортизації, ці високотехно"
логічні галузі отримували лізингові пільги на придбання
інвестиційного обладнання, а також прямі субсидії, які
майже удвічі перевищували величину податкових пільг [4,
c. 271].
Існує думка, що структурна політика як Японії, так і
Південної Кореї була помилково націлена (принаймні на
початку) на розвиток ресурсо" та енергоємних галузей як,
наприклад, металургія та видобувна промисловість. Але,
оскільки металургія є базисом для розвитку машинобуду"
вання, обробної промисловості та її високотехнологічних
секторів, то стає зрозумілим, що уряди цих країн заклада"
ли основу для довготривалого економічного зростання
своїх економік.
Прикладом успішної політики сировинної експортної
орієнтації була підтримка урядом Сполучених Штатів на"
ціональних виробників бавовни. Так, завдяки експортним
субсидіям, незважаючи на неодноразові заборони і
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штрафні санкції СОТ, США тривалий час займали першість
із експорту цієї культури. Ще і сьогодні американські фер"
мери входять у трійку найбільших виробників бавовни після
Китаю та Індії.
Аналіз стратегічних документів країн"членів ЄС доз"
воляє встановити характерні їм загальні ознаки, такі як:
публічність (програми всіх країн англійською мовою роз"
міщені на сайті Європейської Комісії) [5], дотримання прин"
ципів сталого розвитку, відповідність пріоритетам Ліса"
бонської стратегії, які повинні бути віддзеркалені у стра"
тегічних документах України.
Для сприяння імплементації пріоритетів Лісабонської
стратегії у сфері структурної політики кожна з країн"членів
розробила національну програму реформування за відпо"
відними методичними рекомендаціями Європейської
Комісії, які складаються з двох частин, яких необхідно
дотримуватися й в Україні.
До першої входять положення щодо основних на"
прямів економічного сектору, які поділяються на секції та
підсекції:
А. Макроекономічна політика, спрямована на зростан"
ня та створення робочих місць.
А.1. Макроекономічна політика, що забезпечує умови
для зростання та створення робочих місць.
А. 2. Забезпечення динамічного розвитку України.
В. Реформи мікроекономічного рівня задля підвищен"
ня потенціалу економічного зростання.
В.1. Знання та інновації — двигуни сталого зростан"
ня.
В. 2. Роблячи Україну привабливішим місцем для інве"
стицій та праці. Друга частина повинна враховувати мето"
дичні рекомендації стосовно політики зайнятості [6].
Методичні рекомендації щодо основних напрямів
структурної політики передбачалися для першої трирічної
фази (2005—2008 рр.) імплементації Лісабонської стра"
тегії, але подальше погіршення економічних умов обумо"
вило необхідність конкретизації пріоритетів по кожному
напряму з метою підвищення ефективності реалізації на"
ціональних стратегічних програм.
У результаті було запропоновано інтегровані мето"
дичні рекомендації, що складаються з трьох напрямів та
пріоритетів по кожному з них, які є базою для розроблен"
ня структурної політики. Зазначені методичні рекомендації
є рамковими, а змістовні складові національних стратегіч"
них програм повинні узгоджуватися з метою забезпечен"
ня багатостороннього контролю.
Дослідження понад 10 національних програм рефор"
мування країн"членів ЄС, пов'язаних з імплементацією
пріоритетів оновленої Лісабонської стратегії, дозволило
виявити, що при їх розробці використано досить різні
підходи. Це відбилося як у серйозних відмінностях побу"
дови їх структури, так і в обсягах, які коливаються від 28
сторінок у національній програмі Болгарії до 225 сторінок
у Іспанії. Узагальнення основних змістовних складових
програм дозволило визначити два підходи до побудови їх
структури.
Перший підхід подібний до побудови національних
стратегій сталого розвитку [8, c. 25], коли основні скла"
дові відбивають пріоритетні сфери розвитку, і вже в їх рам"
ках визначаються стратегічні цілі, завдання, індикатори,
ризики тощо. Другий відповідає базовим засадам страте"
гічного планування як за складовими, так і за їх структуру"
ванням.
Методичні рекомендації Європейської Комісії щодо
розробки національних програм реформування 2008—
2010 рр. відповідають першому підходу, тому закономірно,
що при підготовці цих документів більшістю країн"членів
використано саме його і в умовах європейського вектору
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інтеграції України є найбільш пріоритетними. Разом з тим,
встановлено відмінності у реалізації цього підходу на на"
ціональних рівнях. Частина країн побудували свої програ"
ми у чіткій відповідності з методичними рекомендаціями
Європейської Комісії. Наприклад, національні програми
реформування 2008—2010 рр. Чеської Республіки, Коро"
лівства Нідерландів та Угорщини структуровані відповід"
но як до основних частин, які пропонуються у рекоменда"
ціях, так і до базових пріоритетів, наданих по кожній з них.
Разом з тим, навіть при дотриманні однакової струк"
тури, цими країнами використано різні методи розроблен"
ня програм. Зокрема в програмі Чеської республіки всі
пріоритети розвитку розкриті за структурою, де для кож"
ного з них наводиться:
— огляд прийнятих та імплементованих заходів;
— результати ситуативного аналізу;
— результати аналізу перспектив на період 2008—
2010;
— заплановані заходи на період 2008—2010.
У національних програмах Королівства Нідерландів та
Угорщини по кожній з трьох частин відповідно до пріори"
тетів з методичних рекомендацій дано коментарі й наве"
дено результати ситуативного аналізу та висновки про те,
що необхідно зробити протягом 2008—2010 рр. з врахуван"
ням та специфікацією їх актуальності та вагомості для цих
країн. Тому кожен з пріоритетів розкрито по"різному, об"
сяг інформації, поданий по ним, є диспропорційним віднос"
но один одного, у ряді випадків вони згруповані за спорід"
неністю.
Зокрема у Програмі Королівства Нідерландів у сфері
макроекономічної політики згруповані пріоритети 2 і 6 у
підрозділі "Стабільність державних фінансів та життєздат"
на економічна структура". У сфері мікроекономічної пол"
ітики пріоритети 7, 8, 10 і 11 згруповані у підрозділі "Знан"
ня та інновації", 10, 12 і 13 — у підрозділі "Конкурентосп"
роможність", 14 і 15 — у підрозділі "Діловий клімат", 11 і
16 — у підрозділах "Енергетика", а також "Фізична інфра"
структура та використання простору". Це свідчить на ко"
ристь того, що при розробці Національних програм рефор"
мування на 2008—2010 рр. зазначені країни використали
підхід, згідно з яким вони інтегрували пріоритети з мето"
дичних рекомендацій Європейської Комісії в тіло вже існу"
ючих стратегічних документів і відповідно провели їх ре"
візію, певне переструктурування та оновлення [6].
Національна програма реформування на 2008—
2010 рр. Австрії складається з трьох частин відповідно до
методичних рекомендацій Європейської Комісії, але пріо"
ритети, зазначені в них, не виокремлюються, проте судя"
чи з назви підрозділів вони розкриваються в основному
змісті. Структура Програм Німеччини, Франції та Іспанії не
відповідає інтегрованим методичним рекомендаціям Євро"
пейської Комісії [4, c.18].
Відсутній поділ на три основні частини. Зміст струк"
турований відповідно до стратегічних пріоритетів соціаль"
но"економічного розвитку країн, які відрізняються за фор"
мулюванням (але не за суттю) від тих, що наведені в реко"
мендаціях.
У програмах Франції та Німеччини спільним також є
обсяг, який складає 75 та 76 сторінок відповідно. Основ"
ний зміст Національної програми Іспанії викладено на 98
сторінках, решта 127 — додатки, що також включають
реформи регіонального рівня. Інший підхід до розробки
програм, який базується на принципах стратегічного пла"
нування, використано у Національній стратегічній базовій
рамковій програмі Польщі на 2007—2013 рр.
Операційній програмі інноваційного розвитку еконо"
міки, підготовлених міністерством регіонального розвит"
ку, а також у Стратегії економічного зростання Чеської

республіки на 2007—2013 рр. Ці документи довго"
строкового характеру складено в підтримку національних
програм реформування з метою досягнення пріоритетів
Лісабонської стратегії. В них послідовно подано резуль"
тати ситуативного аналізу та прогнозування, відправні точ"
ки і стратегічні цілі, шляхи їх досягнення, визначено інсти"
туціональну систему імплементації програми, можливості
її фінансування, моніторингу та оцінки її результатів.
Цінним є досвід розробки національної стратегічної
програми економічного розвитку та операційної програми
інноваційного розвитку на період 2007—2013 рр. міністер"
ством регіонального розвитку Польщі, логіка побудови
структури яких збігається, але основні змістовні складові
та їх кількість не є уніфікованою.
Звідси можна зробити висновок, що в рамках цього
органу державного управління Польщі напрацьовано ме"
тодичні рекомендації, що встановлюють вимоги до розроб"
ки стратегічних документів різного рівня. В обох програ"
мах першими в структурі наводяться результати діагнос"
тики ситуації та SWOT"аналізу. Використання останнього
та подання його результатів як однієї зі змістовних скла"
дових стратегічних документів не є загальноприйнятим
підходом, хоча має бути рекомендований органам держав"
ного управління країн, які мають незначний досвід страте"
гічного планування.
У зазначених програмах, відповідно до рекомендацій
з аналізу державної політики та розробки стратегічних
документів, розділ щодо прогнозних оцінок передує по"
становці стратегічних цілей. Два розділи Національної
стратегічної програми економічного розвитку присвячені
координації з іншими важливими напрямами загальноєв"
ропейської політики: Загальної сільськогосподарської по"
літики (Commonagriculturalpolicy) та Політики зближення
(Cohesionpolicy). В обох зазначених програмах є розділи,
в яких визначаються система імплементації програм та
механізми їх фінансування, в тому числі з загальноєвро"
пейських фондів.
Національні програми країн ЄС розробляються у відпо"
відності до пріоритетних напрямів визначених у 2005 р. у
результаті перегляду Лісабонської стратегії: забезпечен"
ня економічного зростання та створення робочих місць, і
конкретизованих у інтегрованих методичних рекоменда"
ціях Європейської Комісії у 2007 р.
У 2008 р. Радою Європи уточнено чотири пріоритетні
напрями реформування: знання та інновації; реалізація
підприємницького потенціалу; інвестиції в людей та модер"
нізація ринку праці: енергетика та зміни клімату, а також
дано особливі рекомендації та визначено напрями, що по"
требують уваги, по кожній країні, яких необхідно дотри"
муватися і Україні.
Зазначені пріоритетні напрями задають рамкові умо"
ви для розробки національних програм реформування. В
той же час висока міра диференціації у рівні соціально"
економічного розвитку серед країн ЄС закономірно обу"
мовлює різницю у цілях і завданнях, що формулюються в
їх національних стратегічних програмах з метою досягнен"
ня цих пріоритетів [10, c. 57—60].
Якщо для розвинутих країн"членів ЄС стратегічною
ціллю є покращення своїх позицій шляхом забезпечення
економічної та фінансової стабільності, сприяння актив"
ному інноваційному розвитку та підвищення ефективності
політики зайнятості, то для менш розвинутих — це в пер"
шу чергу наближення до соціально"економічних стандартів
сильніших членів об'єднання за рахунок підвищення влас"
ної конкурентоспроможності, дотримуючись принципів
сталого розвитку.
Узагальнюючи досвід країн ЄС щодо формулювання
пріоритетів, цілей та завдань у національних стратегіях
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розвитку з метою його подальшого застосування для Ук"
раїни доцільно сфокусувати увагу на здобутках країн Цен"
тральної та Східної Європи, орієнтуючись на більшу спор"
ідненість викликів, які стоять перед ними у різних соціаль"
но"економічних сферах. Важливим при розробці стратегії
є встановлення послідовності кроків щодо формулюван"
ня пріоритетів, цілей та завдань, чітке розуміння їх ролі та
ієрархії взаємозв'язків між ними з метою подальшого ко"
ректного визначення системи імплементації стратегії та
фінансових механізмів, необхідних для цього.
Наведений приклад структурування пріоритетів, цілей
та завдань при розробці національних програм є вдалим з
позицій стратегічного планування. Як вже зазначалося,
національна стратегія розвитку — це стратегія пріоритетів.
Обмеженість державних ресурсів вимагає чіткого розумі"
ння на що вони будуть розподілені, які цілі в результаті
будуть досягненні та які завдання для цього треба виріши"
ти. Цінним у цьому сенсі є досвід розробки Стратегії еко"
номічного зростання Чеської республіки 2007—2013 рр.,
порядок визначення її змістовних складових.
Проведене порівняння структури Стратегії економіч"
ного зростання Чеської республіки на 2007—2013 рр. та
Національної стратегічної базової рамкової програми
Польщі на 2007—2013 рр. свідчить на користь першої.
У програмі Польщі визначено стратегічну ціль та
шість горизонтальних цілей, встановлено міру їх взає"
модії, разом з тим це не дозволило сформувати цілісно"
го бачення, що спричинено, на нашу думку, відсутністю
вертикального підпорядкування, причинно"наслідкових
зв'язків.
У польській програмі відмінним від більшості інших є
визначення 12 базових принципів здійснення заходів щодо
досягнення цілей. Це встановлює критерії для відбору
інструментів державної структурної політики, які викори"
стовуватимуться в подальшому для реалізації стратегії —
не відповідність принципам означатиме його відхилення.
Цінним досвідом розробки Національної стратегічної ба"
зової рамкової програми Польщі на 2007—2013 рр., на
який також слід орієнтуватися, це визначення індикаторів
виконання по кожній із цілей.
Коректне встановлення індикаторів відповідно зі стра"
тегічними цілями по кожному з пріоритетів — необхідна
складова забезпечення механізмів моніторингу та оцінки
виконання стратегічної програми, а також визначення
інституціональної системи її імплементації. Відсутність
індикаторів унеможливлює контроль за виконанням стра"
тегії.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Аналіз показує, що по низці напрямів реформування
досить складно визначити індикатор (це особливо сто"
сується гуманітарної сфери), у таких випадках мають вста"
новлюватися цільові завдання, спрямованні на чіткий ре"
зультат. Отже, узагальнення міжнародного досвіду роз"
роблення структурної політики свідчить, що її базовими
принципами є результативність, ефективність, реалі"
стичність, придатність до адміністрування.
Література:
1. Амоша О. Промислова політика України: концепту"
альні орієнтири на середньострокову перспективу / О.
Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська // Економіка Ук"
раїни. — 2009. — № 11. — С. 4—13.
2. Структуризація підсистем світової економічної си"
стеми. Бібліотека електронних навчальних посібників
Луцького НТУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://elib.lutsk"ntu.com.ua/book/fb/etme/2011/11"
68/page6.html

38

3. Киреев А.П. Международная экономика: учеб. по"
собие. — В 2"х частях / А.П. Киреев // Ч.1. — М.: Меж"
дународные отношения, 1997. — С. 400.
4. Бахчеванова Н.В. Міжнародні економічні відно"
сини: навч. посіб. / Н.В. Бахчеванова, С.М. Макуха; ред:
А.П., Голіков; МОН України, Харк. нац. ун"т. ім. В.Н. Кара"
зіна. — Х., 2011. — 403 с.
5. Eurostat [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
6. Світова економіка: підручник, Харк. нац. ун"т. ім.
В.Н. Каразіна [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://pidruchniki.com/
7. Структуризація підсистем світової економічної си"
стеми. Бібліотека електронних навчальних посібників
Луцького НТУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://elib.lutsk"ntu.com.ua/book/fb/etme/2011/11"
68/page6.html
8. Єрохін С.А. Структурна трансформація національ"
ної економіки (теоретико"методологічний аспект) / С.А.
Єрохін. — К.: Світ знань, 2002. — 528 с.
9. Міжнародна економіка: підручник / За ред. В.М.
Тарасевича. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. —
224 с.
10. Структурні зміни та економічний розвиток Ук"
раїни: монографія / [Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова
Т.І. та ін.]; за ред. д"ра у екон. наук Л.В. Шинкарук; НАН
України; Ін"т екон. та прогнозув. — К., 2011. — 696 с.
References:
1. Amosha, O. Vyshnevs'kyj, V. and Zbarazs'ka, L.
(2009), "Industrial policy of Ukraine: conceptual benchmarks
for the medium"term perspective", Ekonomika Ukrainy, vol.
11, pp. 4—13.
2. Biblioteka elektronnykh navchal'nykh posibnykiv
Luts'koho NTU (2017), "Structuring the subsystems of the
world economic system", available at: http://elib.lutsk"
ntu.com.ua/book/fb/etme/2011/11"68/page6.html
(Accessed 15 Oct 2017).
3. Kyreev, A.P. (1997), Mezhdunarodnaia ekonomyka
[International Economics], vol. 1, Mezhdunarodnye
otnoshenyia, [International relationships], Moscow, Russia.
4. Bakhchevanova, N.V. and Makukha, S.M. (2011),
Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny [International economic
relations], Khark. nats. un"t. im. V.N. Karazina, Kharkiv,
Ukraine.
5. Eurostat (2017), available at: http://ec.europa.eu/
eurostat/data/database (Accessed 15 Oct 2017).
6. Holikov, A.P. and Dovhal', O.A. (2015), Svitova
ekonomika: pidruchnyk [World economy], Khark. nats. un"t.
im. V.N, Karazina, Kharkiv, Ukraine.
7. Biblioteka elektronnykh navchal'nykh posibnykiv
Luts'koho NTU (2017), "Structuring the subsystems of the
world economic system", available at: http://elib.lutsk"
ntu.com.ua/book/fb/etme/2011/11"68/page6.html
(Accessed 15 Oct 2017).
8. Yerokhin, S.A. (2002), Strukturna transformatsiia
natsional'noi ekonomiky (teoretyko"metodolohichnyj aspekt)
[Structural transformation of the national economy
(theoretical and methodological aspect)], Svit znan', Kyiv,
Ukraine.
9. Tarasevych, V.M. (2006), Mizhnarodna ekonomika
[International economy], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv,
Ukraine.
10. Heiets', V.M. Shynkaruk, L.V. and Art'omova, T.I.
(2011), Strukturni zminy ta ekonomichnyj rozvytok Ukrainy
[Structural changes and economic development of Ukraine],
In"t ekon. ta prohnozuv, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 25.10.2017 р.

Інвестиції: практика та досвід № 21/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 657.37

Гаджиева Айнур Сабир кызы,
диссертант кафедры "Бухгалтерский учёт и аудит",
Азербайджанский Государственный Экономический Университет, г. Баку
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METHODS FOR IDENTIFYING DISTORTIONS OF FINANCIAL STATEMENTS IN THE CONTEXT
OF INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS

В статье определены методы выявления искажений финансовой отчетности в соответствии
с международными стандартами аудита. Особое внимание уделено раскрытию таких терми
нов, как искажения, несоблюдение, ошибки, мошенничество. Представлены общие признаки
и обстоятельства возникновения искажений в финансовой отчетности. Предложены конкрет
ные средства контроля, которые способствуют установлению и устранению существенных ис
кажений при составлении финансовой отчетности.
The article defines methods for identifying distortions in financial reporting in accordance with
international audit standards. Particular attention is paid to the disclosure of terms such as
distortions, noncompliance, errors, fraud. The general signs and circumstances of the appearance
of distortions in the financial statements are presented. Specific control tools are proposed that
contribute to identify and eliminate significant distortions in the preparation of financial statements.
Ключевые слова: аудиторские проверки, аудиторские доказательства, международные стандарты
аудита, финансовая отчетность, оценка искажений.
Key words: audits, audit evidence, international auditing standards, financial statements, estimation of distortions.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В современных условиях одной из основных задач
субъектов хозяйствования является полное, достовер"
ное и прозрачное отражение имеющейся информации
о реальном собственном финансовом состоянии в сво"
их финансовых отчетах для внутренних и внешних
пользователей. На качество этой информации, ее дос"
товерность и соответствие всем предъявляемым ей тре"
бованиям непосредственное влияние оказывает нали"
чие или отсутствие искажений в отчетах, своевремен"
ное и полное их исправление. В данной связи важно
уделять большое внимание методам выявления и клас"
сификации искажений, от чего во многом зависит вы"
бор того или иного алгоритма их исправления в финан"
совой отчетности отечественных предприятий.
Вместе с тем следует отметить, формирование и
предоставление пользователям недостоверной отчетно"
сти становится все более и более распространенным яв"
лением и одной из главных угроз экономической безо"

пасности страны. Нередко компании, преследуя опре"
деленные коммерческие интересы, искажают показате"
ли бухгалтерской отчетности, что влечет за собой рис"
ки для ее пользователей. Различные манипуляции с от"
четностью серьезно воздействуют на обоснованность
и адекватность принимаемых ими управленческих и ин"
вестиционных решений, что, в конечном счете, неизбеж"
но приводит к экономическим потерям и вводит в за"
блуждение не только владельцев и инвесторов, но и го"
сударство и общество в целом. Наряду с этим, эконо"
мико"социальная среда, в которой функционируют
субъекты хозяйствования, претерпела существенные
изменения, вызванные мировым финансово"экономи"
ческим кризисом, что, в свою очередь, выдвигает бо"
лее жесткие требования по достоверности финансовой
отчетности.
Все вышесказанное обуславливает несомненную
актуальность проблемы выявления искажений в финан"
совой отчетности.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
Данной проблеме традиционно уделялось большое
внимание в теории и практике бухгалтерского учета. В
экономической литературе выявление искажений фи"
нансовой отчетности было предметом исследований
представителей различных научных школ и направле"
ний. В ходе изучения этих вопросов автор использовал
труды отечественных исследователей и специалистов —
Г.А. Аббасова, Р.М. Алиева, Р.Б. Алиева, Н.М. Исмаи"
лова, С.Я. Муслимова, Г.И. Намазалиева, С.М. Сабза"
лиева, Ч.Р. Юзбашева, С.М. Ягубова и др. Теоретичес"
ким и практическим аспектам достоверности отчетной
информации посвятили свои работы многие зару"
бежные ученые — Р. Адамс, A.C. Бакаев, М. Биллингс,
Н.А. Блатов, Ф.Ф. Бутинець, С.М. Бычкова, У.Дж. Венц,
Т. Данфи, П.Ф. Друкер, Х. Дэвид, Ф.Ф. Ефимова,
С. Зефф, Дж. Лоббек, Ф. Махлуп, К. Ноубс, В.М. Ря"
бов, Я.В. Соколов, Дж.Т. Уеллс, И.В. Утренкова, Д. Хан,
П.К. Чиджи, А.Д. Шеремет и др. Однако ряд проблем
по вопросам исправления ошибок и отображение изме"
нений в финансовых отчетах субъектов хозяйствования
на сегодня требуют дальнейших научных разработок.
Несмотря на то, что сегодня тема исправления ошибок
является широко обсуждаемой в научной литературе,
существует много неточностей и расхождений в совре"
менной нормативно"правовой базе по этому вопросу,
не является однозначным определение этого термина в
различных нормативно"правовых актах и советы по ис"
правлению допущенных ошибок.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью написания статьи является определение ме"
тодов выявления искажений финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами аудита,
уточнение сопряженных с ними терминов и выработка
авторской позиции по установлению соответствующих
средств контроля.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка искажений информации о финансовом со"
стоянии и результатах дея"тельности субъектов хозяй"
ствования в соответствии с методологией, установлен"
ной международными стандартами аудита (МСА), дол"
жна проводиться с позиции соблюдения принципа су"
щественности финансовой отчетности. Данный принцип
указывает, какие актуальные для предприятия вопросы
существенно влияют на финансовую ситуацию в орга"
низации и, следовательно, обязаны быть отраженными
в финансовой отчетности [6]. Например, согласно МСА
200 "Цель и общие принципы аудита финансовой отчет"
ности" аудитору необходимо подготовить нужные и в
полной мере достаточные аудиторские доказательства,
которые позволят сделать вывод об отсутствии суще"
ственных искажений ("material misstatements") в финан"
совой от"четности. Но при этом аудитор должен осоз"
нать, что возможно появятся обстоя"тельства, которые
могут способствовать возникновению существенного
искажения финансовой отчетности [7, c. 89—90].
Как известно, основной целью аудиторской провер"
ки является выявление существенных искажений в фи"
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нансовой отчетности организации. В то же время ауди"
тор не несет ответственности за обнаружение искаже"
ний, не оказывающих существенного влияния на финан"
совую отчетность в целом. Поэтому в соответствии с
МСА, аудитор не преследует цели выявить все возмож"
ные искажения в этой отчетности, а должен обратить
особое внимание на те аспекты проверки, в которых
допущенные ошибки могут привести к существенным
искажениям финансовой информации.
В МСА 320 "Существенность в аудите" указано, что
аудитор определяет допустимый уровень существенно"
сти для выявления существенных в количественном из"
мерении искажений ("quantitatively material misstate"
ments") [6, с. 320]. В то же время необходимо учиты"
вать не только значение (количество), но и также ха"
рактер (качество) искажений. К качественным искаже"
ниям ("qualitative misstatements") следует, на наш
взгляд, отнести:
— недостаточное или несоответствующее раскры"
тие учетной политики организации, которое может со"
здать вероятность заблуждения пользователя финан"
совой отчетности;
— нераскрытие информации о наличии нарушения
нормативных требований, а в случае ее наличия — ве"
роятности того, что дальнейшее использование санкций
может повлиять на отчетные показатели деятельности
предприятия.
Помимо этого, данный стандарт указывает на воз"
можность выявления в ходе проверки искажений, ко"
торые превосходят уровень существенности по отдель"
ности, а также существенно воздействуют на финансо"
вую отчетность в целом. В связи с этим аудитору необ"
ходимо дать оценку искажениям как превышающим
уровень существенности, так и относительно неболь"
шим. В частности, искажения могут появиться на под"
готовительном этапе подготовки финансовой отчетно"
сти, а именно, по остаткам счетов бухгалтерского уче"
та, группам однотипных операций и сведениям, которые
должны быть раскрыты в отчетности. При этом в соот"
ветствии с названными позициями может дифференци"
роваться и уровень существенности.
Любые нарушения субъектом хозяйствования тре"
бований нормативно"правовых актов по организации и
методу ведения бухгалтерского учета, а также в целом
по условиям хозяйственной деятельности для аудито"
ра являются причиной появления существенных иска"
жений в финансовой отчетности. Причиной тому могут
стать различные обстоятельства: малоэффективная си"
стема внутреннего контроля, недостаточный уровень
профессиональной компетентности, несоблюдение
принципов честности и объективности и т.д.
МСА 250 "Учет законов и нормативных актов при
аудите финансовой отчетности" определяет термин не"
соблюдение ("noncompliance") как преднамеренное и
непреднамеренное действие или бездействие хозяй"
ствующего субъекта, противоречащее существующим
законам и нормативным актам. Данные действия вклю"
чают операции, которые проведены непосредственно
самим субъектом, от его имени руководством или его
сотрудниками. Естественно, аудиторская проверка мо"
жет выявить не все случаи нарушения требований зако"
нодательства и нормативно"правовых актов. Но выяв"
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ление подобных случаев, независимо от их существен"
ности, может создать сомнение в честности руковод"
ства и сотрудников данного хозяйствующего субъекта
и потребует изучения возможных последствий на дру"
гих участках аудиторской проверки [3, с. 209].
Раскрытие в МСА термина искажение ("missta"
tement") дает возможность оценить причины искажения
финансовой отчетности. Согласно МСА 240 "Ответ"
ственность аудитора по рассмотрению мошенничества
при аудите финансовой отчетности", причинами иска"
жения финансовой отчетности являются ошибки или
мошенничество [7, с. 28—33]. При этом ошибки
("errors") представляют собой неумышленные искаже"
ния, допущенные в финансовой отчетности, в том чис"
ле нераскрытие информации или пропуск сумм. Как нам
представляется, такие ошибки допускаются в ходе сбо"
ра или обработки информации, на основании которых
составлялась финансовая отчетность, оценки значений,
появившихся в результате неверной интерпретации фак"
тов или неправильного учета, а также в процессе изме"
рения, классификации или раскрытия информации.
Отсутствие умысла в действии, которое привело к
искажению финансовой отчетности, отличает ошибку
от мошенничества. По нашему мнению, мошенниче"
ством ("fraud") следует считать преднамеренное дей"
ствие одного или нескольких лиц из системы руковод"
ства, служащих или третьих лиц с целью получения не"
справедливых или незаконных выгод путем обмана. В
юридической практике этот термин довольно распрос"
транен, а в аудиторской практике используются только
те факты мошенничества, которые привели к существен"
ным искажениям финансовой отчетности. Мошенниче"
ство, проведенное одним или несколькими лицами из
руководящего персонала или осуществляющих непос"
редственно управление, называется мошенничеством со
стороны руководства ("management fraud"). В свою оче"
редь, мошенничество со стороны лиц из числа сотруд"
ников предприятия является мошенничеством со сторо"
ны сотрудников ("employee fraud"). В любом из этих
случаев фигурирует сговор между сотрудниками пред"
приятия и с третьими лицами, неработающими в прове"
ряемой организации.
Как свидетельствует зарубежная и отечественная
хозяйственная практика, преднамеренные искажения
допускаются, главным образом, в результате незакон"
ного присвоения активов и в процессе недобросовест"
ного составления финансовой отчетности. Например,
недобросовестное составление финансовой отчетнос"
ти ("fraudulent financial reporting") включает искажение
числовых значений информации, или преднамеренный
пропуск, или нераскрытие информации в финансовой
отчетности с целью привести в заблуждение пользова"
телей финансовой отчетности. Это является следствием
фальсификации и манипуляции (в том числе подделки
документов), изменения учетных документов, являю"
щихся основанием для составления финансовой отчет"
ности, преднамеренного сокрытия или пропуска инфор"
мации о хозяйственных операциях, событиях или дру"
гой существенной информации, а также преднамерен"
ного нарушения принципов бухгалтерского учета по ее
измерению, классификации, представлению или рас"
крытию.

Незаконное присвоение активов ("misappropriation
of assets") является результатом воровства имущества
хозяйствующего субъекта в относительно небольших
размерах, которое чаще совершается сотрудниками
самого предприятия. Аналогичные действия могут со"
вершаться и с участием его руководства, имеющего
более широкие возможности и многообразные спосо"
бы для сокрытия незаконного присвоения активов, ко"
торые трудно обнаружить. Подобное отчуждение акти"
вов может произойти путем присвоения денежных
средств, материальных активов и интеллектуальной соб"
ственности, инициирования оплаты вымышленных то"
варов или услуг, а также использования активов субъек"
та для личных целей. Зачастую для сокрытия недоста"
чи активов или их несанкционированного залога при"
своение активов сопровождается ложными, вводящи"
ми в заблуждение отчетами или другими документами.
Как отмечается в экономической литературе, мо"
шенничество связано с существованием мотивации или
определенного давления, а также имеющихся возмож"
ностей его совершения и некоторого обоснования по"
добных действий. Под влиянием внешних или внутрен"
них факторов руководство субъекта стремится получить
необъективные результаты хозяйственной деятельнос"
ти, что приводит к недобросовестному составлению
финансовой отчетности. При этом осмысленная воз"
можность последнего, а также незаконного присвоения
активов появляется в том случае, когда данное лицо
занимает ответственное положение и знает о некото"
рых недостатках в деятельности внутреннего контроля
[1—5].
В МСА определяются общие признаки и обстоятель"
ства возникновения искажений в финансовой отчетно"
сти, которые могут привести к видоизменению аудитор"
ского заключения. Согласно МСА 701 "Модификации
заключения независимого аудитора", данные обстоя"
тельства включают различные факторы. В их числе, как
нам представляется, следует выделить такие, как сокра"
щение объема работы аудитора; разногласие с руковод"
ством по поводу выбранной учетной политики органи"
зации, метода ее применения, а также достаточности
информации, представляемой в финансовой отчетнос"
ти; несоблюдение принципа непрерывности деятельно"
сти предприятия; большую неопределенность, раскры"
тие которой зависит от дальнейших событий и может
оказать влияние на финансовую отчетность.
В процессе проверки финансовой отчетности ауди"
тор обязан сделать заключение о наличии или отсут"
ствии существенных искажений. В отношении инфор"
мации, которая не связана с данными проверенной фи"
нансовой отчетности, может выявиться существенное
искажение факта или несоответствие. Согласно МСА
720 "Прочая информация в документах, содержащих
проверенную финансовую отчетность", существенное
несоответствие ("material inconsistency") можно опре"
делить в случае несоответствия определенных данных
с информацией, которая представлена в проверенной
аудитором финансовой отчетности. Его выявление мо"
жет поставить под сомнение, как аудиторское заклю"
чение, так и выводы, на основе которых аудитор выра"
жает мнение о финансовой отчетности. Неверно изло"
женная или представленная информация раскрывает
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существенное искажение факта ("material misstatement
of fact"). Выявленное аудитором существенное несоот"
ветствие или искажение факта в прочей информации
также необходимо рассматривать как признак возмож"
ного существенного искажения данных, представлен"
ных в финансовой отчетности.
В МСА 530 "Аудиторская выборка и другие проце"
дуры выборочной проверки" раскрывается порядок
изучения финансовой отчетности на предмет наличия
или отсутствия искажений. В процессе выборочной про"
верки аудитор может выявить ошибки, как в деятель"
ности средств контроля, так и в учете или отчетности. В
соответствии с требованиями данного стандарта ауди"
тор в ходе проведения выборки должен проанализиро"
вать характер искомых аудиторских доказательств, а
также возможных условий, связанных с ошибками. Ука"
занная процедура позволяет определить конкретные
условия возникновения ошибки и генеральную совокуп"
ность, которую необходимо использовать для выбороч"
ной проверки. Выявление компонентов ошибки приоб"
ретает важное значение для включения в их прогнози"
руемые оценки всех возможных условий, являющиеся
уместными с точки зрения целей аудиторской процеду"
ры. В процессе проведения выборочной проверки ауди"
тору необходимо оценить величину прогнозируемой
ошибки, ее повторяемость, обнаруживаемость, экстра"
поляцию на всю генеральную совокупность, рассчитать
общую величину ошибки и сравнить ее с допустимым
уровнем ошибки.
Тестирование средств контроля аудитором, как пра"
вило, сопровождается предварительной оценкой уров"
ня предполагаемой или ожидаемой ошибки ("ex"pected
error"), которая может быть обнаружена в проверяемой
генеральной совокупности. Аудитор дает оценку орга"
низации соответствующих средств контроля, факта их
применения или исследовании небольшого числа эле"
ментов этой совокупности, проводит по ней детальную
оценку величины предполагаемой ошибки. По нашему
мнению, данные оценки могут применяться в процессе
аудиторской проверки выбранной совокупности и при
определении ее объема. Например, при чрезвычайно
высокой величине предполагаемой ошибки тесты
средств контроля не проводятся, тогда как при прове"
дении детальных тестов — если ожидаемая величина
ошибки велика — целесообразным представляется
организовать сплошную проверку или бувеличить объем
выборки.
Результаты выборочной проверки, характер и при"
чины обнаруженных ошибок, а также последствия их
возможного воздействия на конкретные объекты ауди"
та должны быть проанализированы аудитором. Как по"
казывает практика, в ходе анализа выявленных ошибок
аудитор может установить имеющиеся у многих из них
общие характеристики (период, вид операции, место её
выполнения, участок производства). В этом случае ауди"
тор имеет право на выявление всех элементов генераль"
ной совокупности, обладающих общей характеристи"
кой. Помимо этого, такие ошибки могут свидетельство"
вать об их умышленности и выполнении недобросовес"
тных действий.
В отдельных случаях аудитор может доказать еди"
ничность возникновения ошибки и её нетипичность для
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аналогичных ошибок в генеральной совокупности (не"
типичная ошибка — "anomalous error"). Для признания
аудитором аномальности ошибки достаточна его уве"
ренность в нерепрезентативности последней по отно"
шению к генеральной совокупности. В этих целях ауди"
тору необходимо провести дополнительные аудиторс"
кие процедуры, на которые оказывает воздействие оп"
ределенная ситуация. Несмотря на это, они должны
соответствовать предоставленным аудитором достаточ"
ным аудиторским доказательствам о том, что оставша"
яся часть генеральной совокупности не затронута ошиб"
кой. На основе детальных тестов аудитор должен экст"
раполировать найденные в отобранной совокупности
ошибки, дать оценку их возможной величине во всей
генеральной совокупности, а также провести анализ
влияния этой экстраполированной ошибки ("project
error"), как на конкретную область аудита, так и на дру"
гие его участки.
Оценка общей ошибки ("total error") в генераль"
ной совокупности позволяет аудитору иметь обобщен"
ное представление об её объеме и сопоставить этот по"
казатель с возможной ошибкой ("tolerable error"). До"
пустимая ошибка в детальных тестах должна быть
меньше (или равна) величины существенности, кото"
рая определена аудитором для остатков по счетам бух"
галтерского учета или конкретных групп однородных
операций.
При распространении ошибок, выявленных в выде"
ленной совокупности, на всю генеральную совокупность
признанная нетипичной ошибка может быть исключе"
на. Однако, если данная ошибка не исправлена, то её
последствия в обязательном порядке должны быть рас"
смотрены как дополнение к оценке полной величины
ошибок, не являющихся аномальными. В случае клас"
сификации однотипных операций или оборотов по сче"
там бухгалтерского учета на отдельные группы, экстра"
поляция ошибок проводится отдельно по каждой груп"
пе. При этом большое значение имеет оценка влияния
на достоверность однотипных операций или остатка по
счетам бухгалтерского учета выявленных типичных,
прогнозируемых и нетипичных ошибок. Именно их об"
щая величина может, на наш взгляд, служить более вер"
ной оценкой аудитором ошибки по всем элементам ге"
неральной совокупности.
Надлежащим образом проведенная оценка риска
существенного искажения влияет на выражение обосно"
ванных выводов аудитора по поводу возникновения или
отсутствия существенных искажений в финансовой от"
четности. Риск существенного искажения ("risk of mate"
rial misstatement") означает, что оно было допущено в
финансовой отчетности до начала проведения её ауди"
торской проверки.
В соответствии с МСА 315 "Понимание бизнеса
предприятия и его среды и оценка рисков существен"
ного искажения", в целях выявления и оценки риска су"
щественных искажений аудитор должен изучить дея"
тельность предприятия и систему его внутреннего кон"
троля [7]. В данном случае проводятся так называемые
процедуры оценки риска. По полученным результатам
их выполнения аудитор имеет основание для представ"
ления профессиональной оценки рисков существенно"
го искажения на уровне финансовой отчетности и пред"
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посылок подготовки финансовой отчетности, а также
для подготовки дальнейших действий и аудиторских
процедур.
Согласно положениям МСА 315, аудитору в процес"
се анализа системы внутреннего контроля важно опре"
делить конкретные средства контроля, которые могут
эффективно предотвратить (или выявить и устранить)
существенные искажения в процессе подготовительных
работ по составлению финансовой отчетности (напри"
мер, в отношении сальдо по счетам бухгалтерского уче"
та, однородных операций и сведений). Для раскрытия
этого момента в отчетности обычно используются "тес"
ты средств контроля" [5, с. 97]. Благодаря тестирова"
нию операционной эффективности применяемых
средств контроля можно установить их отклонения от
нормального функционирования, выявить недостатки в
целом по системе внутреннего контроля, которые мо"
гут оказать существенное влияние на финансовую от"
четность.
В соответствии с результатами тестирования
средств контроля и оценки рисков существенного ис"
кажения информации аудитором осуществляются "про"
цедуры проверки по существу". Эти процедуры прово"
дятся по остаткам счетов бухгалтерского учета, груп"
пам однородных операций и информации, необходимой
к раскрытию в финансовой отчетности, что необходи"
мо аудитору для выявления существенных искажений
еще на уровне предпосылок составления финансовой
отчетности, а также для оценки их влияния на финансо"
вую отчетность в целом.
По результатам аудиторской проверки аудитор мо"
жет сделать вывод об искажении или отсутствии суще"
ственных искажений в финансовой отчетности. Однако
при этом он не может и не должен нести ответственность
за устранение искажений отчетности, так как за суще"
ственное искажение финансовой отчетности в полной
мере она возлагается на руководство проверяемого
предприятия.
МСА 315 и 240 определяют ответственность руко"
водства предприятия, которая заключается:
— в составлении и представлении финансовой от"
четности согласно применяе"мым основным принципам
формирования финансовой отчетности;
— в создании, внедрении и поддержании системы
внутреннего контроля, кото"рая обеспечит подготовку
и представление финансовой отчетности, не включаю"
щей существенных искажений, причинами которых
являются мошенничество или ошибка;
— в формировании и применении соответствующей
учетной политики предприятия;
— в определении оценочных значений в соответ"
ствии с текущими обстоятельствами.
Таким образом, достоверность финансовой отчет"
ности в значительной степени зависит от выполнения
руководством своих обязанностей. Естественно, никто
не гарантирован от ошибочных выводов: ни аудитор,
выражающий мнение о достоверности финансовой от"
четности, ни бухгалтер, ведущий учет и составляющий
финансовую отчетность, ни руководство, несущее от"
ветственность за организацию бухгалтерского учета. В
этой связи необходимо, на наш взгляд, учитывать по"
стоянное присутствие риска возникновения существен"

ных искажений в финансовой отчетности, а также рис"
ка выдвижения несоответствующего мнения аудитора
о достоверности финансовой отчетности. Соблюдение
бухгалтером требований стандартов бухгалтерского
учета, а аудитором — стандартов аудиторской деятель"
ности в существенной мере будет способствовать пре"
дотвращению и устранению данных рисков.

ВЫВОДЫ
Резюмируя вышеизложенное, можно отметить сле"
дующее. Использование концепции выявления искаже"
ний в финансовой отчетности, установленной между"
народными стандартами аудита, дает возможность по"
лучить аудиторское заключение, в котором аудитор
выражает мнение о достоверности финансовой отчет"
ности и возникновении в ней искажений как последствий
мошенничества или ошибки. Это приобретает особую
важность в целях борьбы с недостоверной финансовой
отчетностью для ее пользователей.
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DEBT SHIFTING IN TRANSFER POLICY OF TNCS
Залучення боргових коштів транснаціональними корпораціями має за мету отримання до
даткового капіталу для фінансування розширення виробництва та удосконалення технологій.
Однак на сьогодні борг розглядають як податковий щит та використовують задля збільшення
витрат компанії на виплату відсотків, що зменшує прибуток до оподаткування. Ця стаття роз
глядає питання боргу як механізму трансфертної політики транснаціональних корпорацій по
переміщенню доходів у країни з низькими ставками податку на прибуток. Проаналізовано вплив
ставки корпоративного податку на розмір та інтенсивність залучення прямих іноземних інвес
тицій. Розмежовано відмінності між внутрішнім та зовнішнім боргом транснаціональних корпо
рацій. Охарактеризовано підходи щодо регулювання вирахування відсотків пов'язаного з пе
реміщення прибутків шляхом надлишкового боргового фінансування. Акцентується увага на
кількісних показниках, які підтверджують здійснення транснаціональними корпораціями транс
фертних операцій по переміщенню боргу всередині групи. Розкрито вплив стратегічного роз
міщення боргу на економіку країн, що розвиваються.
Transnational corporations involving in the process of debt financing are aimed at obtaining
additional capital to finance expansion of production and technology improvement. However, today
the debt is considered as a tax shield and is used to increase the company's interest payments,
which reduces the taxable income. This paper explores the role of internal debt as a mechanism of
transfer policy for shifting profits to lowtax countries. This paper analyzes the influence of the
corporate tax rate on the size and intensity of attraction of foreign direct investments. This article
sheds light on the distinction between internal and external debt of transnational corporations. This
paper presents the general design of the approaches to regulating the deduction of interest related
to the transfer of profits by overdebt financing. The paper emphasizes the quantitative indicators
that confirm the implementation by transnational corporations of transfer operations for moving debt
within the group. The author provides evidence that the strategic location of debt has influence on
the economy of developing countries.
Ключові слова: транснаціональна корпорація, стратегічне розміщення боргу, податкове планування,
корпоративне оподаткування, переміщення прибутків, трансфертна політика ТНК.
Key words: transnational corporation, debt shifting, tax planning, corporate taxation, profit shifting, transfer
policy of TNCs.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливість питання оподаткування прибутків трансна"
ціональних корпорацій обумовлюється зростаючою рол"
лю прямих іноземних інвестицій в міжнародному фінансо"
вому середовищі. Зменшити податковий тягар можливо
декількома шляхами. Зазвичай, віддається перевага мето"
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дам, які вимагають перебудови тільки внутрішньої струк"
тури транснаціональних корпорацій. Використання борго"
вих ресурсів замість вливання додаткового акціонерного
капіталу, а також стратегічне розміщення боргу є найбільш
ефективним механізмом законного ухилення від сплати по"
датків. Цей елемент податкового планування можна трак"

Інвестиції: практика та досвід № 21/2017
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тувати як запозичення коштів у дочірніх компаній, які роз"
ташовані в країнах з низькою ставкою податку на прибу"
ток і кредитування філій, які знаходяться в країнах з висо"
кою ставкою податку на прибуток, що в майбутньому доз"
воляє зменшити прибутки за рахунок вирахування відсот"
кових платежів, які згодом будуть оподатковані як доходи
в країнах з низькою податковою ставкою. У більшості на"
укових досліджень здійснено грунтовний аналіз впливу
операцій з переміщення коштів у якості внутрішньо"
групових кредитів, однак не розглянуто питання міждер"
жавного регулювання цього питання, ступінь впливу на
країни, що розвиваються, та його місце у структурі транс"
фертної політики ТНК.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Зменшенню податкового навантаження шляхом нако"
пичення боргових зобов'язань, отриманих від пов'язаних
осіб, присвячено вагома кількість наукових досліджень. Д.
Шиндлер, розглядаючи проблематику зовнішнього й внут"
рішнього боргу, за допомогою регресійного аналізу вста"
новив залежність між різницею внутрігрупових ставок кор"
поративного податку та співвідношенням боргових зобов"
'язань та активів [4]. М. Руф охарактеризував правила "тон"
кої капіталізації" в системі норм державного регулювання
надлишкового списання відсоткових платежів на витрати
корпорацій [9]. В. Мерло емпірично підтвердила за"
лежність між граничним значенням відношенням боргу і
власного капіталу та ставкою корпоративного податку [15].
Роботи розглянутих авторів не розмежовують отримання
внутрішньої та зовнішньої позики дочірніми компаніями з
різною схильністю до ризику. Також не до кінця розроб"
лено механізм кількісного визначення міри залучення
транснаціональних корпорацій до переміщення прибутків
шляхом стратегічного розміщення боргу.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ СТАТТІ
Мета цієї статті полягає у визначенні місця страте"
гічного розміщення боргу в структурі трансфертної полі"
тики ТНК. У статті поставлено такі завдання: проаналізу"

вати вплив ставки корпоративного податку на розмір та
інтенсивність залучення прямих іноземних інвестицій, роз"
крити відмінності між внутрішнім і зовнішнім боргом транс"
національних корпорацій, охарактеризувати підходи до
регулювання вирахування відсотків пов'язаного з пере"
міщення прибутків шляхом надлишкового боргового
фінансування, визначити кількісні показники, які підтвер"
джують здійснення транснаціональними корпораціями
трансфертних операцій по переміщенню боргу всередині
групи, розкрити вплив стратегічного розміщення боргу на
економіку країн, що розвиваються.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Податкова конкуренція є гарним механізмом залучен"
ня додаткового іноземного капіталу у вигляді прямого інве"
стування національних активів. Виникнення явища "гонки
до дна", недовиробництво публічних благ, підвищене опо"
даткування низько мобільних факторів виробництва, "соці"
альний демпінг" та "екологічний демпінг" — давно відомі
та досліджені екстерналії негативного впливу невпинного
зменшення ставки корпоративного податку.
Уперше запроваджений в Об'єднаному Королівстві в
1798 р. для фінансування військових дій, податок на при"
буток корпорацій до 1980"х років коливався від 40% до
60% (рис. 1), що спричинило погіршення підприємницької
здатності суспільства, стримування економічного росту,
збільшення тіньового сектору. У боротьбі за привабливий
інвестиційний клімат, національні фіскальні служби поча"
ли активно зменшувати ставки корпоративного податку.
Найкращих результатів досягли Ірландія та Об'єднане Ко"
ролівство, де ставка зменшилася на 69,0% та 60,0% відпо"
відно. Станом на 2017 р. найменшими ставками податку
на прибуток можуть похизуватися Швейцарія — 21,2%,
Туреччина — 20,0%, Чехія, Словенія, Польща і Об'єднане
Королівство — 19,0%, Латвія — 15%, Ірландія — 12,5%,
Угорщина — 9% [6]. Навіть у Сполучних Штатах Америки
вперше за останні 40 років ставка податку на прибуток ком"
паній досягла позначки у 38,9%.
Зниження ставки у поєднанні з диференційованим
підходом до оподаткування резидентів і нерезидентів
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отримує додаткову вигоду (несе збит"
ки) від внутрішнього переміщення бор"
гу. На додаток, потенційна вигода від
2014
2015
2016
переміщення боргу повинна покрива"
58
63
60
ти агентські витрати, оскільки
79
85
84
фіскальні служби намагаються стриму"
71
69
64
вати такого роду діяльність, що кош"
162
305
286
тує корпораціям додаткових витрат.
48
55
51
Суб'єкти господарювання виму"
351
391
н/д
82
96
102
шені здійснювати свою діяльність в
25
30
31
умовах постійного економічного та
96
107
н/д
фінансово ризиків. Зважаючи на це,
19
18
18
дочірні компанії ТНК, які підлягають
54
49
46
високому рівню ризику, більш схильні
31
32
35
до зовнішнього фінансування, а ті, що
діють в межах юрисдикцій з низьким
рівнем ризику використовують боргове фінансування по"
в'язаних осіб.
Можна виділити три основних підходи обмеження
практики ТНК по зменшенню оподатковуваної бази шля"
хом штучного підвищення витрат на обслуговування бор"
гу: принцип "витягнутої руки" (the arm's length principle),
правила "тонкої капіталізації" (thin capitalization, ТС rules)
та правила підконтрольної іноземної компанії (controlled
foreign company rules, CFC rules) [13, с. 16].
Принцип "витягнутої руки" використовується задля
порівняння структури капіталу певної компанії зі структу"
рою подібної гіпотетичної компанії. Цей підхід застосо"
вується виходячи із суб'єктивного судження при визначенні
ринкових умов кредитування. До 2013 року всі країни
відмовилися від нього, крім Об'єднаного Королівства та
країн Південної Африки [5].
Боргове фінансування діяльності пов'язаних осіб та/
або залучення коштів за межами ТНК в податковій прак"
тиці отримало назву "тонкої капіталізації". Правила "тон"
кої капіталізації" встановлюють загальні обмеження на
розмір вирахуваних сплачених відсотків з прибутку до опо"
даткування. У Німеччині з 2008 року та Іспанії з 2012 року
обмеження на невключення відсотків до складу витрат
діють як на операції з пов'язаними особами, так і з зовніш"
німи кредиторами. Законодавство інших країн охопило
тільки внутрішньогрупові переміщення капіталу [9, с. 20].
Після ухвалення Європейським судом положення Ланк"
хорт"Хорста у 2012 р. більшості європейським країнам
довелося посилити нормативи таргетування розміру внут"
рішнього боргу транснаціональних корпорацій.
У межах "тонкої капіталізації" використовуються два
підходи: правила оптимізації оподаткування (earnings
stripping rules, ERSs) та правила безпечної гавані (safe"
harbor rules). Правила оптимізації оподаткування фак"
тично розподіляють рентабельність боргу та власний ка"
пітал. Потім ці правила встановлюють верхню межу для
частини доходу, який можна кваліфікувати як витрати
на розрахунки за борговими зобов'язаннями. США пер"
шими ввели правила оптимізації оподаткування в 1989 р.,
що забороняли вирахування відсотків, що перевищують
50% від прибутку до вирахування витрат за відсотками,
податків та амортизаційних відрахувань (earnings before
interest, taxes, depreciation and amortization, EBITDA),
якщо співвідношення боргу до власного капіталу скла"
дає 1,5:1 та якщо відсотки виплачені пов'язаній особі,
що знаходиться за межами США [2]. Частина країн
Північної Європи теж згодом встановили ряд подібних
спрощених правил.
Більшого розповсюдження набув традиційний підхід
визначення допустимої структури капіталу. Перед засто"
суванням обмеження по співвідношенню запозиченого та
власного капіталу, корпорації повинні перевищити показ"

Таблиця 1. Динаміка росту рівня залучених прямих іноземних
інвестицій у % від ВВП
Чехія
Естонія
Угорщина
Ірландія
Латвія
Люксембург
Нідерланди
Словенія
Швейцарія
Туреччина
Об’єднане Королівство
США

2005
45
80
54
н/д
29
н/д
71
19
н/д
14
31
22

2007
60
70
69
н/д
36
н/д
91
23
н/д
23
37
25

2009
61
81
76
н/д
44
н/д
75
22
н/д
22
43
21

2011
53
71
61
н/д
43
н/д
68
22
н/д
16
44
23

2013
64
88
81
171
53
181
90
26
н/д
16
56
30

Джерело: розроблено автором на основі [11].

привело до значного зростання розміру іноземних інве"
стицій (табл. 1). Однак найкращі результати, не зважа"
ючи на посередній розмір ставки корпоративного подат"
ку, показують Ірландія, Нідерланди, Люксембург та
Швейцарія.
Захищені права інвесторів, стабільне економічне й
політичне середовище, пільгові режими для нерезидентів,
налагоджене система електронних розрахунків та розви"
нена інфраструктура в декілька разів посилюють інвес"
тиційні привабливість країн, що прияє розвитку міжнарод"
них відносин та активній діяльності транснаціональних кор"
порацій.
Дослідники по"різному трактують механізм міжнарод"
ного переміщення боргу та конкретні стратегії, які вико"
ристовують транснаціональні корпорації. У цій статті пе"
реміщення боргу трактується як стратегія з мінімізації опо"
даткування ТНК, за якої дочірні компанії, розташовані в
країнах з низькою податковою ставкою, виступають у
якості кредиторів для компаній, які знаходяться в країнах
з високою податковою ставкою, з метою зменшення по"
даткової бази й переміщення прибутків (відсоткових пла"
тежів) [8].
Отже, транснаціональні корпорації отримуються виго"
ду від стратегічного розміщення боргу, що в середньому
по групі зменшує податкові зобов'язання. У процесі пере"
міщення боргу сукупний по групі показник відношення бор"
гу до активів (debt"to"asset ratio) залишається незмінним,
але відповідні показники двох філій змінюються оберне"
но пропорційно своїм початковим значенням, за сталих
інших умов [3, с. 2455].
Оскільки розглянуте в даній статті дослідження носить
теоретичний характер, припустимо, що транснаціональна
корпорація складається з материнської та дочірньої ком"
панії, яка на сто відсотків знаходиться в її володінні. З ог"
ляду на боргове фінансування дочірньої компанії, корпо"
рація має вибір між зовнішнім боргом, тобто залученням
коштів від банку чи іншої непов'язаної особи (іноземного
контрагента), та внутрішнім переміщенням боргу, тобто от"
риманням коштів від материнської компанії [10]. Викори"
стання зовнішнього боргу приводить до проблеми вибору
між генеруванням нового (додаткового) капіталу й ціною
збільшення рівня заборгованості цілої групи, що веде до
збільшення сукупної ймовірності настання критичного
фінансового стану. І навпаки, використання трансферу
боргу, з одного боку, супроводжується дилемою вибору
між перевагою стримування фінансового левериджу на од"
ному рівні і, відповідно, ризику банкротства, та недоотри"
манням додаткового капіталу [7]. З іншого боку, різниця
між податковими ставками материнської а дочірньою
компаніями носить практичний характер. Якщо доходи
дочірньої компанії оподатковуються за вищою (нижчою)
ставкою ніж материнської, транснаціональна корпорація
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Риc. 2. Показник відсотків сплачених до прибутку в юрисдикціях з різною ставкою
корпоративного податку
Джерело: адаптовано автором на основі [12].

ник відношення боргу до активів. Згідно з правилами без"
печної гавані, у 2008 році середній рівень співвідношення
запозиченого та власного капіталу країнах Європи скла"
дав 3,4:1.
Правила "тонкої капіталізації" прописані в податково"
му законодавстві розвинутих країн та набувають усе
більшої популярності серед розвиткових. Тільки Об'єднане
Королівство у 2004 році ініціювало відмову від правил та
прийняло за основу оцінки витрат по борговим зобов'язан"
ням принцип "витягнутої руки".
До показників, що вимірюють ступінь використання
відсоткових платежів по боргу в якості інструмента по змен"
шенню податкового навантаження можна віднести відно"
шення відсотків сплачених до прибутку (interest"to"income
ratio). Під прибутком розуміють доходи, отримані до спла"
ти EBITDA.
Логіка розрахунку та тлумачення даного показника
наступна. Знаходимо відношення відсотків сплачених до
EBITDA по кожній дочірній компанії з 250 найбільших ТНК
і визначаємо диференціал між даним показником по кож"
ному окремому підрозділу і консолідованому значенню по
всій групі. Отримані значення по показнику ділимо на чо"
тири групи, беручи до уваги розмір ставки корпоративно"
го податку та диференціалу (рис. 2). Розраховуємо над"
лишкове значення для кожної групи як різницю між серед"
ньозваженим значенням показника по дочірнім компані"
ям, що входять в групу, та середньозваженим значенням
показника в цілому по всій вибірці (зважуємо на розмір
EBITDA) [12].
Розглянутий показник має ряд обмежень. Він охоп"
лює тільки один механізм переміщення прибутків в
структурі трансфертної політики ТНК, тому окремо не
дозволяє робити будь"які висновки. Для розрахунку
береться значення валових відсотків (відсотки сплачені
без вирахування отриманих відсотків за випущені об"
лігації), оскільки на сьогодні не існує досконалої інфор"
маційної бази.
Найбільші труднощі у зборі податкових доходів ви"
никають у фіскальних служб країн, що розвиваються. У
той час, як в індустріалізованих економіках податкові
надходження складають 30% від ВВП, у розвиткових —

ледве досягають 15% від ВВП. Пояснити це можна за
ряду причин. По"перше, податкові служби не мають до"
статньої ресурсної бази для впровадження ефективних
правил боротьби з ухиленням від сплати податків, що
посилюється наявністю прогалин у законодавстві сто"
совно переміщення прибутків (наприклад, норми офор"
млення документації з трансфертного ціноутворення).
По"друге, значна кількість підприємств малого та серед"
нього бізнесу діють в тіньовому секторі і не зареєстро"
вані в фіскальних органах. По"третє, витрати не пере"
міщення прибутків є значно нижчими, ніж в розвинутих
країнах.
Не зважаючи на низький рівень показників продуктив"
ності філій транснаціональних корпорацій за рівнем отри"
маних доходів, рівень залучення прямих інвестицій як у
формі активів, так і боргових зобов'язань, постійно зрос"
тає [1, с. 136]. Наприклад, розмір залучених прямих іно"
земних інвестицій у 2009 році складали 70% від ВВП, в у
2016 р. — 101% від ВВП [11].
Емпіричні дослідження показали, що показник від"
ношення боргу до активів у країнах, що розвиваються,
удвічі більший за той, що репрезентують розвинуті краї"
ни. Крім того, збільшення ставки податку на прибутку прий"
маючої розвиткової країни на 10 відсоткових пунктів
збільшує вище згаданий показник на 2,5 відсоткових пун"
кти [1, с. 136]. Результати свідчать про те, що в розвину"
тих країнах дочірні компанії транснаціональних корпорацій
менше використовують механізми переміщення прибутків
у формі стратегічного розміщення боргу.
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Використання кредитування пов'язаних осіб є одним
із найпростіших способів здійснення трансфертних опе"
рацій з переміщення прибутків. Податкова конкуренція
стимулювала країни до створення якомога сприятливіших
умов для іноземних інвестицій, що привело до варіації ста"
вок оподаткування та концентрації капіталу в межах пев"
них юрисдикцій. Дилема використання внутрішнього або
зовнішнього капіталу пояснюється необхідністю залучен"
ня додаткових коштів задля розширення виробництва,
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збереження допустимого рівня ризику з метою уникнен"
ня банкрутства, а також покриттях витрат на адміністру"
вання трансферу боргових зобов'язань і розрахунків з
фіскальними службами. До найпоширеніших практик ре"
гулювання мінімізації податкового навантаження транс"
національними корпораціями відносять принцип "витяг"
нутої руки" та правила "тонкої капіталізації". За допомо"
гою показника відношення відсотків сплачених до при"
бутку та схеми чотирьох квадратів можна визначити
дочірні компанії та групи, до яких вони входять на пред"
мет залучення до процесів ухилення від сплати податків.
Трансфертні операції мають більший вплив на країни, що
розвиваються, оскільки останні мають недосконалу за"
конодавчу систему та нестабільне інвестиційне середо"
вище.
Питання кількісного виміру впливу агентських витрат
в поєднанні з можливістю виникнення фінансових труд"
нощів є об'єктом для подальших досліджень.
Література:
1. Fuest C., Hebous S. and Riedel N. International debt
shifting and multinational firms in developing economies //
Economics Letters. — 2011. — № 113 (2). — Р. 135—138.
2. De Mooij and Ruud, A. The Tax Elasticity of Corporate
Debt: A Synthesis of Size and Variations // IMF Working
Papers. — 2011 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
https://ssrn.com/abstract=1826548
3. Desai Mihir A., C. Fritz Foley and James R. Hines, Jr.
A Multinational Perspective On Capital Structure Choice And
Internal Capital Markets: http://ideas.repec.org/a/bla/
jfinan/v59y2004i6p2451"2487.html // Journal of Finance.
— 2004. — № 59 (6, Dec). — Р. 2451—2487.
4. Schindler D. and Schjelderup G. Transfer Pricing and
Debt Shifting in Multinationals // CESifo Working Paper
Series, CESifo Group Munich. — 2013. — № 4381.
5. Dischinger M., Glogowsky U. and Strobel M. Leverage,
Corporate Taxes and Debt Shifting of Multinationals: The
Impact of Firm"specific Risk // Mimeo. — 2010. — January
21, University of Munich.
6. Eurostat. — Structural business statistics. — 2017
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
ec.europa.eu/eurostat/web/structural"business"sta"
tistics/
7. Graetz Michael J. A Multilateral Solution for the Income
Tax Treatment of Interest Expenses // Yale Law & Econo"
mics Research Paper. — 2008. — № 371. — [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: https://ssrn.com/abst"
ract=1259847
8. Laeven L., Nicodеme, G. and Huizinga H. Capital
Structure and International Debt Shifting // IMF Working
Papers . — 2007 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
https://ssrn.com/abstract=967880
9. Martin Ruf and Dirk Schindler, (2015), Debt Shifting
and Thin"Capitalization Rules — German Experience and
Alternative Approaches // Nordic Tax Journal. — 2015, (1).
— Р. 17—33.
10. Mоen J., Schindler D., Schjelderup G. and Tropina J.
International Debt Shifting: Do Multinationals Shift Internal
or External Debt? // CESifo Working Paper. — 2011. —
Series № 3519 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
https://ssrn.com/abstract=1891843
11. OECD. — OECD Statistics on Measuring Globa"
lization. — 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://stats.oecd.org/
12. OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit
Shifting, OECD Publishing, Paris. — 2013 [Електронний ре"
сурс]. — Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1787/
9789264202719"en

48

13. Tayler G. and Richardson G. The determinants of thinly
capitalized tax avoidance structures: Evidence from
Australian firms // Journal of International Accounting,
Auditing and Taxation. — 2013. — № 1 — P. 12—25.
14. Buettner T. and Wamser G. Internal Debt and
Multinational Profit Shifting: Empirical Evidence From Firm"
Level Panel Data // National Tax Journal. — 2013. — № 66
(1). — Р. 63—95.
15. Merlo V. and Wamser G. Debt Shifting and Thin"
capitalization Rules // ifo DICE Report — 2015. — № 12
(4). — Р. 27—31.
References:
1. Fuest, C. Hebous, S. and Riedel, N. (2011), "Inter"
national debt shifting and multinational firms in developing
economies", Economics Letters, vol. 113 (2), pp. 135—138.
2. Mooij, De and Ruud, A. (2011), "The Tax Elasticity of
Corporate Debt: A Synthesis of Size and Variations", IMF
Working Papers, vol., pp. 1—27.
3. Desai, M. A. Foley, C. F. and Hines, J. R. Jr. (2004) "A
Multinational Perspective On Capital Structure Choice And
Internal Capital Markets," Journal of Finance, vol. 59.
4. Schindler, D. and Schjelderup, G. (2013), "Transfer
Pricing and Debt Shifting in Multinationals", CESifo Working
Paper Series, vol. 4381, CESifo Group, Munich, DE.
5. Dischinger, M. Glogowsky, U. and Strobel, M. (2010),
Leverage, Corporate Taxes and Debt Shifting of
Multinationals: The Impact of Firm"specic Risk, Mimeo,
University of Munich, Munich, DE.
6. Eurostat (2017), "Structural business statistics",
available at: http://ec.europa.eu/eurostat/web/
structural"business"statistics/ (Accessed 15 Oct 2017).
7. Graetz, M. J. (2008), "A Multilateral Solution for the
Income Tax Treatment of Interest Expenses", Yale Law &
Economics Research Paper, vol. 371, available at: https://
ssrn.com/abstract=1259847 (Accessed 15 Oct 2017).
8. Laeven, L. Nicod?me, G. and Huizinga, H. (2007),
"Capital Structure and International Debt Shifting", IMF
Working Papers, pp. 1—37, available at: https://ssrn.com/
abstract=967880 (Accessed 15 Oct 2017).
9. Ruf, M. and Schindler, D. (2015), "Debt Shifting and
Thin"Capitalization Rules " German Experience and
Alternative Approaches", Nordic Tax Journal, vol. 1, pp. 17—
33.
10. Jarle, M. Schindler, D. Guttorm, S. and Julia, T. (2011),
"International Debt Shifting: Do Multinationals Shift Internal
or External Debt?" CESifo Working Paper, vol. 3519, available
at: https://ssrn.com/abstract=1891843 (Accessed 15 Oct
2017).
11. OECD (2017), "OECD Statistics on Measuring
Globalization", available at: http://stats.oecd.org/ (Acces"
sed 15 Oct 2017).
12. OECD (2013), "Action Plan on Base Erosion and Profit
Shifting", available at: http://dx.doi.org/10.1787/
9789264202719"en (Accessed 15 Oct 2017).
13. Tayler, G. and Richardson, G. (2013), "The deter"
minants of thinly capitalized tax avoidance structures:
Evidence from Australian firms", Journal of International
Accounting, Auditing and Taxation, vol. 22, no. 1, pp. 12—
25.
14. Buettner, T. and Wamser, G. (2013), "Internal Debt
and Multinational Profit Shifting: Empirical Evidence From
Firm"Level Panel Data", National Tax Journal, vol. 66, no. 1,
pp. 63—95.
15. Merlo, V. and Wamser, G. (2015), "Debt Shifting and
Thin"capitalization Rules", ifo DICE Report, vol. 12, no. 4, pp.
27—31.
Стаття надійшла до редакції 18.10.2017 р.

Інвестиції: практика та досвід № 21/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 339.564(477)

О. В. Лошенюк,
аспірант кафедри міжнародних економічних відносин,
Київський національний торговельноLекономічний університет, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ
ІНСТРУМЕНТІВ СТИМУЛЮВАННЯ
ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ*
O. Losheniuk,
post(graduate student of the Department of International Economic Relations,
Kyiv National University of Trade and Economics

FOREIGN EXPERIENCE IN APPLYING TOOLS TO STIMULATE EXPORT OF SERVICES
У статті розглянуто роль сфери послуг у світі. Досліджено динаміку обсягів експорту та імпорту
сфери послуг в Україні. Обгрунтовано необхідність впровадження інструментів стимулювання
експорту в Україні. Проаналізовано міжнародний досвід стимулювання експорту послуг, вка
зано основні інституції, що займаються регулюванням експорту послуг та інструменти забез
печення цього регулювання. Вказано на перспективність розвитку інноваційних продуктів, які
можуть створюватися як в ІТсекторі, так і в інших галузях економіки. Розкрито світовий досвід
застосування податкових стимулів експорту науководослідницької діяльності. Визначено
основні проблеми, що перешкоджають розвитку ринку послуг України. За результатами про
веденого аналізу доведено, що основними інструментами стимулювання експорту послуг є ви
гідне кредитування, надання різних грантів, податкове вирахування, податковий кредит, пільгові
ставки і прискорена амортизація.
The role of the sphere of services in the world is considered in the article. The dynamics of volumes
of export and import of services in Ukraine is investigated. The necessity of introduction of instruments
of stimulation of export in Ukraine is substantiated. The international experience of stimulating the
export of services is analyzed, the main institutions regulating the export of services and the
instruments of ensuring this regulation are specified. It is indicated on the prospect of development
of innovative products that can be created both in the IT sector and in other sectors of the economy.
The world experience in applying tax incentives of the export of the researсh and development is
disclosed. The main problems that impede the development of the Ukrainian market of services are
determined. According to the results of the analysis, it is proved that the main instruments for
stimulating the export of services are beneficial lending, the provision of various grants, tax
deductions, tax credits, preferential rates and accelerated depreciation.
Ключові слова: сфера послуг, експорт послуг, експортпромоушн послуг, інструменти стимулювання
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services, financial incentives, tax incentives, research and development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

швидкими темпами. Розширюється спектр послуг, їх
якість, вплив на життя людей, зростає кількість інсти"
туцій, що займаються проблемами експорту. Розвиток
ринку послуг, зростання обсягу послуг та досконала
система управління є необхідною передумовою прак"
* Роботу виконано в межах НДР "Експорт"промоушн Украї"
ни в умовах дестабілізації глобальних торговельних регуляторів" тичної реалізації мети держави з соціально орієнтова"
ною економікою.
(номер державної реєстрації 0117U007173).

В умовах глобалізації світового господарства і
міжнародних економічних відносин в українській еко"
номіці, як і в усьому світі, роль сфери послуг зростає
____________________________
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Таблиця 1. Обсяги експортуімпорту послуг
за 2008—2016 рр., тис. дол. США
Показник
Експорт
Імпорт
Сальдо

2008
12260120,9
6481524,9
5778596,0

2010
11936316,7
5421645,1
6514671,6

Роки
2012
14096178,1
6650075,8
7446102,3

2014
11520850,7
6373128,1
5147722,6

2016
9867999,7
5326512,7
4541487,0

2016 р. до
2008 р., %
-19,5
-17,8
-21,4

Джерело: розраховано автором за даними [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Грунтовне дослідження різних аспектів стимулюван"
ня експорту послуг у країнах світу міститься у працях
таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як О. Асмоло"
ва, Л. Беррі, В. Бондаря, К. Гренрооса, Б. Данилишина,
В. Козакова, К. Корсака, І. Кураса, В. Куценко, В. Май"
бороди, П. Надолішнього, І. Надольного, І. Прокопен"
ка, Р. Рассела, В. Ребкала, Б. Рендера, В. Скура"
тівського, В. Токаревої, К. Хаксевера, Ю. Чернецького
та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є сучасні інструменти стиму"
лювання експорту послуг у країнах світу. Для досяг"
нення поставленої мети були сформульовані такі за"
дачі:
— проаналізувати основні інституції, що займають"
ся питаннями стимулювання експорту послуг у країнах
світу;
— визначити основні інструменти стимулювання ек"
спорту послуг;
— дослідити досвід країн у аспекті державного сти"
мулювання експорту послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Останнім часом ринок послуг є сферою економі"
ки, яка відіграє значну роль в економічному розвит"
ку багатьох країн світу. Сьогодні як розвинені, так і
країни, що розвиваються ставлять перед собою зав"

дання — прискорити розвиток сфери послуг, що спри"
ятиме економічному зростанню. Саме сфера послуг
складає, в економічно розвинених країнах, основну
частину економіки за кількістю зайнятих (більше
60%) [1].
Відставання України від провідних країн світу у
сфері експорту послуг є однією з найбільш суттєвих
проблем економічного розвитку України на сучасно"
му етапі. Надання державної підтримки та сприяння
українським підприємцям у збільшенні обсягів екс"
порту, диверсифікації його потоків, допомога украї"
нським експортерам у виході на зовнішні ринки, за"
хист їхніх економічних і торговельних інтересів за
кордоном, є одним з пріоритетів діяльності держав"
ної служби в економічному напрямі. Виправити ситу"
ацію можна шляхом імплементації зарубіжного дос"
віду застосування інструментів державної підтримки
експорту, серед яких провідну роль відіграють інстру"
менти фінансової підтримки, зокрема, експортного
кредитування, страхування і надання державних га"
рантій.
Для проведення аналізу зовнішньоекономічної
діяльності України необхідно переглянути динаміку ек"
спортно"імпортних операцій з надання послуг за 2008—
2016 рр. (табл. 1).
З таблиці 1 бачимо, що протягом досліджуваного
періоду експорт послуг перевищує над імпортом. Най"
вищі обсяги експорту спостерігаються у 2012 р. і сяга"
ють 14096178,1 тис. дол. США. Однак бачимо тенден"
цію до спаду експорту сфери послуг в Україні у 2016 р.,
порівняно з 2008 р. експорт послуг спав на 19,5%.

Таблиця 2. Міжнародний досвід стимулювання експорту
Країни
США

Японія

Суб’єкт регулювання
Експортно-імпортний
банк
Асоціація з торгівлі та
розвитку
Японський уряд

Австралія

Австралійська
корпорація фінансування
і страхування експорту

Мексика

фінансова інституція
«Банкомекст»
Тайський департамент
підтримки експорту
Федеральне міністерство
економіки й технологій
Федеральне Міністерство
закордонних справ
Німецькі торгові палати

Таїланд
Німеччина

Інструменти
пряме кредитування, страхування кредитів та інші програми страхування
технічна допомога, спеціалізовані дослідження, дослідження можливостей, орієнтацій ні
візити, гранти на тренінги та конференції
податки: спеціальні відрахування з експортних надходжень, повернення імпортного мита
експортерам; фінансування, що стимулювало експорт: заходи із зниження вартості експорту
перед відправленням, створення японського банку експортно-імпортних операцій;
сприятливий валютний курс; експортні конкурси; кредитування
страхування середньо- і довгострокових ризиків та фінансові послуги австралійським
компаніям, що безпосередньо або опосередковано працюють на експорт, сприяє
фінансуванню експорту банківськими закладами, а також займається консультаційною
діяльністю у сфері експорту; страхуванні політичних і комерційних ризиків
експортні кредити та гарантії
інформування; програми просування національного бренду
координація діяльності із сприяння експорту всіх федеральних інституцій; програми із
сприяння експорту для малих та середніх підприємств тощо
розбудовування іміджу країни; дослідження політичного та економічного середовища
маркетингові дослідження; розбудовування іміджу країни; дослідження політичного та
економічного середовища; послуги з підтримки експорту

Джерело: складено автором на основі даних [4].
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Таблиця 3. Міжнародний досвід застосування податкових стимулів
у науководослідницькій сфері
Країна
Індія

Китай
Сінгапур

Ізраїль

Ірландія

Інструменти регулювання
В Індії допускаються податкові відрахування від 125 до 200% для цільових витрат на R&D у межах країни. Також компаніям
дозволяють відносити на витрати зарплати співробітників, які займаються R&D і витрати на матеріали, які компанії понесли в
період до трьох років до початку ведення бізнесу. Важливо також зазначити, що податкові пільги по R&D діяльності в Індії не
застосовуються до ІТ-галузі
Знижена ставка по ПДВ (0% для певних R&D послуг), пільгову ставку з податку на прибуток (15% для R&D підприємств при
основною ставкою 25%) і звільнення від митних зборів при імпорті інноваційного обладнання. Також держава відшкодовує
весь оплачений ПДВ по інноваційному обладнанню, купленому всередині країни
Територіальна система оподаткування. Якщо частина доходу сінгапурської компанії вважається отриманою не на території
Сінгапуру, її можна не обкладати податком на прибуток всередині країни. Застосовується додатковий стимул для R&D у
вигляді податкових відрахувань від 100 до 300% цільових витрат. При цьому податкові відрахування понад 150% може
застосовуватися тільки підприємствами, діяльність яких здійснюється в межах країни. Також компаніям дозволяється
відносити на витрати прямі витрати на R&D, включаючи амортизацію відповідного обладнання і зарплати співробітників
Застосовуються податкові пільги і гранти. В Ізраїлі для компаній, що займаються R&D, діють знижені ставки податку на
прибуток до 16% і навіть до 5% (при звичайній ставці податку на прибуток в 25%). Ставки варіюються в залежності від
розміру компанії та пріоритетності території, де вона працює. Серед особливостей Ізраїлю можна назвати і пільговий режим
для бізнес-ангелів (приватних інвесторів), який дозволяє їм зі свого оподатковуваного доходу відняти суму інвестицій в
ізраїльські R&D компанії (максимальна сума відрахування для однієї компанії - 5 млн нових ізраїльських шекелів), тим самим
де-факто зменшуючи податок на доходи фізичних осіб
ставка податку на прибуток є однією з найнижчих в ЄС - 12,5%. Додатково надає право на податковий кредит у розмірі 25%
для цільових витрат і витрат на зведення або реконструкцію об'єктів, що використовуються при проведенні R&D

Джерело: складено автором на основі даних [5].

Однак, незважаючи на перевищення експорту по"
слуг над імпортом, слід відзначити, що переважна біль"
шість українських виробників продукції з високою ча"
сткою доданої вартості не спроможна самостійно
організувати кредитування збуту своєї продукції на
світовому ринку. Проте й у більшості зарубіжних країн
такі розстрочки організовано завдяки безпосередній
фінансовій підтримці державних установ. Зокрема це
організовано через державні Агенції кредитування ек"
спорту (АКЕ) — Export import bank, OPIC (США),
COFACE (Франція), SACE (Італія), HERMES (ФРН) тощо
[3].
Це вказує на пріоритетність вирішення пробле"
ми належної фінансової підтримки експортної
діяльності послуг. Інструменти фінансового впливу
держави на експорт послуг, які практикуються в Ук"
раїні, є застарілими й неефективними. Експортне
кредитування в Україні не набуло належного роз"
витку. Виходячи на зовнішній ринок, експортер по"
винен мати доступ до фінансування на рівні із кон"
курентами з інших країн. Вітчизняні банки в умо"
вах надзвичайно високих кредитних ризиків та до"
рогих і коротких пасивів мають гірші конкурентні
позиції у порівнянні з банками розвинутих країн.
Унаслідок цього обсяги та умови кредитної підтрим"
ки експортерів підпорядковані дії тих самих чин"
ників, що визначають умови кредитування, наприк"
лад, короткострокової торговельної операції. Як
наслідок, вітчизняні банки не зацікавленні у креди"
туванні експортного виробництва. Стабільно у не"
великих обсягах експортним кредитуванням зай"
мається лише Державний експортно"імпортний
банк. Інші комерційні банки надають експортне
фінансування вкрай рідко [3].
Дослідження державного стимулювання експор"
ту у країнах світу показало, що майже всім країнам
притаманна наявність окремої інституції, що зай"
мається регулюванням експортної діяльності у країні
(табл. 2). Розглянуті політики стимулювання експор"
ту мають певні спільні риси: надання фінансової до"

помоги (кредитів, грантів), інформування, досліджен"
ня ринку.
Однак необхідно зазначити, що кожен вид послуг
потребує особливої уваги та індивідуального підходу
щодо розробки інструментів стимулювання експорту.
Сьогодні поява одного нового робочого місця в ІТ сти"
мулює створення трьох"чотирьох додаткових робочих
місць в інших галузях економіки. Тому експерти відво"
дять цьому сегменту істотну роль у процесі реформу"
вання економік країн. Враховуючи зазначене, розгля"
немо міжнародний досвід фінансових стимулів у IT"
сфері.
Країни ЄС, а також розвинені країни світу вже дав"
но усвідомили перспективи розвитку інноваційних
продуктів, які можуть створюватися як в ІТ"секторі,
так і в інших галузях економіки. Тому в світовій прак"
тиці існують спеціальні режими оподаткування R&D
діяльності (Researсh & Development або науково"дос"
лідницької), які поширюються на всі галузі економі"
ки з істотною наукомісткої складової. У світі засто"
совуються наступні податкові стимули для R&D діяль"
ності: податкове вирахування, податковий кредит,
пільгові ставки, прискорена амортизація і різні гран"
ти. Вони націлені на зниження ПДВ, податку на при"
буток, податку на приріст капіталу і, іноді, — подат"
ку на доходи фізичних осіб. При цьому в різних краї"
нах застосовують різні комбінації податкових сти"
мулів. Міжнародний досвід застосування податкових
стимулів розглянуто у таблиці 3.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України спільно з Агентством США
з міжнародного розвитку (USAID) розробили законо"
проект, який, зокрема, передбачає скасування валют"
ного контролю операцій з експорту послуг. Законопро"
ект "Про внесення змін і доповнень до деяких законо"
давчих актів (щодо усунення адміністративних бар'єрів
для експорту послуг)" був розроблений на початку
квітня 2016 року Агентством США з міжнародного роз"
витку (USAID) у рамках програми "Лідерство в еконо"
мічному управлінні" спільно з Мінекономрозвитку за
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участю асоціації "Інформаційні технології України",
фріланс"біржі Upwork, Центру економічної стратегії та
організації EasyBusiness [6]. Однак, з огляду на ваго"
мий внесок сфери послуг в економіку країни, Україні
важливо забезпечити її комплексну підтримку, а також
підтримку наукомісткого бізнесу в цілому, щоб розви"
нути його до рівня країн ОЕСР (Організації Економіч"
ного співробітництва та розвитку) і Азії.
Проблемою розвитку експорту послуг в Україні є
те, що в загальній структурі зовнішньої торгівлі част"
ка послуг незначна порівняно з товарами. Крім того,
зовнішня торгівля послугами України продемонстру"
вала значно вищий опір кризовим явищам світової
економіки. Отже, досвід успішного експорту послуг
є важливим для країни та може стати шляхом її роз"
витку.
Основні проблеми, які перешкоджають розвитку
ринку послуг України, розширенню та диверсифікації
українського експорту послуг: відсутність адекватної
нормативно"правової основи, ефективних систем опо"
даткування, законодавчі обмеження; низька концентра"
ція капіталу, брак коштів на переобладнання технічної
бази та створення нових основних фондів, недостатній
розвиток малих і середніх підприємств; несприятливий
інвестиційний та інноваційний клімат, непрозорість ве"
дення бізнесу й корупція; недостатній розвиток науко"
ємних секторів, зокрема, сектору інформаційно"кому"
нікаційних послуг з такими новими галузями, як елект"
ронна й мобільна торгівля, що базуються на мережі
Інтернет [7].

ВИСНОВКИ
Вітчизняний ринок сфери послуг набуває все
більшого розвитку, що призводить до необхідності
удосконалення державної політики стимулювання ек"
спорту послуг. Дослідження досвіду зарубіжних країн
у цій сфері показало, що основними інструментами сти"
мулювання експорту послуг країн є фінансова підтрим"
ка, а саме надання вигідних кредитів та грантів компа"
ніям, що займаються експортом послуг, а також такі
податкові стимули, як податкове вирахування, подат"
ковий кредит, пільгові ставки і прискорена амортиза"
ція.
У подальшому розвитку світового ринку послуг де"
далі більшу роль відіграє сектор науково"дослідниць"
ких послуг. Завдяки більш ефективній структурі зовні"
шньої торгівлі послугами стає можливою реструктури"
зація галузей національного господарства, стабільне
надходження валюти в країну, підвищення конкуренто"
спроможності вітчизняного сектору послуг, що зможе
забезпечити, у свою чергу, повноцінну інтеграцію Ук"
раїни до світового економічного простору.
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PUBLIC ADMINISTRATION PECULIARITIES OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ISSUES
OF DESTABILIZING FACTORS INFLUENCE ASSESSMENT ON THE PRODUCTION
AND ECONOMIC SYSTEM FUNCTIONING
У статті обгрунтовано економічний характер дестабілізуючих факторів впливу на функціону
вання виробничоекономічної системи. Структура реального сектору економіки та показники
експортноімпортних відносин з країнами світу свідчать про недостатність інноваційної та нау
комісткої складової у виробництві товарів та послуг у виробничоекономічних системах. Оцін
ка впливу дестабілізуючих факторів носить економічний характер, а роль державної політики в
розвитку виробничоекономічних систем повинна бути урегульована організаційним механіз
мом. З метою "перезавантаження" виробничоекономічних систем і їх упевненого розвитку в
бік інноваційності, запропоновано оцінювати показники стратегій розвитку областей та міст
України, що знизить інваріантність формалізації в умовах децентралізації. Однак потребує уточ
нення масштаб та поняття самої виробничоекономічної системи. Адже саме чітка ідентифіка
ція дасть змогу коректно виділити та оцінити фактори впливу та розробити відповідні механіз
ми їх державного управління.
The article substantiates the economic nature of the destabilizing factors' influence on the
production and economic system functioning.
The real sector of economy structure and indicators of export and import relations with the world
countries specify the lack of an innovative and knowledgebased component in the production of
goods and services in productive and economic systems. The assessment of the destabilizing factors
effect is of an economic nature, and the role of state policy in the productive and economic systems
development is to be regulated by an organizational mechanism.
With the purpose of "resetting" production and economic systems and their advanced development
towards innovation, it has been suggested evaluating the indicators of development strategy of
regions and cities in Ukraine, which will reduce the formalization invariance in the conditions of
decentralization. However, the scale and concept of the productive and economic system itself needs
to be clarified. After all, the precise identification will allow correct allocation and assessment of the
influence factors and appropriate mechanisms for their state regulation development.
Ключові слова: оцінка, фактори, інновації, механізм, управління, місто, стратегія, розвиток.
Key words: evaluation, factors, innovations, mechanism, management, city, strategy, development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

номічних систем є активна розбудова реального секто"
В умовах мультивекторного розвитку вирішальним ру економіки регіонів України з урахуванням нерівно"
фактором стабілізації функціонування виробничо"еко" мірності розподілу факторів виробництва та ефектив"
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стіндустріального (інформаційного) етапу
розвитку національного господарства, в
60
56
основі якого лежить інноваційна модель
60
50
розвитку регіональних соціально"еконо"
мічних систем держави.
40
За умов впровадження концепції еко"
номіки знань, посилюється та трансфор"
20
мується роль держави. У першу чергу це
стосується появи нових принципів і на"
0
прямів соціально"економічної політики,
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
пов'язаних із підтримкою науки та інно"
вацій, пріоритетів участі в економіці (на"
Роки
самперед інвестиції в знання) і структур"
Рис. 1. Позиції України за величиною
ного регулювання. Держава повинна за"
Глобального інноваційного індексу
безпечити більшу стійкість відтворення,
максимально сприятливі умови для бізне"
Джерело: [2].
су та інвестицій, заохочувати інновації,
ності їх використання. Однак сучасні трансформаційні сприяти структурній переорієнтації економіки на високі
процеси ставлять нові виклики модернізації регіональ" технології. У той же час до держави і політики, що про"
ного економічного простору через екологічну експлуа" водиться, до всієї системи владних взаємин виникають
тацію просторових промислових комплексів та форму" нові вимоги. Зокрема це стосується рівноправного і по"
вання нових інноваційних вузлів сфери послуг, що за" глибленого партнерства з бізнесом і громадянським
безпечить гармонізацію сучасної системи управління в суспільством [1, с. 37].
умовах децентралізації в Україні.
Гальмом впровадження концепції є нерозробленість
науково"обгрунтованого нормативно"правового меха"
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
нізму реалізації економічної стратегії розвитку і недіє"
І ПУБЛІКАЦІЙ
вість існуючих законодавчих актів при надзвичайній їх
Сфера організаційно"економічних проблем полягає суперечності, несистемність та революційність вирішен"
в площині економічної думки в розділі аналізу розвит" ня системно"універсальних проблем, що в синергетич"
ку продуктивних сил і регіональної економіки, що відоб" ному ефекті представляють собою організаційно"еко"
ражені в теоретичних та прикладних розробках таких номічні проблеми оцінки факторів дестабілізації вироб"
учених"економістів: Є.Б. Алаєва, Б.В. Буркинського, ничо"економічних систем як на національному, так і на
М.П. Бутка, В.М. Василенка, В.М. Геєця, З.В. Герасимчук, рівні міст і регіонів.
П.В. Гудзя, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, С.І. До"
Інваріантність формалізації відповідного типу стра"
рогунцова, В.І. Захарченка, Д. Кліланда, В.В. Комірної, тегії формування та реалізації державної політики при"
Л.М. Кузьменко, Дж. Лемпела, В.В. Микитенко, Т.В. Пе" зводить до децентралізації та формування стратегій
пи, В.П. Приходька, В.Г. Прушківського, М.І. Фащевсь" розвитку областей та міст України, з метою "перезаван"
кого, О.В. Царенко, Л.Г. Чернюк та інших.
таження" виробничо"економічних систем і їх розвитку
Основоположниками економічної думки на націо" в бік інноваційності та упевненого розвитку.
нальному рівні — О.М. Алімовим, О.І. Амошею, — вив"
Так, віднесення певних економічних систем країн до
чено та узагальнено проблеми, що гальмують резуль" інноваційно розвинених економік, які мають результа"
тативність процесів макроекономічного регулювання тивні ознаки у використовуваному стратегічному інстру"
усталеного розвитку регіонів, функціонування регіо" ментарію реалізації національних економічних інтересів
нальних промислових комплексів та стратегії комплек" на регіональному рівні (тобто маємо на увазі, що стра"
сного просторового розвитку.
тегічний інструментарій — це певної природи політика,
Однак у літературі бракує фундаментальних вис" що обумовлює формування і запровадження у практи"
новків щодо державних механізмів регулювання впли" ку механізму реалізації відповідного типу Стратегії [3].
ву дестабілізуючих факторів впливу на вирішення орга"
Наприклад, у 2016 році Нова Зеландія стала пере"
нізаційно"економічних проблеми певних територій, зок" можцем в рейтингу країна з найбільш стабільною, зба"
рема виробничо"економічних систем.
лансованою та відкритою економікою Цікавим є той
факт, що успіх економіки країни безпосередньо зале"
МЕТА СТАТТІ
жить від молочної галузі: зокрема новозеландська ком"
Метою статті є окреслення організаційно"еконо" панія Fonterra, яка забезпечує молочними продуктами
мічних проблем функціонування виробничо"економіч" понад 30% усього світу. Нідерланди, відомі у всьому
ної системи та оцінки впливу дестабілізуючих факторів світі завдяки своїм багатим квітучим полям, які забез"
на її розвиток.
печують експорт продукції і надають величезну кількість
робочих місць не тільки для голландців, але і для іно"
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
земців, посіли друге місце в рейтингу. У 2015 році но"
ДОСЛІДЖЕННЯ
мінальний показник ВВП країни перевищив 750 млрд до"
Зміна господарської парадигми і суспільних устроїв ларів. Тому Нідерланди не даремно займають таку ви"
обумовлює необхідність вирішення завдання усунення соку позицію в рейтингу [4]. Позиції України в рейтингу
перешкод промисловому зростанню і переходу до по" відкритості економіки та за величиною Глобального
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Таблиця 1. Структура експорту товарів з України
б) вартісними і натурально"матеріальними харак"
за континентами, 2015 рік
теристиками економічної стійкості функціонування ре"
гіональних соціально"економічних систем держави, що
Частка
Зміни,
відтворює здатність промислового апарату виробля"
Регіон
Експорт, млн дол.
світового
%
експорту, %
ти продукцію визначеного складу, технічного рівня та
Європа
10 676,1
34,1
- 27,1
якості у максимальному обсязі задля підвищення мас"
Азія
10 335,8
33,0
- 18,9
штабів наявного доходу у розрахунку на одну особу
СНД
6 506,0
20,8
- 50,4
за регіонами України [3].
Африка
3 049,6
9,7
- 27,4
Америка
684,8
2,2
- 42,3
Однак різно"векторні інтеграційні та загрозливі
Австралія і Океанія
11,4
0,04
- 39,1
суспільно"політичні процеси, які мають місце в
Джерело: [5].
державі, сформували передумови задля виникнен"
інноваційного індексу вкрай хиткі, однак, вперше, за ня загроз і негативних змін виробничо"економічних
останні роки демонструють позитивну динаміку (рис. 1). систем. При цьому за останні роки спостерігались такі
Найбільш інноваційними країнами у 2017 році ста" тенденції:
ли: Швейцарія (1 місце), Швеція (2), Нідерланди (3),
зменшення частки промисловості у загальному об"
США (4), Велика Британія (5). Під час оцінки інновацій" сязі ВВП,
ного розвитку, експерти базувалися на двох елементах:
падіння рентабельності виробництва національної
вхідні інноваційні фактори та інноваційний результат. продукції,
Країни, які знайшли баланс між цими показниками
існування переваг імпортованої продукції у сфері
отримали найкращі результати.
цінової конкурентоспроможності над вітчизняною.
Вказані результати підтверджують наявність у ви"
Позитивне сальдо та значення індексу покриття
соко розвинутих країнах чітко ідентифікованих органі" імпорту експортом більше одиниці протягом 2014—
заційно"економічних проблем, що стають на заваді роз" 2015 років, на відміну від попередніх періодів, що
витку перспективних, експортоорієнтованих вироб" свідчать про переважання обсягів продажу товарів та
ництв: проблема росту наукомісткості продукції сфери послуг на зовнішні ринки над купівлею іноземних, обу"
виробництва товарів та послуг, ускладнення викорис" мовлені більш швидкими темпами падіння імпорту, ніж
тання наявного науково"технічного, інноваційного та експорту. Причинами суттєвого зменшення імпорту є
промислового потенціалу країни, вирішення яких пред" зниження купівельної спроможності населення Украї"
ставляється можливим за умов розвитку людських ре" ни, скорочення потреби у високотехнологічному
сурсів в тому числі. За даними Державної служби ста" імпорті, викликані девальваційними процесами, поси"
тистики України, за останні 2 роки чисельність науковців ленням протекціоніських заходів, загостренням військо"
зменшилась майже на 18%, а в порівнянні з 1991 ро" вих конфліктів на територіях промислового виробницт"
ком — на 78%. Найбільша частка науковців покинули ва. Серед причин скорочення експорту слід назвати зни"
незалежну Україну в період з 1991 по 1995 рр., а друга ження світових цін на сировинні товари, несприятливу
хвиля інтелектуальної міграції припала на 2008—2010 кон'юнктуру світового ринку, зміну пріоритетів щодо
рр. та третя хвиля — на 2014—2015 рр.
партнерства у зовнішній торгівлі, скорочення обсягів
Безумовно відтік інтелектуального капіталу пов'я" співпраці з історично пріоритетними імпортерами, по"
заний з відсутністю мотивації науковців. Уряд України силення вимог зовнішніх ринків щодо якості вітчизня"
намагається запровадити цифрову економіку, при умові, ної продукції, посилення валютного контролю за імпор"
що немає ефективної національної інноваційної систе" тними операціями. Доречно відзначити, що скорочення
ми з ринковим механізмом. Частка комерціалізованих показників обороту одночасно відбулося при зовнішній
інновацій становить 1,4% у промисловій продукції, а торгівлі як товарами (на 30,2%), так і послугами (на
високотехнологічний експорт — 7,3%. Для порівняння 14,6%), що за результатами 2015 року становило 28,1%,
в Південній Кореї високотехнологічний експорт стано" порівняно з попереднім періодом, що свідчить про при"
вить 26,8% [2].
скорення темпів скорочення, адже 2014 року подібний
Таким чином, дестабілізуючі фактори впливу на показник склав 21,0% [5, с. 65].
функціонування виробничо"економічної системи на всіх
Географічна структура падіння обсягів експорту
рівнях мають економічний характер.
представлена у таблиці 1. За результатами 2015 року
Організаційно"економічні проблеми, у площині яких найбільше скорочення обсягів експортних поставок
лежить ускладнення оцінки впливу дестабілізуючих відбулося до країн СНД (" 50,4%), другим за розміром
факторів на функціонування виробничо"економічної си" втрат є ринок Північної та Південної Америки (" 42,3%),
стеми, стосуються промислового потенціалу регіонів — на третьому місці знаходяться поставки до Австралії та
сукупної можливість промисловості щодо освоєння на" Океанії (" 39,1%). Однак найбільш вражаючими з точки
явних і залучених ресурсів та резервів галузей сучас" зору пріоритетності (34,1% всього експорту) і важли"
них регіональних промислових комплексів щодо вироб" вості є втрати Європейського ринку, що дорівнюють
лення необхідної продукції (за відповідним рівнем по" 27,1%, адже саме цей ринок сьогодні є найбільшим
питу) як у межах країни, так і з урахуванням потреб у імпортером української продукції у вартісному виразі
рамках усієї системи світового господарства. Звідси 10 676,1 млн дол. [4, с. 67].
можна вказати, що це та частина засобів виробництва,
Аналіз торговельних взаємовідносин з пріоритетни"
яка повинна визначатися:
ми партнерами потребує визначення їх частки у 2015 ро"
а) сучасною індустріальною структурою, тобто ба" ці, порівняння з результатами попереднього періоду,
гатогалузевою архітектурою промисловості в регіонах визначення товарних груп експорту (табл. 2). Сьогодні
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Таблиця 2. Пріоритетні ринки експорту з України

Російська Федерація
Китай

Частка експорту, %
2015
2014
12,7
18,2
6,3
5,0

Єгипет

5,5

5,3

Італія

5,2

4,6

Польща
Індія

5,2
3,8

4,9
3,4

Німеччина

3,5

3,0

Іспанія

2,7

2,2

Країна експорту

Групи товарів
механічні машини, чорні метали, продукти неорганічної хімії
руди, шлак і зола, зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного
походження
чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного
походження, механічні машини, чорні метали
чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного
походження
чорні метали, електричні машини, руди, шлак і зола
жири та олії тваринного або рослинного походження, механічні машини,
чорні метали
електричні машини, одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, механічні
машини
зернові культури, жири та олії тваринного або рослинного походження,
залишки і відходи харчової промисловості

Джерело: складено автором за даними [5].

Криза економіки,
падіння
виробництва та
послаблення
фінансової
системи держави,
зниження її
керівної ролі як в
економіці, так і в
питаннях технікотехнологічного та
інноваційного
забезпечення;
нарощення
суспільнополітичних і
військовоекономічних
загроз
українському
державотворенню

системі формування та реалізації державної політи"
ки у сферах державного, регіонального та галузево"
го управління.
Спираючись на проведений аналіз та теоретичні
доробки вітчизняних та закордонних вчених [3; 6—8],
можна виділити дестабілізуючі фактори впливу страте"
гічного регулювання розвитку промислового потенціа"
лу на функціонування виробничо"економічної системи
(рис. 2).
З огляду на викладене, можна стверджувати, що в
площині модернізації технологій менеджменту, оптимі"
зації галузевої структури, масштабах та територіально"
му розміщенні й організації виробництва, які обумов"
лені необхідністю трансферу промислових технологій
задля підтримки експортного потенціалу, необхідним
представляється передбачення у Стратегіях розвитку
виробничо"економічних систем всіх рівнів дієвого ме"
ханізму управління комунікаціями та освоєння науково"
го потенціалу. Ці стратегії, серед іншого, повинні виз"
начати пріоритети розвитку промисловості та сфери по"

Дестабілізуючі фактори впливу стратегічного регулювання
розвитку промислового потенціалу на функціонування
виробничо-економічної системи

Україна в рамках зовнішньої торгівлі товарами співпра"
цює з 217 країнами світу (експортує до 191 країни,
імпортує з 217 держав); послугами — з 220 країнами
(надає послуги нерезидентам з 214 держав, отримує зі
191 країни) [5].
Однак слід відзначити, що в основу пріоритетів
ринків збуту покладено розвиток та стимулювання по"
питу в металургійній, хімічній, легкій промисловості,
паливно"енергетичному комплексі, більшості галузей
м ашинобудув а ння. Час тка п 'я того і шостого
технологічних укладів, основою яких є електронна
промисловість, обчислювальна, волоконно"оптична
техніка, програмне забезпечення, телекомунікації,
робото"будування, інформаційні послуги, біотехно"
логії — за попередні роки не перевищує 5,0%, при
чому, лише 1,8 % створених зразків перевищує світо"
вий технічний рівень [3]. Що ще раз ускладнює оцін"
ку впливу дестабілізуючих факторів на функціонуван"
ня виробничо"економічної системи, що призводить до
організаційно"економічних проблем, в тому числі, в

Україна
забезпечується
промисловими
товарами власного
виробництва лише на 60,0 – 65,0 %,
інноваційною
продукцією – на
25,0 – 30,%, а
показники
ефективності
промислової
діяльності значно
нижчі за рівень
розвинутих країн
Європи, зокрема
продуктивність
праці – у 7–10 разів, споживання
матеріальних
та енергетичних
ресурсів – у 2 рази

Рис. 2. Дестабілізуючі фактори впливу
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слуг, що є основою розвитку реального сектору еконо"
міки.
На жаль, на рівні виробничо"економічних систем у
рамках загальнонаціональної стратегії розвитку, прий"
маються різновекторні рішення, проте не провадяться
необхідні реформи в контексті розбудови наукоємних
видів економічної діяльності.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Окреслення організаційно"економічних проблем
функціонування виробничо"економічної системи доз"
волило сформулювати, що, найбільш впливовими є
різно"векторні інтеграційні та загрозливі суспільно"
політичні процеси, які мають місце в державі. Сфор"
мована структура реального сектору економіки та по"
казники експортно"імпортних відносин з країнами світу
свідчать про недостатність інноваційної та наукомісткої
складової у виробництві товарів та послуг в виробни"
чо"економічних системах. Оцінка впливу дестабілізу"
ючих факторів носить економічний характер, а роль
державної політики в розвитку виробничо"економічних
систем повинна бути урегульована організаційним ме"
ханізмом. Однак потребує уточнення масштаб та по"
няття самої виробничо"економічної системи. Адже
саме чітка ідентифікація дасть змогу коректно виділи"
ти та оцінити фактори впливу та розробити відповідні
механізми їх державного управління. Зниження інвар"
іантності формалізації в умовах децентралізації може
призвести до "перезавантаження" виробничо"економ"
ічних систем і їх упевненого розвитку в бік інновацій"
ності, що потребує оцінки показників стратегій розвит"
ку областей та міст України. Така теза отримає про"
довження в науковій думці, сформульованій в подаль"
ших публікаціях.
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THE SOCIAL_DEMOGRAPHIC FACTOR OF THE LABOUR MARKET AND EMPLOYMENT
SHADOWING IN UKRAINE
У статті досліджено соціальнодемографічний фактор тінізації ринку праці в Україні. Проаналізо
вано та визначено основні аспекти його впливу на соціальноекономічний розвиток держави та су
спільство. З'ясовано, що тінізація ринку праці та зайнятості населення детермінована низкою фак
торів, які можна згрупувати в зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні). Зовнішні фактори по
рівняно з факторами внутрішніми мають більшу значимість, вагомість і пріоритетність з огляду на
масштаби їхнього впливу на досліджуване явище. Внутрішні фактори обумовлені людським факто
ром і суб'єктивністю, тоді як зовнішні фактори, мають об'єктивний характер і визначається еконо
мічною та соціальною політикою, законодавством тощо. Соціальнодемографічний фактор тінізації
ринку праці та зайнятості населення України на сучасному етапі характеризується негативними тен
денціями, серед яких: тотальне зубожіння та соціальне відторгнення населення; обмежені можли
вості працевлаштування на гідно оплачувану роботу; низькі рівні заробітної плати та доходів насе
лення; неефективність чинної системи соціальної підтримки; активізація зовнішньої трудової
міграції молоді на тлі прогресуючого постаріння населення тощо. Встановлено, що негативний,
деструктивний вплив цього фактору поширюється не тільки на ринок праці та зайнятості населен
ня, але й на економіку, сферу соціального захисту, демографічний стан і суспільний розвиток
України в цілому. На підставі вищезазначеного необхідно активізувати державну політику на зніве
лювання та усунення тінізації ринку праці та зайнятості населення в Україні.
The article analyzes the sociodemographic factor of the labor market shadowing in Ukraine. The main
aspects of its influence on the socioeconomic development of the state and society are analyzed and
determined. It has been determined that the shadowing of the labor market and employment of the
population is determined by a number of factors that can be grouped into external (exogenous) and internal
(endogenous) ones. External factors, in comparison with internal factors, have greater significance,
importance and priority given the scale of their impact on the phenomenon under study. Internal factors
are caused by human factor and subjectivity, while external factors are objective and determined by
economic and social policies, legislation, etc. The sociodemographic factor of shadowing of the labor
market and employment of the population of Ukraine at the present stage is characterized by negative
tendencies, among which: total poverty and social exclusion of the population; limited employment
opportunities for wellpaid work; low wages and incomes; inefficiency of the current system of social
support; activation of the external labor migration of young people against the background of progressive
aging of the population and others like that. It is established that the negative, destructive influence of
this factor extends not only to the labor market and employment of the population, but also to the economy,
the sphere of social protection, the demographic situation and the social development of Ukraine as a
whole. On the basis of the abovementioned, it is necessary to intensify the state policy of reducing and
eliminating the shadowing of the labor market and employment in Ukraine.

Ключові слова: соціальнодемографічний фактор, ринок праці, зайнятість населення, державна політика,
трудова міграція, економіка, соціальних захист, економічна криза, співробітництво, підприємництво, бізнес.
Key words: sociodemographic factor, labor market, employment, public policy, labor migration, economy, social
protection, economic crisis, cooperation, entrepreneurship, business.

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

номічної та політичної кризи, військового конфлікту на
Сході держави і анексією Криму та переселенням час"
тини людей з окупованої території є серйозним викли"
ком для сучасного суспільства України, його благопо"
Сучасний стан тінізації ринку праці та зайнятості луччя і розвитку. Тінізація ринку праці і для розвинених
населення в Україні в період затяжної соціально"еко" країн світу становить проблему їх економічного та соці"
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ального розвитку. Зважаючи на ці аспекти є необхідність
Переміщення значної частини зайнятого населення
в науковому дослідженні цієї проблеми та визначенні її з офіційного до тіньового сектора ринку праці має місце
основних причин.
і в Україні. Так, за опублікованими даними Державної
статистичної служби України [8] в 2016 р. кількість не"
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
формально зайнятих в країні становила 4,0 млн осіб, що
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО складало 24,3% зайнятого населення. Водночас,
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Міністр соціальної політики України А. Рева стверджує,
Економічні, правові, демографічні, управлінські та що на сьогодні потенціал тіньової зайнятості населен"
інші аспекти тінізації економічних відносин розгляда" ня в Україні складає 8 млн осіб. Слід відмітити, що до
ються в наукових працях і публікаціях вітчизняних дос" 1990 р. тіньовою зайнятістю було охоплено 2—6% на"
лідників Е.М. Лібанової [3], О.С. Власюка [1], Т.А. Ти" селення України. Тобто вітчизняний ринок праці та зай"
щук [10], Ю.М. Маршавіна [4], британських економістів нятості населення має стійку і виразну тенденцію до
К. Вільямса, Дж. Раунда і П. Роджерса [15] та інших вче" поширення тінізації, що загрожує життєво важливим
них і науковців.
національним інтересам України.
Експерти МОП [13, с. 163] виокремлюють також не"
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
формальну зайнятість (informal employment) як форму
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
зайнятості, яка не забезпечує працівникам на роботі
КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
правовий або соціальний захист, підвищуючи тим самим
Тінізація ринку праці та зайнятості населення є до" їхню економічну вразливість.
сить складним, багатогранним економічним і соціаль"
Тінізація ринку праці та зайнятості населення — це
ним явищем. Відносини, які стихійно встановлюються протиправна діяльність, пов'язана з неофіційним пра"
і поширюються між учасниками цього процесу на тіньо" цевлаштуванням, зокрема використання праці найманих
вому ринку праці є неправомірними, оскільки порушу" працівників без укладання трудових договорів і угод,
ють чинне законодавство (формальні норми) та, як на" виплата зарплати "в конвертах", ухиляння від сплати
слідок, прихованими. Цей феномен, який має не тільки податків, соціальних внесків, неоплачувані понад нор"
економічний і соціальний аспект, але й політичний, пра" мований робочий час, день, лікарняні, відпустки, пору"
вовий, демографічний та інші виміри призводить до шення роботодавцями інших вимог трудового законо"
цілої низки інших негативних наслідків у багатьох сфе" давства.
рах суспільного життя. Зрозуміло, що це явище є серй"
Тінізація ринку праці та зайнятості населення детер"
озним викликом державі, потребує від неї адекватно" мінована низкою факторів, які можна згрупувати в
го реагування та усунення шляхом розроблення та ре" зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні). На думку
алізації державної політики детінізації ринку праці та автора, фактори зовнішні порівняно з факторами внут"
зайнятості населення, яка має комплексно вирішувати рішніми мають більшу значимість, вагомість і пріори"
низку різнопланових проблем. Ефективність держав" тетність з огляду на масштаби їхнього впливу на дослі"
ної політики детінізації детермінована чіткою, якнай" джуване явище. Внутрішні фактори можуть бути обу"
повнішою та об'єктивною ідентифікацією факторів, що мовлені людським фактором і суб'єктивністю. Тоді як
впливають на досліджуване явище, грунтовним їх ана" зовнішні фактори, як свідчать результати здійсненого
лізом з застосуванням адекватних наукових методів вище аналізу, навпаки, мають об'єктивний характер і
дослідження, оцінки достовірності та пріоритетності визначається економічною та соціальною політикою,
цих факторів.
законодавством тощо. Екзогенні та ендогенні фактори,
незважаючи на їхню відмінності, зокрема за сутністю,
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
специфікою та пріоритетністю впливу, взаємопов'язані
Мета і завдання дослідити та проаналізувати соц" між собою.
іально"демографічний фактор тінізації ринку праці та
Базуючись на методиці застосування PESTL"ана"
зайнятості населення в Україні та визначити основні лізу [12, с. 3, 53—56;14, с. 105—106], нами визначе"
аспекти його впливу на соціально"економічний розви" но основні фактори тінізації ринку праці та зайнятості
населення України, серед яких: політичний; економі"
ток держави та суспільства.
чний; соціально"демографічний; нормативно"право"
вий.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На підставі вище зазначеного дослідимо соціально"
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
демографічний фактор та оцінимо його вплив на тініза"
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
цію ринку праці та зайнятості населення в Україні, ви"
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Аналізуючи документи Міжнародної організації значимо та проаналізуємо проблеми, які виникають
праці (МОП) нами з'ясовано, що країни, доходи насе" та існують в межах досліджуємого об'єкта.
Соціально"демографічний фактор безумовно впли"
лення в яких є низькими або середніми мають найбіль"
шу питому вагу на світовому тіньового ринку праці: по" ває на об'єкт дослідження, так як його основу складає
над 50% робочої сили цих країн охоплено неформаль" населення держави, а отже, воно є безпосереднім учас"
ними трудовими відносинами. За оцінками Організації ником ринку праці. На сучасному етапі розвитку Украї"
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у ни тіньовий сектор ринку праці та зайнятості є своєрід"
світовій економіці нараховується 1,2 млрд офіційних ним "амортизатором" негативних соціально"економіч"
робочих місць, тоді як 1,8 млрд осіб зайняті в нефор" них наслідків економічних криз: полегшує матеріальне
мальному секторі [13, с. 163].
становище малозабезпечених верств населення, змен"
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Рис. 1. Динаміка основних показників ринку праці в Україні в 2000—2016 рр.1
Примітка: 1 Дані за 2010—2014 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополя, за 2015—
2016 рр. — також без частини зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: [7, с. 49, 55].

шуючи тим самим соціальну напругу. З другого боку,
тіньова зайнятість спрямована проти людини, оскільки
особи, що працюють в тіньовому секторі є нелегалами,
а відтак — соціально беззахисними. Такі працівники
свідомо позбавляють себе не тільки права на гідно оп"
лачувану працю, але й соціальних гарантій якості ро"
бочих місць і безпеки праці, відпустки, медичного за"
безпечення, лікарняних, компенсації в разі ушкоджен"
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ня на виробництві, а в майбутньому вони не можуть роз"
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внесків до Пенсійного фонду. Тіньовий формат трудо"
вих відносин і поведінки між роботодавцями та праців"
никами несумісний і з соціальними нормами, оскільки
недоотримання податкових надходжень до бюджету
призводить до зменшення видаткової частини бюджетів
на виплату зарплати, пенсій, інших соціальних виплат,
14,7

71,7

50–59

20,8

24,5

15

40–49

18,7

25,2

15,6

35–39

20,3

25,4

30–34
25–29
15–24
0%

18,5

26,5

21,2

10%

39,1

17,6

39,3

18,8

38,9
20%

Жінки

30%
Чоловіки

35,1

16,7

28,4

31,5

39,2

40%

39,4

25,9
50%

60%

Міські поселення

48,3
70%

80%

90%

100%

Сільська місцевість

Рис. 2. Неформально зайняте населення за віковими групами (років) в 2016 р.,
у % до загальної кількості зайнятого населення відповідної вікової групи
Джерело: [2, с. 43].
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Рис. 3. Неформальна зайнятість населення в регіонах України в 2016 р.,
у % до кількості зайнятого населення у відповідному регіоні
Джерело: [2, с. 114].

стипендій тощо. Тіньовий ринок праці створює негатив"
ну мотивацію до праці, деформує її характеристики, руй"
нує морально"етичні принципи позитивної діяльності
людини та є проявом соціальної несправедливості, ос"
кільки на ньому відбувається антисоціальний перероз"
поділ доходів суспільства на користь привілейованих
груп (олігархічних кланів, чиновників тощо), що призво"
дить до зменшення добробуту суспільства в цілому. Крім
того, тіньовий сектор є сприятливим середовищем для
залучення та обігу нелегальних грошей, втягування ча"
стини населення в кримінальні відносини.
Перш ніж визначити соціальні фактори тінізації ринку
праці та зайнятості населення в Україні, розглянемо дина"
міку відповідних основних показників у 2000—2016 ро"
ках. Аналіз статистичних даних, які унаочнено на рисунку
1 свідчить, що динамічні зміни є переважно негативними:
економічно активне населення зменшилося на 3,85 млн
осіб — з 21,15 млн осіб у 2000 р. до 17,3 млн осіб у
2016 р.;
кількість зайнятих працездатного віку зменшилося
на 2,89 млн осіб.
За даними Держстатслужби України [8] в 2016 р.
кількість безробітних у віці 15—70 років (за методоло"
гією МОП) становила 1,7 млн осіб — на 23,5 тис. осіб
або 1,4% більше порівняно з 2015 р. Неформальна зай"
нятість населення в Україні, яка охоплює неформаль"
ний та офіційний (формальний) сектори економіки зро"
стає. В 2016 р. кількість неформально зайнятого насе"
лення становила 4,0 млн осіб (24,3% від кількості зай"
нятого населення).
Як можна бачити на рисунку 2 неформальна зай"
нятість найбільш поширена:
серед уразливих вікових категорій працівників моло"
ді віком 15—24 роки, осіб пенсійного віку (60—70 ро"
ків);
у сільській місцевості — 2—5 рази більше, ніж у
міських поселеннях;
серед чоловіків.
Дві третини (66,2%) серед неформально зайнятого
населення складали особи, які мали професійно"тех"

нічну та повну загальну середню освіту, а серед офіцій"
но зайнятого населення переважали особи з вищою ос"
вітою (61,2%). Неформально зайнятими є переважно
особи з невисоким рівнем освіти та ті, хто займається
фізичною або некваліфікованою працею.
На рисунку 3 можна бачити, що: середній показник
неформальної зайнятості населення в розрізі регіонів
України складає 24,3 %, а в 11 регіонах країни частки
неформально зайнятих осіб не перевищують цей показ"
ник; найбільше неформально зайнятих осіб — у Івано"
Франківській області (53,2%), а найменше — в Київській
області (10,3%). На рисунку 3 можна також помітити,
що найбільш високі частки неформально зайнятих осіб
на Заході України порівняно зі Східною та Централь"
ною її частинами. Це пояснюється тим, що західні об"
ласті країни є переважно сільськими та аграрними і на
територіях цих областей традиційно розвинутим є сіль"
ське, лісове та рибне господарство — галузі національ"
ної економіки, в яких практика неформальної зайнятості
населення є найбільш поширеною.
Власне, неформальна зайнятість є для мешканців
сільської місцевості Західної України чи не єдиним дже"
релом виживання. Переважна більшість сільського на"
селення добровільно і цілком свідомо вдається до цьо"
го деформованого, аномальний виду зайнятості, яка є
для них безальтернативною стратегією пристосування
до жорстких умов ринку та нав'язування роботодавця"
ми схеми соціально"економічних відносин, яка часто
порушує норми трудового та іншого законодавства.
Неформальна зайнятість має вимушений характер та
призводить до соціального виключення та низки деп"
ривацій неформально зайнятих осіб у повсякденному
житті.
Втім, наведені вище дані Держстатслужби України
щодо неформально зайнятих осіб не дають підстави
зробити однозначні висновки. Сучасні британські еко"
номісти К. Вільямс, Дж. Раунд і П. Роджерс [15, c. 729—
755] ставлять під сумнів об'єктивність відображення
реального стану тінізації ринку праці та зайнятості в
Україні. Отримані ними результати досліджень показу"
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мітний спад рейтингу (з 55"го в 2016 р. до
84"й серед 184 країн світу в 2017 р.) зроб"
лено Україною і в індексі людського розвит"
ку (Human Development Index), який щоріч"
но розраховується в ООН. Україна за індек"
сом рівня життя2 (7,36 — нижчий, ніж на по"
чатку 1990"х років), поступається Польщі
(24,1), Росії (23,3) та Білорусії (15,6). За
індексом соціального прогресу3 Україна в
2016 р. посіла 63 місце серед 133"х дослід"
жуваних країн світу. Експерти Національно"
го інституту стратегічних досліджень [1, с.
95] також свідчать, що життєвий рівень в
Україні різко знизився, натомість стрімко
Рис. 4. Рівні мінімальної зарплати в Україні та окремих
відбуваються процеси маргіналізації4. То"
країнах світу, станом на 1 січня 2017 року
тальне зубожіння спричинене низькими
Джерело: [6].
стандартами оплати праці, внаслідок чого
ють, що наведені вище офіційні статистичні дані є що" населення вимушене витрачати понад половину своїх
найменше вдвічі заниженими: на неформальний сектор коштів на харчування. В більшості домогосподарств не
економіки припадає понад половини валового націо" вистачає ресурсів навіть для оплати житлово"комуналь"
нального продукту, а така зайнятість є джерелом до" них послуг. А відтак, маргінальні, соціально вразливі
ходів для 40—54% домогосподарств України. В групи населення (інваліди, молодь, жінки, нелегальні
підтвердження зроблених вище вказаними економіста" трудові мігранти, пенсіонери), які не мають доступу до
ми висновків можна навести експертні оцінки МОП [9], формального ринку праці або цей доступ є ускладне"
які свідчать, що тіньовою зайнятістю в Україні охопле" ним, дотримуючись стратегії фізичного виживання, го"
но понад 50% працездатного населення. А. Рева, тові братися за будь"яку роботу, незважаючи на низьку
Міністр соціальної політики України, також заявив, що зарплату, важкі умови праці тощо.
незважаючи на те, що на початок 2017 р. кількість офі"
З 1 січня 2017 р. мінімальну заробітну плату було
ційно зареєстрованих безробітних склала 390,8 тис. підвищено до 3200 грн, а прожитковий мінімум на одну
осіб, 8 млн українців працювали "в тіні", а рівень тінізації особу у вересні 2017 р. становив 1624 грн. Підвищення
заробітних плат становив 35%. На початок 2017 р. в Ук" мінімальної зарплати: має, з одного боку, сприяти мо"
раїні із 26 млн осіб працездатного віку (15—70 років) тивації до роботи, а збільшення її розмірів — підвищи"
офіційно були працевлаштовані тільки 16,3 млн осіб або ти доходи та платоспроможність населення, може, з
63%, а в 2015 р. — 9 млн осіб або 35%.
другого боку, призвести до ще більшої тінізації ринку
Ключовими соціальними факторами тінізації ринку праці та зайнятості — сьогодні значна частина робото"
праці та зайнятості населення України є бідність, мар" давців з міркувань збільшення прибутку через різні схе"
гіналізація та соціальне відторгнення населення, обме" ми уникають легального використання робочої сили, ут"
жені його можливості працевлаштуватися на гідно опла" римують працюючих без укладання з ними передбаче"
чувану роботу, особливо в сільській місцевості та низь" них законодавством договорів, приховують від обліку
ка заробітна плата, доходи населення. За експертними та оподаткування розміри своїх реальних доходів та
оцінками ООН станом на 1 квітня 2017 р. 60% українців фактичної зарплати найманих працівників ("зарплата у
проживало за межею бідності. Якщо брати до уваги конвертах"), не роблять внесків до соціальних фондів
встановлений в ООН гранично допустимий поріг частки ("подвійна бухгалтерія") тощо. Втім, навіть після под"
населення, що може проживати за межею бідності в воєння мінімальної зарплати в Україні, її рівень зали"
певній країні, який складає 10%, то частка бідного на" шається нижчим порівняно іншими країнами Єврозони
селення в Україні в 6 разів перевищує граничну межу! В та країнами"сусідами (рис. 4).
2015 р. частка населення, сукупні витрати якого є ниж"
В Україні поширюється тінізація оплати праці.
чими за фактичний прожитковий мінімум подвоїлася (з Підтвердженням цього є те, що незважаючи на підви"
28,6% до 58,3%) — зазначено в Національній доповіді щення середньої номінальної зарплати до 6008 грн (ста"
"Цілі Сталого Розвитку". Поширенню монетарної ном на в січень 2017 р.), частка витрат на оплату праці в
бідності в країні за останні 3 роки спричинили зростан" структурі витрат вітчизняних підприємств на виробниц"
ня рівня споживчих цін на 90%, багатократне підвищен" тво продукції за 2 роки скоротилась з 14% у 2013 р. до
ня комунальних тарифів та вартості енергоносіїв. Знач" 12,1% у 2015 р.5 (рис. 5).
Цей показник є ще нижчим в промисловості — 9,3%,
ну частину заробітків (майже 40% доходів) українці ви"
мушені витрачати на їжу, тоді як європейці — 13%. По" сільському господарстві — 7,7%. За оцінками екс"
____________________________
2
Рівень життя оцінюється показником валового національного доходу (ВНД) в розрахунку на одну особу за паритетом купі"
вельної спроможності (ПКС) в доларах США.
3
Індекс соціального прогресу (англ. The Social Progress Index) комбінований показник, який вимірює досягнення країн світу
в соціальному розвитку за показниками в 3 групах (основні потреби людини, основи благополуччя людини, можливості розвитку
людини).
4
Співвідношення доходів найбагатших і найбідніших верств населення в Україні становить 37:1. Граничний індикатор ООН "
10:1.
5
Без врахування бюджетних установ і банків.
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тих, хто працює нелегально. Зміни, до"
сягнення в цій системі далекі від бажа"
них результатів: охоплення бідних верств
соціальною підтримкою (55,7%) є ниж"
чим за охоплення нею всього населення
(56,3%).
Ще одним анахронізмом вітчизняно"
го ринку праці є неналежна сплата
внесків до Пенсійного фонду та Єдино"
го соціального внеску (ЄСВ). Віце"
прем'єр"міністр України П. Розенко
стверджує, що "понад 50% працюючих
громадян або не сплачують внесків до
Рис. 5. Частки витрат на оплату праці
Пенсійного фонду, або сплачують не в
в структурі собівартості підприємств
повному обсязі". При цьому своєчасної
Джерело: [6].
виплати пенсій очікують 12,2 млн пен"
пертів, середній показник частки оплати праці у собівар" сіонерів. Про тінізацію вітчизняного ринку праці свідчать
тості продукції в країнах ЄС становить 29%, а в найроз" і дані МВФ, відповідно до яких з 18 млн осіб економіч"
винутіших країнах світу — 35%. Також значно зменши" но активного населення 16,4 млн осіб є зайнятими і
лась частка оплати праці найманих працівників у ВВП тільки 12,3 млн або 75% із них є платниками ЄСВ. У Звіті
країни: 2010 р. цей показник становив 48%, а в 2016 р. ЄС та Програми розвитку ООН [5] зазначається, що в
38% [6], що є підтвердженням викладеної вище тези 2025 р. відповідно до сучасної демографічної тенденції
щодо тінізації оплати праці в Україні.
в Україні, характерною рисою якої є постаріння насе"
Специфікою тіньового сектору вітчизняного ринку лення, кількість пенсіонерів зрівняється з кількістю
праці є поєднання форм заробітної плати працівникам платників внесків, а до 2050 р. кількість перших вже на
праці офіційної та неофіційної, яка передбачає частко" 25% перевищуватиме кількість других, що може зруй"
ву її виплату "в конвертах" [10, с. 23]. За підрахунками нувати вітчизняну пенсійну систему. Так, сьогодні на
Державної фіскальної служби України 70—80% під" 10 осіб працездатного віку припадає 4 особи пенсійно"
приємців платить своїм працівникам зарплату в конвер" го віку (60/55 років), а до 2050 року їх кількість скла"
тах, а щомісячні тіньові доплати становлять від 20 млрд датиме до 8 осіб. Однією з причин такого стану є поши"
грн до 50 млрд грн Фактична безкарність порушень у рення неформальної зайнятості, внаслідок чого 75% за"
сфері оплати праці сприяє тінізації ринку праці, який є, гальної кількості зайнятого населення сплачують пен"
в свою чергу, середовищем неконтрольованого "чор" сійні внески.
ного" ринку готівки.
Соціально"демографічним фактором, що впливає на
Основними чинниками високого рівня тінізації опла" вітчизняний ринок праці, процес тінізації зайнятості є
ти праці в Україні є: значний розривом між вартістю тру" трудова міграція. Триваюча в Україні економічна деп"
дових ресурсів для роботодавця та фактичною сумою, ресія, яка супроводжується втратою робочих місць, еко"
яку працюючий отримає за свою працю; толерантним номічним занепадом багатьох населених пунктів, які
ставленням працюючих до практики виплати неофіцій" перетворюються в депресивні території, відсутність
них заробітних плат та, відповідно, позбавлення їх га" реальних можливостей офіційно працювати на гідно оп"
рантій щодо пенсійного та соціального забезпечення; лачуваній роботі спонукає значну частину економічно
відчуттям невідповідності сплачених податків та внесків активного населення країни до вимушеної масової тру"
якості державних послуг; відчуттям несправедливості дової міграції як внутрішньої, так і зовнішньої. Поселен"
системи розподілу пенсій, пов'язаної з наявністю цілої ня мігрантів стають, як правило, анклавами тіньових
низки спеціальних, "привілейованих" видів пенсій за ринків праці та зайнятості за кордоном українцям до"
професійними ознаками; наявністю механізмів, які за" водиться працювати здебільше на нелегальній роботі.
безпечують легке вилучення коштів підприємств у не" В цьому зацікавлені, як працівник, так і роботодавці,
легальний сектор економіки з метою виплати тіньових оскільки вони можуть приховати свої прибутки та уник"
заробітних плат.
нути контролю з боку державних служб. За різними
Чинником, який сприяє тінізації ринку праці та зай" оцінками масштаби трудових міграцій в Україні станов"
нятості в Україні є чинна вітчизняна система системи лять 1—5 млн осіб, які віддають перевагу працювати в
соціальної підтримки населення, яка, незважаючи на Польщі, Чехії, Італії, Португалії, Греції та в інших краї"
багаторічні реформування та спроби підвищити рівень нах ЄС.
її адресності, до сьогодні залишається неефективною.
Вплив трудових міграцій на ринок праці та зайнятість
Значна частка працівників, що працюють на тіньовому населення в Україні є неоднозначним. З одного боку,
ринку вдається до оформлення та отримання різних трудові мігранти при звільненні з роботи вивільняють
встановлених державою пільг, соціальних виплат в до" робочі місця, знижують рівень конкуренції на ринку
помог, зокрема допомоги по безробіттю. Хоча проце" праці, даючи іншим можливість офіційно працевлаш"
дура оформлення та отримання допомоги передбачає туватися. Крім того, зароблені трудовими мігрантами
перевірку доходів та адресне призначення, кошти знач" кошти підвищують рівні доходів, купівельну спро"
ною мірою надходять до тих осіб, які або не відносять" можність членів своїх сімей, родичів на внутрішньому
ся до соціально"вразливих груп осіб (є небідними) або ринку. Сумарний обсяг коштів, які заробляють українці
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Рис. 6. Кількість громадян України, які нелегально перебували на території країн ЄС, осіб
Джерело: [11].

за кордоном оцінюється у 4,7—7,6 млрд дол. США в
рік, що складає 7—11% ВВП України. А відтак, закор"
донні заробітчани є не тільки "генераторами" добробуту
домогосподарств, але й "інвесторами" розвитку вітчиз"
няної економіки. Місячний заробіток основної частини
українських працівників за кордоном становить від 200
до 1000 дол. США: некваліфіковані робітники зазвичай
заробляють по 200—400 дол., а кваліфіковані — 500—
700 дол., у Німеччині, Італії та інших країнах з розвине"
ною ринковою економікою ця цифра є набагато більшою.
З іншого боку, зовнішня трудова міграція призво"
дить до втрати трудового потенціалу суспільства та дег"
радації робочої сили. Соціологічні опитування свідчать,
що інтеграція України до ЄС призведе до зростання
еміграції з країни [11]. Оскільки за рівнем життя Украї"
на значно поступається країнам ЄС, які до того ж сти"
мулюють прибуття якісної та кваліфікованої робочої
сили з"за кордону, необхідної для розвитку їх економік,
еміграційні втрати населення цілком вірогідні.
Трудові мігранти — це переважно особи з сільської
місцевості та віком 20—49 років, які є найбільш еконо"
мічно продуктивною робочою силою. Частіше трудови"
ми мігрантами стають особи з професійно"технічною та
повною середньою освітою. За кордоном особи з низь"
кою кваліфікацію мають незначні можливості працев"
лаштуватися, а висококваліфіковані спеціалісти менше
зацікавлені в цьому через кращі можливості працевлаш"
тування в Україні. Нелегальні мігранти переважно зай"
маються роботами, які мало сприяють підвищенню їх
кваліфікації, набуттю навиків, потрібних для майбутньої
продуктивної діяльності в Україні.
Впродовж 2013—2016 років виразною є тенденція
до зростання кількості українських нелегальних міг"
рантів, виявлених у країнах ЄС і громадян України, не
пропущених на територію ЄС (рис. 6).
75% українських трудових мігрантів, які працюють
за кордоном нелегально, зіштовхуються з проблемами,
які пов'язані з: порушеннями їхніх прав, невідповідні"
стю умов праці встановленим нормативам, як в Україні,
так і в країні перебування ненормований робочий день,
порушення техніки безпеки, виконання робіт пов'язане
часто з ризиком для життя і здоров'я, несвоєчасна та
неповна виплата зарплати; неможливістю отримати по"
вноцінну медичну допомогу та ризиком втрати здоро"
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в'я внаслідок важкої та виснажливої праці, що, в свою
чергу, негативно відображається на показниках смерт"
ності країни; ризиком потрапити в нелюдські умови про"
живання або стати жертвами торгівлі людьми; отриман"
ням молодими жінками, які стали жертвами торгівлі
людьми, психологічних травм і часто втрати ними ре"
продуктивної функції.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Проведеним дослідженням з'ясовано, що соціаль"
но"демографічний фактор відіграє важливу роль у
тінізації ринку праці та зайнятості населення України.
Соціально"демографічний фактор тінізації ринку
праці та зайнятості населення України на сучасному
етапі характеризується негативними тенденціями, серед
яких:
тотальне зубожіння та соціальне відторгнення на"
селення;
обмежені можливості працевлаштування на гідно
оплачувану роботу;
низькі рівні заробітної плати та доходів населення;
неефективність чинної системи соціальної підтримки;
активізація зовнішньої трудової міграції молоді на
тлі прогресуючого постаріння населення;
тощо.
Встановлено, що негативний, деструктивний вплив
цього фактору поширюється не тільки на ринок праці
та зайнятості населення, але й на економіку, сферу со"
ціального захисту, демографічний стан і суспільний роз"
виток України в цілому. Переховані вище тенденції по"
требують подальших наукових досліджень з метою їх
деталізації, обгрунтування та визначення дієвих ме"
ханізмів державного управління з усунення їх негатив"
ного впливу на економіку держави та суспільство Ук"
раїни.
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THEORETICAL_METHODOLOGICAL BASES OF PUBLIC ADMINISTRATION
BY SOCIO_ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
Здійснено аналіз відповідного термінологічного інструментарію, що стосується державного уп
равління соціальноекономічним розвитком регіонів з метою уникнення неоднозначності тлумачення
термінів. Конкретизовано такі дефініції: регіон, соціальноекономічний розвиток регіону, держав
не управління регіональним розвитком, державне управління соціальноекономічним розвитком
регіону, інноваційні механізми державного управління соціальноекономічним розвитком регіонів.
The analysis of the relevant terminological tools concerning the state administration of socioeconomic
development of regions is carried out in order to avoid ambiguity in the interpretation of terms. The
following definitions are specified: the region, socioeconomic development of the region, state
management of regional development, state administration of socioeconomic development of the region,
innovative mechanisms of state governance, socioeconomic development of the regions.

Ключові слова: регіон, соціальноекономічний розвиток регіону, державне управління регіональним роз
витком, державне управління соціальноекономічним розвитком регіону, інноваційні механізми державно
го управління соціальноекономічним розвитком регіонів.
Key words: region, socioeconomic development of the region, state management of regional development,
state administration of socioeconomic development of the region, innovative mechanisms of state administration of
socioeconomic development of regions.

ВСТУП
Кризові явища в економічній та соціальній сферах
суспільного розвитку свідчать насамперед про неефек"
тивність здійснюваних останнім часом спроб трансфор"
мувати систему державного управління в Україні відпов"
ідно до нових політико"ідеологічних орієнтирів та со"
ціально"економічних перетворень. Управління як на за"
гальнодержавному рівні, так і на рівні такого специфіч"
ного об'єкта управління, як регіон, не приведене у
відповідність суспільним відносинам, котрі змінюються.
Система місцевого самоврядування та організація тери"
торіального устрою України мають суттєві недоліки, які
стоять на перешкоді прискоренню трансформації управ"
ління на більш високий якісний рівень. Недостатньо нау"
ково обгрунтована державна регіональна політика ста"
ла причиною малоефективного розвитку економіки краї"
ни в цілому, а також низького рівня її економічної безпе"
ки. Все це визначає необхідність проведення теоретич"
них, методологічних і практичних досліджень інновацій"
них механізмів державного управління соціально"еконо"
мічним розвитком регіонів з метою розробки стратегіч"
них напрямів підвищення їхньої ефективності.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Обгрунтування практичних рекомендацій щодо фор"
мування ефективної моделі управління розвитком будь"
якими територіальними соціально" економічними систе"
мами є неможливим без розроблення теоретико"мето"
дологічних засад реалізації зазначеного процесу. З цьо"
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го погляду, актуальною науковою та практичною пробле"
мою, що потребує першочергового розв'язання, є дос"
лідження теоретико"методологічних засад державного
управління соціально"економічним розвитком регіонів.

РЕЗУЛЬТАТИ
Задля осмислення сутності та особливостей здійс"
нення механізмів державного управління соціально"еко"
номічним розвитком на регіональному рівні необхідно
уточнити поняття "регіон", "соціально"економічний розви"
ток регіону", "державне управління регіональним розвит"
ком", "державне управління соціально"економічним роз"
витком регіону" та "інноваційні механізми державного уп"
равління соціально"економічним розвитком регіонів".
Одним з основних визначень регіону, яке відобра"
жає підхід до розуміння цього терміна саме з точки зору
забезпечення механізмів державного управління ефек"
тивним розвитком регіону, на нашу думку, є таке: ре"
гіон — це територія в адміністративних межах країни,
що характеризується такими засадничими рисами, як
комплексність, цілісність, спеціалізація і керованість, на"
явністю політико"адміністративних органів управління.
Проаналізувавши сучасні, викладені у наукових дже"
релах, визначення поняття "регіон", можна підсумувати,
що під вищезгаданим поняттям розуміють відносно цілісну
самостійну частину соціально"економічного комплексу
країни із закінченим циклом відтворення, особливими
формами прояву стадій відтворення і специфічними особ"
ливостями протікання соціальних і економічних процесів.

Інвестиції: практика та досвід № 21/2017

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Відтак, регіон це складна система, що включає такі
структурні елементи, як природне середовище, виробничу
й соціальну сфери. Центральною ланкою й найважливішою
структурною складовою цієї системи є населення регіону.
Говорячи про проблеми управління регіональним
розвитком необхідно, в першу чергу, розглянути сут"
ність поняття розвитку. В цілому розвиток є достатньо
тривалим процесом переходу складних системних
об'єктів з одного стану до іншого, більш досконалого.
Під розвитком, взагалі, розуміють неповторну, від"
повідно направлену і закономірну зміну матеріальних і
ідеальних об'єктів, що приводить до появи нової якості.
Регіональний розвиток доцільно трактувати як роз"
виток соціально" економічної територіальної системи у
просторовому аспекті, що поряд з просторовим розвит"
ком цілісної системи також включає комплексний роз"
виток її соціально"економічних територіальних підсис"
тем [2]. Отже, регіональний розвиток це складний ево"
люційний процес, що гармонічно поєднує економічні,
соціальні, екологічні показники, які мають сталий інно"
ваційний характер і забезпечують зростання конкурен"
тоспроможності регіону та добробуту населення на ос"
нові формування відповідних інституцій управління.
Під соціально"економічним розвитком регіону вар"
то розуміти процес безперервного економічного зрос"
тання території регіону, що відбувається під впливом
зовнішніх і внутрішніх виробничих, інституційних, соці"
альних факторів, та забезпечує підвищення рівня і якості
життя його населення.
Значний перелік сфер системи управління регіо"
нальним розвитком робить процес багатоцільовим і ба"
гатокритеріальним. Цілями соціально"економічного
розвитку регіону є зростання добробуту, ефективність
системи якісних адміністративних послуг, поліпшення
освіти і медицини, покращення навколишнього середо"
вища, рівність можливостей, розширення особистої сво"
боди, збагачення культурного життя тощо.
Відповідно до цього, регіональне управління має роз"
глядатися як управління просторовим розвитком світу,
наднаціональних територіальних формувань, держави або
регіонів субнаціонального рівня як цілісними соціально"
економічними комплексами та їх підсистемами [1].
Аналізуючи процес управління розвитком регіону як
формування регіональних пропорцій залежно від харак"
теру взаємозв'язків між елементами відтворювального
процесу, можна виокремити шість груп пропорцій: загаль"
ноекономічні (фонд накопичення і фонд споживання, ви"
робничої та невиробничої сфери, виробничі і невироб"
ничі капіталовкладення, витрати і результати суспільної
праці); структурні (регіоноутворювальні та допоміжні га"
лузі); соціально"економічні (особисте і суспільне спо"
живання, платоспроможний попит на ринку і пропозиція),
що відображають рівень життя; економіко"демографічні
(трудові ресурси та наявність робочих місць, міське та
сільське населення); економіко"екологічні пропорції (ек"
сплуатація і відтворення природних ресурсів, сировин"
них потенціалів і виробничі можливості); фінансово"еко"
номічні пропорції (вироблена чиста продукція і викорис"
таний на території регіону національний доход, бюджет
регіону, необхідні ресурси). Фінансово"економічним про"
порціям належить вирішальна роль в об'єднанні всіх про"
порцій в систему, що утворює регіональний відтворю"

вальний процес. Регіональні пропорції зумовлюють кри"
терії розвитку, які тісно взаємопов'язані, установлення
прямих і непрямих зв'язків між ними і механізмом їх про"
яву, що становить основу управління регіоном.
У сучасних наукових дослідженнях склалися різні
підходи до пояснення суті державного регулювання регі"
онального розвитку. Всю різноманітність визначень мож"
на розділити на чотири групи: першу групу складають
дефініції, в яких державне регулювання регіонального
розвитку розглядається як система економічних впливів
держави на ситуацію в регіоні; друга група складається з
визначень, що розглядають державне регулювання регі"
онального розвитку як сукупність різноманітних впливів
на умови, пріоритети й обмеження трансформації окре"
мих елементів регіональної системи; третя група дефініцій
відображає функціональний підхід дослідників — держав"
не регулювання здійснюється через загальні і спеціальні
функції органів виконавчої влади; четверта група розкри"
ває сутність державного регулювання регіонального роз"
витку через визначення поняття "регіон" як територію дер"
жави, на якій впроваджується особлива політика розвит"
ку і діють специфічні механізми регулювання.
При цьому державне управління регіональним роз"
витком передбачає використання форм і методів узгод"
ження інтересів між центром і регіонами, посилення
взаємозв'язку між використанням міжрегіональних та
внутрішньо"регіональних матеріальних ресурсів і фінан"
сових потоків, способів удосконалення механізму дер"
жавної підтримки соціально"економічного розвитку
регіонів, особливо депресивних.
Отже, державне регулювання регіонального розвит"
ку являє собою систему, що характеризується рядом
аспектів, серед яких: методологічний, що представляє
державне регулювання регіонального розвитку як су"
купність принципів, форм, підходів і методів, викорис"
товуваних у процесі регіонального управління. Саме
методологічна обгрунтованість державного регулюван"
ня економіки регіонів забезпечує дієвість заходів регу"
лювання, спрямованих на досягнення поставлених
цілей; організаційний, що забезпечує єдність розгляду
техніко"економічних, соціальних і екологічних відносин
у процесі розвитку регіону через функції органів управ"
ління; соціально"економічний, що забезпечує аналіз
регіональної системи на основі існуючих форм власності
й перспективного економічного потенціалу території.
Головною метою державного управління соціально"
економічним розвитком регіону є підвищення рівня задо"
волення соціально"економічних потреб населення, яке
проживає на території конкретного регіону, на основі його
комплексного розвитку. Обгрунтований, з точки зору здат"
ності органів регіональної влади здійснювати свої функції,
рівень господарсько"економічної самостійності регіону
впливає на ефективність регіонального управління.
Для системи державного управління соціально"еконо"
мічним розвитком регіону основним завданням є дослід"
ження умов і особливостей розвитку регіональних вироб"
ничих відносин в умовах обмеження їх територій. Держав"
не управління соціально"економічним розвитком регіону
має передбачати реалізацію державної регіональної по"
літики як стратегії її подальшого, постійного, динамічного
соціально"економічного розвитку. Зазначимо, що держав"
на регіональна політика це одна зі сфер діяльності дер"
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жави щодо управління політичним, соціальним, економіч"
ним, науково"технічним, природоохоронним і культурним
розвитком держави в регіональному аспекті.
Слід зазначити, що поняття "механізм регіонального
управління" поки не отримало чіткого визначення та наоч"
ного відображення. В економічній літературі його часто
ототожнюють з поняттям "система управління", що призво"
дить до тавтології і розмитості формулювань. Система рег"
іонального управління — це складна сукупність компо"
нентів, що включає органи управління, цільові стратегічні
установки, принципи, функції, структури, ресурси, методи,
технології та інструменти, тісно взаємопов'язаних між со"
бою. Вони утворюють інтеграційну цілісність і формують
механізм впливу на регіональне господарство, регіональ"
ний потенціал, соціально"економічні процеси, умови жит"
тєдіяльності населення, організацій та домашніх госпо"
дарств з метою підвищення якості життя населення. З цьо"
го формулювання випливає, що система державного регі"
онального управління формує механізм управління, причо"
му за допомогою всіх основних, названих вище елементів:
дій органів управління, цільових установок, принципів,
функцій, структур, ресурсів, методів, технологій, інстру"
ментів управління. Можна сказати, що механізм управління
не може бути без цих системних компонентів, і в той же час
— без механізму управління немає системи управління як
такої. Існує зв'язок і певна залежність системи державного
регіонального управління від зовнішніх чинників: держав"
ної соціально"економічної політики та державного регулю"
вання, умов зовнішнього середовища, сучасних досягнень
національного та зарубіжного менеджменту, закономірно"
стей регіонального управління.
Поняття механізм управління — це вже більш конкре"
тизований термін, який по суті відображає спосіб приве"
дення об'єкта управління до певного бажаного стану. Усі
механізми управління можна поділити на такі типи: механ"
ізми"знаряддя (інструменти); механізми"системи (набір
взаємопов'язаних елементів); механізми"процедури (по"
слідовність певних перетворень). При цьому як в теоре"
тичному аспекті, так і в реальній практиці можна виділяти
і розглядати в механізмі державного регіонального управ"
ління окремі його види (або складові): організаційний, еко"
номічний, фінансовий, бюджетний, соціально"психологі"
чний, адміністративний, інституційний, суспільно"політич"
ний та інші, кожен з яких здатний здійснювати певний вплив
на об'єкти управління [3]. Як правило, у практичній діяль"
ності використовуються всі перераховані системні скла"
дові загального механізму регіонального управління, при"
чому в різних поєднаннях, пропорціях та співвідношеннях.
Аналіз існуючих підходів до сутності механізму терито"
ріального управління дозволяє запропонувати таке визначен"
ня механізму управління соціально"економічним розвитком
на рівні територій як сукупності форм і методів управління,
застосування яких формує організаційну, фінансово"еконо"
мічну, правову та соціально"культурну основу практичної
реалізації функцій управління на відповідному рівні.
Різноманітні системи державного управління вдос"
коналюються насамперед відповідно до історичного
характеру економічних і соціально"політичних транс"
формацій суспільств. Сучасні ж світові державні управ"
лінські парадигми рухаються в напрямку так званої док"
трини "нової інноваційної системи державного управ"
ління", що грунтується на заміні різних частин бюрок"
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ратичної машини гнучкими автономними організаційни"
ми структурами, які несуть відповідальність перед сус"
пільством і розвивають партнерські відносини з приват"
ним сектором, громадянами і громадами.
На наше переконання, інновації в системі держав"
ного управління необхідно розглядати як самостійний
клас інноваційних явищ та процесів з власною специ"
фікою та сферою функціонування. Разом з тим для
управлінських інновацій характерні і риси інновацій усіх
інших типів (формування нових послуг, ринку управлі"
нських послуг, впровадження нових управлінських тех"
нологій, реалізація нових маркетингових підходів у ді"
яльності органів державного управління тощо).
Інноваційний механізм системи державного управлін"
ня — це інтегрована цілісна система принципово нових
засобів організації управлінських процесів і важелів уп"
равлінського впливу, спрямованих на інноваційний розви"
ток об'єктів і ефективну реалізацію завдань державного
управління з метою отримання високої ефективності.
Отже, під інноваційними механізмами державного
управління соціально"економічним розвитком регіонів
потрібно розуміти штучно створену складну систему, що
має визначену структуру, сукупність правових норм,
методи, засоби державного впливу на об'єкт управлін"
ня і базується на використанні інноваційних інструментів
управління з метою досягнення поставлених цілей.

ВИСНОВКИ
З переосмисленням природи ролі і місця різноманітних
державних інституцій в постіндустріальних та інформацій"
них суспільствах, на перший план демократичного розвит"
ку країни виступає нова парадигма інноваційної системи
державного управління. Розуміння інноваційної суті робо"
ти системи державного управління передусім визначається
в поєднанні категоріального змісту основних понять, що
характеризують це явище. В контексті цього, нами було
досліджено теоретико"методологічні засади державного
управління соціально"економічним розвитком регіонів.
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IMPLEMENTATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION OF ANTICORRUPTION
POLICY OF UKRAINE

Відсутність належного нормативноправового та організаційноінституційного забезпечен
ня значно ускладнює реалізацію мети державної політики щодо обмеження тіньових економіч
них відносин, зокрема у контексті безпеки національної економіки. Проблеми подолання нега
тивних тенденцій ринкової трансформації економіки в Україні повинна вирішити інституційна
система, яка б сприяла зменшенню масштабів тіньового сектора. Важливим напрямом опти
мізації інституційної бази державної політики обмеження тіньових економічних відносин є удос
коналення нормативноправових засад боротьби з криміналізацією економіки на основі імпле
ментації зарубіжного досвіду щодо формування антикорупційної політики.
The lack of proper regulatory and institutional and institutional support significantly complicates
the implementation of the goal of state policy to restrict shadow economic relations, in particular in
the context of the security of the national economy. The problem of overcoming the negative
tendencies of the market transformation of the economy in Ukraine should be solved by an institutional
system that would help reduce the size of the shadow sector. An important direction for optimizing
the institutional base of the state policy of restricting shadow economic relations is to improve the
legal and regulatory framework for combating the criminalization of the economy on the basis of the
implementation of foreign experience in the formation of anticorruption policy.

Ключові слова: корупція, зарубіжний досвід, декларація, антикорупційна політика та освіта, бороть
ба з корупцією.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання боротьби з корупцією є надзвичайно акту"
альними не тільки для нашої держави, а й для країн з
розвиненою ринковою економікою.
Зменшенню рівня корупції в Україні сприятиме
вивчення та адаптація зарубіжного досвіду бороть"

би із цим негативним соціальним явищем. Антико"
рупційне законодавство більшості країн розвиваєть"
ся у напрямі використання всього арсеналу право"
вих засобів боротьби (не тільки кримінально"право"
вих), особлива увага при цьому приділяється попе"
редженню.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення та адаптація зарубіжного досвіду бороть"
би з корупцією висвітлювалось у наукових розробках
Куровської І.А., Гришової І.Ю., Жиляєва І.Б., Наумова
О.Б., Шестаковської Т.Л., Шабатури Т.С., Галицького
О.М., Гнатьєвої Т.М., Воротіна В.Є., Мотренка В.Т., Ми"
тяй О.В., Кофмана Б.Я., Пасхавера Б.Й., Язлюка Б.О.
[1—9].
Антикорупційну політику пропонується розглядати
як закріплену на законодавчому рівні сукупність комп"
лексних, системних заходів у організаційній, еко"
номічній, правовій та ідеологічній сферах, реалізація
яких сприяє зменшенню рівня корумпованості у су"
спільстві.
Зазначено, що вона повинна включати комплекс
заходів різної міри впливу, спрямованих на: моніторинг,
профілактику, запобігання, виявлення та припинення
корупційних діянь; притягнення корупціонерів до відпо"
відальності; формування негативного ставлення гро"
мадськості до даного протиправного діяння.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є вивчення зарубіжного досвіду анти"
корупційної політики та імплементація його на теренах
України.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Останнім часом на міжнародному і регіональному
рівні (в тому числі на рівні ООН, Світового банку, МВФ,
Європейської ради та деяких інших міжнародних орга"
нізацій) прийнято багато угод і ініціатив, які спрямовані
на боротьбу з корупцією та закріплюють норми права
міжнародного характеру, обов'язкові для країн, що їх
ратифікували.
Однією з перших угод, що регулюють питання бо"
ротьби з корупцією, стало прийняття у 1995 році Євро"
пейським Союзом "Конвенції про захист фінансових
інтересів" та двох протоколів до неї (1996 і 1997 року).
У цій Конвенції встановлено відповідальність осіб та
керівників компаній, дії яких спрямовані на підкуп по"
садових осіб, в результаті чого можуть виникнути за"
грози інтересам Європейського Союзу. Надано визна"
чення поняття хабар, зокрема, до хабара віднесено не
лише матеріальні блага, але й будь"які інші вигоди, на"
дані службовцю. У Першому протоколі до Конвенції
визнано кримінальною дією пасивний підкуп, тобто
одержання хабара, його вимагання або навіть пропози"
ція його дати; встановлено відповідальність корупціо"
нера при виконанні ним публічних обов'язків. Другий
протокол стосується відповідальності за відмивання
грошей, отриманих у результаті корупції.
Комплексне вирішення проблем корупції передба"
чено в документі, що одержав назву "Двадцять керів"
них принципів боротьби проти корупції", що закріплені
в резолюції 24 Комітету Міністрів Ради Європи від 6 ли"
стопада 1997 року (Далі Резолюція 24 (97)). Цей доку"
мент не має обов'язкової юридичної сили і носить ха"
рактер рекомендацій для країн, що входять до Ради
Європи. У Резолюції підкреслюється необхідність
міждисциплінарного підходу до вирішення проблем
корупції, що не обмежується лише розвитком карного
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законодавства. Першочерговим визначено завдання з
попередження корупції (принцип 1). Найважливішим
принципом протидії корупції називається незалежність
органів, які здійснюють попередження, розслідування і
залучення до відповідальності за корупцію (Принцип 3
Резолюції 24 (97)). Принцип 7 Резолюції 24 (97) пропо"
нує державам йти по шляху створення спеціалізованих
органів, яким доручається боротьба з корупцією. Прин"
цип 9 Резолюції 24 (97) вимагає забезпечення макси"
мальної прозорості в організації і функціонуванні дер"
жавних органів. У більшості європейських країн прий"
няті спеціальні закони про доступ громадян до інфор"
мації, що зберігається в державних органах. Особливу
увагу приділено відкритості процедур розподілу дер"
жавних замовлень. Принцип 16 Резолюції 24 (97) про"
голошує, що засоби масової інформації повинні бути
вільні в одержанні і поширенні інформації про коруп"
цію.
З метою протидії політичній корупції в Резолюції 24
(97) пропонується державам приймати спеціальні нор"
ми, що створюють перешкоди для корупції при фінан"
суванні партій, і виборчих кампаній (Принцип 15). Прин"
цип 6 вимагає обмежити імунітети вищих посадових осіб
держави для забезпечення розслідування і залучення
до відповідальності винних у вчиненні корупційних зло"
чинів до рівня, необхідного в демократичній державі.
З метою захисту конкуренції всередині Європейсь"
кого Союзу (ЄС) 22 грудня 1998 року Радою ЄС було
прийнято "Спільні дії проти корупції в приватному сек"
торі". Держави"члени Союзу взяли на себе зобов'язан"
ня криміналізувати корупцію в сфері комерційних відно"
син, у яких беруть участь недержавні посадові особи.
Більш масштабний документ, ніж у ЄС, прийняла
Організація американських держав у 1996 році під на"
звою "Міжамериканська Конвенція проти корупції", яку
ратифікували вже 20 країн Північної і Південної Амери"
ки. На відміну від документів ЄС, вона встановлює відпо"
відальність не тільки за активний і пасивний підкуп, але
і за інші дії або бездіяльність посадових осіб, спрямо"
вані на одержання незаконної вигоди, а також за вико"
ристання і приховування майна, отриманого в резуль"
таті корупції.
Роль міжнародних інструментів у боротьбі з коруп"
цією виконують декларації. Хоча вони мають рекомен"
даційний характер і не є обов'язковими до виконання,
проте відіграють досить вагому роль у процесі протидії
корупції. Так, "Декларація ООН проти корупції і підку"
пу в міжнародних комерційних трансвідносинах" закли"
кає всі країни світу криміналізувати підкуп іноземних
посадових осіб, який здійснюється в міжнародних ко"
мерційних відносинах.
У 1996 році Генеральною Асамблеєю ООН затвер"
джено "Міжнародний кодекс поведінки публічних по"
садових осіб". Цей Кодекс вимагає від державних служ"
бовців і інших посадових осіб бути відданими суспіль"
ним інтересам, прагнути до ефективної роботи, неупе"
редженості і дбайливого відношення до суспільних
коштів. Державний службовець не повинен приймати
участь у справах, у яких особисто зацікавлений (не до"
пускати конфлікту інтересів), навіть після відходу від
служби. Кодекс також вимагає декларування майново"
го стану та одержаних благ службовцями.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Широкий набір антикорупційних заходів міститься
в Конвенції ООН проти транснаціональної організова"
ної злочинності (2000 рік). У ній відзначається, що транс"
національна організована злочинність є важливим дже"
релом корупції у світі. Конвенція пропонує використо"
вувати конфісковане у злочинців майно для покриття
витрат, пов'язаних з одержанням доказів у справі. Краї"
ни"учасниці, що ратифікували Конвенцію, беруть на себе
зобов'язання допомагати одна одній у розслідуванні
злочинів.
У цьому контексті доцільно згадати Конвенцію ООН
по боротьбі з корупцією, яку підписали 100 країн світу
в мексиканському місті Мерид у грудні 2003 року [6].
Головною метою договору, що розроблений під егі"
дою ООН, стала координація зусиль світового співто"
вариства по боротьбі з корупцією і фінансовими зло"
вживаннями. ООН закликає держави"учасниці міжна"
родних відносин до активного співробітництва у сфері
надання технічної допомоги в розслідуванні фактів ко"
рупції і поверненні фінансових коштів, отриманих у ре"
зультаті корупційних операцій до країн, яким вони на"
лежать.
Крім того, Конвенція 2003 року висуває більш
жорсткі вимоги до країн"учасниць. Вона рекомендує
криміналізувати "незаконне збагачення", тобто значне
зростання активів публічної посадової особи, які явно
перевищують її офіційні доходи.
Цікавим є, на нашу думку, пропозиції щодо запро"
вадження правової антикорупційної освіти [2]. Її мета
полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, на"
вчального та інформаційного характеру, спрямованих
на формування високої антикорупційної правосвідо"
мості, має бути всеохоплюючою і диференційованою
залежно від категорій, на яку вона спрямовується.
Об'єктом спрямування цієї освіти мають бути, насам"
перед: учнівська та студентська молодь; державні служ"
бовці, інші службовці державних органів; посадові осо"
би місцевого самоврядування; народні депутати Украї"
ни, депутати місцевих рад; журналісти, які висвітлюють
правову, у тому числі антикорупційну тематику тощо.
Зміст правової антикорупційної освіти має бути
спрямований на роз'ясненні:
— суті антикорупційної політики, окремих найбільш
важливих антикорупційних заходів та положень анти"
корупційного законодавства;
— негативних наслідків корупції як для суспільства
та держави загалом, так і для кожного громадянина;
— соціальної та правової суті корупції, найбільш ти"
пових форм корупційних проявів;
— найбільш поширених (типових) корупційних си"
туацій, які можуть виникати у повсякденному житті, та
правових засобах їх уникнення або виходу з них;
— змісту конституційних прав та свобод людини і
громадянина, їх непорушності та правових засобів їх за"
хисту;
— повноважень державних органів, їх посадових та
службових осіб, у тому числі повноважень правоохорон"
них органів, зокрема, у сфері протидії корупції;
— видів корупційних правопорушень та відповідаль"
ності за їх вчинення;
— шляхів та форм розвитку інститутів громадянсь"
кого суспільства.

Система антикорупційної освіти поряд із спеціаль"
ними знаннями про корупцію та відповідальність за вчи"
нення корупційних правопорушень повинна включати
утвердження загальнолюдських та гуманістичних пра"
вових ідей, національних правових цінностей, високих
моральних засад у суспільному житті, почуття патріо"
тизму, відстоювання активної громадянської позиції.
Важливим аспектом взаємодії з громадськістю має
стати її активна участь у питаннях запобігання та про"
тидії корупції, зокрема у діяльність щодо виявлення
фактів вчинення корупційних правопорушень та по"
відомлення про виявлені факти; проведення дослід"
жень, громадської антикорупційної експертизи проектів
нормативно"правових актів, надання пропозицій щодо
вдосконалення законодавства з питань запобігання та
протидії корупції, а також здійснення громадського кон"
тролю за дотриманням законів, спрямованих на запо"
бігання та протидію корупції.
У контексті профілактики та запобігання поширен"
ню корупції особливого значення набуває ідеологічно"
інформаційний супровід антикорупційної політики:
— здійснення відповідних інформаційно"пропаган"
дистських заходів у засобах масової інформації;
— оприлюднення матеріалів щодо:
— публічного викриття державних службовців, які
вчинили корупційні діяння та інші правопорушення, по"
в'язані з корупцією та щодо яких набув чинності обви"
нувачувальний вирок суду;
— моніторингу професійної поведінки державних
службовців, службовців органів місцевого самовряду"
вання та правоохоронних структур (з метою раннього
виявлення ознак, що свідчать про підвищення ймовір"
ності вчинення нею корупційного діяння або іншого пра"
вопорушення, пов'язаного з корупцією).
Науково"методичне забезпечення протидії корупції
передбачає приведення наукових досліджень з проблем
протидії корупції до певної системи, розроблення но"
вих пропозицій, наукових методик і рекомендацій з цих
питань, раціональне їх запровадження у практику, про"
гнозування та науковий аналіз ефективності застосову"
ваних форм і засобів протидії корупції. Для цього не"
обхідно:
— визначити та обгрунтувати пріоритетні напрями та
тематику наукових досліджень з питань протидії корупції
і забезпечити їх відповідне державне фінансування;
— забезпечити координацію, узгодження та взає"
модію у проведенні досліджень з антикорупційної те"
матики різними науковими державними і недержавни"
ми установами, а також творче співробітництво у досл"
ідженнях проблем протидії корупції в Україні та інозем"
них державах, які здійснюються міжнародними органі"
заціями, зарубіжними дослідницькими центрами або за
їх підтримкою;
— здійснити системні дослідження теорії виникнен"
ня та поширення корупції, соціальну, політичну, еконо"
мічну, правову сутність цього суспільного феномену;
— організувати вивчення наукових досліджень з
антикорупційної тематики, що проводяться за кордоном
та забезпечити впровадження і реалізацію доробків
кращих з цих досліджень, придатних для умов України;
— створити та запровадити єдину для державної і
недержавної сфер систему статистичних показників, що
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відповідала б міжнародним стандартам обліку і звітності
та об'єктивно відображала стан протидії корупції в
Україні;
— проаналізувати практику реалізації управлінсь"
ких процедур, які є найбільш корупційно небезпечними
та розроблення рекомендацій щодо їх спрощення, уні"
фікації, контролю тощо;
— встановити порядок розгляду та реалізації про"
позицій науковців щодо вдосконалення протидії ко"
рупції.
Важливим аспектом реалізації теоретико"приклад"
ного рівня наукового супроводу державної антикоруп"
ційної політики є проведення національних та міжнарод"
них науково"комунікативних заходів, навчання, обмін
досвідом, стажування (в тому числі за кордоном) та
участь фахових науковців у оперативних заходах з бо"
ротьби з корупцією.
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FEATURES OF THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION OF SOCIAL POLICY IN MODERN UKRAINE
Пріоритетним напрямом державного регулювання суспільних відносин є соціальна політика як клю
чова ланка внутрішньої політики держави, спрямованої на забезпечення добробуту й ефективного
розвитку соціуму. Соціальна політика формує якість робочої сили, сприяє підвищенню продуктив
ності праці, освітнього і кваліфікаційного рівня робітників, забезпечує науковотехнічний розвиток,
позитивно трансформує культурне і духовне життя суспільства. Інституціалізована соціальна політи
ка є системою взаємовідносин усіх елементів соціальної структури суспільства, спрямована на збе
реження та стабілізацію соціальної поведінки соціуму в цілому, а також окремих його складових еле
ментів: класів, верств, спільнот, окремих індивидів. Вибір тієї чи іншої моделі соціальної політики
для різних країн залежить від характеру втручання держави в соціальноекономічну сферу суспіль
ства: чим вищою є рівень соціальної захищеності громадян, чим більше прав і свобод соціального
вибору населення забезпечується, тим міцнішою є база для сталого економічного розвитку країни.
The priority direction of state regulation of the public relations is social policy a key link of the domestic
policy of the state aimed at providing wellbeing and effective development of society. Social policy forms
quality of labor, promotes increase in labor productivity, educational and qualification level of workers,
provides scientific and technical development, positively transforms cultural and spiritual life of society.
Social policy is institutionalized is which functioning the system of relationship of all elements of social
structure of society, directed to preservation and stabilization of social behavior of society in general and
also his separate components of elements: classes, layers, communities, certain individuals. The choice
of this or that model of social policy for various countries depends on the nature of intervention of the state
to the social and economic sphere of society: the level of social security of citizens is higher, the more the
rights and freedoms of the social choice of the population it is provided, the more strong there is a base for
sustainable economic development of the country.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стосовно соціальної політики України, сучасні
трансформаційні умови соціально"економічного жит"
тя нашої держави вимагають від нинішньої соціаль"
ної політики належного забезпечення рівня життя на"
селення відповідно до стандартів Єврпейського Со"
юзу. Затяжна економічна криза останніх років спри"
чинила появу соціальних проблем у суспільстві, які
створюють реальну небезпеку порушення стабіль"
ності соціальних відносин, створюють економічну
нерівність у суспільстві, сприяють збільшенню безро"
біття і бідності населення. Отже, вивчення інституці"
оналізації соціальної політики в контексті соціально"
історичного розвитку України за часів її незалежності
як економічного та соціально"політичного процесу
зумовлює важливість даного дослідження в умовах
сьогодення. Динаміка процесу інституціоналізації
соціальної політики дозволяє виявити закономірності,
тенденції та проблеми розвитку цього процесу, що
конче необхідно для його оптимізації на теперішній
час.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питрань трансформації у соціальній
сфері, процесам та напрямам інституціоналізації таких
трансформаційних процесів, важливості інституційних
змін для соціальної політики присвячено праці багатьох
вчених таких, як: Бойко А.І., Добрєва Н., Довгий С.В.,
Івашина І.Ф., Лібанова Е.М., Михненко А.М., Трощинсь"
кий В.П. та ін. [1—8]. Проте встановленню певних особ"
ливостей процесів інституціоналізації на різних історич"
них етапах розвитку України та необхідності їх не"
відкладного вирішення в сучасних умовах трансфор"
мації існуючої економічної та соціально"політичної си"
стеми присвячено мало уваги, а тому потребує деталь"
нішого вивчення.

АКТУАЛЬНІСТЬ
Сучасні економічні ринкові трансформації, деста"
білізація соціальної сфери на фоні політичної та еконо"
мічної нестабільності, вплив попередніх проблемних
питань на якість розвитку соціальної політики України,
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підкреслюють необхідність удосконалення існуючих та
напрацювання нових напрямів інституціоналізації соці"
альної політики в контексті соціально"історичного роз"
витку України та обумовлюють її актуальність.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити особливості процесу інсти"
туціоналізації соціальної політики в контексті соціаль"
но"історичного розвитку України в добу незалежності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Формування соціально ефективної ринкової систе"
ми господарювання в Україні потребує виконання бага"
тьох складних завдань. Значна роль у цьому належить
інституціональним чинникам, які формуються в процесі
інституціоналізації соціально" економічних відносин —
органічній складовій суспільного розвитку [5].
Взаємовідносини людей в суспільному просторі ре"
гулюється багатьма соціальними положеннями і норма"
тивами. Інакше кажучи, будь"яка діяльність кожної лю"
дини інституціоналізована. Під інституціоналізацією заз"
вичай розуміють процес формалізації соціальних відно"
син, перехід від неформальних відносин і неорганізо"
ваної діяльності до створення організаційних структур
з чіткою ієрархією влади. Інституціоналізація передба"
чає також регламентацію діяльності індивідів та їх взає"
мовідносин, юридичну легалізацію організаційних
структур, якщо це можливо і необхідне [1].
У соціології під інституціоналізацією розуміється типі"
зацію звичних дій різними суб'єктами. Тобто кожна типіза"
ція є інститутом. Наголосимо, що інституціоналізація перед"
бачає типізацію не тільки дій, але і суб'єктів в інститутах,
іншими словами, дії одного типу повинні здійснювати суб"
'єкти того ж типу [9]. У практичній діяльності це говорить
про те, що необхідною умовою формування інституту є ство"
рення точних високо організованих моделей поведінки для
певних категорій осіб. Інституціоналізація вивчається як істо"
ричний процес зародження нових соціальних інститутів, а
також як процес функціонування інститутів у межах соціаль"
ної системи у зв'язку з процесом адаптації індивідів і їх груп
до її нормативних вимог, у ході якого формуються соці"
ально"психологічні механізми, спрямовані на досягнення
стабільності і стійкості суспільної організації [7].
Виділимо основні напрями інституціоналізації соці"
альної політики. До них належать:
З економічної точки зору — досягнення сталості
виробничих відносин та їхнього захисту від бюрокра"
тичної сваволі за рахунок демократизму у визначенні
форм власності і засобів розподілу продукту, єднання
будь"якої форми власності з найманою робочою силою.
З політичної точки зору — практичне вирішення
питання про легальність і легітимність державної вла"
ди, тобто про її юридичну обгрунтованість, з одного бо"
ку, і справедливість, визнання та її підтримку більшістю
населення — з іншого.
У соціальному аспекті — упорядкування різноспря"
мованості соціальних інтересів через реалізацію кон"
цепції стримувань та противаг, за якої перевагу мають
загальнонаціональні інтереси.
З боку ідеології — обгрунтування та популяризація
цілей і методів здійснення влади з метою збереження
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та збільшення її внутрішньої та зовнішньополітичної ре"
путації демократичними засобами. Тобто пропагування
сукупності світоглядних, моральних, соціально"по"
літичних ідей, пов'язаних з інтересами домінуючих соці"
альних спільнот та всією практикою суспільного життя,
оскільки ідеологія з боку держави має на меті сформу"
вати законослухняного громадянина у його ж інтересах
для зниження міри державного примусу [6].
Соціальна політика є визначальним елементом внут"
рішньої політики держави — це складова загальної полі"
тики, втілена в соціальні програми та різноманітні захо"
ди соціально"економічного розвитку. Вона базується на
відповідному рівні економічного розвитку і має бути
адекватною стану економіки, а ігнорування соціальних
проблем може призвести до значних економічних втрат.
Реалізація соціальної політики спрямована на задово"
лення матеріальних, культурних і духовних потреб, фор"
мування всебічно й гармонійно розвинених членів су"
спільства будь"якої держави [2].
Головним у соціальній політиці є обов'язок держа"
ви гарантувати (законодавчо, соціально й економічно)
нормальні для певного історичного періоду умови, які
забезпечують гідне життя, свободу вибору життєвого
шляху чи сфери діяльності, відповідальність за свої дії,
"плату" за рівень особистого добробуту і становища у
суспільстві. Соціальна політика повинна будуватись на
основі взаємної відповідальності та взаємних обов'язків
держави й населення.
Стратегічною метою соціальної політики є створен"
ня сприятливого соціального клімату і соціальної згоди
на основі збалансування різних соціальних інтересів за
допомогою певних механізмів, що забезпечують задо"
волення основних життєвих потреб населення і зростан"
ня якості життя всіх громадян.
В Україні тривала економічна криза зумовила чимало
соціальних проблем, які становлять реальну небезпеку для
стабільності соціальних відносин, загрозу граничної май"
нової поляризації громадян, поширення бідності. Нехту"
вання цим негативним процесам, призведе до посилення
таких явищ, як розпад сімей, депопуляція населення, що
зрештою стане непосильною перешкодою новим еконо"
мічним реформам і сприятиме соціальному регресу.
Модель соціальної політики адміністративно"коман"
дної економіки базувалась на превалюванні ідеї вторин"
ності соціальної сфери щодо виробництва; жорсткому
контролі державою соціальних відносин; зрівняльному
принципі розподілу, низькому рівні доходів; визнанні
зарплати, отриманої на державних підприємствах, їх
основним джерелом; заохоченні колективних форм спо"
живання, зокрема в "натуральному вираженні" (наприк"
лад. надання безоплатного житла, відпусток у туристич"
них закладах, соціальних послуг тощо). Проте, нехту"
вались ринкові операції: не проводились грошові транс"
ферти, не було інтересів в особистих збереженнях та
інвестуванні.
Сучасна соціальна політика України, володіючи
низькою економічною ефективністю, не в змозі забез"
печити високий рівень добробуту всіх громадян, тому
для неї також характерна система соціальних пільг і
привілеїв для бюрократичної еліти і низький рівень за"
безпеченості й ліміти соціальних благ для основної маси
населення. За цієї моделі також дуже висока залежність
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Рис. 1. Схема інституціоналізації соціальних взаємодій

індивіда від держави: формується ідеологія утриман"
ства, утрачається ініціатива, і в підсумку — обмежуєть"
ся соціальна свобода.
Різкий перехід від патерналістської соціалістичної
моделі до ринкової, від масового соціального захисту
й розгалуженої мережі безкоштовних установ соціаль"
ної сфери до ринкових методів хворобливо переносить"
ся населенням.
Для України характерна підтримка з держбюджету
тільки слабко захищених груп населення, перенесення
центру соціальної сфери на місцевий рівень влади. Не"
обхідно зазначити, що перехід до нової моделі соціаль"
ної політики, розвиток соціальної сфери та поліпшення
соціального становища населення України залежать від
досягнення соціального консенсусу між різноспрямо"
ваними політичними силами, групами політико"еконо"
мічних інтересів, працівниками і роботодавцями, різни"
ми верствами населення України [4].
Становлення нової економічної системи в Україні
вплинуло і на реформування соціальної політики. Стра"
тегія економічного розвитку повинна створити необхідні
передумови для вирішення найбільш складних і важли"
вих питань соціальної політики. Основними завданнями
соціальної політики в Україні на сьогоднішній час є:
1) адресна підтримка соціально незахищених верств
населення;
2) пенсійна реформа;
3) забезпечення випереджального зростання вар"
тості робочої сили;
4) орієнтація стратегії економічного зростання на
створення нових робочих місць;

5) прискорений розвиток житлового будівництва,
забезпечення доступності житла для економ"класу;
6) поліпшення системи охорони здоров'я. Активна
демографічна політика;
7) збільшення інтелектуального потенціалу суспіль"
ства. Створення рівних можливостей для молоді отри"
мання якісної освіти;
8) збільшення соціального прошарку середнього
класу.
Для соціальної політики в Україні на даний час по"
ставлені такі завдання:
1) зменшення рівня бідності і забезпечення динамі"
чного зростання рівня життя населення;
2) соціалізація структурних складових економічної
політики (інвестиційної, цінової, бюджетної, грошово"
кредитної, податкової тощо);
3) забезпечення умов виконання соціальних прав і
гарантій населення, що визначені Конституцією Украї"
ни;
4) забезпечення соціальної стабільності та соціаль"
ної безпеки в країні [2].
Зміни у соціальній структурі українського суспіль"
ства проявляються через зміну галузевого та профе"
сійного складу самодіяльного населення, формування
нових і трансформацію вже існуючих соціальних груп.
У ході дослідження сформовано певну схему інсти"
туціоналізації соціальних взаємодій, якої повинно до"
тримуватись державне управління соціальною політи"
кою України [5].
Таким чином, інституціоналізація соціальної політи"
ки створює правила і норми, що забезпечують форму"
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вання структур, спрямованих на зародження якісних
змін у межах соціальної та економічної системи. Про"
цес інституціоналізації соціальної політики знаходить"
ся під впливом соціокультурних чинників розвитку. Для
інституціоналізації важлива наявність соціальної стра"
тифікації суспільства, рівень розвитку людського і соці"
ального капіталу [3].
Для України в даний час важливою є інституціона"
лізація соціальної нерівності. Оскільки велика частка
населення нашої держави насьогодні не мають можли"
вості мати ефективну зайнятість. Для незахищеного
прошарку важливо інституціоналізувати соціальну мо"
дель, у якій праця є можливістю отримати мінімальні
засоби для існування, а якісні характеристики праці, її
зміст та умови не мають суттєвого значення.
Зміни у соціальній політиці українського суспільства
повинні базуватись на зміні галузевого та професійно"
го складу населення, формування нових і трансформа"
цію вже існуючих соціальних груп. Структура робочої
сили тісно пов'язана із рівнем економічного розвитку
та зростанням якості сфери послуг. Ця загальноісторич"
на закономірність чітко простежується в Україні.
Якщо в 1995 р. на сільське господарство припадало
21,4 %, на промисловість — 30,0, на сферу послуг —
42,5 % зайнятих найманих працівників, то у 2009 р. —
9,4 %, 28,9, 61,7 % відповідно. Зазначимо, що зрос"
тання зайнятості у сфері послуг відображає суперечливі
процеси, які пов'язані з поширенням неорганізованої
праці та інституціоналізацією соціально"ірраціональних
форм діяльності [8].

ВИСНОВКИ
У ході дослідження було встановлено, що інститу"
ціоналізація у сфері соціальної політики держави може
бути визначена як формалізація і організація суспіль"
них відносин, створення організаційних структур з
ієрархією влади, регламентація і легалізація діяльності
суб'єктів, їх взаємовідносин, процес офіційного норма"
тивного закріплення соціальних інтересів і ідей, на"
слідком чого є перетворення державно правових явищ
на стійкі системні утворення. Інституціоналізація соці"
альної політики для України в процесі її розвитку має
дуже важливе значення, оскільки сприяє становленню,
стабільному функціонуванню і підвищенню ефектив"
ності суспільного механізму, якісному задоволенню по"
літичних і економічних інтересів кожного суб'єкта.
У сучасних умовах сьогодення важливо проводити
інституціоналізацію принципово нових відносин у сфері
праці, формувати нової якості робочої сили, проводити
заходи із інтелектуалізації процесу виробництва і ново"
го складу ефективної соціальної політики держави. Для
покращення ситуації в соціальній ссфері важливо пра"
вильно скласти систему інститутів соціальної політики,
що сприятиме покращенню економічних умов, сприя"
тиме політичній стабілізації, вирішенню соціальних
суперечностей та розвитку принципово нового рівня су"
спільних відносин українського суспільства.
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У статті виокремлено фактори впливу корупції на економічну безпеку та запропоновано шля
хи їх вирішення. Проаналізовано сутність корупції та виявлено основні особливості небезпеки
корупції як суспільного явища. З'ясовано, що корупція формує ряд чинників, що перешкоджа
ють розвитку України і, насамперед, шкодить економічній безпеці, міжнародним зв'язкам, особ
ливо з європейськими країнами. Виокремлено основні причини виникнення корупції та з'ясо
вано основні моральнопсихологічні моменти. Здійснено аналіз основних факторів виникнен
ня корупції та їх впливу на економічну безпеку. Наведено класифікацію заходів із запобігання
та протидії корупції в Україні. Встановлено, що значну кількість заходів щодо подолання ко
рупції в Україні об'єднує у своєму складі організаційноуправлінський та правовий напрями.
The article outlines the factors of the impact of corruption on economic security and proposes
ways of their solution. The essence of corruption is analyzed and the main features of the danger of
corruption as a social phenomenon are revealed. It is revealed that corruption forms a number of
factors that hinder the development of Ukraine and, above all, undermine economic security,
international relations, especially with European countries. The main reasons for the emergence of
corruption are highlighted and the main moral and psychological moments are clarified. The analysis
of the main factors of corruption and its impact on economic security has been analyzed. The
classification of measures to prevent and counteract corruption in Ukraine is given. It has been
established that a significant number of measures to overcome corruption in Ukraine combines
organizational, managerial and legal directions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

уваги, оскільки дане явище чинить реальну загрозу на"
ціональній та економічній безпеці, особливо в світлі
останніх подій. Саме корупція є каменем спотикання
на шляху до реалізації численних реформ, які відбу"
На сьогодні в Україні питання попередження, ви" ваються в нашому суспільстві і ведуть нашу державу
никнення і протидії корупції залишаються одними з до європейського співтовариства. Дієва боротьба з цим
найактуальніших та таких, що потребують постійної явищем як ніколи потрібна сьогодні. Тому необхідно
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з'ясувати фактори впливу корупції на економічну без" на правове поле життєдіяльності суспільства. Не викли"
пеку та шляхи їх вирішення, чому і буде присвячена кає сумніву і той факт, що корупція становить серйозну
наша стаття.
перешкоду на шляху України, оскільки є одним з основ"
них чинників, які створюють реальну загрозу націо"
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
нальній безпеці та демократичному розвитку держави
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО [1].
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
Дійсно, до питань боротьби з корупцією останнім
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
часом в нашій державі звертаються не тільки силові
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
структури та державні органи, а й громадські діячі, нау"
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ковці та світова спільнота.
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Як зазначає Ільєнок Т.В., небезпека корупції як су"
Питанням дослідження впливу корупції на економі" спільного явища полягає в тому, що вона [2]:
чну безпеку приділяли свої праці такі провідні науковці,
— підриває авторитет держави, завдає шкоди
як Божок Г.Д. [1], Ільєнок Т.В. [2], Карпінський І.Ю. [3], утвердженню демократичних основ управління суспіль"
Молдован Е.С. [4], Полтерович В.М. [5], Радіца О.А. [7] ством та функціонуванню державного апарату;
та інші. Проте, на сьогодні актуальним є дослідження
— суттєво обмежує конституційні права і свободи
факторів впливу корупції на економічну безпеку та людини;
шляхів їх вирішення, що зумовило вибір теми нашого
— порушує принцип верховенства права;
дослідження.
— призводить до гальмування та викривлення соці"
ально"економічних реформ, перешкоджає розвитку
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
ринкових відносин, передусім середнього і малого під"
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
приємництва, а також надходження іноземних інвес"
Головною метою наукової статті є виокремити фак" тицій;
тори впливу корупції на економічну безпеку та запро"
— грубо порушує встановлений порядок здійснен"
понувати шляхи їх вирішення.
ня повноважень посадовими особами органів держав"
ної влади, місцевого самоврядування, управлінських
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
структур правового сектора;
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
— надає незаконні привілеї корумпованим угрупо"
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
ванням і кланам, підпорядковує державну владу їхнім
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
інтересам;
Корупція як форма соціальної взаємодії є складним,
— сприяє криміналізації та тінізації економіки, а та"
багатофункціональним явищем, що має свою природу, кож легалізації доходів, одержаних незаконним шля"
динаміку, структуру і масштаби. Корупція — це універ" хом;
сальний соціальний феномен, коріння якого сягає в да"
— живить організовану злочинність, насамперед
леку історію. Корупція не асоційована з певним типом економічну, стає неодмінною умовою її існування;
політичної свідомості; вона має місце як при репресив"
— порушує принцип соціальної справедливості, не"
них тоталітарних, так і при ліберальних демократичних відворотності покарання;
режимах, а також у політичних системах, керованих ари"
— нищить духовні, моральні та суспільні цінності;
стократичною елітою. Розвиткові України як демокра"
— ускладнює відносини з іншими державами і всією
тичної держави з високорозвиненою ефективною еко" міжнародною спільнотою, унеможливлює надання іно"
номікою загрожує поширення корупції, хабарництва та земної допомоги.
відповідно погіршення функціонування системи держав"
Отже, дійсно корупція формує ряд чинників, що пе"
ної служби. Це спричиняє загрозу економічній безпеці решкоджають розвитку України і, насамперед, шкодить
України, погіршує становище держави на міжнародній економічній безпеці, міжнародним зв'язкам, особливо
арені [7, с. 136].
з європейськими країнами. Крім того, вона чинить заг"
Відповідно до ст. 1 Закону України "Про запобіган" розу правам та свободам українських громадян та вер"
ня корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1700"УІІ, коруп" ховенству права.
ція — це використання особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3
Отже, з'ясуємо причини та передумови поширення
цього Закону, наданих їй службових повноважень чи по" корупції в Україні, а також фактори її впливу на еконо"
в'язаних з ними можливостей з метою одержання не" мічну безпеку країни.
правомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прий"
Виокремимо такі основні причини виникнення ко"
няття обіцянки/ пропозиції такої вигоди для себе чи рупції:
інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи на"
— політичні, які виявляються в браку ціленаправ"
дання неправомірної вигоди особі, зазначеній у ч. 1 ст. леного формування державницької ідеї та високих мо"
3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи ральних якостей, уповільненні розвитку системи украї"
юридичним особам з метою схилити цю особу до про" нського публічного управління;
типравного використання наданих їй службових повно"
— економічні, які полягають у відсутності прозорих
важень чи пов'язаних з ними можливостей [6].
економічних процесів (приватизація, продажі, ліцензу"
Як зазначає Божок Г.Д., корупція стала однією з го" вання, дозволи, ліміти, угоди тощо);
ловних загроз для розвитку багатьох країн, оскільки її
— правові, що виявляються у неповному визначенні
вплив заважає нормальному функціонуванню інститутів сутності суб'єктів корупційних діянь, формальному дек"
держави, поширюючись як на загально"соціальне, так і ларуванні доходів;
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Таблиця 1. Фактори виникнення корупції та їх вплив на економічну безпеку
Група факторів
Фундаментальні
Інституційні

№ з/п
1

Правові

2

Організаційноекономічні

3

Інформаційні

4

Соціальні

5

Культурно-історичні

Фактори
Неефективність економічнх інститутів та економічної політики; недосконалість системи
прийняття політичних рішень; нерозвиненість конкуренції; надмірне державне втручання в
економіку; монополізація окремих секторів економіки; контроль держави над ресурсною
базою; низький рівень розвитку громадського суспільства; неефективність судової системи
Недосконалість нормативно-законодавчої влади; часта зміна економічного законодавства;
невиконання норм міжнародного права; неадекватні заходи покарання за корупційну
діяльність; можливість впливу на прийняття судових рішень; наявність норм, що дозволяють
суб’єктивне трактування нормативних актів
Слабкість системи контролю за розподілом державних ресурсів, труднщі управління
територією, громіздкий службовий апарат; відносно низька заробітна плата; дискримінація у
доступі до інфраструктури; жорсткий торговельний протекціонізм; інші форми дискримінації
Непрозорість державного механізму; інформаційна асиметрія; відсутність реальної свободи
слова та преси; наявність офшорних зон; недостатність дослідження у сфері передумов та
наслідків корупції
«Кланові» структури; традиції непотизму; експлуатація «дружніх зв’язків»; традиція вручення
подарунків – хабарів; низький рівень освіти
Система норм службової поведінки, що склалась історично; масова культура, що формує
лояльне ставлення до корупці; особливості історичного розвитку; моральна деградація

Джерело: складено автором на основі [7, с. 140].

— організаційні, які полягають у можливості пра"
цевлаштування в органах влади осіб з бізнесових, чи
кримінальних кіл;
— соціально"психологічні, які означають лояльне
ставлення до фактів корупції, а також моральна дефор"
мація, корисливість, бідність, низькі заробітні плати
державних службовців.
За твердженням Карпінського І. Ю., поширення ко"
рупції в Україні пов'язано такими основними морально"
психологічними моментами [3]:

— втрата моральних засад свого колишнього ста"
тусу у членів суспільства, низька оцінка своєї ролі у ре"
гулюванні суспільних відносин, девальвація моральних
цінностей, деморалізація суспільства;
— соціально"економічна і політична нестабільність
суспільства породжує у громадян, у тому числі й у дер"
жавних службовців, дух невизначеності і невпевненості
у завтрашньому дні (синдром тимчасовості);
— послаблення імунітету суспільства до корупції та
антикорупційної мотивації суспільства;

Таблиця 2. Класифікація заходів із запобігання та протидії корупції в Україні
№
1

Класифікаційний
напрям
Адаптаційний

2

Забезпечення
прозорості та
гласності

3

Каральний

4

Організаційноуправлінський

5

Правовий

6

Превентивний

7

Соціальноекономічний

Заходи
Приведення структури державної служби України у відповідність з рекомендаціями та стандартами країнчленів ЄС
Забезпечення прозорості прийняття рішень за допомогою конкурсів, тендерів.
Створення прозорої системи найму та просування по службі державних службовців.
Визначення переліку інформації, яку органи державної влади зобов’язані зробити доступною з метою
розвитку громадянського суспільства та формування цивілізованого підприємницького середовища.
Розробка та впровадження диверсифікованої системи громадського контролю за діяльністю органів
державної влади.
Мінімізація контактів чиновників з громадянами за допомогою використання мережі Інтернет
Створення системи ефективної протидії корупції, за якої вчинення корупційних діянь тягне неминучу
відповідальність осіб, винних у їх вчиненні, з настанням негативних соціальних та службових наслідків
(втрати пенсійного забезпечення; обмеження кар’єрного зростання, зайняття політичною діяльністю)
Зменшення кількості «хабаромістких» функцій державної служби.
Чітке законодавче визначення процедур прийняття управлінських рішень. Оптимізація чисельності
державних структур з метою уникнення паралелізму в роботі, зменшення кількості контрольних та
наглядових інстанцій.
Удосконалення механізмів контролю за достовірністю декларування державними службовцями своїх
доходів та витрат; забезпечення реальних правових наслідків недостовірного декларування з урахуванням
розміру прихованих надходжень.
Формування єдиної міжвідомчої комп’ютерної інформаційної системи для обліку відомостей щодо фактів
корупції та корупційних діянь з правом доступу до неї усіх правоохоронних органів та Головдержслужби.
Закріплення обов’язку державного службовця звільнятися з посади в разі обрання у представницькі
органи.
Запровадження правового інституту ротації кадрів державної служби на окремих посадах.
Усунення функціональних конфліктів у діяльності органів виконавчої влади.
Використання в процесі застосування дозвільних процедур принципу «позитивного адміністративного
мовчання»
Уніфікація нормативно-правових актів у сфері державної служби України. Удосконалення правового
механізму проведення атестації державних службовців.
Розроблення та прийняття Адміністративно-процедурного кодексу України, в якому слід визначити
принципи раціоналізації адміністративних процедур
Запобігання соціальним передумовам корупції та усунення причин, що спричинюють вчинення
корупційних діянь
Створення системи суспільних відносин, за якої правомірна поведінка службовців публічної служби є
соціально престижною і вигідною. Забезпечення справедливої та адекватної оплати праці державних
службовців, завдяки чому можна було б уникнути негативних проявів протегування, клановості та
сімейності

Джерело: складено автором на основі [4].
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— невизнання значною частиною населення ко"
рупції соціальним злом, нерозуміння її суспільної небез"
печності для суспільства, держави, окремої особи;
— корінні зміни світогляду, ідеологічних орієнтацій
громадян нашої держави, які стосуються сфери публіч"
ної влади;
— професійною та моральною деформацією час"
тини керівників і посадових осіб, які займають відпові"
дальні посади, що виявляється у вчиненні або поблаж"
ливому ставленні до корупційних діянь, порушень служ"
бової етики;
— поширення корисливої спрямованості у діяль"
ності службовців публічної сфери, їх готовність до по"
рушення закону та норм моралі, а також зорієнтованість
значної частини населення на протиправне вирішення
життєвих питань.
У правовій державі корупція є одночасно і наслідком
і причиною: наслідком тих процесів, які відбуваються в
економіці, політиці, соціальному житті, і причиною
відповідних тенденцій, напряму їх розвитку, тому коруп"
ція буде існувати, до того часу, поки є держава і публіч"
на влада. Застосовуються різні підходи до система"
тизації чинників виникнення корупції. У дослідженнях
В. Полтеровича відображається шість чинників виник"
нення корупції (див. табл. 1) [5, с. 49].
Таким чином, чинники корупції постійно взаємо"
діють один з одним. Доцільність виокремлення соціаль"
них передумов корупції поруч з причинами виникнення
та умовами корупційних діянь зумовлена складністю та
багатосторонністю явища корупції. Варто зазначити, що
корупція є результатом соціальних процесів, що мають
певні закономірності. Тому лише глибинний аналіз цих
процесів дозволить виробити дієві заходи боротьби з
цим явищем.
Зупинимося також на заходах із запобігання та про"
тидії корупції. Серед них вважаємо за доцільне виокре"
мити адаптаційний, забезпечення прозорості та глас"
ності, каральний, організаційно"управлінський, право"
вий, превентивний та соціально"економічний.
Як видно з таблиці 2, значну кількість заходів щодо
подолання корупції в Україні об'єднує у своєму складі
організаційно"управлінський та правовий напрями.
Отже, організаційно"управлінські та правові заходи
складають основу боротьби з корупцією в Україні. Зав"
дяки вдалій та ефективній реалізації цих заходів ми змо"
жемо ефективно боротися з явищем корупції в Україні.
При цьому варто зазначити, що політика боротьби
з корупцією повинна реалізовуватися на основі таких
принципів:
— об'єктивності, що передбачає врахування попе"
реднього досвіду та інформації;
— цілепокладання, яке передбачає чітке формуван"
ня конкретних стратегічних цілей та мети досягнення
результату;
— результативності, що передбачає спрямування
повної сукупності заходів, які були внесені до стратегії
боротьби з корупцією в Україні на отримання кінцево"
го результату, а саме подолання корупції;
— ефективності, що передбачає визначення ефек"
тивності реалізації заходів щодо боротьби з корупцією,
шляхом співвідношення потрачених сил на їх реаліза"
цію та отриманих результатів;
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— пріоритетності, що передбачає включення до чис"
ла основних напрямків боротьби з корупцією важливих
завдань, реалізація яких дозволить досягти бажаних
результатів;
— компетентності, що означає залучення до про"
цесу боротьби з корупцією широкого кола експертів,
що володіють знаннями у сіх сферах соціально"еконо"
мічного життя країни;
— спадкоємності, що передбачає залучення до про"
цесу розробки та реалізації політики боротьби з коруп"
цією широкого кола представників усіх зацікавлених
сторін з метою забезпечення спадковості щодо реалі"
зації розробленої політики;
— альтернативності, що передбачає розробку па"
ралельних альтернативних планів реалізації політики бо"
ротьби з корупцією;
— прозорості, що передбачає відкритість та про"
зорість дій всіх суб'єктів під час реалізації політики бо"
ротьби з корупцією;
— ситуаційності, що передбачає виявлення, оцінку,
врахування впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, а
також сценаріїв дій, у результаті виникнення можливих
варіантів розвитку залежно від їх комбінації.
Молоде громадянське суспільство в Україні, яке
знаходиться в стадії активного розвитку повинне спри"
яти інституціям по боротьбі з корупцією і активно вклю"
чатися у спільну роботу.
Також надзвичайно важливими елементами систе"
ми боротьби з корупцією в Україні мають бути:
— розробка та прийняття чіткого і зрозумілого ко"
дексу поведінки публічного посадовця, що буде за"
кріплювати конкретні принципи його поведінки;
— створення конкретного переліку інтересів пу"
блічних посадовців, згідно яких покласти на вчинення
таких діянь відповідальність;
— включення до реєстру відомостей про майно та
доходи публічних осіб інформацію про виключно всі їх
інтереси, в тому числі — політичні, наукові та благодійні,
які реалізовуються на платній чи безоплатній основі;
— постійне проведення превентивних заходів у від"
повідній сфері.
Отже, ефективна політика боротьби з корупцією в
Україні повинна базуватися на злагоджених діях дер"
жавних органів та суспільства, що сприятиме викоре"
ненню даного явища у нашій державі та наблизить нас
до демократичних цінностей та європейського співто"
вариства.

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
До питань боротьби з корупцією останнім часом у
нашій державі звертаються не тільки силові структури
та державні органи, а й громадські діячі, науковці та
світова спільнота. Корупція формує ряд чинників, що
перешкоджають розвитку України і, насамперед, шко"
дить економічній безпеці та міжнародним зв'язкам,
особливо з європейськими країнами. Крім того, вона
чинить загрозу правам та свободам українських гро"
мадян та верховенству права. Серед причин виникнен"
ня корупції політичні, економічні, правові, органі"
заційні та соціально"психологічні. Чинники корупції
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постійно взаємодіють один з одним. Доцільність ви"
окремлення соціальних передумов корупції поруч з
причинами виникнення та умовами корупційних діянь
зумовлена складністю та багатосторонністю явища
корупції. Варто зазначити, що корупція є результатом
соціальних процесів, що мають певні закономірності.
Тому лише глибинний аналіз цих процесів дозволить
виробити дієві заходи боротьби з цим явищем. Серед
основних заходів боротьби з корупцією адаптаційний,
забезпечення прозорості та гласності, каральний,
організаційно"управлінський, правовий, превентивний
та соціально"економічний. Значну кількість заходів
щодо подолання корупції в Україні об'єднує у своєму
складі організаційно"управлінський та правовий напря"
ми. Ефективна політика боротьби з корупцією в Україні
повинна базуватися на злагоджених діях державних
органів та суспільства, що сприятиме викорененню
даного явища у нашій державі та наблизить нас до де"
мократичних цінностей та європейського співтовари"
ства.
Перспективами подальших розвідок у даному на"
прямку буде напрацювання конкретних програм по за"
хисту економіки від корупційних ризиків.
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THE CURRENT CONDITION AND PERSPECTIVE TENDENCIES OF OPTIMIZATION OF THE
STATE FINANCIAL SUPPORT OF THE FUNCTIONING OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE
У статті здійснено дослідження сучасного стану та перспективних тенденцій оптимізації дер
жавного фінансового забезпечення функціонування Збройних Сил України. Проведено оцінку
ретроспективної динаміки зміни обсягів витрат на утримання української армії. Відзначено,
що військові витрати України склали у 2015 році 45,3 млрд грн, що в чотири рази більше, ніж у
попередньому 2014 році і продовжують збільшуватися. Побудовано середньостроковий про
гноз перспективних обсягів витрат на забезпечення функціонування Збройних Сил України.
Отриманий прогноз продемонстрував перспективне стійке збільшення військовий витрат
України. Виокремлено проблеми, що перешкоджають оптимізації бюджетних витрат на забез
печення потреб української армії. Серед ключових проблем у цьому контексті виділено трива
лу економічну та політичну кризу, а також наявність великої кількості корупційних проявів.
The current condition and perspective tendencies of optimizing of the state financial support for
the functioning of the Armed Forces of Ukraine are analyzed in the article. The estimation of the
retrospective dynamics of changes in the cost of maintaining the Ukrainian Army is made. It is noted
that Ukraine's military expenses amounted up to UAH 45.3 billion in 2015, which is four times more
than in the previous 2014 and continues to increase. The mediumterm forecast of perspective
volumes of expenses for ensuring the functioning of the Armed Forces of Ukraine is constructed.
The obtained forecast proved the promising sustainable increase in Ukraine's military expenses.
The problems hindering the optimization of budget expenses for the needs of the Ukrainian army are
identified. The longterm economic and political crisis and the large number of corruption
manifestations are allocated in this context.
Ключові слова: оптимізація, державне фінансове забезпечення, тенденції, обсяг військових витрат.
Key words: optimization, state financial support, trends, amount of military expenditures.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність подолання військово"політичного
конфлікту на Сході України викликає активізацію
відповідне збільшення чисельності української армії.
Це, у свою чергу, спричиняє суттєві витрати держав"
ного бюджету на утримання Збройних Сил України.
Однак власних фінансових ресурсів держави недо"
статньо для вирішення зазначеного питання. Крім
того, зарубіжні країни не мають можливості повністю
забезпечити потреби української армії. Усе вищезаз"
начене підтверджує актуальність обраної теми до"
слідження.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми оптимізації функціонування Збройних Сил
України досліджувалися провідними вченими України,
зокрема, такими, як: В. Рябошапко [2], М. Сунгуровський
[3] та ін. Однак проблеми фінансового забезпечення ук"
раїнської армії залишаються недостатньо висвітленими.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є дослідження сучасного стану та пер"
спективних тенденцій оптимізації державного фінансового
забезпечення функціонування Збройних Сил України.
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Таблиця 1. Обсяги військових витрат в Україні
протягом 2014—2016 років

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У грудні 2016 року українську армію можна було
вважати однією з найсильніших в Європі. Фактично за
Рік
Бюджет, млрд грн
кілька місяців Україні вдалося створити боєздатні
2014
11,3
збройні сили, яки мали можливість ефективно діяти в
2015
45,3
2016
46,3
умовах гібридної війни. Протягом минулих трьох років
збройні сили України суттєво змінилися. В
українській армії було здійснено низку
трансформацій. Як результат, армія Украї"
ни збільшила свою чисельність майже вдвічі
в порівняно з початком 2014 року. Не маючи
бойового досвіду (за винятком участі в ми"
ротворчих операціях), Збройні Сили Украї"
ни почали приймати участь в масштабних
бойових діях з багатокілометрової лінією
фронту.
Роки збройного протистояння у східній
частині країни продемонстрували можливості
української армії, виявивши її сильні та слабкі
сторони. Безумовним досягненням армії Ук"
раїни є те, що вона змогла зберегти себе в
якості повноцінної військової організації про"
тягом останньої чверті століття [1; 3].
Після розпаду СРСР в розпорядженні
Рис. 1. Динаміка зміни обсягів витрат на утримання армії України опинилися одні з найпотужніших
України протягом 2014—2016 років
збройних сил в регіоні. Чисельність ко"
лишніх радянських частин на території Ук"
Для досягнення поставленої мети в роботі необхід" раїни оцінювалася до 1991 року у 600 тисяч осіб. Дивізії
но вирішити такі завдання:
були укомплектовані сучасною бойовою технікою й ар"
— оцінка ретроспективної динаміки зміни обсягів тилерією. У розпорядженні України були значні сили
витрат на утримання української армії;
військово"повітряних сил і військово"морських сил
— побудова середньострокового прогнозу перспек" СРСР, а також ядерний арсенал. Однак до початку 2014
тивних обсягів витрат на забезпечення функціонування року армія України налічувала всього 150 тисяч осіб.
Збройних Сил України;
Зброя і техніка були представлені переважно радянсь"
— виокремлення проблем, що перешкоджають кими зразками і вимагали модернізації. Наліт кращих
оптимізації бюджетних витрат на забезпечення потреб льотчиків військово"повітряних сил України не переви"
української армії.
щував 50 годин на рік. З тридцяти військових вузів збе"
Таблиця 2. Обсяги перспективних військових реглося лише п'ять [2; 4].
У 2013 році в країні булу скасовано загальну військо"
витрат в Україні протягом 2014—2016 років
ву повинність, і збройні сили перейшли на контрактну ос"
Рік
Бюджет, млрд грн
нову. Різке скорочення Збройних Сил України протягом
2017
69,3
1991—2013 років є цілком обгрунтованим. Не було мож"
2018
86,8
ливості утримання українським бюджетом півмільйонної
2019
104,3
армії без явної на те необхідності. Джерела
військових загроз були відсутні. Позаблоковий
статус України гарантував їй стабільні місце та
роль в міжнародній системі безпеки. Проте
після подій 2013—2014 років ситуація суттєво
змінилася. Рішення застосувати збройні сили в
конфлікті на сході України зажадало радикаль"
ної зміни військової політики. Відповідно,
збільшився військовий бюджет. Так, військові
витрати України склали у 2015 році 45,3 млрд
грн, що в чотири рази більше, ніж у попереднь"
ому 2014 році. З 2016 року ця сума збільшила"
ся ще на 1 млрд грн (табл. 1 та рис. 1).
Так, якщо побудувати середньостроковий
прогноз подальшої зміни обсягів військових
витрат України за допомогою кореляційно"
Рис. 2. Динаміка зміни обсягів витрат на утримання регресійного аналізу на основі ретроспектив"
армії України протягом 2014—2019 років
них статистичних даних, можна отримати ди"
(з урахуванням прогнозних даних)
наміку, наведену у таблиці 2 та на рисунку 2.
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При цьому розраховані за допомогою методу най"
менших квадратів параметри моделі дозволили отрима"
ти таку залежність:
(1),
y = 17,5 × x − 35228,2
Ступінь достовірності й адекватності отриманої мо"
делі підтверджується розрахованим значенням коефі"
цієнту детермінації — 0,77.
Стійке збільшення обсягів витрат на утримання армії
України обумовлено відповідним збільшенням чисель"
ності української армії в терміновому порядку. Так, у
2016 році вона склала 250 тисяч осіб. Загальна військо"
ва повинність була відновлена. Протягом шести хвиль
мобілізації протягом 2014—2015 років на військову
службу було призвано 210 тисяч осіб, що виявилося
значно нижчим за очікувану кількість.
У ході військових дій в східній частині українська
армія фактично отримала свій перший повноцінний
бойовий досвід. Зокрема втрати української армії у "Іло"
вайському котлі" сягнули тисячі осіб. Проте вже в ході
боїв навколо "Дебальцевського котла" українські час"
тини змогли уникнути повного розгрому і вивести знач"
ну частину військ з оточення.
Нині на Донбасі встановилася стратегічна рівнова"
га. Українська армія виглядає сильніше, проте ескала"
ція конфлікту продовжується. Відповідно, обсяг фінан"
сових ресурсів на утримання та модернізацію збройних
сил продовжує збільшуватись. Значну допомогу надає
США та інші країни НАТО. Так, Україна отримала з Ве"
ликобританії 55 бронеавтомобілів Saxon, з США —
30 автомобілів Humvee і 22 радіолокаційні станції
військового призначення. Крім того, США анонсували
виділення 500 млн дол. для реформування українсько"
го військово"морського флоту.
На цей час метою військового будівництва України
є модернізація власних збройних сил до нормативів
НАТО до 2020 року. Передбачається створення Сил
спеціальних операцій — окремих підрозділів, на які буде
покладено широкий перелік завдань в межах "гібрид"
ної війни". Однак структура нових підрозділів і їх місце
в самих збройних силах України на сучасному етапі ще
не є визначеними. При цьому модернізація українських
збройних сил стикається з безліччю складних проблем.
Як і раніше не затверджена програма озброєнь і про"
грама розвитку Збройних Сил Україні — основні доку"
менти, які повинні визначити майбутній вигляд українсь"
ких збройних сил. Величезні за масштабами України об"
сяги фінансових ресурсів, які виділяються на утримання
армії, часто не доходять до одержувачів через корупцію.
Триваючий економічний спад скорочує реальні можли"
вості переозброєння українських збройних сил. Зарубі"
жна допомога не в змозі повністю покрити потреби
Збройних Сил України. Тривала українська криза посту"
пово перестає викликати активізацію зарубіжних країн
щодо надання допомоги у контексті здійснення масштаб"
ного переозброєння Збройних Сил України.
На сьогоднішній день Збройні Сили України здатні
виконувати своє основне завдання щодо блокади не"
визнаних республік в режимі уповільнених бойових
зіткнень на окремих ділянках фронту.
Фактично ключовою перешкодою модернізації
Збройних Сил України є не конфлікт на сході країни
(який, навпаки, дає імпульс до реформування сектору
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оборони), а глибока економічна і політична криза ук"
раїнської держави. В умовах нестабільної політичної
системи великий військовий бюджет викликаю велику
кількість корупційних проявів. Самі питання військово"
го розвитку не являють собою продуману стратегією
безпеки країни. Відповідно, Збройні Сили України по"
требують розробки та впровадження дієвих механізмів
оптимізації бюджетних витрат на їх утримання.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Таким чином, у результаті виконання даного до"
слідження було отримано такі висновки.
1. Оцінка ретроспективної динаміки зміни обсягів
витрат на утримання української армії дозволила відзна"
чити, що військові витрати України склали у 2015 році
45,3 млрд грн, що в чотири рази більше, ніж у поперед"
ньому 2014 році і продовжують збільшуватися.
2. Побудовано середньостроковий прогноз перспек"
тивних обсягів витрат на забезпечення функціонування
Збройних Сил України. Отриманий прогноз продемон"
стрував перспективне стійке збільшення військовий ви"
трат України.
3. Виокремлено проблеми, що перешкоджають оп"
тимізації бюджетних витрат на забезпечення потреб
української армії. Серед ключових проблем у цьому
контексті виділено тривалу економічну та політичну кри"
зу, а також наявність великої кількості корупційних про"
явів.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОДНЕ ІЗ ПРІОРИТЕТНИХ
ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВИ
The article determines that the provision of fire safety as a direction of ensuring the national security in
Ukraine is one of the most important and priority tasks of the state in protecting people lives, national
wealth and the environment. Given the urgency of the issues of ensuring fire safety and the growth of
modern challenges and threats, in Ukraine central and local executive authorities and selfgovernment
within their competence should persistently and purposefully organize on a regular basis the development
and the introduction of effective organizational and scientific and technical measures addressing the
reliable prevention of fires and their suppression, and ensuring the necessary level of fire safety of
settlements and objects.
Fire safety management as a kind of public administration has its own characteristics, which are caused
by a specific object and subject in this sphere. The basis of the subjective structure is the forces and
means of the system of fire protection, which carry out tasks for the prevention and extinguishing of fires,
the salvation of people, property, etc. The specific object of management is, on the one hand, the life and
health of people, their rights and freedoms, material and spiritual values, the normal activities of state
institutions, on the other — the physical and legal persons who are obliged to adhere to the rules of fire
safety, as well as subordinate units in relation to governing bodies.
Thus, public fire safety management is a complex multidimensional and multidimensional process and
depends on a clear regulatory definition of the powers of general and special actors that implement it.
The conclusions made in the article can be used during theoretical substantiation and practical
development to improve the efficiency of public administration in the field of fire safety.
У статті визначено, що забезпечення пожежної безпеки як напрям забезпечення національної
безпеки України є одним із найважливіших та пріоритетних завдань держави щодо охорони та захи
сту життя людей, національного багатства та довкілля. Враховуючи актуальність проблематики за
безпечення пожежної безпеки та зростання сучасних викликів і загроз, в Україні центральні та місцеві
органи виконавчої влади та самоврядування в межах своєї компетенції повинні наполегливо та цілес
прямовано на постійній основі організовувати розроблення та впровадження в регіонах і відповід
них галузях ефективних організаційних і науковотехнічних адресних заходів щодо надійного запо
бігання пожежам та їх гасіння, забезпечення потрібного рівня пожежної безпеки населених пунктів
і об'єктів.
Управління пожежною безпекою як різновид державного управління має свої особливості, які
обумовлені специфічним об'єктом та суб'єктом у цій сфері. Основу суб'єктного складу становлять
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сили й засоби системи протипожежного захисту, які виконують завдання з профілактики і гасіння
пожеж, рятування людей, майна тощо. Специфічним об'єктом управління є, з одного боку, життя і
здоров'я людей, їх права і свободи, матеріальні і духовні цінності, нормальна діяльність державних
інституцій, з іншого — фізичні та юридичні особи, які зобов'язані дотримуватись правил пожежної
безпеки, а також підлеглі підрозділи стосовно керівних органів.
Таким чином, державне управління пожежною безпекою є складним багатоаспектним та бага
топлановим процесом та залежить від чіткого нормативного визначення повноважень загальних та
спеціальних суб'єктів, які його здійснюють. Зроблені у статті висновки можуть бути використані
під час теоретичного обгрунтування та практичної розробки підвищення ефективності державного
управління у сфері пожежної безпеки.

Key words: fire, fire safety, state administration of fire safety, State Emergency Response service of Ukraine,
emergency situations, priority trends and measures of fire safety, management decision.
Ключові слова: пожежа, пожежна безпека, державне управління пожежною безпекою, Державна служ
ба України з надзвичайних ситуацій, надзвичайні ситуації, пріоритетні напрями та заходи пожежної без
пеки, управлінське рішення.

INTRODUCTION
The safety of life and health are recognized as the
highest social value in Ukraine according to Article 3 of
the Ukraine Constitution. For the safety of life and health
drawn attention in Sustainable Development Strategy
"Ukraine — 2020", which was approved by the Decree of
the President of Ukraine from 12.01.2015 №5 / 2015 [1].
Directions security specified in the strategy is one of the
most important public policy.
The question of human security is very important. This
is because that the world is in a difficult situation of the
peace process, and the world is not a safe. The problem of
the threat of fire is quite deep and important, but fire safety
is always one of the components of government activities
relating to the protection of life and health. Whereas, the
calls are growing in the Ukraine, increased threat of fire,
the local authorities should carefully and deliberately
organize and develop measures on prevention, firefighting,
and of course, provide the proper level of security in towns.
Fire safety constantly discussed in the National Report
on the State of Techno and Natural Safety in Ukraine, which
states that for a while in our country the safety of human life
is at an appropriate level, although there are some problems
that arise from difficult socio"economic situation in Ukraine,
preventive work, lack of involvement of local authorities and
NGOs. This situation requires some special measures within
the state policy in the flow mechanism to ensure significant
improvement of fire safety. Currently the State Emergency
Service of Ukraine is the central authority, which creates and
implements government policy on fire safety and manages
the unified state system of civil protection.
An important issue for SESU today is monitoring and
assessment, fire safety during ATO in eastern Ukraine.
Under such circumstances, there are many risks of certain
emergencies and fires. There is no single coherent system
of governance mechanism for fire safety.

FORMULATION OF THE PROBLEM
Analyzing the state management in the sphere of fire
safety, we conclude that without interfering with the
existence of many different studies that highlight the
problems of different parts of the fire safety and public
management, need to look for new approaches and
technologies regarding the future development of state
management in the sphere of fire safety.
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The management of fire safety industry is a very
important and significant, the content of which is scientific
and theoretical interpretation methods to implement state
management system of fire safety in Ukraine, aimed at
improving and creating and implementing effective public
policy in this area.
But this problem is controversy, the content of which is
that on the one hand — is the emergence of new threats in
the field of fire safety, which require the development of public
administration, on the other hand the development of public
administration was hampered by the introduction of an
effective scientific and theoretical platform on the existence
and development of public administration in this sector.
Problems of implementation of fire safety governance
are not new to science. Still, at present there is no uniform
conceptual apparatus. Many scientists worked on the
question: what is the state fire safety management and
how it should be? Their research work and help us to make
the following conclusions: the content of the term
"governance Fire" combines the following concepts: "fire
safety" and "governance". The researchers determined that
the fire safety — is direction of national security, which
combines regulations of public relations; it is estimated
the risk of fires and the state to protect them; the impact
of certain factors of fire; objects of protection. However,
developments remain unclear and require explanation
development declaration meaning of "fire safety" and that
the explanation of this concept is often the same.

PRESENTMENT OF PRINCIPAL MATTERS
As Ukrainian science is a lot of understanding of what
"governance fire safety." Our researchers give the following
interpretation: regulation, organizing, coordinating and
practical activities of the executive power, which affects
the social livelihoods of people in order to ensure the safety
of citizens, society and for the creation of wealth and the
rights and freedoms [2]. This type of governance that covers
various aspects of life as well as an important component
of human safety of others, national heritage and the
environment. This is a type of government that covers many
areas of our lives, this is a mandatory component of
government activities for the preservation of human life,
which includes a set of social relations, which have a
statutory basis. In general, it linked the activities of all
government regulation of the organization and coordination
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of the impact on the system of fire safety. The main activities
are: line fire prevention, fire response and improve the
activities of all SESU departments, fire protection.
Important in preventing fires is to develop scientific and
methodological principles of risk management in fires and
creating a legal framework to ensure and control activities,
bringing the fire of objects and settlements.
Operational direction considering the reaction to fire
and specifies measures such as the introduction of new
technology fires detection, notification and public fire
protection units, production of fire extinguishing agents to
the extent necessary for fire suppression. Timely supply of
water to extinguish the fire hydrants, reservoirs and other
buildings. All this must be done in a relatively short period
of time and fire prevention units must arrive to the fire as
soon as possible. In place of the fire is examined emer"
gencies, providing the opportunity to identify and bring to
justice those who caused the fire, made rapid response and
deployment of the forces involved in the works. They help
the public, providing emergency medical assistance.
Organizations trend concerns the improvement of
units State Emergency Service of Ukraine. This should
improve the education system and train specialists in the
management. Establish international cooperation with
Ukraine on regulation of the security to know the laws
applicable legislation, clearly differentiate all the powers
of government, the Supreme Council, the Cabinet, local
authorities SESU other institutions and organizations:
— adaptation of best international and domestic
experience in this field;
— increase budget funding and active involvement of
extra"budgetary funds for technical and technological
modernization of material and technical base and material
incentives for personnel;
— monitoring the practical reality of practicing plans
during command post exercises;
— check the alertness of basic and special equipment
as well as avariyno" and fire"rescue equipment;
— comprehensive control and unscheduled inspec"
tions of executive authorities on the state of implemen"
tation of the state policy in the field of civil protection of
population and territories from fires;
— practical deployment and training of personnel
moving regional points of life support.
Based on the study of the essential characteristics of a
used conceptual apparatus had the further development of
the concept of "fire securety", which is a state of security
businesses and the environment from the threat of existing
and development of fires and "fire securety management"
as activities of public authorities to develop, implement and
improve the regulatory impact of natural and man"made
threats to prevent and / or reduce the negative effects of
fires. For positive regulatory influence of the state in this
area need to implement a set of measures on such priorities
as: fire prevention, response, improvement of units State
Emergency Service of Ukraine, public and professional fire
protection. Further scientific research should focus on the
development of theoretical and practical recommendations
aimed at preventing fires and proper response if they occur.
In the field of fire safety providing fire safety — is
one of the important functions of the state, safety of
human life, the environment. Every year, humanity suffers

losses in the event of fire, so the issue of improved
governance is very important, but the management of fire
safety — a kind of governance and it has the features that
are associated with specific work in this area. An important
role in fire protection force played the subjects, dealing
with the prevention and suppression of fires, rescue people
and property. Especially from management is the life and
health of people, protection of their rights and freedoms,
on the other hand all those who must observe and fulfill
certain rules when it fires senior and subordinated units.
Improving governance in the field of fire safety
depends on the proper definition of the powers of subjects
who perform it, that those who run in the field of fire safety.
They can be divided into two groups:
1) organs of general competence, they have the right
to make regulations in this area, koordenuvaty authority
to implement state policy on internal security;
2) special, they are engaged in prevention and firefighting.
This includes executive body which conducts state supervision
in the field of civil defense and technological safety.
Special powers have subjects of general competence in
the field of fire safety: it is the Parliament of Ukraine,
President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine,
ministries and other authorities. Parliament of Ukraine in the
field of fire safety creates basic principles of state policy
regarding fire safety, ensures the functioning of entities
identifies the main challenges, the benefits of establishing
rules and funding in this area. Powers of the Verkhovna Rada
of Ukraine enshrined in Art. 85 of the Constitution of Ukraine.
Parliament makes the laws, regulations, legislation on
fire safety; Ukraine approves the state budget, which
provides for the costs of fire security; defines the
principles of internal policy on fire safety. Thus, the main
form of management of fire safety sets the Verkhovna
Rada of Ukraine. It is a constituent and monitoring acti"
vities, subject to certain rules, in particular pieces of
legislation on fire safety, which defines legal status of a
state inspection. Any industry activities of various entities
for fire safety may be subject to control and supervision
of the Supreme Council.
The powers of the President of Ukraine enshrined in Article
106 of the Constitution of Ukraine. After analyzing the above
article should describe the powers that the president has, as a
subject of management state fire safety and homeland security.
These powers include: national security, an appeal to the people
and Parliament about the internal situation in Ukraine,
information security of life and implementing public policy
leadership in national security decision"making on the state of
emergency, signing decrees and orders of on fire safety. The
peculiarity of the President of Ukraine lies in the exercise of
general management in this area.
Powers of the Cabinet of Ministers: to ensure the
implementation of domestic policy; compliance with laws
of Ukraine, acts of the President of Ukraine on fire safety
that are recorded in the Constitution of Ukraine; the rights
and freedoms of citizens of Ukraine, in particular the right
to protect their lives from fires and their consequences;
providing fire during the policy development exercise
programs nationwide fire safety; presentation of draft
State Budget of Ukraine which provided for expenditure
on fire safety; direction and kordynatsiya of ministries;
identify the general principles of public fire protection; The
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definition of when examination of projects related to fire
safety; identify objects ministries and other executive
bodies on which units provide fire protection; approval of
documents on the activities of fire protection units.
Local authorities also have certain responsibilities. They
develop and implement local actions to prevent fires, ensure
fire safety in settlements, organize training sessions in
compliance with fire safety; may make additional payments
contingent Cabinet of Ministers of Ukraine, control of the
State Inspectorate of technological security.
If there are certain violations in the field of fire safety,
for which the administrative, or criminal liability of, these
disorders can consider courts.
An analysis of international experience, the issue of
fire safety in modern conditions become relevance and
significance. This is because in today's society are taking
priority issues related to overcoming the various crises
and phenomena caused by the rapid development of human
civilization. Scientific and technological progress can
contribute not only to increase productivity and improve
working conditions of human growth material prosperity
and intellectual potential of society. It increases the risk
of accidents and hazards in large technical systems, which
are usually accompanied by the emergence of different
scales fires. Man and society in general for a long time are
in a global conflict with nature. And this conflict,
unfortunately, due to human activities is endless and
continues to evolve in the direction of grinding [3].
At present similar crisis has reached such proportions
that in the short term, a number of professional performance
and forecasts of Western experts, Ukraine's economy will
be unable to even popovnyaty losses from fires caused by
negative processes in natural and technological fields. These
circumstances aggravate the critical situation in the south"
eastern region of the country due to the duration of military
operations to protect our state when, after artillery or
missile and artillery attacks occurred and continue to occur
fires in residential areas and enterprises as consequences
hit them shells and missiles.
In such difficult circumstances harmonious, stable and
safe development of Ukrainian society is practically
difficult without purposeful improving efficiency and
predictive, preventive and of preventive measures to
reduce the threat, scale and adverse social and economic
consequences of emergency situations involving fire. As
external purposes should be considered administrative
efficiency effects on fire safety in Ukraine at the legislative
and executive levels and ensure their adequate inquiries
objects managed within this area. Implementation of
internal application component involves improving the
state of the state management system for fire safety.
If we return to the structure of government fire safety,
it is easy to imagine that the objects of management
actions from the perspective of fire safety are:
— regulatory fire safety;
— system of training specialists in "fire safety";
— system training on fire safety;
— production system and maintenance of fire
equipment and equipment;
— provision of public services for fire safety;
— fire safety systems in office buildings of state
authorities and life like.
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As indicated above, the issue of fire safety in view global
statistics in modern conditions are particularly important.
It is caused by the fact that the consequences of the fires
can reach the scale of a national disaster. In this connection,
fire safety, agreeing with a certain idea of leading
professionals need to consider some important component
of the national security of Ukraine. Fire is considered a
disaster and is always accompanied by the destruction of
property, creates a great threat to life and health of people
and the environment. The problem of fires is global in scope
and in the context of globalization and growth risks have
not only national but also international interests. The larger
and faster growing world society, science and technology,
more dynamic than the growth rate of the industry, the
urgent issues presented and provide the required level of
fire safety. Not an exception in this case and our country,
although the population of Ukraine, unfortunately,
According to annual statistics each year is declining.
According to official statistics, in Ukraine there every
year more than 41 thousand fires. Every day in the country
on average there is about 100 fires, and sometimes more,
because of which killed ten and injured five people get, the
fire destroyed 40 houses and 12 vehicles. The vast majority
of forest fires and artificial falls on suburban areas [4]. It
should be emphasized that the fire is considered one of the
famous and highly dangerous elements of the world if it
comes out of control. As the realities of providing fireproof
living conditions of citizens and society remains unpaid to
the priorities of the national interests of our country. We
should note that even the main directions of the state policy
on national security no side not really hurt the issue of fire
safety. As the result of this situation, fire safety is perceived
by the majority of Ukrainian society only at the domestic
level as prevention and firefighting and fire safety as the
most important component of national security, has been
neglected by state institutions. It is not a deep understanding
of the importance of fire safety as a priority component of
national security is conditioned by the fact that losses
arising as a consequence of fires is not always calculated
correctly. If you count all the costs and damages as a result
can be obtained huge numbers that will exceed many times
those which the official announcement after every fire.
To remedy the situation, offered to return to the issue
of renovation of the Law of Ukraine "On Fire Safety" taking
into account the global and European experience, and
takozhvnesty the Law of Ukraine "On National Security of
Ukraine" amendments concerning fire safety as a separate
component of national security, namely the provisions of
Article 7. "Threats to national interests and national
security of Ukraine." To ensure a high degree of efficiency
of public administration fire safety it should be in
accordance with the requirements imposed on him,
developed on the basis of its inherent specific laws and
modern world trends. This, in turn, requires a criteria for
evaluating the effectiveness of public administration
mechanisms Pojejena area of security and control
functions for implementing building information feedback.
By understanding the concept of "governance fire safety"
must also add capacity management, officials, other parts
of the public administration system for fire safety
efficiently perform functions of leadership and
management. This requires the need for forming a set of
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requirements to the quality leaders (managers) in public
fire safety management [3].
An important aspect of improving governance
arrangements for fire safety is a systematic approach for the
purpose of linking together a set of measures to prevent,
identify and eliminate or mitigate hazards in fire safety and
the consequences of emergency situations involving fires,
regardless of their causes. However, the development and
practical application of this approach does not mean a
simultaneous and fully eliminate or mitigate all hazards, that
is not possible, given the limitations of human knowledge,
technology, and most importantly — time and resources.
Given these constraints implies the need for ranking hazards
aggregate allocation priority threats in the field of fire safety.
Research and theoretical principles of governance
mechanisms for fire safety [3] effectively address this
challenge may be based on the concept of acceptable risk.
The essence of the concept is found in the definition of
acceptable risk as a compromise, often forced between
the three parties. First, government agencies authorized
to make decisions on fire safety. Secondly, the population,
which otherwise often assesses the extent and seriousness
of the risk occurring or existing in certain regions and
areas, and therefore are not always satisfied with the
actions of these public bodies. In the third, business
entities and corporations, objects or activities of which
are potential or real threat to the state of fire safety and
which typically have significant opportunities to lobby their
interests in legislative and executive branches.
Along with the legal, administrative and theoretical and
methodological tools improve state management in the sphere
of fire safety in Ukraine are very important to acquire relevant
economic mechanisms. The importance of economic
mechanisms in solving the problems of fire safety appears
not only to correctly calculate or predict losses from fires.
More importantly, in our opinion, is putting in place effective
mechanisms to encourage practice on prevention and the
prevention of disasters related to fires and attracting the
necessary investment. Improvement approach to governance
in the field of fire safety in the new conditions of market
economy and transfer a significant number of assets in the
ownership of non"state actors should be, in our opinion, in
the following areas: the introduction of economic instruments
that promote the implementation of protective measures,
increased responsibility and commitment of managers
potentially hazardous objects to reduce the risks of disasters
associated with the occurrence of fires; Development of the
tax benefits, preferential bank loans, public investment and
severe sanctions for enterprises (institutions, organizations)
that violate fire safety; development of compensation
mechanisms population loss from the fires of funds that are
specifically created and by insurance. The state must always
act as a reliable guarantor of liability compulsory
organizations operating hazardous facilities, establish
criteria for determining the amount of financial security of
civil liability for damage caused as a result of an emergency
related to the risk of fire; implementation of scientifically
based approaches for assessing damage from fires involving
independent expert organizations; development of the legal
framework for the implementation of oversight functions and
ensure the personal responsibility of heads of enterprises
(institutions, organizations) and executive authorities in the

field of fire safety. Today, the operational rescue civil
protection raises many new challenges: in addition to rescue
and emergency response (ES) of various kinds, it also
measures improvement engineering defensive lines;
conducting rescue operations to restore life support systems
and infrastructure; work with humanitarian demining areas,
water facilities and water areas in the territories liberated
from terrorists; providing qualified emergency psychological
care as the population that is in the area of ATO and settlers.
In such conditions of rescue units there is an actual problem
of developing new approaches to management decisions at
complex emergencies of the factors that have a special nature
and high risks. Under a management decision to understand
the process of development and selection. Management
decisions are the result of the election regulator of action
aimed at solving specific problems of management. The main
purpose is to provide management solutions coordinating
influence on facility management to achieve its goals. To form
management solutions in the field of fire safety in Ukraine
should have the theoretical platform that will provide the
required consideration of objective laws of governance,
specific areas of fire safety:
— the dependence of organizational forms and
methods of governance structure of public bodies
responsible for the implementation of state policy in the
sphere of fire safety, the current state of logistics in the
field of fire safety, social and economic relations in society
and conditions implementation management;
— unity of organizational and methodological bases
at all levels of government fire safety;
— preserve proportionality and the optimum ratio of
structural elements of public administration area of fire
safety;
— compatibility of technical equipment and systems
used for the operation of public administration area of fire
safety at all levels;
— unity and subordination performance criteria used
in governance area of fire safety;
— matching the right time to meet the challenges of
public administration fire safety time that is available or
installed;
— dependence on the effectiveness challenges of
public fire safety management on the volume, objectivity
and timeliness of information used [5].
Improving the structure model of governance for fire
safety in the administration of public bodies, using
appropriate mechanisms are made and implemented
management decisions to achieve the selected (set)
purposes in the field of fire safety. Evaluation of the
objectives should be carried out by comparing the standard
(set) value of performance values obtained as a result of a
number of tasks specified (set) by government in the field
of fire safety. The presence of differences in the result of
comparisons can be evidence of the potential problem
(crisis) situation in the field of fire safety in connection
with the failure to achieve the goals. In the process of public
administration and the general state fire safety vpayut
appropriately changing external conditions (socio"
economic status, technological development, legal
framework, etc.) and internal (staff, logistics, etc.)
environments. An important condition for preserving the
integrity of public administration government fire safety
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is a must maintain backward and forward linkages of
information elements. Violation of information
communication elements can lead to self"extinction
process and, consequently, the loss of significant physical
connections, and even to the collapse of the government
structure model. Analysis of emergency situations and
making operational decisions complicated the assessment
of the main factors and the effectiveness of management
decisions. The governing bodies usually have to operate
in conditions of acute shortage of time, limited quantity
and reliability of the information. As a result, this leads to
making irrational and even erroneous decision, and hence
to large losses. Therefore, improvement of management
systems focused on prediction and prevention of
emergency situations and protection of population and
territories is of particular relevance. In the normal course
of events the relative importance of this danger increases.
Therefore, general management and control system should
be established for the benefit of prevention and liquidation
of emergency situations meet its mandated tasks. This
leads to the need to develop different scenarios
emergencies, finding the best solutions. Protecting
yourself from the risk of natural and man"made, from social
instability, we must have a much greater volume of "pieces"
of higher quality. The degree of readiness of these
conditions and their efficiency and effectiveness may
depend on the reputation of the institution and its
leadership. In this respect a critical situation not only poses
new challenges for managers, but also gives them new
opportunities (for effective action in emergencies can help
career growth and prestige of the head). Therefore, the
leadership and general fire safety management system
should be established for the benefit of prevention and
liquidation meet its mandated tasks. The problem of
organization management is particularly important due to
the dramatic changes taking place in Ukraine for the last
time in the field of population and territories from
emergency situations. The main task of management is to
ensure the effective application of forces and oppor"
tunities involved in successful execution of tasks in due
time under any conditions.
Given the causal relationship and global challenges that
accompany humanity on its path of life, it is appropriate
application, first of all preventive measures that will focus
on reducing the likelihood of emergencies involving fire. It
should be emphasized that the effectiveness of any
preventive work on ensuring the required level of fire safety
is not possible without the formation of a common culture
in general security and fire safety in particular, at all levels
of the social structure of Ukrainian society. This primarily
applies to public bodies adopt management decisions both
in national security and in particular in the field of fire safety.
Development of preventive measures directly related to the
identification and specification of the causes of the fires.

CONCLUSIONS
Thus, it follows that fire safety — is a direction of
national security, which is aimed at prevention and the
prevention of risks and threats to citizens, society and
state from fires. State Department of fire safety is a
complex multidimensional and multifaceted process. The
legal system of government — a combination of public
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institutions (including both government and civil society)
that are created to solve specific conflicts, overcome or
prevent problems in society and act on the basis of
constitutional and legal provisions adopted in the country.
Based on the analysis of the components of the polity field
of fire safety in Ukraine can conclude that the current
system of public administration industries Ukraine fire
security has a vertical management and addresses issues
of fire safety; optimization of central executive bodies,
which led to changes in government branches fire security
can not be regarded as due to the fact that the dramatic
improvement in fire safety in the country occurred. The
analysis indicates no consistency in the implementation of
optimization measures for fire safety; there are disparities
in established central authorities at the level of service. In
terms of functions and tasks SESU should turn to the
Ministry of Ukraine Emergencies.
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SUPRANATIONAL AND INSTITUTIONAL REGULATION OF HONEST BUSINESS PRACTICES
OF INTERNATIONAL CORPORATIONS
Метою написання статті є дослідження наднаціонального та інституційного регулювання сум
лінної ділової практики міжнародних корпорацій. Актуальність теми дослідження полягає в тому,
що економічне зростання країни є не можливим без залучення і ефективного використання інве
стицій міжнародних корпорацій. У статті розглянуто аналітичні узагальнення ООН, які дали змогу
визначити акценти у регулюванні сумлінної ділової практики транснаціональних корпорацій на
основі діяльності міжнародних організацій. Проаналізовано систему інституцій, що формують
міжнародні відносин в сфері сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій. Наведено
базові засади формування принципів сумлінної ділової практики міжнародного бізнесу. Роз
глянуто систему принципів сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій в рамках доку
менту "Угода про ТНК" країнчленів ОЕСР. Обгрунтовано необхідність формування сприятли
вих умов для діяльності міжнародних корпорацій та приймаючих країн, а також потребу у ство
ренні системи таких інституцій, які були б вигідні не тільки країнам, що приймають, а й самим
транснаціональним компаніям.
The purpose of the article is to study the supranational and institutional regulation of honest
business practices of international corporations. The urgency of the research topic is that economic
growth of the country is impossible without the attraction and effective use of investments of
international corporations. The article analyzes the UN analytical generalizations, which made it
possible to determine the emphasis in the regulation of the conscientious business practice of
transnational corporations on the basis of the activities of international organizations. The system of
institutions that form international relations in the area of conscientious business practice of
international corporations is analyzed. The basic principles of formation of principles of conscientious
business practice of international business are given. The system of principles of conscientious
business practice of international corporations is considered in the framework of the document "TNC
Agreement" of OECD member countries. The necessity of creating favorable conditions for the activity
of international corporations and host countries is substantiated, as well as the need to create a
system of such institutions that would be beneficial not only to the host countries but also to the
multinational companies themselves.
Ключові слова: міжнародна корпорація, сумлінна ділова практика, інституційне регулювання, міжна
родні організації, ООН.
Key words: international corporation, conscientious business practice, institutional regulation, international
organizations, UN.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За даними Організації Об'єднаних Націй найважли"
вішу роль у світовій економіці в розрізі міжнародної
торгівлі нині відіграють міжнародні корпорації, які за"
лишаються повністю не координовані з позицій сумлін"
ної ділової практики. Сучасні міжнародні корпорації
функціонують в умовах розвитку інформаційних техно"

логій і завдяки інтернет"технологіям охоплюють всю
світову економіку. Так, аналізуючи трансформації умов
функціонування міжнародного бізнесу слід підкресли"
ти, що теперішній етап розвитку міжнародних компаній
характеризується прагненням до утворення мереж внут"
рішньофірмових зв'язків регіонального, національного
та глобального масштабу, в рамках яких інтегруються
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наукові дослідження i розробки, матеріальне забезпе"
По"перше, на сьогодні існує тенденція скорочення
чення, виробництво, розподіл та збут продукції або по" життєвого циклу бізнес"моделей, що змушує міжна"
слуг.
родні корпорації активно вести пошук їх майбутніх ва"
ріантів, оскільки лише при постійному оновленні бізнес"
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
моделей корпорація може розраховувати на новий цикл
І ПУБЛІКАЦІЙ
зростання капіталу, зміцнення конкурентних позицій та
Дослідженнями формуванням основних принципів наближатись до глобального панування [1, с. 241].
та засад наднаціонального та інституційного регулюван"
По"друге, важливим напрямом формування прин"
ня сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій ципів регулювання сумлінної ділової практики в системі
займаються ряд зарубіжних та вітчизняних вчених: Грей" ООН є зміна вимог до сутності поняття "транснаціональ"
цар Т., Іванов Є., Лошенюк І., Онищенко В., Побірченко на корпорація". Оскільки сучасні трактування цього тер"
В., Сабадаш В., Сазонець О., Супіханова Б., Урбанєц М., міну, передбачають, що компанії, які мають річний ва"
Вільчак Я. та ін. Але, незважаючи на наявність значної ловий оборот, що не перевищує 100 млн доларів і філій
кількості грунтовних наукових робіт на цю тематику, на не менше, ніж в шести країнах, не вважаються трансна"
сьогодні досить дискусійним залишається визначення ціональними.
результативності принципів регулювання сумлінної діло"
По"третє, стрімкий розвиток та поширення діяль"
вої практики на основі діяльності міжнародних органі" ності міжнародних корпорацій змушує уряди країн,
зацій.
формувати політику транснаціоналізації економік світу.
Метою якої є створення умов для ефективної взаємодії
МЕТА СТАТТІ
між вітчизняними стейкхолдерами та міжнародними
Метою статті є дослідження наднаціонального та компаніями, а також стимулювання утворення вітчизня"
інституційного регулювання сумлінної ділової практи" них інтегрованих корпоративних структур для оптимі"
ки міжнародних корпорацій.
зації пропорцій регіонального розвитку в умовах зрос"
таючого впливу глобалізаційних процесів та забезпечен"
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ня сполучення внутрішніх і зовнішніх джерел підтримки
Географічне розширення напрямків вкладення за" економічної безпеки країни і пріоритетів підвищення
кордонних інвестицій i у зв'язку з цим зростання зовні" якості життя населення.
шньоторговельних зв'язків визначають характер регіо"
По"четверте, еволюція форм міжнародних корпо"
налізації сучасної світової економіки, формуючи в ній рацій в країнах світу свідчить про те, наскільки глибо"
великі регіональні структури, насамперед, у країнах кими були зміни в їхній діяльності у сучасній світовій
Північної Америки, Європейського Союзу та Азіатсько" економіці. Оскільки в кінці 1990"х рр. багато компаній
Тихоокеанського регіону. У рамках зазначених регіонів опинилися в стані системної кризи [2, c. 394—397]. Не"
за найактивнішої участі транснаціонального бізнесу минучим наслідком еволюції міжнародних корпорацій
створюються потужні системи економічних відносин на є збалансований розвиток внутрішньокорпоративних
мікроекономічному рівні за допомогою міждержавно" ринків для світової економіки. Оскільки значні обсяги
го інвестування, зовнішньоторговельного обміну това" товарів, послуг і факторів виробництва переміщуються
рами, міжфірмового співробітництва в сфері наукових в рамках діяльності представництв компанії.
досліджень, розробки нових технологій тощо. Зростан"
По"п'яте, проявом транснаціоналізації є значна кон"
ня обсягу іноземних капіталовкладень сприяє розвитку центрація світового фінансового капіталу, оскільки в
міжнародної торгівлі, оскільки значну частину потреби теперішніх умовах концентрується не тільки світове про"
в матеріалах, комплектуючих та устаткуванні міжна" мислове виробництво в декількох розвинутих країнах.
родні компанії задовольняють за рахунок імпорту з краї" Така ж ситуація характерна і для фінансового капіталу,
ни"інвесторів [1, c. 240].
який завдяки великомасштабними фінансовими вкла"
На нашу думку, сумлінна ділова практика міжнарод" денням промислових міжнародних корпорацій перетікає
них корпорацій — реалізується за допомогою інфор" у міжнародну сферу.
маційної відкритості іноземних компаній; бездоганно"
Виявивши основні принципи регулювання сумлінної
го виконання зобов'язань; сприяння розвиткові суб'єктів ділової практики на основі діяльності міжнародних
господарювання приймаючої країни на основі створен" організацій в системі ООН, слід систематизувати саме
ня спільних підприємств; реалізації спільних інвести" інституції, що регламентують діяльність транснаціональ"
ційних програм розвитку певного регіону з органами них корпорацій. Світова практика довела, що вигідні
держуправління та громадськими організаціями; побу" умови для міжнародних корпорацій, не завжди вигідні
дова бізнесу на засадах міжнародних принципів соціаль" національним економікам приймаючих країн. Проте
ної відповідальності.
потужність і влада міжнародних корпорацій дозволяє
У сучасних умовах Організація Об'єднаних Націй їм ігнорувати ці відмінності [3, c. 355—358]. Так, для
має розгалужену систему координації діяльності міжна" формування загальних принципів регулювання сум"
родних корпорацій для формування загальних прин" лінної ділової практики транснаціонального бізнесу в
ципів регулювання сумлінної ділової практики. Авторсь" 1972 p. був створений Центр ООН по координації і фун"
кий аналіз аналітичних узагальнень ООН дає змогу ви" кціонуванню міжнародних корпорацій. Його головною
значити такі методологічні акценти у формуванні загаль" метою було вивчення діяльності транснаціональних ком"
них принципів регулювання сумлінної ділової практики паній, їхнього впливу на національну та світову еконо"
на основі діяльності міжнародних організацій в системі міку, публікація інформації про провідних міжнародних
ООН.
корпорацій світу і виявлення найбільш значущих тен"

92

Інвестиції: практика та досвід № 21/2017

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
виявилися невдалими. Крім того, деякі
досягнуті результати в цьому напрямі
поступово втрачалися [4, c. 123—133].
У 1992 p. ООН публікує зі змінами
документ "Хартія економічних прав і зо"
бов'язань держав". У результаті були
послаблені базисні умови міжнародних
документів щодо взаємодії і співіснуван"
ня країн світового співтовариства. Міжна"
родні корпорації в результаті отримали
повну свободу дій для своєї економічної
діяльності. У 1993 p. Центр ООН по ко"
ординації і функціонуванню міжнарод"
них корпорацій був перетворений у Де"
партамент прямих іноземних інвестицій
та діяльності ТНК у рамках ЮНКТАД. З
часом сформувалися наднаціональні та
інституційні принципи регулювання сум"
лінної ділової практики між транснаціо"
нальними корпораціями і приймаючими
країнами в наступному вигляді: держави,
які є приймаючими для міжнародних кор"
порацій та іноземних капіталовкладень
формують сприятливі умови для залучен"
ня прямих іноземних інвестицій у вигляді
Риc. 1. Cистематизація інституцій, що формують
створення гарантій і стимулів, а також
міжнародні відносини в сфері регулювання сумлінної
лібералізації процедур їх регулювання в
ділової практики міжнародних корпорацій
секторах економіки для іноземного влас"
Джерело: [8].
ника. Також країни базування представ"
денцій їх розвитку. Результатом таких спостережень ництв міжнародних корпорацій погодилися на умови
став висновок, який засвідчив могутність влади транс" створення філій компаній з участю капіталів приймаючої
національних компаній і досить обмежені можливості країни, a також на створення в цих країнах національних
впливу світової громадськості на них.
компаній. Згодом ці принципи почали реалізовуватися
Базові засади формування принципів регулювання шляхом створення спільних підприємств з взаємною уча"
сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій стю капіталів країн"базування та країн, що приймають
були закладені у нормативно"правовому акті "Хартія транснаціональні корпорації.
економічних прав і зобов'язань держав" (1972). У 2"й
У подальшому були реалізовані спроби регулюван"
статті цієї хартії висвітлені права кожної держави регу" ня соціальних аспектів сумлінної ділової практики
лювати і контролювати іноземні інвестиції в межах дії міжнародних корпорацій [5, c. 5—13]. Нині в приймаю"
своєї національної юрисдикції згідно з власними зако" чих країнах соціальна діяльність транснаціонального
нами та постановами; у відповідності зі своїми націо" бізнесу регулюється документом "Тристороння декла"
нальними цілями і першочерговими завданнями жодна рація принципів щодо багатонаціональних підприємств
держава чи компанія не повинна примушувати надава" і соціальної політики", яка була прийнята в 1977 p. за
ти пільговий режим іноземним інвестиціям; регулювати підтримки Міжнародної організації праці. В даному до"
і контролювати діяльність міжнародних корпорацій у кументі висвітлені основні питання щодо найму, навчан"
межах дії власної національної юрисдикції та вживати ня, умов праці працівників, відносин на виробництві. У
заходів щодо забезпечення того, щоб така діяльність 1980 p. Генеральна Асамблея ООН схвалила систему
не суперечила її законам, нормам та постановам і відпо" справедливих правил та принципів для регулювання та
відала економічній та соціальній політиці. Міжнародні контролю за сумлінною діловою практикою міжнарод"
корпорації не повинні втручатися у внутрішні справи них корпорацій; у 1994 p. в рамках діяльності ЕКОСОР
приймаючої держави; націоналізувати, експропріювати було опубліковано документ, що регулює питання об"
або передавати іноземну власність. Роль зазначеної ліку та звітності транснаціональних корпорацій, відпо"
хартії поступово знижувалася з ініціативи США. У 1987 відно, до якого відображення інформації про їх
році Генеральна Асамблея ООН обговорила наступний діяльність стала більш транспарентною. Важливою пра"
документ "Концепцію міжнародної економічної безпе" вовою основою діяльності міжнародних корпорацій ста"
ки". По своїм положенням цей нормативний акт не містив ли угоди двох і більше компаній про виробничу коопе"
інформацію про необхідні для реалізації принципи ре" рацію. У 1982—1985 pp. були укладені угоди про міжна"
гулювання сумлінної ділової практики у вигляді систе" родну кооперацію 151 найбільшою корпорацією [6, c.
ми економічних прав і обов'язків держав, a тому був не" 28—32]. Проте сформовані принципи сумлінної ділової
здійсненим. У подальшому світова громадськість не практики були більш вигідними для учасників договір"
один раз поверталася до спроб створення міжнародної них відносин. Складена коопераційна угода для міжна"
системи сумлінної ділової практики ТНК, проте вони родних корпорацій забезпечувала не тільки підтримку і
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цепції розглядають програму, що забезпечує
соціальну відповідальність бізнесу, як складо"
ву частину стратегії управління ризиками кор"
порації. Скептики вважають, що розраховува"
ти в цій справі тільки на бажання самих міжна"
родних корпорацій навряд чи доцільно. На
нашу думку, треба продовжувати зусилля дер"
жав і світової громадськості щодо вироблен"
ня міжнародних норм, що регулюють
діяльність міжнародних компаній у світовій
економіці. Особливо актуальним це є для прий"
маючих країн міжнародних корпорацій. Оск"
ільки, поки що їх діяльність у приймаючих краї"
нах регулюється міжнародними документами,
положеннями, правилами, критеріями, які ма"
ють переважно рекомендаційний характер.
У цілому система наднаціонального та
інституційного регулювання міжнародних
відносин у сфері сумлінної ділової практики
міжнародних корпорацій можна сформувати у
вигляді блок"схеми (риc. 1).
Cеред інституцій, що формують міжнародні
відносин в сфері регулювання сумлінної діло"
вої практики міжнародних корпорацій варто
зазначити важливу роль — Організації еконо"
мічного співробітництва і розвитку. За сприян"
ня цієї структури було створено "Декларацію
про міжнародні інвестиції та міжнародні
підприємства" і "Керівні принципи для міжна"
родних корпорацій". Норми останнього не ма"
Риc. 2. Система принципів регулювання сумлінної
ють імперативного характеру. ОЕСР під керів"
ділової практики міжнародних корпорацій
ництвом уряду США вирішили здійснювати
в рамках Угоди про ТНК країнчленів ОЕСР
власну політику, сподіваючись на обмеження
Джерело: [8; 10, c. 280—284].
спроб запровадження в рамках ООН жорстко"
сприяння процесам виробництва, але і покращувала го регулювання функціонування міжнародних корпо"
можливості спільного для приймаючої країни і ТНК ви" рацій. Причиною укладення "Угоди про ТНК" між краї"
ходу на міжнародні ринки.
нами"членами ОЕСР стала необхідність виконання ви"
Окремі аспекти діяльності міжнародних корпорацій мог самих країн щодо посилення нагляду за функціо"
регулюються ТРІМС (Угода про торгові аспекти інвес" нуванням міжнародних корпорацій. Такі країни, як Ка"
тиційних заходів) і ТРІПС (Угода про торговельні аспекти нада, Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Норвегія, найб"
прав інтелектуальної власності), прийнятим Уругвайсь" ільше наполягали на цьому. Крім того, такі ж вимоги
ким раундом ГАТТ / СОТ (1994). У 2003 p. Комісія з висували профспілки, які входять до міжнародної орга"
прав людини схвалила проект конвенції "Норми відпо" нізації профспілок країн"членів ОЕСР.
відальності транснаціональних корпорацій", в якій на
Таким чином, "Угода про ТНК" країн"членів ОЕСР
міжнародні компанії покладалися ті ж зобов'язання, що може також розглядатися як "корпоративна" ініціати"
і на держави загалом. Згідно із запропонованою кон" ва. Для досягнення своїх цілей ОЕСР створила Комітет
венцією, міжнародні корпорації зобов'язані здійснюва" з міжнародних інвестицій і діяльності корпорацій. "Уго"
ти моніторинг та визначати рівень забруднення навко" ду про ТНК" було схвалено країнами"учасницями (за
лишнього середовища, крім цього, не допускати пору" винятком Туреччини, яка утрималася. Ця угода сфор"
шення прав людини, дотримуватися сумлінної ділової мувала сучасну систему принципів регулювання сумлін"
практики в бізнесі, маркетингу та рекламній діяльності, ної ділової практики міжнародних корпорацій в системі
забезпечувати безпеку споживачів та високу якість про" розвитку міжнародних стандартів у регулюванні відно"
понованих ними товарів і послуг, а також безпечних і син між компаніями і приймаючими країнами (рис. 2) [8;
здорових умов праці. Поки, що цей проект конвенції не 6, c. 28—32]. Угода про регулювання діяльності міжна"
набрав чинності [7, c. 82—89]. В останні роки певні надії родних корпорацій країн"членів ОЕСР не визначає
покладаються на спробу ввести в якості нового принци" чітких меж взаємовідносин національних органів і
пу сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій міжнародних корпорацій. У параграфі 7 вказано: "Філії
поняття "соціальна відповідальність бізнесу". Представ" закордонних компаній, що знаходяться на території
ники цього напряму виходять з того, що така позиція різних держав, діють у суворій відповідності із закона"
відповідає інтересам корпоративного бізнесу, оскільки ми цих країн. Причому закони не повинні суперечити
при ігноруванні соціальної відповідальності корпорації міжнародному праву і міжнародним договорам, до яких
можуть нести фінансові втрати. Тому апологети цієї кон" приєдналася приймаюча країна" [8; 9, c. 31—36]. Це
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свідчить про те, що "Угода про ТНК" країн"членів ОЕСР
не ставиться вище за національні законодавства. Однак
тут також підкреслено, що в разі конфлікту між міжна"
родними корпораціями і урядом приймаючої країни ком"
панія має право звернутися до міжнародних судових
органів. Для розв'язання спірних питань у рамках ОЕСР
був створений спеціальний орган — "Комітет з міжна"
родних інвестицій і діяльності корпорацій", на який по"
кладено функції розгляду скарг і повідомлень, а також
внесення пропозицій щодо положень до Угоди про ТНК
країн"членів ОЕСР.
Імплементовані функціональні напрями реалізації
сумлінної ділової практики міжнародних корпорацій
країнами"членами ОЕСР, передбачають баланс між ре"
гулюючими заходами з боку держави і надмірною її
активністю, що перешкоджає ефективній діяльності
бізнесу. Ця Угода є консенсусом між інтересами країн"
членів та міжнародними корпораціями. Також норма"
тивні документи, які регламентують реалізацію сумлін"
ної ділової практики в діяльності міжнародних корпо"
рацій, постійно коригуються. Основною метою докумен"
ту є посилення відповідальності великого бізнесу перед
суспільством в умовах глобалізації світової економіки і
зростаючої могутності транснаціональних компаній.
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ВИСНОВКИ
Отже, як свідчить аналіз принципів наднаціонально"
го та інституційного регулювання сумлінної ділової прак"
тики міжнародних корпорацій, вони є досить розгалу"
женими і мають комплексний характер реалізації. Про"
те досі залишається дискусійним визначення результа"
тивності існуючої системи принципів, тому що значна
кількість країн хоча і підтримує, але не імплементує ці
правила на національному рівні. Незважаючи на таку
кількість документів міжнародного значення, що обме"
жують діяльність міжнародних корпорацій, є представ"
ники, які вбачають у процесі транснаціоналізації пози"
тивно"необхідний вплив, і намагаються його підтрима"
ти за будь"якої можливості.
Дослідження проблем формування принципів регу"
лювання сумлінної ділової практики міжнародних кор"
порацій є актуальними та перспективними у найближ"
чому майбутньому.
Література:
1. Лошенюк І.Р. Сутнiснi характеристики товарної
політики торговельних підприємств [Електронний ре"
сурс] / І.Р. Лошенюк, Т.В. Грейцар // Вісник Чернівець"
кого торговельно"економічного інституту. Економічні
науки. — 2013. — Вип. 1. — C. 240—245.
2. Побірченко В.В. Передумови формування, особ"
ливості реалізації спільної торговельної політики Євро"
пейського Союзу [Електронний ресурс] / В.В. Побірчен"
ко, Л.М. Хачатурян // Экономика Крыма. — 2013. —
№ 1. — C. 394—397.
3. Супіханов Б.М. Еволюція торговельної політики
[Електронний ресурс] / Б.М. Супіханов // Теорія та
практика державного управління. — 2009. — Вип. 3. —
C. 355—358.
4. Сабадаш В.В. Орієнтири національної митної по"
літики в умовах торгово"економічної інтеграції [Елект"
ронний ресурс] / В.В. Сабадаш, А.Ю. Казбан //

References:
1. Losheniuk, I. R. and Hrejtsar, T. V. (2013), "Essential
characteristics of commodity policy of trading enterprises",
Visnyk Chernivets'koho torhovel'no"ekonomichnoho
instytutu. Ekonomichni nauky, vol. 1, pp. 240—245.
2. Pobirchenko, V. V. and Khachaturian, L. M. (2013),
"Prerequisites for the formation, peculiarities of the
implementation of the common trade policy of the
European Union", Ekonomyka Kryma, vol. 1, pp. 394—397.
3. Supikhanov, B. M. (2009), "The evolution of trade
policy", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol.
3, pp. 355—358.
4. Sabadash, V. V. and Kazban, A. Yu. (2014), "The
guidelines of the national customs policy in terms of trade
and economic integration", Mechanism of Economic
Regulation, vol. 2, pp. 123—133.
5. Onyschenko, V. P. and Haschyts'kyj, O. A. (2014),
"Liberalization and efficiency of trade policy", Zovnishnia
torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 1, pp. 5—13.
6. Ivanov, Ye. I. (2014) "The Importance of Customs
Administration and Trade Infrastructure in the System of
Foreign Trade Policy of the State", Zovnishnia torhivlia:
ekonomika, finansy, pravo, vol. 1, pp. 28—32.
7. The European Commission (2015), available at:
http://ec.europa.eu/archives/european"council/
index_en.htm (Accessed 15 Oct 2017).
8. United Nations (2015), available at: http://
www.un.org/ru/index.html (Accessed 15 Oct 2017).
9. Urbaniets, M. (2012), "International marketing of
foreign trade and state regulators of foreign economic
policy", Molod' i rynok, vol. 5, pp. 31—36.
10. Vil'chak, Ya. M. (2005), "Legal personality of the
international economic organizations of the United Nations
system in modern international law", Universytets'ki
naukovi zapysky, vol. 4, pp. 280—284.
Стаття надійшла до редакції 26.10.2017 р.

95

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
УДК 35.076

О. М. Негрич,
аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ
РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ
O. Negrich,
post(graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

BASIS OF IMPLEMENTATION OF ADMINISTRATIVE SERVICES DEVELOPMENT
IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF THE ELECTRONIC GOVERNANCE SYSTEM

Надано характеристику заходам забезпечення інформаційної безпеки України, напрями та
пріоритети державної політики в інформаційній сфері. Досліджено вплив розвитку інформа
ційнотелекомунікаційних технологій на реалізацію адміністративних правовідносин, що вини
кають при взаємодії органів влади та громадянина. Розглянуто засоби формування та ознаки
електронного урядування. Визначено основні напрями реалізації концепції розвитку електрон
ного урядування в Україні. Запропоновано напрями удосконалення механізмів розвитку адмі
ністративних послуг в умовах впровадження системи електронного урядування.
The measures for ensuring information security of Ukraine, directions and priorities of state policy
in the information sphere are characterized. The influence of the development of information and
telecommunication technologies on the implementation of administrative legal relations arising in
the interaction of government bodies and citizens is investigated. Considered are the forms of
formation and the signs of electronic control. The main directions of the implementation of the concept
of the development of electronic governance in Ukraine are determined. The directions of
improvement of mechanisms of development of administrative services in the conditions of
introduction of the electronic control system are offered.

Ключові слова: адміністративні послуги, електронне урядування, державні послуги, державна політи
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ВСТУП
Стрімкий розвиток і поширення нових інформацій"
но"телекомунікаційних технологій несе з собою карди"
нальні зміни в інформаційній сфері на глобальному
рівні. Їх революційний вплив стосується державних
структур та інститутів громадянського суспільства, еко"
номічної та соціальної сфер, науки і освіти, культури.
Інформаційно"телекомунікаційні технології стають важ"
ливим стимулом розвитку світової економіки. Вони є
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одним з найбільш значущих чинників, що забезпечують
функціонування світових ринків інформації та знань,
капіталу та праці. На теперішній час активно ведеться
процес забезпечення державних органів сучасними
інформаційно"телекомунікаційними технологіями, впро"
вадження і розвитку типових рішень (реєстри та порта"
ли державних послуг), стандартизації державної ін"
формаційної системи, що використовуються для надан"
ня державних послуг. Способами отримання електронних
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державних послуг є Єдиний державний портал адмі"
ністративних послуг, регіональні портали, офіційні сай"
ти органів та організацій, що надають державні послу"
ги.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Розвиток інформаційної сфери безпосередньо за"
лежить від стану правової культури та адекватності нор"
мативно"правової основи вирішення технологічних про"
блем. Слід зазначити, що, незважаючи на досить вели"
ку кількість регламентуючих документів в сфері інфор"
матизації вже прийняті і регламентують більшу частину
правовідносин, що складаються в інформаційній сфері,
ще не всі питання, що вимагають правового регулюван"
ня у зв'язку з реалізацією Концепції розвитку електрон"
ного урядування до 2020 року, мають належне рішен"
ня. Вагомі зміни в принципах взаємодії держави і насе"
лення (організацій) вимагають звернути особливу ува"
гу на питання, які мають істотне значення при їх реалі"
зації: нормативне правове забезпечення взаємодії, стан"
дартизація і регламентація процесу надання адмініст"
ративних послуг, технологічне забезпечення системи
надання адміністративних послуг. Тому в роботі ставить"
ся завдання дослідити засади реалізації механізмів роз"
витку адміністративних послуг в умовах впровадження
системи електронного урядування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Будучи найбільш раціональним способом зміни (пе"
ретворення) стану інформації з метою прийняття ефек"
тивних управлінських рішень та інших інформаційних
потреб, інформаційні технології відкривають нові мож"
ливості в плані підвищення ефективності роботи органів
виконавчої влади та вдосконалення їх відносин з гро"
мадянами та організаціями. Ці технології полегшують і
прискорюють зв'язок між громадянами та органами ви"
конавчої влади, ліквідують обмеження, що накладають"
ся розкладом роботи або географічною віддаленістю
(або іншими факторами) органів виконавчої влади, і
забезпечують:
— доступність інформації (можливість її викорис"
тання в установленому режимі);
— справжність інформації (отримання інформації в
повному вигляді, без посередників);
— обов'язковість комунікаційних процесів (надій"
ність, законність);
— конфіденційність (інформація використовується
тільки тими, хто має на це право) та інші умови.
Для тих, хто має доступ до нових інформаційно"те"
лекомунікаційних технологій відкриваються величезні
можливості, зокрема — дистанційне навчання, отриман"
ня доступу до будь"якого роду відкритої інформації, до
законодавчої та нормативної бази, до інформації про
діяльність органів державної влади, отримання держав"
них послуг за допомогою інформаційно"телекомуніка"
ційних мереж.
Сучасні досягнення в сфері розвитку інформацій"
них та телекомунікаційних технологій сприяють форму"
ванню абсолютно нових економічних, соціально"куль"
турних і політичних відносин в житті людей, які опи"
суються єдиним поняттям "глобальне інформаційне су"
спільство". Інформаційне суспільство — такий стан роз"

витку суспільства, який характеризується високорозви"
неною інформаційною культурою, інфраструктурою і
масової інформатизацією, широким доступом населен"
ня до інформаційних ресурсів, ринком інформаційних
продуктів і пріоритетним розвитком інформаційного
сектора економіки [1, с. 102].
Зростаюча роль інформаційної сфери в житті су"
спільства визначила зміст національних інтересів Украї"
ни в інформаційній сфері і потребу держави в забезпе"
ченні їх безпеки. Базовим концептуальним документом
в цій області є Доктрина інформаційної безпеки Украї"
ни, яка була затверджена Указом Президента України
від 25 лютого 2017 року № 47/2017.
Метою Доктрини є уточнення засад формування та
реалізації державної інформаційної політики, насампе"
ред щодо протидії руйнівному інформаційному впливу
Російської Федерації в умовах розв'язаної нею гібрид"
ної війни.
Доктрина базується на принципах додержання прав
і свобод людини і громадянина, поваги до гідності осо"
би, захисту її законних інтересів, а також законних інте"
ресів суспільства та держави, забезпечення суверенітету
і територіальної цілісності України.
Застосування Російською Федерацією технологій
гібридної війни проти України перетворило інформа"
ційну сферу на ключову арену протиборства. Саме про"
ти України Російська Федерація використовує най"
новіші інформаційні технології впливу на свідомість
громадян, спрямовані на розпалювання національної і
релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної війни,
зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або
порушення суверенітету і територіальної цілісності
України.
Комплексний характер актуальних загроз націо"
нальній безпеці в інформаційній сфері потребує визна"
чення інноваційних підходів до формування системи
захисту та розвитку інформаційного простору в умовах
глобалізації та вільного обігу інформації.
Принципи, пріоритети та напрями забезпечення
кібербезпеки України визначені Стратегією кібербезпе"
ки України, затвердженою Указом Президента України
від 15 березня 2016 року № 96 "Про рішення Ради націо"
нальної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року
"Про Стратегію кібербезпеки України".
Доктрина інформаційної безпеки України визначає
національні інтереси України в інформаційній сфері, за"
грози їх реалізації, напрями і пріоритети державної полі"
тики в інформаційній сфері [2].
Реалізація державної інформаційної політики за"
кладає основи для вирішення таких життєво важливих
завдань, як формування єдиного інформаційного про"
стору України, вдосконалення системи державного управ"
ління, організація взаємодії держави і суспільства на
основі інформаційних і телекомунікаційних технологій,
вдосконалення правового регулювання інформаційних
процесів, які відбуваються.
Розвиток інформаційно"телекомунікаційних техно"
логій несе в собі значні зміни в політичному житті су"
спільства і зокрема в адміністративних правовідносинах,
що виникають при взаємодії органів влади та громадя"
нина. По"перше, з'являється можливість оперативного
доступу максимального числа людей до текстів зако"
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нопроектів ще на стадії їх попередньої розробки, а та"
кож до великого обсягу аналітичної інформації з цього
приводу. По"друге, забезпечується відкритість інфор"
мації про діяльність органів влади, і з'являється мож"
ливість взаємодії з органами державної влади. Крім
того, участь громадян дозволяє забезпечувати такі
істотні характеристики виконавчої влади правової дер"
жави, як публічність, взаємодія з демократичними інсти"
тутами, орієнтація на суспільну підтримку, запобігання
конфліктів в суспільних відносинах.
По"третє, з'являється можливість отримання дер"
жавних послуг в електронній формі. Саме нова форма
організації діяльності органів державної влади, що за"
безпечує за рахунок широкого застосування інформа"
ційно"телекомунікаційних технологій якісно новий
рівень оперативності й зручності отримання організа"
ціями та громадянами державних послуг та інформації
про результати діяльності державних органів і отрима"
ла назву "електронний уряд".
Термін "електронний уряд" з'явився в результаті
запозичення досвіду впровадження інформаційних
технологій у відносинах між державою і суспільством
за кордоном і використання терміна "e"government",
який "може бути переведений не тільки як"електрон"
ний уряд", а й як "електронна адміністрація" або
"електронне урядування". Тому концепція "електрон"
ний уряд" трактується неоднозначно і різними авто"
рами видається як: концепція, спрямована на підви"
щення ефективності діяльності держави в цілому;
взаємодія органів державної влади та суспільства з
використанням інформаційно"телекомунікаційних
технологій; новий спосіб організації і розвитку дер"
жавного управління, спосіб його трансформації і
вдосконалення для орієнтації на принципово більш
тісний зв'язок з громадянами, кардинальне поліпшен"
ня показників отримання конкретних корисних ре"
зультатів діяльності, більш ефективну економічну
діяльність та відповідальність державних органів вла"
ди [1, с. 101].
Концепція "Електронного уряду" як сучасна форма
державного управління, відповідає реаліям інформа"
ційного суспільства, повинна бути осмислена не як фор"
ма модернізації державної влади, а як принципово но"
вий спосіб організації державного управління в нових
суспільних умовах.
Інформаційні та телекомунікаційні технології розг"
лядаються лише як один із засобів підвищення ефек"
тивності управління, допомоги державним органам у
виконанні ними своїх функцій, поряд з "організаційни"
ми змінами і новими навичками для поліпшення надан"
ня адміністративних послуг, демократичних процесів та
державної політики".
Формування системи електронного уряду направ"
лено в першу чергу на створення ефективного інфор"
маційно"правового механізму реалізації прав люди"
ни і громадянина в умовах глобалізації. Основний
принцип електронного урядування полягає в тому, що
воно має бути доступне кожному суб'єкту суспільства,
в будь"який момент часу і з будь"якого місця дисло"
кації.
Особливості функціонування системи державного
управління в умовах розвитку інформаційного суспіль"
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ства змушує здійснити переоцінку наявних підходів до
розуміння електронного урядування, сформованих на
базі раніше прийнятих концепцій і доктрин. Необхідною
є закріплення в концептуальних документах визначен"
ня терміна "електронне урядування" з точки зору пра"
ва, з метою виключення його неоднозначного тлума"
чення. Треба зазначити, що 20 вересня 2017 року Уряд
України схвалив головний е"документ країни — Концеп"
цію розвитку електронного урядування до 2020 року,
який визначає головні цілі, пріоритетні напрямки та за"
ходи цифрової трансформації на найближчі 3 роки.
Згідно з концепцією мають бути реалізовані заходи
за трьома ключовими напрямами:
— модернізація публічних послуг;
— модернізація публічного управління;
— управління розвитком е"урядування.
Реалізація Концепції передбачена на період до 2020 ро"
ку та покликана підтримати координацію та співпрацю
органів державної влади та органів місцевого самовря"
дування для досягнення необхідного рівня ефективності
та результативності розвитку електронного урядуван"
ня, реформування державного управління та децентра"
лізації на базі широкого використання сучасних інфор"
маційно"комунікаційних технологій в усій країні.
У Концепції визначено, що "електронне урядуван"
ня" — це форма організації державного управління, яка
сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозо"
рості діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з використанням інформа"
ційно"телекомунікаційних технологій для формування
нового типу держави, орієнтованої на задоволення по"
треб громадян [3].
Виходячи з визначення, можна виділити такі озна"
ки електронного урядування:
— автоматизований спосіб реалізації деяких дер"
жавних функцій. Автоматизація управлінських процесів
і реалізації державних функцій пов'язана з широким ви"
користанням інформаційних технологій в діяльності
державних органів, зокрема створення інформаційних
систем електронного документообігу, державних реєст"
рів, баз даних;
— ефективність і оперативність діяльності органів
влади за рахунок організації електронної взаємодії між
державними органами з метою обміну інформацією та
документами;
— якісно новий рівень оперативності й зручності
отримання організаціями та громадянами державних по"
слуг та інформації про результати діяльності держав"
них органів, за рахунок автоматизації адміністративних
процесів.
Основною метою використання інформаційних тех"
нологій в діяльності органів державної влади є підви"
щення ефективності механізмів державного управлін"
ня на основі створення загальної інформаційно"техно"
логічної інфраструктури, що включає державні інфор"
маційні системи і ресурси, а також кошти, що забезпе"
чують їх функціонування, взаємодію між собою, насе"
ленням і організаціями в межах надання адміністратив"
них послуг.
Засобами формування електронного урядування є
як технологічна складова (організація системи елект"
ронної взаємодії органів влади, створення умов вико"
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ристання електронного підпису, створення системи
електронного документообігу), так і нормативно"право"
ва база, яка повинна забезпечити умови реалізації та
використання технологічного компоненту.
Переведення державних послуг до електронної
форми необхідне для прискорення і спрощення проце"
дури отримання адміністративної послуги користувачем,
шляхом надання необхідних документів до державних
органів в електронній формі, відстеження статусу на"
дання послуги та отримання результатів послуги — че"
рез портал державних послуг, або особисто — безпо"
середньо в органах державної влади, організаціях, що
надають послугу або в багатофункціональному центрі.
Суттєвою перешкодою прискореного розвитку
інформаційного суспільства в Україні є низький рівень
грамотності населення і державних службовців у сфері
інформаційних технологій, відсутність масової інтерак"
тивної взаємодії громадян і організацій з державними
органами влади при наданні останніми державних по"
слуг. Держава, в рамках реалізації Концепції розвитку
електронного урядування до 2020 року, має забезпе"
чити "цифрову рівність" громадян, тобто рівний доступ
громадян до інформаційних технологій. Нині для біль"
шості громадян проблема доступу до "Інтернет" є акту"
альною, що перешкоджає отриманню адміністративних
послуг в електронній формі. Не всі адміністративні по"
слуги переведені до електронного вигляду і можливість
їх надання, в першу чергу, ускладнюється відсутністю
системи електронної взаємодії.
Автоматизація управлінських процесів, забезпечен"
ня доступу громадян та органів влади до надійних дже"
рел інформації, організація взаємодії держави і су"
спільства на основі інформаційних і телекомунікаційних
технологій відбуваються в рамках впровадження сис"
теми електронного урядування.
В умовах функціонування електронного урядуван"
ня надання адміністративних послуг в електронному
вигляді дозволить зменшити адміністративне наванта"
ження на громадян і організації; знизити кількість ви"
мушених звернень до органів державної влади для отри"
мання державних послуг і скоротити терміни отриман"
ня послуг, забезпечити відкритість органів державної
влади; підвищити рівень довіри і взаємодії громадян з
органами державної влади.
Істотні зміни в принципах взаємодії держави і на"
селення (організацій) вимагають звернути особливу
увагу на питання нормативного правового забезпечен"
ня такої взаємодії, стандартизації та регламентації,
технологічного забезпечення системи надання адміні"
стративних послуг. Таким чином, у сучасних умовах
існує необхідність комплексного аналізу механізму
надання адміністративних послуг з позиції розробки
загальних особливостей правового регулювання таких
відносин.

ВИСНОВКИ
Визначено, що сьогодні необхідно приділити особ"
ливу увагу створенню методичних документів щодо пе"
реведення адміністративних послуг до електронного
вигляду, що дозволить забезпечити якість їх надання.
Доцільно розглядати переведення адміністративних
послуг до електронного вигляду як сукупність процедур,

переведення кожної з яких до електронного вигляду має
бути осмислено окремо від загального технологічного
процесу.
Існує необхідність законодавчого встановлення пра"
вил ведення електронного державного обліку і обме"
ження можливостей систем обміну даними, щоб держа"
ва не могла концентрувати інформацію про громадян
та їх бізнес у руках окремих органів влади, та чинов"
ників. Відзначається потреба у впровадженні електрон"
ного нотаріату, який дозволить виконувати нотаріальні
дії з електронними документами з тим же рівнем ком"
форту, що сьогодні існує в паперовому світі. Основни"
ми завданнями, які мають бути реалізовані в рамках
удосконалення механізмів надання адміністративних
послуг, є: створення правової бази для вирішення про"
блем, пов'язаних з виробництвом і розповсюдженням
документів в електронній цифровій формі, зниження
адміністративних бар'єрів і обмежень, забезпечення
рівних прав на отримання інформації з усіх загально"
доступних інформаційних систем, посилення контролю
за доцільністю будь"якого розширення переліку вимог
до господарюючих суб'єктів з боку державних і місце"
вих органів виконавчої влади, застосування засобів
криптографії в сфері цивільно"правових відносин.
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PUBLIC CONTROL IN THE PROCESSES OF REFORMING THE TAX SYSTEM IN UKRAINE
IN MODERN CONDITIONS

У статті досліджується роль громадського контролю у процесах реформування податкової
системи в Україні. Політика держави в сфері оподаткування зачіпає інтереси усіх без винятку
громадян, і не лише в питанні об'ємів податкових виплат у державний бюджет, але й у частині
відповідності податкового тиску якості надання державою суспільних благ в обмін на вилучені
у населення кошти. І від того, яким чином держава виконує цю функцію, залежить гармонізація
податкових інтересів держави та громадянплатників податків. Важливу роль у цьому процесі в
більшості розвинених демократичних держав світу грає громадянське суспільство, що прагне
активно взаємодіяти із владою з тих питань, які мають важливий суспільний інтерес.
The article examines the role of public control in the processes of reforming the tax system in
Ukraine. The state policy in the field of taxation affects the interests of all citizens without exception,
not only in terms of the volume of tax payments to the state budget, but also in terms of compliance
with the tax pressure on the quality of the state's provision of public goods in exchange for funds
withdrawn from the population. And the way in which the state performs this function depends on the
harmonization of tax interests of the state and taxpayer citizens. An important role in this process in
most developed democratic states of the world is played by civil society, which seeks to actively
interact with the authorities on those issues of major public interest.

Ключові слова: реформування, податкова система, громадський контроль, корупція, інститути гро
мадянського суспільства, органи виконавчої влади.
Key words: reform, tax system, public control, corruption, civil society institutions, executive bodies.

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

тання здійснення ефективного громадського контро"
лю за діяльністю контролюючих органів, зокрема
Державною фіскальною службою України (далі —
ДФС України). Аналіз взаємодії інститутів грома"
У сучасних умовах реформування податкової си" дянського суспільства та органів державної влади в
стеми України все більшого значення набувають пи" процесі вироблення та реалізації державної податко"
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вої політики свідчить про наявність активного парт"
нерського діалогу у досліджуваній сфері. Водночас
опрацьовані джерела дають підставу стверджувати,
що взаємодія громадськості та органів державного
управління має здебільшого формальний характер.
Громадські організації, незважаючи на певні пози"
тивні приклади взаємовигідної співпраці з органами
влади на ниві впровадження податкової політики, так
і не стали їх рівноправними партнерами навіть у тих
сферах, де їхня участь могла бути корисною для інтере"
сів податкових органів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Реформування податкової системи в Україні та
підвищення ефективності державної податкової пол"
ітики можливі лише за умови вирішення ряду про"
блем, серед яких і вдосконалення механізму гро"
мадського контролю у даній сфері. Проблеми фор"
мування ефективної податкової політики є дуже ак"
туальними для України, оскільки існуюча система,
складовими елементами якої є податкове законодав"
ство, сукупність законодавчо встановлених обов'яз"
кових податків, зборів, платежів, виконавча структу"
ра податкової служби, яка забезпечує надходження
податкових платежів до бюджету, а також принципи
адміністрування податків, в значній мірі характери"
зується внутрішньою неузгодженістю її складників,
нестабільністю, складністю, порушенням принципів
соціальної справедливості та рівномірності, негатив"
ним впливом на стан національної економіки в ціло"
му [6, с. 97—101].
Більшість вітчизняних науковців вважає, що одним
із головних чинників гальмування економічного зрос"
тання в Україні в 1990"х роках була передусім нераці"
ональна податкова політика [3, с. 92—100]. Крім того,
в Україні порушений принцип соціальної справедли"
вості податкової системи, який означає, що рівень по"
даткового тягаря має зростати відповідно до зростан"
ня доходів платників податків. Склалася протилежна
ситуація, за якої бідні верстви населення в структурі
власних витрат сплачують значно більший обсяг по"
датків, ніж заможні. Це обумовлено двома головними
чинниками:
— нераціонально сформованими, з точки зору соці"
альної справедливості, механізмами адміністрування по"
датків, що стосується податку на доходи фізичних осіб,
ПДВ та майнових податків;
— низькою ефективністю контролю за вірогідністю
та повнотою декларування доходів, передусім платників
податків з високими доходами [7].
Така ситуація досить істотно підриває довіру гро"
мадян до державних інституцій та робить наявність гро"
мадського контролю у сфері оподаткування вкрай не"
обхідною. Реформування податкової системи сприя"
тиме не лише детінізації української економіки, лега"
лізації доходів юридичних та фізичних осіб, але й за"
гальному розвитку виробництва та реструктуризації
економіки, що позитивно відображатиметься на соці"
альній сфері.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ (МЕТИ) СТАТТІ
Основною метою дослідження є наукове обгрунту"
вання необхідності громадського контролю у процесах
реформування податкової системи в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ТА ЇХ ОБГРУНТУВАННЯ
Аналіз нормативно"правового забезпечення взає"
модії інститутів громадянського суспільства та органів
державної влади показав, що основними законодавчо
унормованими механізмами громадської участі у фор"
муванні та реалізації державно"управлінських рішень в
Україні є: доступ до публічної інформації; звернення;
проведення громадських експертиз; участь у громадсь"
ких слуханнях, вивченні громадської думки, громадсь"
ких радах та інших дорадчо"консультативних органах
при органах влади, у прийнятті рішень у сфері регуля"
торної політики. Водночас відсутність повноцінного за"
конодавчого унормування здійснення громадського
контролю, недосконалий механізм реалізації прав гро"
мадян на звернення, обмежені можливості впливу гро"
мадських рад на прийняття державно"управлінських
рішень, недосконале правове регулювання процедур
консультацій з громадськістю в процесі підготовки про"
ектів нормативно" правових актів та інші виявлені недо"
ліки нормативно"правової бази у досліджуваній сфері
вказують на не до кінця розкритий потенціал результа"
тивної взаємодії громадськості з органами державної
влади [4, с. 116].
Дослідження передбачених українським законодав"
ством механізмів взаємодії інститутів громадянського
суспільства та органів державного управління у дослід"
жуваній сфері, виявило, що потенціал інститутів грома"
дянського суспільства у сфері представництва інтересів
громадськості є досить обмеженим. Як показує прак"
тика, взаємодіяти з суб'єктами вироблення державної
політики на регулярній основі мають певні шанси на успіх
здебільшого ті громадські об'єднання, що здатні аку"
мулювати значні фінансові та організаційні ресурси для
спільних акцій. Водночас партнерські стосунки таких
організацій з органами влади скоріше грунтуються на
відстоюванні бізнес"інтересів своїх учасників, ніж на
громадському тиску. Такий стан речей є серйозним чин"
ником, що знижує загальний потенціал громадського
впливу на податкову політику держави в Україні [4, с.
116].
Громадський контроль у сфері оподаткування може
здійснюватися в різних формах залежно від рівня
співпраці інститутів громадянського суспільства з конт"
ролюючими органами та масштабу їх взаємодії (загаль"
нодержавний, регіональний, місцевий рівень), постав"
леної мети, обсягу повноважень тощо. Крім того, гро"
мадський контроль може проводитись систематично
(постійно) або спонтанно (щодо конкретного питання).
Слід відзначити, що громадський контроль діяль"
ності органів публічної влади, до яких відноситься і ДФС
України, грунтується на таких принципах:
1) неупередженість та об'єктивність — отримання,
узагальнення, систематизація, аналіз даних, доведення
результатів контролю до органів публічної влади, а та"
кож їх оприлюднення здійснюються на основі вірогідної,
доступної, повної, об'єктивної та своєчасної інформації;
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2) громадська активність — передбачає активну та
добровільну участь громадськості, експертів у життє"
діяльності суспільства, виробленні державної політики,
підтримку та сприяння їх діяльності з боку органів дер"
жавної влади;
3) соціальне партнерство — конструктивна взаємо"
дія між органами публічної влади, інститутами грома"
дянського суспільства щодо вирішення питань держав"
ного і суспільного життя;
4) невтручання органів публічної влади в процес гро"
мадського контролю "унеможливлення втручання
органів публічної влади у діяльність інститутів грома"
дянського суспільства, за винятком випадків, установ"
лених законом;
5) інформаційна відкритість — обов'язковий вільний
спосіб надання інститутам громадянського суспільства
об'єктивної інформації від органів публічної влади, за
винятком тієї, що відповідно до законодавства є дер"
жавною таємницею; прозоре і доступне їх спілкування
з громадськістю; популяризацію через засоби масової
інформації політики співробітництва;
6) відповідальність — усвідомлення інститутами гро"
мадянського суспільства, органами публічної влади
спільної відповідальності за рівень співпраці в межах
компетенції, передбаченої чинним законодавством.
Визнання органами публічної влади результатів гро"
мадського контролю влади — органи публічної влади
не лише створюють умови для діяльності інститутів гро"
мадянського суспільства, взаємодіють з ними, а й ви"
знають результати їх діяльності;
7) зворотний зв'язок — обов'язкова реакція органів
влади на результати громадського контролю;
8) ефективність — полягає в досягненні запланова"
них завдань та цілей, отриманні максимального пози"
тивного результату, що відповідає інтересам держави і
суспільства в цілому;
9) гнучкість — механізм реалізації громадського
контролю влади, здатний адекватно реагувати на зміни,
що відбуваються в суспільному житті, враховувати
реальні суспільні потреби й інтереси;
10) політична незалежність — діяльність інститутів
громадянського суспільства здійснюється в межах чин"
ного законодавства і є незалежною від будь"яких полі"
тичних сил [5, с. 251—252].
Відповідно до міжнародної та вітчизняної практики
вплив інститутів громадянського суспільства на формуван"
ня інституційно"правових засад державної політики відбу"
вається шляхом низки механізмів участі громадян в уп"
равлінні державою. Серед основних таких механізмів відпо"
відно до норм українського законодавства можна визна"
чити консультації з громадськістю щодо проектів норма"
тивно"правових актів, у тому числі, регуляторних актів та
інших державно"управлінських рішень, громадські експер"
тизи діяльності органів виконавчої влади, робота у гро"
мадських дорадчо"консультативних органах, що дозволяє
здійснювати громадські антикорупційні експертизи проектів
нормативно"правових актів тощо. Так, консультації з гро"
мадськістю, на думку багатьох фахівців у сфері вивчення
проблем громадянського суспільства, мають такі переваги:
— дозволяють без додаткових витрат залучати гро"
мадських експертів до вирішення конкретної проблеми
чи розробки рішення;
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— підвищують рівень довіри населення до органів
влади та готовність до належного виконання публічно"
правових рішень;
— підвищують якість публічно"правових рішень з ог"
ляду на врахування потреб громадськості;
— дозволяють виявляти та усувати негативні на"
слідки публічно"правових рішень ще на стадії їх розроб"
ки через залучення до обговорення заінтересованих
осіб;
— поділяють відповідальність за прийняті рішення
та їх наслідки між органам влади та громадськістю (яка
брала або через пасивність та неорганізованість не бра"
ла участі в консультаціях) [1, с. 39].
Громадська експертиза є складовою громадського
контролю і, оскільки предметом останньої можуть бути
проекти актів органів виконавчої влади з питань, що сто"
суються дотримання прав, свобод і законних інтересів
людини і громадянина, то її застосування також є важ"
ливим засобом корегування нормативно"правового за"
безпечення податкової політики. Важливим чинником
потенційної ефективності громадської експертизи як
форми громадського впливу на публічно"правові рішен"
ня є те, що формально органи виконавчої влади не ма"
ють права відмовити у врахуванні пропозицій за її ре"
зультатами. Те ж саме стосується і громадської антико"
рупційної експертизи нормативно"правових актів. Тим
більше, за допомогою такої експертизи посилюється
вплив громадських рад на органи влади, оскільки ос"
танні зобов'язані розглядати рішення ради, висунуті за
результатами експертизи [2, с. 29].
Усі суб'єкти владних повноважень, на які покладе"
но функції формування та реалізації податкової політи"
ки держави вимагають контролю збоку громадянсько"
го суспільства. Особливо це стосується Державної
фіскальної служби, яка в умовах тотальної корумпова"
ності органів влади має практично необмежений вплив
на всі суб'єкти господарювання [4, с. 135].
Сьогодні в Україні існує потужний соціальний запит
контролю суспільства за виробленням і реалізацією
будь"якої державної політики і особливо податкової,
адже податкова сфера за оцінками українських грома"
дян є майже такою ж корумпованою, як і традиційні
"фаворити" корупційних рейтингів — судові і правоохо"
ронні органи.
Що стосується участі інститутів громадського су"
спільства у сфері запобігання і протидії корупції (сто"
совно взаємодії з органами влади), то вітчизняне зако"
нодавство передбачає для них наступні повноваження:
— запитувати та одержувати від органів державної
влади інформацію про діяльність щодо запобігання і
протидії корупції;
— проводити, замовляти проведення громадської
антикорупційної експертизи проектів нормативно"пра"
вових актів;
— здійснювати громадський контроль за виконан"
ням законів у сфері запобігання і протидії корупції, з
використанням при цьому таких форм контролю, які не
суперечать законодавству (нагадаємо, що на законодав"
чому рівні ці форми і досі не визначені; очевидно, ма"
ються на увазі громадська експертиза, інформаційні
запити та звернення громадян, громадські (публічні)
обговорення);
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— повідомляти про виявлені факти вчинення коруп"
ційних правопорушень спеціально уповноваженим су"
б'єктам у сфері протидії корупції;
— вносити пропозиції суб'єктам права законодав"
чої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого ре"
гулювання відносин, що виникають у сфері запобігання
і протидії корупції.
Спроби провести реформу податкової системи, ігно"
руючи наявні механізми участі громадськості у форму"
ванні та реалізації податкової політики, свідчать про
негативні тенденції ігнорування суб'єктами вироблення
податкової політики громадської і експертної думки.
Зважаючи на реакцію громадськості, бізнесу, експерт"
них і наукових кіл, викликану відверто непрозорими
методами просування урядових ініціатив податкової
реформи, сьогоднішня дійсність може бути небезпеч"
ною, враховуючи і складну економічну ситуацію в країні,
і військово"політичний чинник дестабілізації держави, і
значний протестний потенціал суспільства.
Тож з огляду на негативну практику ухвалення актів
законодавства у сфері оподаткування, нівелювання
думки інститутів громадянського суспільства і бізнесу
у процесі їх підготовки, порушення необхідних проце"
дур узгодження законопроектів і проектів регулятор"
них актів з громадськістю необхідно здійснити комп"
лекс заходів, спрямованих на оптимізацію роботи ос"
новних механізмів участі громадянського суспільства
у модернізації податкової політики — публічних кон"
сультацій, громадської експертизи та громадської
участі у роботі дорадчо"консультативних органів при
органах виконавчої влади (громадських рад). У зв'яз"
ку з цим державним органам влади, що відповідають
за сприяння розвитку громадянського суспільства і
участі громадськості у формуванні державної, у тому
числі податкової, політики, зокрема, Кабінету Міністрів
України, Міністерству юстиції України та Координа"
ційній раді з питань розвитку громадянського суспіль"
ства, вжити наступні заходи із забезпечення поліпшен"
ня правового регулювання функціонування відповід"
них механізмів:
а) підготовити і забезпечити внесення змін у Типо"
ве положення про громадську раду при міністерстві,
іншому центральному органі виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,
Київській та Севастопольській міській, районній, рай"
онній у мм. Києві та Севастополі державній адмініст"
рації (постанова Кабінету Міністрів України "Про за"
безпечення 133 участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики" № 996 від 03.11.2010
[8]) шляхом запровадження імперативної норми щодо
врахування органами виконавчої влади експертних
пропозицій громадських рад за результатами обгово"
рення проектів нормативно"правових актів під час за"
сідань відповідного громадського органу. Це дасть
можливість істотним чином підвищити роль цього гро"
мадсько органу у процесі здійснення публічних кон"
сультацій, а також стимулюватиме профільні гро"
мадські об'єднання, зокрема, ті що відстоюють права
платників податків, до більш активної участі у форму"
ванні відповідних дорадчих органів;
б) передбачити у Порядку проведення консультацій
з громадськістю з питань формування та реалізації дер"

жавної політики (постанова Кабінету Міністрів № 996)
положення, що має надати право громадянам їх об'єд"
нанням, громадським радам зупиняти розгляд проектів
нормативно"правових актів, які є предметом публічних
обговорень, у разі недотримання органами виконавчої
влади вимог щодо процедури їх проведення. Цей захід
дозволить зменшити кількість порушень при проведенні
консультацій, а також підвищить шанс блокувати прий"
няття нормативних актів (особливо резонансних), в яких
можуть бути закладені дискримінаційні норми, конфлікт
інтересів, правові колізії, корупційні ризики, й котрі ча"
сто ухвалюються або потрапляють на розгляд парламен"
ту без врахування або з мінімальним врахуванням гро"
мадської думки за результатами публічного обговорен"
ня;
в) запровадити у відповідному Порядку обов'язко"
ву вимогу для органів виконавчої влади залучати пред"
ставників інститутів громадянського суспільства, а та"
кож освітніх і наукових установ до обговорення проектів
законодавчих актів, що зачіпають права і свободи лю"
дини і громадянина, стосуються повноважень органів
державної влади (особливо контролюючих органів),
надання адміністративних послуг, розподілу та витра"
чання коштів Державного бюджету та місцевих бюд"
жетів, ще на етапі їх підготовки. Оптимальним варіан"
том буде уточнити, що подібні публічні консультації не"
обхідно здійснювати у форматі обговорень на експерт"
ному рівні (круглі столи, форуми і конференції), тобто
фаховими спеціалістами. Буде доцільним, якщо цю нор"
му прописати стосовно підготовки проектів стратегій і
програм державної політики, у тому числі податкової,
тих законодавчих актів, що вносять зміни у базові пра"
вові документи, що регулюють ті чи інші соціальні і еко"
номічні відносини. У нашому випадку це Податковий і
Бюджетний кодекси. Такий підхід дозволить виробити
консенсус між зацікавленими сторонами формування
важливих управлінських і політичних рішень стосовно
податкових відносин у декілька етапів: по"перше, на
рівні базового документу в середовищі розробників
документу, громадських і наукових експертів, а, по"дру"
ге, на загальнонаціональному рівні, коли проект буде
висунутий на широке обговорення, наприклад, у фор"
маті електронних консультацій;
г) розробити і затвердити окреме Положення про
електронний реєстр даних про стан і результати прове"
дення громадських експертиз діяльності органів вико"
навчої влади і громадських антикорупційних експертиз
проектів нормативно"правових актів, розробником яких
є орган виконавчої влади, на базі постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження порядку сприян"
ня проведенню громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади" №976 від 05.11.2008 р. [9].
Це надасть можливість запровадити реальний механізм
імплементації органом влади рекомендацій та експерт"
них пропозицій наданих громадськими експертами, на"
уковцями та громадськими радами за результатами гро"
мадської антикорупційної експертизи проектів норма"
тивно"правових актів. Надані пропозиції носять універ"
сальний характер, а тому створюють необхідне право"
ве підгрунтя і для поліпшення взаємодії громадськості і
державної влади у сфері вдосконалення нормативно"
правового забезпечення податкової політики. Підсу"
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мовуючи, маємо наголосити, що уряд має зробити не"
обхідні висновки не лише для того, щоб відродити про"
дуктивний діалог влади та громадськості та бізнесу у
сфері вдосконалення податкового законодавства, але
й задля уникнення ризику соціального вибуху, імовір"
ність якого без перебільшення є реальною. А тому од"
ним із найактуальніших напрямів розвитку взаємодії
держави і суспільства має стати подолання тотальної
корупції в податкових органах, що здатна "поставити
хрест" на будь"яких реформах податкової системи [4,
с. 195].
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BECOMING AND DEVELOPMENT OF DECENTRALIZATION OF POWER AND MANAGEMENT
IN UKRAINE
У статті розкрито сучасний стан становлення і розвитку процесів децентралізації влади та
управління в Україні. Сформульовано перелік повноважень, які доцільно було б передати за
принципом субсидіарності на відповідний рівень у рамках впровадження реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади.
In this article the author describes the current state of formation and development of
decentralization of power and management in Ukraine. Also, author formulates the list of powers
which could be transferred to the appropriate level of government on the principle of subsidiarity
within the framework of the implementation of the reform of local selfgovernment and territorial
organization of power.
Ключові слова: децентралізація влади, місцеве самоврядування, розподіл повноважень за принципом
субсидіарності, фінансова децентралізація.
Key words: decentralization of power, local selfgovernment, distribution of powers on the principle of subsidiarity,
financial decentralization.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання децентралізації належить до найбільш дис"
кусійних питань останніх десятиліть у зарубіжній науці.
Поряд з цим спостерігається тенденція до пошуку краї"
нами, включаючи постсоціалістичні, нової організації
державного управління, зорієнтованої на демократичні
принципи.
У 2015 році в Україні після затвердження Концепції
реформування місцевого самоврядування та терито"
ріальної організації влади розпочато реформу місцево"
го самоврядування та територіальної організації влади.
Слід зазначити, що при досить активному процесі ство"
рення об'єднаних територіальних громад, (сьогодні за"
вершили процес об'єднання вже близько 17% громад
базового рівня), ми не маємо достатнього аналітичного
підгрунття стосовно необхідних, саме в цих умовах, в
яких перебуває держава, і в саме цей часовий проміжок,
масштабів та меж децентралізації, яку ми маємо запро"
вадити в Україні.
Відсутнє також моделювання та прогнозування
можливих позитивних та негативних наслідків децент"

ралізації, і відповідно ми не маємо можливості на дер"
жавному рівні запровадити процес аналізу ефективності
стратегічних рішень, що приймаються стосовно впро"
вадження децентралізації та їх своєчасного корегуван"
ня.
Існує також інша проблема, і вона глибинна, бо зад"
ля можливого економічного та соціального ефекту
впровадження децентралізації в любій державі, приро"
дою склеювання громад має бути масштаб послуг, що
надаються в межах громади, бо інакше такі об'єднання
не зможуть бути поштовхом до економічного зростан"
ня та покращення якості публічних послуг, а саме це є
метою реформи. Яскравим прикладом цього факту є
досить незначна кількість новостворених териорільних
громад, що протягом останніх трьох років намагаються
вирішити питання оптимізації шкільної мережі в грома"
дах по при катастрофічну мало комплектність навчаль"
них закладів і значні зайві витрати на утримання.
Відсутність сформованої політики та механізмів її
забезпечення в частині передачі повноважень за прин"
ципом субсидіарності та фінансовим забезпеченням
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делегованих державою повноважень по ключових сфе"
рах (освіта, культура, охорона здоров'я, земельні відно"
сини, планування територій, інфраструктура та інші)
створюють реальні проблеми для функціонування вже
створених територіальних громад і гальмує процеси
завершення створення просторової основи для діяль"
ності органів місцевого самоврядування.
Окремим не вирішенням поки питанням є організа"
ція контролю за прийняттям рішень органами місцево"
го самоврядування.
Всі перелічені факти зумовлюють необхідність акти"
візації зусиль з боку держави щодо прийняття страте"
гічних рішень стосовно масштабів та меж децентралі"
зацій в Україні, формування чіткого переліку повнова"
жень у відповідних сферах (освіта, культура, охорона
здоров'я, земельні відносини, планування територій,
інфраструктура та інші), що мають бути передані за
принципом субсидіарності на відповідний територіаль"
ний рівень влади, розробки та затвердження стандартів
надання публічних послуг та законодавчого врегулюван"
ня питання організації контролю за прийняттям рішень
органами місцевого самоврядування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питання децентралізації належить до найбільш дис"
кусійних питань і в українській і в зарубіжній науці. По"
ряд з цим спостерігається тенденція до пошуку країна"
ми, включаючи постсоціалістичні, нової організації дер"
жавного управління, зорієнтованої на демократичні
принципи, що передбачають широку автономію органів
місцевого самоврядування у вирішенні питань місцево"
го значення. Осмислення процесу децентралізації в си"
стемі державного управ"ління спирається на положен"
ня теорії та історії державного управління, наукові
підходи до дослідження проблем децентралізації таких
вітчизняних і зарубіжних учених, як: В. Авер'янов, Р. Аг"
ронофф, Г. Атаманчук, А. Бретон, І. Бутко, В. Ваку"
ленко, Ж"Ф. Девемі, В. Кампо, В. Князєв, А. Ковален"
ко, В. Копєйчиков, Д.Кохен, Б. Кравченко, В. Кравчен"
ко, А. Крусян, В. Куйбіда, В. Вакуленко, С. Романюк,
Д. Рондінеллі, Ж."П. Фаге, М. Корт, Дж. Дро, Б. Дол"
лері, Ж. Литвак, Д. Рондінеллі, М. Тернер, Ж"П. Фаге,
Д. Халмер та ін.
Численні дослідження з проблем фінансової децентра"
лізації здійснили українські вчені: Г. Глуха, Т. Кваша,
Г. Лопушняк, І. Луніна, В. Пальчук, Э. Пешина, А. Стре"
калова.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану
становлення і розвитку процесів децентралізації в Україні
з метою формування переліку завдань, що мають бути
реалізованів процесі впровадження децентралізації.
Об'єкт дослідження — суспільні відносини, які ви"
никають в процесі децентралізації влади та управління.
Предмет дослідження — державні механізми забез"
печення децентралізації влади та управління в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Концепція реформування місцевого самоврядуван"
ня та територіальної організації влади в Україні, затвер"
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джена розпорядженням Кабінету Міністрів України
1 квітня 2014 року передбачає створення законодавчої
бази діяльності органів місцевого самоврядування та
органів виконавчої влади на новій територіальній основі
з визначенням повноважень та їх ресурсного забезпе"
чення [1].
Фактично у цій концепціїсформульовано три основні
завдання, що мають бути виконані в процесі впровад"
ження децентралізації в Україні:
1. Створити нову територіальну основу для діяль"
ності органів місцевого самоврядування — спроможні
об'єднані територіальні громади.
2. Визначити перелік повноважень, що мають бути
передані за принципом субсидіарності на відповідний
територіальний рівень влади та сформувати необхідне
правове поле для передачі цих повноважень.
3. Визначити стандарти надання послуг та обсяг
ресурсів, необхідних для фінансування повноважень.
У цій роботі ми спробуємо узагальнити результати
впровадження децентралізації в Україні за період
2015—2017 років, визначимо "вузькі місця" впровад"
ження реформи,сформулюємо перелік повноважень по
ключовим сферам, що мають бути передані за принци"
пом субсидіарності на відповідний рівень влади та за"
пропонуємо Дорожню карту децентралізації — перелік
завдань, що необхідно реалізувати в рамках впровад"
ження реформи місцевого самоврядування та терито"
ріальної організації влади.
Перше завдання: створення нової територіальної
основи. Відповідно до Концепція реформування місце"
вого самоврядування та територіальної організації вла"
ди в Україні, адміністративно"територіальний устрій має
складатись з трьох рівнів:
1. Базового (адміністративно"територіальні одиниці
— громади).
2. Районного (адміністративно"територіальні оди"
ниці — райони).
3. Регіонального (адміністративно"територіальні оди"
ниці — Автономна Республіка Крим, області, мм. Київ і
Севастополь).
На кожному з трьох рівнів адміністративно"терито"
ріального устрою мають функціонувати відповідні орга"
ни місцевого самоврядування та органи виконавчої вла"
ди:
1. На базовому рівні — сільська, селищна, міська
ради та їх виконавчі органи, представництва (представ"
ники) окремих органів виконавчої влади.
2. На районному рівні — районні ради та їх вико"
навчі органи, територіальні органи центральних органів
виконавчої влади.
3. На регіональному рівні — Рада міністрів Авто"
номної Республіки Крим, обласні ради та їх виконавчі
органи, облдержадміністрації, Київська та Севастополь"
ська міські ради та їх виконавчі органи, Київська та Се"
вастопольська міські держадміністрації, територіальні
органи центральних органів виконавчої влади.
Ключовим завданням при формування нового адмі"
ністративно — територіального устрою в Україні має
бути створення врівноваженої системи державної вла"
ди та місцевого самоврядування, здатної на прийняття
та впровадження ефективних політичних, економічних
та соціальних рішень. Ця нова конструкція має бути
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Таблиця 1. Ключові параметри формування ОТГ у розрізі регіонів
Назва області
Житомирська область
Хмельницька область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Тернопільська область
Чернігівська область
Волинська область
Миколаївська область
Чернівецька область
Сумська область
Рівненська область
Херсонська область
Полтавська область
Черкаська область
Луганська область
Одеська область
Вінницька область
Донецька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Кіровоградська область
Закарпатська область
Харківська область
Київська область

Населення ОТГ
278 649
342 169
265 056
214 703
286 073
190 016
120 930
144 152
182 634
132 694
126 074
104 478
142 176
79 137
46 557
106 867
193 238
119 100
180 714
108 219
59 677
64 050
79 214
18 544

Площа ОТГ
10 781
8 649
8 849
9 602
4 623
8 392
4 714
6 196
1 986
5 347
3 478
4 180
3 760
1 502
2 126
3 707
2 935
3 184
2 409
1 292
1 697
495
1 267
400

К-ть ОТГ
32
26
34
24
36
19
20
20
18
18
19
14
20
10
4
12
24
7
25
12
7
5
5
2

Площа області
29 827
20 629
31 923
27 183
13 824
31 903
20 144
24 585
8 096
23 832
20 051
28 461
28 750
20 916
26 683
33 314
26 492
26 517
21 831
13 927
24 588
12 753
31 418
28 957

Покриття
36%
42%
28%
35%
33%
26%
23%
25%
25%
22%
17%
15%
13%
7%
8%
11%
11%
12%
11%
9%
7%
4%
4%
1%

Джерело: складено автором за первинними матеріалами обласних державних адміністрацій.

здатною до вирішення багатьох питань національного,
регіонального і місцевого розвитку, в тому числі шля"
хом запровадження методу багаторівневого управлін"
ня (Мulti"levelGovernment),використовуючи відкритий
метод координації (Open Methodof Coordination). Що
для передбачає:
— визначення загальних цілей;
— розробку загальних показників;
— підготовку спільних багаторівневих стратегій та
проектів;
— оцінку і взаємненавчання.
Концепція передбачає наступні ключові принципи
при формуванні базового рівня:
1. Територія адміністративно"територіальної оди"
ниці є цілісною.
2. У межах адміністративно"територіальної одиниці
не може бути інших адміністративно"територіальних
одиниць того ж рівня.
3. Територія адміністративно"територіальної оди"
ниці базового рівня визначається з урахуванням доступ"
ності основних публічних послуг, що надаються на те"
риторії громади (зокрема, час прибуття для надання
швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та
пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин).
Ці показники, закладені в методику формування спро"
можних територіальних громад у вигляді критеріїв
відстані від центру громади до найвіддаленіших насе"
лених пунктів, що входять до складу об'єднаної тери"
торіальної громади) [2].
Саме в цьому питанні, на мій погляд, є прихована
проблема, пов'язана з моделюванням громад не по
принципу економічної доцільності, тобто тої територіаль"
ної конфігурації громади, яка би в залежності від
кількості та щільності населення, етнічної, економічної
та екологічної специфіки територій, а також наявних для
розвитку природних ресурсів та інших факторів, після
об'єднання отримала би додатковий ресурс за рахунок
ефективного управління територіями.

Методика формування спроможних територіальних
громадрозроблена та затверджена Кабінетом Міністрів
України [2]. Виходячи з принципів, закладених в зазна"
ченій методиці моделювання базового рівня а передба"
чає створення 1300—1500 адміністративно"терито"
ріальних одиниць" територіальних громад.
Формування цих елементів первинного рівня на пер"
шому етапі здійснюється в добровільному порядку із
забезпеченням цього процесу фінансовими стимулами.
Станом на 01 жовтня 2017 року в Україні створено
413 об'єднаних територіальних громад, в яких прове"
дено перші вибори. Це — 16,7% території та 3,6 млн
жителів (площа, що перевищує площу Угорщини чи Пор"
тугалії).
На 29 жовтня 2017 року призначено перші вибори
ще у 201 громаді із загальним населенням понад 1 млн
жителів. 43 новостворені громади ще очікують рішення
про призначення виборів у ЦВК.
Слід зазначити, що процеси створення громад
у розрізі областей відбувається з різною швидкістю.
Найкраща динаміка за останні два роки зберігається
у 3"х областях: Дніпропетровській (53), Житомирській
(45 Тернопільській (40 ОТГ), Тут сконцентровано 30%
всіх новостворених громад. Найгірша — Київська (6),
Закарпатська (8), Луганська (9).
З таблиці 1, що відображає ключові параметри ство"
рення громад в розрізі областей видно, що, наприклад
в Хмельницькій області вже об'єднано більше 42% тери"
торій, в Житомирській області близько 36%, а от у Ки"
ївській області спостерігаються найгірші результати —
менше 1%.
Щодо формування нового районного рівня, ключо"
вим принципом, покладеним в ідеологію створення но"
вого субрегіонального рівня має бути економічна та соці"
альна необхідність об'єднання територіальних громад в
один адміністративний район з метою формування ме"
режевої інфраструктури, що з'єднують ОТГ та отримання
позитивного ефекту від врахування усіх позитивних ек"
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Таблиця 2. Пропозиції щодо основних повноважень органів місцевого самоврядування
та місцевих державних адміністрацій

стерналій, які виникають у процесі надання різноманіт"
них послуг громадами та зменшення негативного ефекту
від негативних екстерналій на території району.
Фактичне створення нових районів (повітів) має бути
здійснено шляхом ухвалення Верховною Радою Украї"
ни актів про створення таких районів відповідно до за"
кону, який передбачає порядок формування та зміни
меж районів.
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На рівні громад діють
структурні підрозділи
територіальних органів
ЦОВВ, які
надаватимуть послуги з:
• санітарноепідеміологічного
захисту;
• соціального захисту
населення (виплата
пенсій, субсидій,
компенсацій,
забезпечення надання
пільг);
• казначейського
обслуговування;
• реєстрації актів
цивільного стану

МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОН

Основні
повноваження МДА
Делеговані
повноваження
місцевих державних
адміністрацій
(додаткові):
• контроль за наданням
адміністративних,
соціальних та інших
послуг громадянам та
юридичним особам;
• координація
діяльності
територіальних органів
виконавчої влади;
• координація
діяльності усіх органів
влади в умовах
надзвичайного стану;
• нагляд за законністю
в діяльності органів
місцевого
самоврядування

Місцеві державні
адміністрації на рівні
громад відсутні

ГРОМАДА (об’єднана)

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Делеговані повноваження органів місцевого самоврядування регіонального
рівня:
• із забезпечення організації розвитку регіону: регіональні інвестиційні програми,
програми підтримки економічної активності, програми транскордонного
співробітництва;
• із забезпечення надання послуг в галузі освіти: спеціалізовані школи-інтернати,
підтримка закладів професійно-технічної освіти, інститути післядипломної освіти
вчителів, центри і заходи з підвищення кваліфікації службовців місцевого
самоврядування;
• із забезпечення надання послуг у галузі охорони здоров’я: спеціалізовану
стаціонарну допомогу, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, станції
переливання крові, санаторно-курортну допомога;
• із забезпечення надання послуг у галузі культури: регіональні бібліотеки, музеї,
виставки, філармонії, палаци культури, підтримка музичних колективів;
• із забезпечення організації розвитку інвалідного спорту і реабілітації
Делеговані повноваження ОМС районного рівня:
• із забезпечення надання послуг у галузі освіти: школи-інтернати загального
профілю, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та які позбавлені
піклування батьків, дитячі будинки;
• із забезпечення надання послуг у галузі охорони здоров’я: лікарні широкого
профілю, пологові будинки, програми медико-санітарної освіти;
• із забезпечення надання послуг соціальної допомоги: притулки для неповнолітніх
• із забезпечення організації розвитку фізичної культури і спорту: утримання та
навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів, заходи з
фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурноспортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення
Делеговані повноваження громади:
• із забезпечення організації надання послуг загальної початкової та середньої
освіти, дошкільна освіта, позашкільна освіта;
• із забезпечення організації надання послуг первинної та профілактичної медикосанітарна допомоги, швидкої медичної допомоги, стоматологічної допомоги;
• із забезпечення організації надання послуг ветеринарної допомоги;
• із забезпечення організації надання послуг у галузі культури та відпочинку –
підтримка діяльності закладів культури, крім тих, що віднесені до регіонального та
державного рівня, культурні та мистецькі програми, підтримка народних промислів;
• із забезпечення організації надання соціальної допомоги – утримання
територіальних центрів соціального обслуговування населення, програми соціальної
допомоги, в тому числі забезпечення соціальним житлом; підтримка будинківінтернатів для осіб похилого віку, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї,
участь у програмі забезпечення доступного житла.
Власні повноваження громади:
• забезпечення реалізації місцевих молодіжних програм, підтримка програм
туризму, фізичної культури та масового спорту, організація місць відпочинку;
• містобудування та архітектура: розробка та реалізація Генерального плану
громади, ведення містобудівного кадастру, надання єдиних умов та обмежень
забудови земельних ділянок;
• будівництво, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць, площ,
організація дорожнього руху на них;
• організація місцевого громадського транспорту;
• контроль у сфері експлуатації житла;
• організація надання комунальних послуг – водопостачання, водовідведення,
теплопостачання, утилізація твердих побутових відходів;
• озеленення та благоустрій території, утримання кладовищ;
• охорона навколишнього середовища, екологічні програми;
• землеустрій – вирішення питань землевідведення, ведення земельно-кадастрової
документації, визначення цільового призначення землі в порядку, визначеному
законом;
• місцева пожежна та рятувальна служби;
• забезпечення громадського порядку,
• ведення місцевого архіву;
• інші питання місцевого значення, не віднесені до компетенції органів виконавчої
влади чи органів місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць
інших рівнів адміністративно-територіального устрою за рішенням ради громади

ОБЛАСТЬ

Рівень
АТУ

Основні повноваження ОМС

Сьогодні за ініціативи Мінрегіону та МОЗу розпоча"
то процес створення госпітальних округів, території яких
можуть бути взяти за основу майбутніх адмістративних
округів. Це друге, на мій погляд, вузьке місце в частині
створення нового адміністративно"територіального
устрою, оскільки для забезпечення розвитку територій
громад у межах регіону не можливо формування су"
брегіонального рівня виключно за принципом органі"

Інвестиції: практика та досвід № 21/2017
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зації ефективного надання окремої послуги чи послуг.
Як і в прикладі з громадами тут необхідно було б засто"
совувати принцип прийняття економічно та соціально
ефективних рішень для забезпечення розвитку тери"
торій та раціонального управління наданням послуг, що
виходять за межі компетенції адміністративно"терито"
ріальних одиниць базового рівня.
За результатами моделювання, проведеного екс"
пертами Мінрегіону на основі прогнозування створен"
ня госпітальних округів в межах областей, прогнозова"
на кількість адміністративно"територіальних одиниць
субрегіонального рівні — 95—105 (з урахуванням оку"
пованих територій).
Щодо перегляду територіальної основи регіональ"
ного рівня в перспективі можлива незначна зміна меж
регіонів для оптимізації надання соціальних послуг, а
також усунення невідповідностей принципу відсутності
анклавів та ексклавів при утворенні адміністративно"те"
риторіальних одиниць (наприклад, місто Славутич). У
процесі формування просторової основи публічної вла"
ди має бути здійснено розмежування повноважень між
органами місцевого самоврядування на різних рівнях та
органами виконавчої влади.
Друге завдання: визначити перелік повноважень, що
мають бути передані за принципом субсидіарності на
відповідний рівень влади та сформувати необхідне пра"
вове поле для передачі цих повноважень.
Перед тим, як говорити про доцільність передачі тих
чи інших функцій державної влади в Україні на нижчий
рівень слід зазначити, що станом на сьогодні в світі не
існує універсальної моделі децентралізації, яка могла
би запропонувати перелік повноважень та ресурсів, що
доцільнимбуло би спрямувати на ті чи інші рівні терито"
ріальної влади задля досягнення максимального еко"
номічного та соціального ефекту, в тому числі забезпе"
ченні надання громадянам якісних та доступних публіч"
них послуг.
Принцип субсидіарності (Principle of subsidiarity) є
відображенням політичної концепції, згідно з якою ме"
ханізм управління суспільним розвитком має будувати"
ся "знизу вгору", де всі завдання, які можуть ефектив"
но вирішуватися на місцях, повинні перебувати в ком"
петенції місцевих органів влади, як найбільш близьких
до населення. Лише в разі відсутності такої можливості
реалізація цих завдань має передаватися в компетен"
цію вищих (і більш віддалених від громадян) рівнів вла"
ди — регіонального, загальнодержавного та, нарешті,
наднаціонального (наддержавного).
І тут є третє "вузьке місце впровадження децент"
ралізації, бо задля можливості формування ЦОВВ пе"
реліку повноважень, що мають бути делеговані на
нижчі рівні, окремо хочу виділити в даному питанні,
— базовий рівень, вони мають розуміти спроможність
громад кадрово та фінансово забезпечити якісне на"
дання цих послуг. У таблиці 2 представлено напраць"
овані з відповідними робочими групами по децентра"
лізації на базі секторальних ЦОВВ пропозиції щодо
основних повноважень органів місцевого самовря"
дування та місцевих державних адміністрацій відпов"
ідно, що доцільно було би передати на відповідні рівні
територіальної влади ( в рамках чинної Конституції
України).

І оскільки процес створення територіальних громад
в Україні відбувається за принципом добровільності,
і не завжди громади відповідають Перспективним пла"
нам формування територіальних громад областей, но"
востворені громади часом малі за розміром, не мають
відповідних фахівців і не мають кадрової можливості
забезпечити якісне надання послуг. Щодо фінансуван"
ня делегованих державою повноважень, слід зазначи"
ти що останніми роками дуже частими є випадки недо"
фінансування повноважень, що викликає висмоктуван"
ня ресурсів місцевих бюджетів за для забезпечення ви"
конання делегованих повноважень, часом за рахунок
зменшення якості послуг, що є власними повноважен"
нями громад.
Третє завдання: Сформувати стандарти надання
послуг та визначити обсяг ресурсів, необхідних для
фінансування повноважень.
Слід зазначити, що станом на сьогодні це завдання
виявилось самим найскладнішим. Громади отримали
повноваження наприклад по освіті та первинній меди"
цині, громади отримали кошти на виконання даних по"
вноважень, однак питання стандартів, щодо надання
даних послуг відповідними міністерствами не вирішу"
ються. Це призводить, насамперед, до того, що органи
місцевого самоврядування не відповідають за вироб"
ництво і надання публічних послуг певної якості, хоча
джерела фінансування ними отримані. Яскравим при"
кладом цього є наявність в громадах в сільській місце"
вості малокомплектних шкіл з низькою якістю освітніх
послуг та надмірними витратами на організацію їх на"
дання. Так наприклад, в Тернопільській області 60%
початкових шкіл мають наповненість до 10 дітей у школі
і 33% середніхшкіл, до наповненість шкіл менше 40
дітей, при цьому витрати на 1 учня в сільській місцевості
часом становлять більше 40"50 тис гривень на рік. Єди"
ним раціональним виходом із даної ситуації є затверд"
ження стандартів фінансового забезпечення надання
освітніх послуг, що надасть поштовх громадам до про"
цесів оптимізації шкільної мережі, створенню опорних
шкіл та більш ефективному використанню фінансових
ресурсів для надання освітніх послуг.
Але відсутність стандартів надання публічних послуг
цене єдина проблема. Останніми роками в Україні де"
леговані повноваження постійно забезпечуються не в
повному обсязі [9, с. 23], що негативно впливає на якість
надання публічних послуг і призводить до додаткових
витрат власних надходжень, які могли б спрямовуватись
на місцевий розвиток. В той самий час, місцеве само"
врядування має бути зацікавлене в делегуванні йому
повноважень, оскільки воно, по"перше, пов'язано із
додатковим фінансуванням з боку держави [10], а по"
друге, наближує надання послуг до людини, що і є ме"
тою децентралізації. При цьому, делегування органам
місцевого самоврядування окремих державних повно"
важень не є повним звільненням органів державної вла"
ди від відповідальності за здійснення переданих повно"
важень, оскільки ці повноваження продовжують збері"
гати своє державне значення.
Міністерством фінансів України, на виконання зав"
дань, задекларованих Президентом України та Урядом
щодо необхідності проведення реформ, у грудні 2014 ро"
ці були підготовлені та прийняті Верховною Радою
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України зміни до Бюджетного кодексу України щодо
реформи міжбюджетних відносин, які спрямовані на
побудову нової моделі фінансового забезпечення місце"
вих бюджетів та нових підходів у взаємовідносинах дер"
жавного бюджету з місцевими бюджетами.
Отже, з 2015 року розпочато реформування бюд"
жетної системи в контексті децентралізації та за два
роки вдалося впровадити перший етап реформи —
здійснити децентралізацію фінансових ресурсів
(фіскальну децентралізацію) та досягти декількох важ"
ливих результатів:
— розширено права місцевих органів влади та на"
дано їм повну бюджетну самостійність у формуванні та
виконанні місцевих бюджетів;
— забезпечено перерозподіл фінансових ресурсів
на користь місцевих бюджетів шляхом передачі доходів
з державного бюджету, запровадження нових видів
платежів та розширення бази оподаткування діючих;
— запроваджено новий механізм бюджетного ре"
гулювання та вирівнювання — систему балансування до"
ходів та видатків місцевих бюджетів замінено більш
прогресивною системою — вирівнювання податкоспро"
можності;
— запроваджено нову трансфертну політику, в тому
числі в частині зміни механізму фінансування (надання
субвенцій з державного бюджету) у двох основних га"
лузях бюджетної сфери — освіті та охороні здоров'я;
— передбачено норми щодо стимулювання громад
до об'єднання і формування спроможних громад та пе"
реходу на взаємовідносин державного бюджету з усі"
ма місцевими бюджетами.
Найбільш вагомим результатом реформи є — зміц"
нення фінансової спроможності місцевих бюджетів.
Підсумки виконання місцевих бюджетів за 2015—
2016 роки підтвердили, що місцеві органи влади отри"
мали реальний додатковий ресурс як на виконання по"
вноважень, які є функціями держави і передані їм на
виконання, так і на фінансування самоврядних повно"
важень. Так, ріст ресурсу загального фонду місцевих
бюджетів у 2015 р. проти 2014 р. склав 29,6 млрд грн
або 42,1% , у 2016 р. проти 2015 р. — 48,4 млрд грн або
49,3%.
На кінець 2016 року утворено та функціонує 366 об'єд"
наних територіальних громад, які мають взаємовідно"
сини з державним бюджетом.
Позитивна динаміка зберігається і в поточному році,
при чому фінансові результати збільшення доходів
об'єднаних територіальних громад значне випереджу"
ють показники інших громад.
Однак результати аналізу фінансової спроможності
159 об'єднаних територіальних громад, створених у
2015 році і отримавши вже у 2016 році прямі міжбюд"
жетні відносини з Державним бюджетом свідчать, що
громади з більшою чисельністю жителів мають більший
фінансовий потенціал, ніж ті, в яких чисельність є мен"
шою 5 тис. осіб. Виняток становлять окремі невеликі
громади, на території яких розміщені бюджетоутворю"
ючі підприємства та потужні підприємства реального
сектору економіки.
У великих громадах активнорозвивається малий та
середній бізнес, оскільки там є достатній кваліфікова"
ний трудовий ресурс, ємний місцевий ринок збуту то"
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варів та послуг та кращі перспективи для сталого роз"
витку громади. Великі громади також мають більший
податковий потенціал та більше можливостей для за"
безпечення належного утримання об'єктів інфраструк"
тури, функціонування закладів та установ комунальної
власності, а органи місцевого самоврядування можуть
забезпечити надання якісних публічних та комунальних
послуг.
Мінфіном визначені такі завдання, що мають бути ре"
алізовані на наступному етапі реформи (2017—2020 ро"
ки) в частині місцевих бюджетів:
— удосконалення міжбюджетних відносин та зап"
ровадженні механізмів ефективного управління фінан"
совими ресурсами;
— формування стандартів надання послуг та виз"
наченні обсягу ресурсів, необхідних для фінансування
повноважень.
Тут відображено наступне "вузьке місце" процесів
децентралізації, що відбуваються в останніми роками в
Україні: громади вже у 2015 році отримали значні до"
даткові ресурси та державні субвенції на виконання
власних та делегованих повноважень, а стандарти на"
дання послуг та визначення обсягу ресурсів, необхід"
них для фінансування даних повноважень заплановано
визначити потягом найближчих чотирьох років.
Головні завдання в частинізапровадження ме"
ханізмів ефективного управління фінансовими ресурса"
ми мають передбачати:
1. Зміцнення податкової бази органів місцевого са"
моврядування через:
— розширення бази оподаткування за доходами
органів місцевого самоврядування, в першу чергу по
місцевих податках та зборах;
— розширення повноважень органів місцевого са"
моврядування щодо адміністрування та контролю за
сплатою місцевих податків та зборів та регулювання
ставок місцевих податків та зборів.
2. Створення стимулюючої системи вирівнювання
податкоспроможності місцевих бюджетів шляхом при"
ведення у відповідність фінансових ресурсів та видат"
кових повноважень та зменшення диспропорцій між
місцевими бюджетами.
3. Удосконалення міжбюджетних відносин шляхом:
— переходу на прямі міжбюджетні взаємовідноси"
ни державного бюджету з усіма місцевими бюджетами;
— запровадження механізмів ефективного управл"
іння фінансовими ресурсами на місцевому рівні шляхом
застосування програмно"цільового методу бюджетуван"
ня на місцевому рівні та запровадження середньостро"
кового планування на рівні місцевих бюджетів.
4. Забезпечення публічності та прозорості бюджет"
ного процесу через: публічне представлення інформації
про бюджет та залучення громадськості до процесу
прийняття рішень у частині використання коштів місце"
вих бюджетів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті розкрито сучасний стан становлення і роз"
витку процесів децентралізації влади та управління в
Україні. Швидкі темпи впровадження реформи місце"
вого самоврядування та територіальної організацій вла"
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ди в Україні зумовлюють необхідність у найкоротший
термін сформувати правове поле, що дозволить завер"
шити формування територіальної основи базового та
субрегіонального рівнів для можливості подальшого пе"
рерозподілу та закріпленню повноважень між централь"
ним, регіональним, субрегіональним та базовим рівня"
ми. Окремим питанням лишається необхідність розроб"
ки та затвердження стандартів надання послуг у галу"
зях освіти, культури, соціального захисту, охорони здо"
ров'я, адміністративних послуг, інфраструктури, земель"
них відносин та планування територій. При цьому фінан"
сове забезпечення делегованих державою повноважень
має бути розраховано і закріплено таким чином, аби
органи місцевого самоврядування могли організувати
надання якісних послуг на містах, у тому числі забезпе"
чивши необхідну інфраструктуру на місцях.
Подальші дослідження мають розкрити питання фор"
мування концептуальної моделі здійснення децентралі"
зації в умовах реформи місцевого самоврядування.
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THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES' MODERN POLICY ON THE BORDER GUARD
SERVICES' ACTIVITY IN THE SPHERE OF PROTECTING AND DEFENDING THE STATE BORDER
У статті викладено результати аналізу європейського досвіду формування та реалізації при
кордонної політики, що упроваджується з метою захисту суверенітету, територіальної цілісності
та недоторканості кордонів ЄС. Встановлено, що стратегічними пріоритетами прикордонної
політики для країнчленів ЄС є забезпечення надійної охорони та захисту кордонів ЄС, органі
зація і впровадження ефективного прикордонного контролю та створення дієвих механізмів
протидії транскордонній злочинності. Охарактеризовано три типи прикордонної політики, що
наразі реалізуються країнами світу.
The article highlights the results of analyzing the European experience of forming and fulfilling the
border policy, introduced for the purpose of safeguarding the sovereignty, territorial integrity and
inviolability of the EU borders. It has been defined that the border policy strategic priorities for the
EU member states are to ensure the reliable protection and defense of the EU borders, to organize
and introduce an efficient border control and to create effective mechanisms of transborder crime
counteraction. Three types of border policy, currently carried out by different countries of the world,
have been characterized.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація прикордонної політики — складний і
динамічний процес, який характеризується різновектор"
ною спрямованістю та динамічними змінами. Його
здійснення передбачає залучення значної кількості
різних за складом, призначенням та можливостями сил
і засобів. Критерієм для оцінки ефективності прикор"
донної політики є рівень прикордонної безпеки.
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Питання забезпечення охорони та захисту держав"
ного кордону є ключовим принципом у загальному кон"
тексті світового порядку та характеру міжнародних
відносин і загального миру, забезпечення міжнародної
безпеки. Ці принципи закріплені в Статуті ООН, визнані
усіма державами і на них грунтуються усі документи, що
фіксують міжнародні угоди і домовленості, та спрямо"
вані на стабілізацію міжнародних відносин та врегулю"
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вання різноманітних військових конфліктів, обмежую"
чи їх певними нормативними документами.
До основних принципів відносяться: принцип суверен"
ної рівності держав — кожна держава зобов'язана по"
важати суверенітет інших учасників міжнародних відно"
син, їх право в межах власної території здійснювати дер"
жавну владу без якого"небудь втручання з боку інших
держав; принцип непорушності державних кордонів,
складовими якого є: визнання вже існуючих кордонів,
відмова від яких"небудь територіальних претензій і по"
сягань на кордони будь"якої іншої держави; принцип те"
риторіальної цілісності держави — держави повинні ут"
римуватися від будь"яких дій, направлених на порушен"
ня національної єдності і територіальної цілісності будь"
якої іншої держави; принцип співпраці — держави зобо"
в'язані здійснювати міжнародну співпрацю у вирішенні
міжнародних проблем економічного, соціального, куль"
турного і гуманітарного характеру, а також повинні
підтримувати міжнародний мир і безпеку [1].
Разом з тим, глобалізація і формування під її впли"
вом світового порядку породжують нові виклики й за"
грози, зокрема переміщення через державні кордони
зброї масового ураження, ядерних технологій, міжна"
родний тероризм, транскордонна організована зло"
чинність, контрабанда та незаконна міграція, що, у свою
чергу, зумовлюють всю світову спільноту до пошуку та
запровадження нових ефективних механізмів реалізації
державної політики у сфері забезпечення прикордон"
ної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
розгляд проблемних питань договірно"правового оформ"
лення державного кордону України міститься у наукових
дослідженнях А.Л. Боднаря, А.М. Дьогтяря, М.О. Трю"
хана, М.М. Литвина, Б.Д. Трегубова, М.А. Нартова та ін.;
організаційно"правові особливості забезпечення при"
кордонної безпеки як самостійної складової національ"
ної безпеки — у працях М.М. Литвина, А.М. Махнюка,
О.В. Ананьїна, В.С. Нікіфоренка, О.А. Біньковського,
І.С. Катеринчука, Ю.П. Мисюк, В.Ф. Єрмоловича,
О.В. Кутіліна та ін.; окремі аспекти проблематики ста"
новлення й розвитку системи державного управління
прикордонною безпекою — у роботах В.М. Серватюка,
П.А. Шишоліна, О.В. Алтуніна, О.Є. Коротюка, О.Г. Мель"
никова, С.Р. Столярука, А.С. Сіцінського, М.Ю. Циб"
ровського та інших.
Віддаючи належне науковцям, у чиїх працях розг"
лядалися окремі аспекти прикордонної діяльності, не"
обхідно зауважити, що дослідження питань забезпечен"
ня національної безпеки у сфері прикордонної безпеки
загалом, окремі її аспекти щодо аналізу світового дос"
віду реалізації політики безпеки у сфері захисту та охо"
рони державного кордону залишаються недостатньо
вивченими і потребують подальших наукових дослід"
жень з урахуванням нових загроз у прикордонній сфері.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз досвіду країн"членів Євро"
пейського Союзу щодо реалізації політики безпеки у
сфері охорони та захисту державного кордону.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Гарантування безпеки і громадського порядку є
обов'язком кожної держави. Прикордонні служби є
важливою ланкою в системі державної безпеки кожної
з країн, а охорона державного кордону відноситься до
головних функцій держави. Кожна держава має певну
систему управління охороною кордону і контролю за
прикордонним рухом. Ця система відповідним чином
обумовлює внутрішню і зовнішню безпеку держави.
З перших кроків створення ЄС його засновники ви"
ходили з основоположної ідеї щодо щільного позитив"
ного зв'язку між інтеграцією і прозорістю кордонів.
Зокрема вже у преамбулі одного з Римських договорів
(1957 р.), який започаткував Європейську економічну
спільноту, зазначалося, що економічний та соціальний
прогрес має долати бар'єри, які розділяють Європу.
Існуючі розбіжності між країнами"членами мають бути
усунені завдяки створенню єдиного простору для пере"
міщення людей, товарів, послуг, капіталу, що передба"
чає відкриті кордони всередині Спільноти [2].
Відповідно до основоположних засад багатьох те"
орій інтеграції інтеграційні процеси долають політичні,
соціальні та економічні кордони і полегшують перети"
нання внутрішніх кордонів наднаціональної організації.
Таким чином, свобода пересування постає як одна з
суттєвих рис інтеграції, що створює почуття спільноти і
загальну європейську ідентичність.
З іншого боку, існує перспективне бачення націо"
нальних урядів країн"членів ЄС, де поняття безпеки має
пріоритет перед свободою пересування. Відповідно,
держави мають право контролювати власні кордони, а
також рух громадян інших держав всередині та між дер"
жавами, що завжди вважалося суттєвою ознакою на"
ціонального суверенітету.
При цьому слід наголосити на деяких відмінностях
у визначенні кордонів, що існують у вітчизняній традиції
та у західній науковій думці. У вітчизняній науковій думці
кордони розуміють таким чином "…вони відділяють те"
риторію однієї держави від іншої, визначають межі дер"
жавної території з усіма ресурсами, що є матеріальною
умовою існування суспільства". Представники західної
наукової думки Д. Андерсон та Л. О'Довд розуміють
кордони наступним чином: "…вони становлять ув'язнен"
ня; своєрідні ворота із "зовнішнім світом" та виконують
функції: захисну та сфер можливостей і/або небезпе"
ки; зони контакту і/або конфлікту; співпраці і/або кон"
куренції" [3, с. 595].
Відповідно до бачення фахівців, які у міжнародних
відносинах відстоюють позиції реалізму, усі державні
кордони, як і територія, є неподільними і держава має
повний контроль над її делімітованою територією. Для
реалістів держава базується на території. Отже, повага
до територіальної цілісності усіх держав у визначених
кордонах є найважливішим принципом міжнародних
відносин. Однак на практиці кордони не завжди ясні та
часто суперечливі. У світі, де водночас відбуваються
тенденції глобалізації та регіоналізації, виникає багато
конфліктів стосовно територіальних претензій. Кордо"
ни й досі остаточно не визначені у багатьох місцях світу,
навіть в Європі, хоча вони слугують для захисту сувере"
нітету і безпеки.
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Незважаючи на глобалізацію та тенденцію до від"
криття кордонів держави й досі виявляють велику заці"
кавленість в утриманні контролю та влади над еконо"
мічним простором, забезпеченням благополуччя грома"
дян, а також соціальним порядком й згуртованістю.
Тривалий час у наукових розвідках відслідковува"
лися дві протилежні тенденції: стирання кордонів, що є
наслідком функціональної взаємозалежності та інсти"
туціональної взаємодії країн"учасниць наднаціонально"
го об'єднання [4], та побудова нових кордонів, що
відтворюють новий державотворчий процес [5].
Перший напрям свідчить про інтенсифікацію крос"
прикордонних відносин та партнерства, в той час як
інший — про посилення контролю за імміграцією та
фізичними кордонами держав [6]. Зовнішня політика
країн"членів ЄС у переважній більшості відображає по"
гляди класичного реалізму. Це концепція, що підкрес"
лює центральну роль держави у міжнародних відноси"
нах, де головним пріоритетом виступають національні
інтереси. З урахуванням нової хвилі міграції, яка відбу"
лася в останні роки з Північної Африки та Близького
Сходу, держави також посилюють свої функції голов"
них регуляторів міграційних потоків.
У світлі останніх подій в Європі все більше грома"
дян переконуються, що міжнародні відносини залиша"
ються, насамперед, відносинами між суверенними дер"
жавами, а роль інших суб'єктів таких, як міжнародні
організації, є у багатьох відношеннях похідною.
Європа без кордонів з самого початку виступала
ядром європейського проекту. Відповідно до ідеалів ЄС,
лінії демаркації території залишають своє політичне
значення, але воно зменшується перед обличчям нових
політичних, економічних, соціальних, технологічних та
інформаційних тенденцій [7, c.13]. Базовий парадокс
європейської інтеграції полягає в тому, що зменшення
важливості кордонів всередині ЄС заснований на ви"
знанні національних кордонів країн"членів [8, с. 239].
Прогрес євроінтеграції тримається на визнанні кордонів
країн"членів, що гарантує їхнє подальше існування та
значення.
У свою чергу Х. Грабе також стверджує, що ідея
пом'якшення кордонів шенгенській зоні має водночас
працювати на зміцнення зовнішніх кордонів [9, c. 527].
Це створює більш великий простір вільного переміщен"
ня людей, товарів, послуг, капіталу, проте вхід на цю
територію має жорстко контролюватися.
Наразі відбувається зміцнення, технічне переоблад"
нання кордонів, однак це не означає обмеження персо"
нальної свободи і порушення прав людини. Кордони ЄС
перетворюються на райони морально"політичної конф"
ронтації, захисту проти порушення прав людини. Як
стверджує Є. Хеллдорфф: "…політика ЄС рухається між
двома конфліктуючими темами: з одного боку інтегра"
ція, що заснована на демократії, верховенстві права та
поваги до прав людини, а з іншого боку — безпека і
захист кордонів, що дозволяє вільно пересуватися євро"
пейцям" [10].
Ключовим документом, який встановив територію
без кордонів для вільного пересування, стала Шенгенсь"
ка угода, яка була підписана 14 червня 1985 року, і у
перші роки виступала у якості міжурядової угоди між
Економічним Союзом Бенілюксу, ФРН та Францією [11].
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Потім до неї додалася Конвенція про застосування
Шенгенської Угоди або Шенгенська Конвенція (1990 р.),
яка набула чинності 26 березня 1995 року.
Однак вільне пересування повинно супроводжува"
тися контролем держав та їх відповідальністю за
зовнішні кордони на користь усіх країн шенгенської
зони, що повинно досягатися кооперацією правоохо"
ронних систем для забезпечення високої безпеки між
країнами, в той час як контроль кордонів між країнами
всередині зони скасовується. Таким чином, угода мала
дві сторони: вона мала на меті забезпечити вільне пере"
сування подорожуючих, мігрантів та робочої сили все"
редині Шенгену, а також посилити контроль на зовніш"
ніх кордонах, зменшуючи незаконну міграцію. Кожна
країна зобов'язалася враховувати інтерес усіх країн"
членів і не допускати проникнення на територію інозем"
них представників, які несуть загрозу суспільній полі"
тиці, національній безпеці та міжнародним відносинам
будь"кого з представників Шенгену [12].
Варто звернути увагу на той факт, що, незважаючи
на ідеалізацію законодавства ЄС, його змістовну та про"
цедурно"процесуальну складову, у багатьох випадках
організаційно"правова практика ЄС, як і окремих його
країн"членів, далека від досконалої. Особливе занепо"
коєння викликають невиправдані зволікання з введен"
ням в дію нагальних змін до законодавства, відсутність
оперативного реагування на нові небезпеки, загрози,
виклики та ризики. Це обумовлено бюрократичними
процедурами узгодження спільних дій держав ЄС, кон"
куренцією між різними структурами Європейської Ради,
Єврокомісії, Європарламенту, зони відповідальності
яких чітко не розмежовані. Дає ознаки і конфлікт між
національними інтересами державами за загальними
цілями спільноти.
Тривалий час головна увага ЄС була прикута до за"
безпечення безпеки зовнішніх кордонів ЄС, у тому числі
у інституціональній площині. Ще у грудні 2001 року
Європейська Рада оголосила, що покращене управлін"
ня зовнішніми кордонами ЄС буде сприяти боротьбі
проти тероризму, нелегальній міграції та торгівлі людь"
ми [13, c. 168]. Це актуалізувало деякі інструменти, про"
цедури та технології стосовно уніфікації та підвищення
значення контролюючих механізмів. Згодом, у 2002 році
в межах Учасників загальної частини зовнішнього кор"
дону (External Border Practitioners Common Unit) були
створені шість спеціальних національних центрів з
прикордонного контролю, з метою сприяння розширен"
ню співробітництва у галузі міграції, надання притулку
та забезпечення безпеки. І, зрештою, у 2004 році була
створена Європейська агенція з управління оператив"
ним співробітництвом на зовнішніх кордонах ЄС
(European Agency for the Management of Operational
Cooperation at the External Borders of the Member States
of the European Union (FRONTEX), яка постала як орга"
нічна складова Гаазької програми [14].
FRONTEX виступав у якості застосування неофунк"
ціональної спроби об'єднати країни"члени ЄС тим, щоб
змінити фокус розгляду внутрішньої міграції на мігра"
цію з третіх країн, які несуть з собою головну загрозу.
Відтак, FRONTEX зосередив увагу насамперед на пере"
міщення негромадян ЄС [15]. Він просуває, координує і
розвиває управління кордонами ЄС відповідно до кон"
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цепції інтегрованого управління ними. Разом з тим слід
зазначити, що FRONTEX підкреслює важливість збере"
ження національного суверенітету кожної держави. Ось
чому кожна країна має відповідальність за власні кор"
дони, незалежно від координації та допомоги з боку
агенції ЄС.
FRONTEX використовує три механізми вхідного кон"
тролю — відряджання імміграційних офіцерів зв'язку в
треті країни, кар'єрні санкції та візові вимоги ЄС. Офі"
цери зв'язку розміщуються відповідно для полегшення
обміну інформацією і для дослідження трендів
імміграції [16]. Крім того, завдяки двостороннім угодам
FRONTEX запроваджує операції на територіях країн, що
не є членами ЄС для запобігання відправки іммігрантів
морем.
Разом з тим не зайвим буде ще раз акцентувати ува"
гу, що нові загрози прикордонній безпеці та їх зроста"
ючий потенціал потребують розроблення і впроваджен"
ня цілеспрямованої державної політики у цій сфері.
Аналіз зарубіжного досвіду формування та реалі"
зації державної політики у сфері забезпечення прикор"
донної безпеки дозволяє виділити три типи прикордон"
ної політики, а саме:
1) перший тип — так звана "політика прикордонних
бар'єрів", яка передбачає охорону та оборону держав"
них кордонів переважно військовими силами та засо"
бами;
2) другий тип — так звана "політика захисту дер"
жавних кордонів спільними зусиллями", яка спрямова"
на на колективний захист національних державних кор"
донів спільно із суміжними державами;
3) третій тип — так звана "політика спільного при"
кордонного простору", яка передбачає здійснення за"
хисту державних кордонів наднаціональним органом з
питань прикордонної безпеки.
Характерними особливостями реалізації політики
безпеки у сфері охорони та захисту державного кордо"
ну тільки військовими (правоохоронними) силами та
засобами, яка здійснюється деякими державами світу
(Індія, Саудівська Аравія, Пакистан, Північна Корея та
Ізраїль) в умовах військової інтервенції з боку суміж"
них держав, або безпосередньої загрози такої інтер"
венції, та передбачає: забезпечення постійної бойової
готовності до захисту та охорони державного кордону
від раптового збройного вторгнення суміжної держа"
ви; використання оперативних, розвідувальних, контр"
розвідувальних та інших спеціальних заходів; забезпе"
чення значної військової присутності у прикордонних
регіонах із суміжними державами; створення потужної
розгалуженої мережі системи інженерно"технічних спо"
руд та загорож, мінування частини державного кордо"
ну [17, с.126].
Реалізація політики безпеки у сфері охорони та за"
хисту державного кордону тільки військовими (право"
охоронними) силами та засобами є комплексом режим"
них, оперативних, військових, інженерно"технічних та
спеціальних заходів, що спрямовуються державами на
забезпечення постійної бойової готовності військових
підрозділів для захисту та охорони державного кордо"
ну, створення розгалуженої системи інженерних споруд
та загорож з метою захисту суверенітету та терито"
ріальної цілісності [18, с.149].

Реалізація політики безпеки у сфері захисту та охо"
рони державного кордону тільки спільними зусиллями
із суміжними державами (наприклад, сухопутна ділян"
ка спільного державного кордону між Сполученими
Штатами Америки та Канадою) передбачає такі захо"
ди: впровадження із суміжними державами комплексу
правових, політичних, дипломатичних та інших спеціаль"
них заходів для забезпечення надійної охорони та за"
хисту спільної ділянки державного кордону; здійснен"
ня спільного прикордонно"митного контролю, розбудо"
ва пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури;
створення із суміжними державами єдиної системи по"
передження щодо нейтралізації злочинів транскордон"
ної спрямованості; забезпечення ритмічного функціо"
нування пунктів пропуску та комфортного перетинання
спільного державного кордону та ін. [17, с. 126].
Третій тип політики у сфері забезпечення прикор"
донної безпеки, так звана "політика спільного прикор"
донного простору", спрямований на упровадження дер"
жавами колективних механізмів охорони та захисту дер"
жавних кордонів спільними зусиллями. На сьогодні ця
прикордонна політика упроваджена країнами"членами
ЄС, має багатосторонній формат та передбачає: впро"
вадження країнами"членами ЄС системних рішень у га"
лузі державного управління із забезпечення безпеки
зовнішніх кордонів країн"членів ЄС; упровадження
єдиної прикордонної політики, правил та процедур охо"
рони та захисту внутрішніх кордонів ЄС; утворення
спільного прикордонного простору шляхом забезпечен"
ня прикордонної безпеки на зовнішніх кордонах ЄС;
створення та забезпечення функціонування політичних,
військових, оперативних, безпекових та інших надна"
ціональних механізмів прикордонної політики з охорони
зовнішнього кордону ЄС; проведення спільних операцій
з прикордонного контролю; скасування будь"яких видів
контролю на внутрішніх кордонах ЄС та посилення при"
кордонного режиму на зовнішніх кордонах ЄС; прове"
дення системного аналізу ризиків та вжиття адекватних
заходів із мінімізації протиправної діяльності на зов"
нішніх кордонах ЄС; проведення спільних розслідувань
протиправної діяльності на кордонах ЄС.
Звертаємо увагу, основним механізмом реалізації
Європейським Союзом прикордонної політики стало
інтегроване управління кордонами (так званий "інтег"
рований прикордонний менеджмент" — Integrated
Border Management, далі — IBM). У грудні 2006 року
Рада з юстиції і внутрішніх справ ЄС визначила такі ком"
поненти IBM: прикордонний контроль (огляд і нагляд)
згідно з визначенням Шенгенського кодексу про кор"
дони, у т.ч. аналіз відповідних ризиків і поліцейська роз"
відка; виявлення і розслідування транскордонних зло"
чинів у координації зі всіма компетентними правоохо"
ронними органами; координація та узгодження діяль"
ності країн"членів ЄС, організацій та інших органів ЄС;
міжвідомча співпраця з управління кордонами (прикор"
донна охорона, митниця, поліція, державна безпека й
відповідні їм органи) і міжнародна співпраця; чотирирі"
внева модель управління доступом (заходи в третіх краї"
нах, співпраця із сусідніми країнами, прикордонний кон"
троль, заходи контролю в зонах вільного переміщення
осіб, включаючи повернення незаконних мігрантів) [19,
с. 34].
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Концепція IBM передбачає тісну співпрацю на націо"
нальному, міжвідомчому, а також на міжнародному,
регіональному, багатосторонньому і двосторонньому
рівнях, зокрема через FRONTEX. З огляду на це, над"
важливим завданням є укладання міжнародних (міждер"
жавних) угод щодо управління кордонами.
Стратегічне завдання, яке ставлять перед собою
країни"члени ЄС, полягає у забезпеченні відповідності
між рівнем прикордонної безпеки і загрозами і ризика"
ми, що виникають на кордоні, не створюючи при цьому
надмірних перешкод для транскордонного співробіт"
ництва й вільного руху людей. Розв'язання цього зав"
дання досягається шляхом впровадження IBM. При цьо"
му зона безпеки передбачає спільну боротьбу зі злочи"
нами, зокрема тероризмом, торгівлею людьми, злочи"
нами проти дітей, торгівлею наркотиками і зброєю, ко"
рупцією і шахрайством.
Бажаним результатом запровадження IBM є пере"
творення кордонів на значну перешкоду для тих, кого
не бажають бачити на території ЄС, і технологічно за"
безпечений, логічний, послідовно"структурований при"
кордонний контроль, який не стане на заваді для осіб,
які подорожують легітимно, а навіть прискорить проце"
дури пропуску через кордон.
Разом з тим, зміна геополітичної ситуації, поява
нових викликів і загроз, зокрема "гібридна війна", яка
ведеться Російською Федерацією проти України, а та"
кож світова міграційна криза зумовлюють ЄС до пошу"
ку та запровадження нових ефективних механізмів ре"
алізації державної політики у сфері забезпечення при"
кордонної безпеки.
Так, у 2016 році в межах заходів щодо підвищення
рівня безпеки зовнішніх кордонів ЄС на тлі наростаю"
чих хвиль міграції Європарламентом схвалено проект
створення в ЄС єдиної європейської прикордонної і бе"
регової охорони на базі діючого прикордонного агент"
ства FRONTEX, яку створено з метою забезпечення
сильного і спільного управління зовнішніми кордонами,
ефективного керування міграцією, підвищення внутрі"
шньої безпеки ЄС. Нова структура підтримує, відстежує
і в разі необхідності зміцнює національні прикордонні
служби, зосередившись насамперед на ранньому вияв"
ленні та усуненні недоліків в управлінні зовнішніми кор"
донами.

ВИСНОВКИ
Аналіз світового досвіду реалізації політики безпе"
ки у сфері захисту та охорони державного кордону дає
підстави стверджувати, що її пріоритетним завданням є
забезпечення територіальної цілісності кожної держа"
ви, недоторканності її кордонів шляхом: попередження
незаконного проходження лінії державного кордону;
організації захисту та охорони державного кордону;
попередження та протидії транскордонній організованій
злочинності, насамперед міжнародному тероризму,
незаконній міграції, контрабанді зброї і боєприпасів,
наркотичних засобів тощо.
Політика ЄС у сфері прикордонної безпеки є досить
гнучкою, постійно трансформується з урахуванням вже
існуючих і можливих загроз, тому існує ризик "транзи"
ту" норм, підходів, концепцій, які виявилися неефектив"
ними або мають суто регіональний характер, і їх засто"
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сування створить додаткові перешкоди для розвитку
національної системи прикордонної безпеки. Разом з
тим саме багатосторонній формат є найбільш гаранто"
ваним механізмом реалізації політики безпеки у сфері
захисту та охорони державного кордону.
Перспективою подальших досліджень даної пробле"
матики є дослідження місця прикордонних служб у си"
стемі органів публічної влади європейських країн та су"
часного стану взаємодії між ними.
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У статті визначено правові засади державного регулювання суспільномасових явищ в інте
ресах забезпечення національної безпеки прибалтійських держав. У результаті аналізу право
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новлено, що: 1. Литва, Естонія та Латвія визначили процедури вдосконалення конституційних
основ політичного ладу й сформували структури і механізми, за допомогою яких запобігають
несанкціонованим формам політичної участі населення. Водночас з цим, у Литві та Естонії еле
ментом конституційної культури стала ідея демократичного повстання. 2. Питання криміналь
ноправового регулювання відносин у сфері організації і проведення суспільномасових заходів
у контексті забезпечення національної безпеки мають нормативне закріплення в праві прибал
тійських держав.
The article defines the legal principles of state regulation of socialmass phenomena in the interests
of ensuring the national security of the Baltic states. As a result of the analysis of the legal foundations
of state regulation of socialmass events in the studied countries, it was established that: 1. Lithuania,
Estonia and Latvia identified procedures of improving the constitutional foundations of the political
system, and at the same time the formed structures and mechanisms that prevent the unsanctioned
forms of political participation of the population. At the same time, in Lithuania and Estonia, the idea
of a democratic uprising became an element of the constitutional culture. 2. The issue of criminal
legal regulation of relations in the field of organization and conduct of socialmass events in the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

євроатлантичної інтеграції. Обумовлюється це пере"
Вивчення досвіду європейських держав щодо держав" дусім тим, що вивчаючи зарубіжний досвід державного
ного регулювання суспільно"масових явищ є актуальним управління національною безпекою, досить легко пе"
для Української держави в умовах європейської та рейняти зовнішні форми європейських моделей держав"
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ного регулювання суспільно"масових явищ, проте до"
сить складно забезпечити ефективне функціювання
відповідної системи в Україні. Саме тому, вітчизняній
державно"управлінській еліті сьогодні недостатньо ор"
ієнтуватися лише на очевидні переваги європейських
моделей державного регулювання суспільно"масових
явищ, а важливіше шукати власні варіанти їх застосу"
вання з врахуванням результатів компаративних дослі"
джень у цій специфічній сфері.
Ця обставина і визначає зв'язок загальної про"
блеми з найбільш важливими науковими та практич"
ними завданнями вивчення досвіду європейських
держав щодо державного регулювання суспільно"
масових явищ в інтересах забезпечення національ"
ної безпеки та оцінки можливостей його використан"
ня в Україні.
На підставі аналізу актуальних досліджень і нау"
кових публікацій можна зробити висновок про те, що
актуальним проблемам державного регулювання су"
спільно"масових явищ присвячено обмаль наукових
праць вітчизняних дослідників, а саме: Г. Почепцова [1],
О. Литвиненка [2], О. Руденко [3], М. Шевченка та О. Да"
виденка [4]. В цих працях здійснено теоретико"методо"
логічне обгрунтування механізмів державного регулю"
вання суспільно"масових явищ в інтересах забезпечен"
ня національної безпеки України.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ,
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Враховуючи обмаль праць, в яких розглядаються
актуальні проблеми державного регулювання суспіль"
но"масових явищ в інтересах забезпечення національ"
ної безпеки України, маємо констатувати, що на сьо"
годні відсутні праці з державного управління в яких би
розглядалися питання зарубіжного досвіду у цій спе"
цифічній сфері та оцінки можливостей його використан"
ня в Україні. Є сенс також зауважити, що результати
компаративних досліджень зарубіжного досвіду щодо
забезпечення національної безпеки нерідко виступають
передумовою для переосмислення існуючих аналогіч"
них норм в українському законодавстві, обгрунтова"
ності їх конструкцій, узгодженості положень як між со"
бою, так і з нормами міжнародно"правових документів
[5].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є вивчення правових засад державно"
го регулювання суспільно"масових явищ в інтересах
забезпечення національної безпеки Естонії, Латвії, Лит"
ви.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У кожному сучасному суспільстві, яке організоване
державою складається та чи інша форма залучення гро"
мадян до політики. Відповідно, акцентуємо увагу на зна"
ченні для політичної системи та діючого політичного
режиму правління відповідних форм і способів політич"
ної участі, які виражаються в політичних протестах на"
селення.
Зауважимо, що в залежності від причин, які поро"
дили протест, громадяни можуть досягнути своїх цілей

або шляхом корегування урядового курсу, не зміню"
ючи при цьому основ і принципів існуючої політичної
системи і режиму правління, або шляхом боротьби за
зміну базових основ і способів існування влади. В цьо"
му сенсі форми соціального опору (політичного про"
тесту) можуть бути як конвенційними, так і неконвен"
ційними.
До перших, зазвичай, відносять дозволені владою
демонстрації, пікети, політичні резолюції партій і запи"
ти парламентарів, котрі виступають проти того чи іншо"
го рішення уряду, окремі акти громадянської непоко"
ри. В якості незаконних, неконвенційних форм політич"
ного протесту зазвичай розглядаються заборонені вла"
дою антиконституційні демонстрації, діяльність під"
пільних політичних партій, політичний тероризм та екст"
ремізм, а також самі руйнівні для суспільства форми
політичної участі — революції.
Так, наприклад, у Конституції Литви (1992 р.) виз"
начено:
у ст. 3. "Ніхто не може принижувати або обмежува"
ти суверенітет Народу, присвоювати суверенну волю,
яка належить всьому Народу. Народ і кожен громадя"
нин має право протидіяти будь"кому, хто насильниць"
ким шляхом зазіхає на незалежність, територіальну
цілісність, конституційний лад Литовської держави";
у ст. 8 "Захоплення державної влади або її інститу"
ту насильницьким шляхом вважається антиконституцій"
ною дією, а тому є незаконним і недійсним";
у ст. 35 "Громадянам гарантується право на вільне
об'єднання у суспільстві, політичні партії або асоціації,
якщо їхні цілі і діяльність не суперечать Конституції та
законам";
у ст. 36 "Неможна забороняти або перешкоджати
громадянам збиратися без зброї на мирні зібрання. Це
право не може обмежуватися інакше, як тільки згідно
закону у випадку необхідності захисту державної і гро"
мадської безпеки, громадського порядку, здоров'я і
суспільної моралі або права і свободи інших осіб" [6].
У Конституції Естонії (1992 р.) визначено:
у ст. 47 "Всі люди мають право без попереднього
дозволу мирно збиратися і проводити зібрання. Це пра"
во може бути обмежено у визначених законом випад"
ках і порядку в цілях забезпечення державної безпеки,
громадського порядку, моралі, безпеки дорожнього
руху і учасників зібрання, а також для запобігання по"
ширення інфекційних хвороб";
у ст. 54 "Обов'язок громадянина Естонії — бути
вірним конституційному ладу і захищати незалежність
Естонії. Кожен громадянин Естонії має право, за відсут"
ності інших засобів, чинити опір насильницькій зміні кон"
ституційного ладу за власною ініціативою" [7].
У Конституції Латвії (редакція 1998 р.) визначено:
у ст. 62. "Якщо державі загрожує зовнішній ворог
або ж в державі чи в будь"якій її частині відбулися або є
загроза внутрішніх заворушень, що становлять небез"
пеку для існуючого державного ладу, то Кабінет
Міністрів має право ввести надзвичайний стан, довівши
до відому президії Сейму про це протягом двадцяти чо"
тирьох годин, яка про постанову Кабінету Міністрів не"
гайно доповідає Сейму";
у ст. 102. "Кожен має право об'єднуватися в су"
спільства, політичні партії та інші суспільні організації";
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Таблиця 1. Динаміка залучення силових структур СРСР до виконання завдань
із забезпечення внутрішньої безпеки в Литовській та Латвійській РСР
Дата
1
09.1953 р.
12.01.1956 р.
06.03.1960 р.
21.07.1960 р.
14.05.1972 р.
07-10.11.1977 р.
05.1985 р.

Місце виникнення
2
м. Лузда, Латвійська РСР
м. Клайпеда, Литовська РСР
м. Рига, Латвійська РСР
м. Каунас, Литовська РСР
м. Каунас, Литовська РСР
м. Вільнюс, Литовська РСР
м. Рига, Латвійська РСР

Вид соціального
опору
3
Масові протести
Масові протести
Масові протести
Масові протести
Масові протести
Масові протести
Масові протести

Формування, що були задіяні до
врегулювання (припинення конфлікту)
4
Підрозділи ОВС
Підрозділи ОВС, внутрішні війська
Підрозділи ЗС
Підрозділи ЗС
Підрозділи ОВС, внутрішні війська
Підрозділи ОВС, внутрішні війська
Підрозділи ОВС

Джерело: [10].

у ст. 103. "Держава захищає свободу заздалегідь
заявлених мирних зібрань і ходи, а також пікетів" [8].
Отже, намагаючись запобігти неконвенційним фор"
мам соціального опору, Литва, Естонія та Латвія визна"
чили процедури вдосконалення конституційних основ
політичного ладу й водночас сформували структури і ме"
ханізми, за допомогою яких запобігають несанкціоно"
ваним формам політичної участі населення. Зауважи"
мо, що поряд з цим, у Литві та Естонії елементом кон"
ституційної культури стала ідея демократичного по"
встання.
Характеристиками соціального опору як процесу є:
1) соціальний опір є вторинним стосовно будь"якої
соціальної зміни;
2) процес соціального опору є зворотнім боком
взаємозв'язку між двома протилежними сторонами.
Одна сторона є носієм змін (прямий зв'язок), друга зна"
ходиться в пасивному стані і її зворотнім зв'язком є опір.
Другою стороною є соціальний суб'єкт, що стає про"
відником або джерелом соціального опору;
3) обидві протилежні сторони включені в єдиний
соціальний процес. Суб'єкт соціального опору розгля"
дає цей процес як негативний частково або в цілому [9,
с. 69].
Як слушно зазначає вітчизняний дослідник М. Лепсь"
кий: "Історичні форми соціального опору різних епох і
народів сприймаються позитивно, якщо протистоять
руйнівному безладдю, геноциду, дискримінації, насиль"
ству, вбивствам, інтервенції і т. ін., тобто усім тим яви"
щам, які можна віднести до процесу некрогнезу. Але
при цьому завжди існує загроза, що справедливий соці"
альний опір може перевищити міру життя і стати части"
ною некрогенезу" [9, с. 71]. Виходячи з міри життя, та"
кою справедливою протидією були масові протести в
Литві та Латвії за часів СРСР (див. табл. 1).
У контексті завдань нашого дослідження необхід"
но звернути увагу на те, що у досліджуваних державах
кримінально"правові аспекти відповідальності за пору"
шення у сфері організації і проведення суспільно"масо"
вих заходів представлені взаємопов'язаним комплексом
норм законодавства. Так, особливістю Кримінального
кодексу (КК) Естонської Республіки є зосередження
норм про відповідальність за злочини у сфері органі"
зації і проведення суспільно"масових заходів в одній
главі карного закону (глава 2 Особливої частини "Зло"
чину проти держави"). При цьому вказані норми перед"
бачають такі кримінально"правові заборони:
1) ст. 76.1 КК Естонської Республіки регламентує
відповідальність за "проведення публічних зборів, про
які не представлено повідомлення, передбачене Зако"
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ном про публічні збори, або повідомлення, про яке не
зареєстровано, або проведення якого заборонене".
Цією статтею передбачено покарання — штраф або
позбавлення волі до трьох років;
2) у ст. 76.2 цього КК закріплено покарання за діян"
ня, що "перешкодило проведенню публічних зборів,
організованих у законному порядку, або розгін таких
зборів із застосуванням насильства або із загрозою
його застосування", а саме — штраф або арешт, або
позбавлення волі до двох років;
3) у ст. 77 КК Естонської Республіки зазначено:
"Організація масових безладів, що супроводжувалися
погромами, руйнуваннями, підпалами або іншими под"
ібними діями, а також безпосереднє здійснення учас"
ником масових безладів вказаних злочинів або надан"
ня ними збройного опору представникові влади — ка"
рається позбавленням волі на термін від двох до деся"
ти років" [11].
У розрізі теми нашого дослідження, варто зазначи"
ти, що в естонському законодавстві цілком виправдано
сконцентровано кримінально"правові заборони, що ви"
вчалися в одній главі з послідовним розташуванням
норм. Крім того, заслуговує на схвалення усебічне охоп"
лення вказаними нормами різних сторін відносин у
сфері організації і проведення суспільно"масових за"
ходів у контексті забезпечення національної безпеки.
Під кримінально"правову заборону поставлено як про"
ведення суспільно"масових заходів з порушенням
встановленого законом порядку, так і перешкоди закон"
ним суспільно"масовим заходам. За суспільно"масові
заходи, що мають форму безладів, також передбачено
кримінальну відповідальність. Необхідно позитивно оці"
нити ясність і прозорість існуючого в КК Естонської Рес"
публіки механізму кримінально"правового забезпечен"
ня цих суспільних відносин. У цьому контексті особли"
во виділяється норма про кримінальну відповідальність
за проведення публічного масового заходу з порушен"
ням встановленого законом порядку. Слід зазначити,
що за порушення порядку організації і проведення сус"
пільно"масового заходу також передбачено криміналь"
ну відповідальність не лише по КК Естонської Респуб"
ліки.
Подібні кримінально"правові заборони сформу"
льовані і в КК Латвійської Республіки:
1) у ст. 225 ч. 1 визначено кримінальну відпові"
дальність за організацію масових безладів, пов'язаних
з погромами, руйнуваннями, підпалами, знищенням май"
на або насильством над особою, або опором представ"
никам влади, а саме позбавлення волі на термін від трьох
до дванадцяти років;

Інвестиції: практика та досвід № 21/2017

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
2) у ч. 2 ст. 225 визначено кримінальну відпо"
відальність за активну участь в масових безладах, по"
в'язаних з діями і наслідками, вказаними в частині
першій цієї статті, — позбавлення волі на термін від
восьми до п'ятнадцяти років;
3) у ст. 226 визначено кримінальну відповідальність
за порушення порядку організації і проведення гро"
мадських заходів, здійснене організатором заходу або
іншою особою, таке, що спричинило тяжкі наслідки, —
позбавлення волі на строк до шести років або грошо"
вим штрафом до ста п'ятдесяти мінімальних місячних
заробітних плат;
4) у ст. 227 визначено кримінальну відповідальність за
організацію або керівництво групою, що проповідує релі"
гійне вчення і здійснює релігійні обряди, дії якої пов'язані
із створенням загрози громадській безпеці і порядку, здо"
ров'ю особі правам та інтересам особи, що охороняються
законом, або участь особи в таких діях — позбавлення
волі на строк до п'яти років або грошовим штрафом до
ста мінімальних місячних заробітних плат [12].
У КК Литовської Республіки сформульовано такі
кримінально"правові заборони у сфері організації і про"
ведення суспільно"масових заходів в контексті забез"
печення національної безпеки:
1) у ст. 283 ч.1. визначено кримінальну відпові"
дальність за організацію або провокування скупчення
людей на масові безлади, які супроводжувалися відкри"
тим насильством, знищенням майна або іншими груби"
ми порушеннями громадського порядку, а також за за"
стосовування насильства під час масових безладів, зни"
щення майна або грубе порушення громадського поряд"
ку, а саме арешт або позбавлення волі на строк до п'яти
років;
2) у ст. 283 ч. 2. визначено кримінальну відпові"
дальність за діяння, передбачені частиною 1 цієї статті,
із застосуванням вогнепальної зброї або вибухових при"
строїв або чинення опору поліцейському або іншій
особі, котра виконує функції публічного адмініструван"
ня, а саме позбавлення волі на строк до шести років;
3) у ст. 284 ч. 1. визначено кримінальну відпові"
дальність за порушення громадського спокою або по"
рядку — карається публічними роботами або штрафом,
або обмеженням свободи, або арештом, або позбавлен"
ням волі на строк до двох років;
4) у ст. 284 ч. 2. визначено кримінальну відпові"
дальність за неналежну поведінку внаслідок якої ста"
лося порушення громадського спокою або порядку —
карається публічними роботами або штрафом, або об"
меженням свободи, або арештом [13].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ
Враховуючи вищенаведені викладки підсумуємо:
1) намагаючись запобігти неконвенційним формам
соціального опору, Литва, Естонія та Латвія визначили
процедури вдосконалення конституційних основ пол"
ітичного ладу, й водночас сформували структури і ме"
ханізми, за допомогою яких запобігають несанкціоно"
ваним формам політичної участі населення. Проте по"
ряд з цим, у Литві та Естонії елементом конституційної
культури стала ідея демократичного повстання;

2) питання кримінально"правового регулювання
відносин у сфері організації і проведення суспільно"
масових заходів в контексті забезпечення національної
безпеки мають нормативне закріплення в праві прибал"
тійських держав. У зв'язку з цим можна стверджувати,
що у вказаних державах обгрунтованість криміналізації
діянь в у цій сфері суспільних відносин отримала загаль"
не визнання;
3) у прибалтійських державах кримінально"право"
ве забезпечення стосунків у сфері організації і прове"
дення публічних масових заходів представлене не оди"
ничними нормами, а групами приписів;
4) на нашу думку, для України в сучасних умовах
європейської та євроатлантичної інтеграції найбільш
прийнятним досвідом щодо державного регулюван"
ня суспільно"масових явищ в інтересах забезпечен"
ня національної безпеки є досвід Литви, Латвії та Ес"
тонії. Адже після розпаду Радянського Союзу ці дер"
жави в процесі європейської та євроатлантичної
інтеграції пережили схожі перетворення в пол"
ітичній, соціально"економічній та культурній сферах,
що не могло не відобразитися на політико"правовій,
соціальній та гуманітарній складових їх суспільного
розвитку.
Перспективним напрямом подальших досліджень
вбачається у розробці комплексної моделі державного
регулювання суспільно"масових явищ в інтересах забез"
печення національної безпеки України з урахуванням
зарубіжного досвіду у цій специфічній сфері, що є ок"
ремою складною темою і потребує ретельного дослід"
ження, що автор і ставить за мету під час подальшої
роботи у цій сфері.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний етап розвитку України характеризується
поглибленням процесів децентралізації державного управ"
ління, формуванням новітньої моделі регіонального управ"
ління та активізацією сукупного економічного, соціально"
го, ресурсного потенціалу регіонів для забезпечення ста"
лого зростання держави. Враховуючи те, що останнім ча"
сом робиться акцент саме на соціальній складовій розвитку
держави актуальним є визначення особливостей форму"
вання та оцінювання соціального потенціалу регіонів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти соціального потенціалу регіону до"
сліджували такі наукові: Амоша О., Борисевич В., Буль"
ба В., Гейзлер П., Горбунова С., Григор'єва В., Грішно"
ва Є., Діденко Н., Іванова І., Канигін Ю., Карамишев Д.,
Каргаполова К., Ковтун І., Козуб В., Коротич О., Лакті"
онов В., Лесечко М., Лібанова Е., Мальцев В., Мамоно"
ва В., Мелякова А., Морозов О., Прохорова В., Сидор"
чук О., Скуратівський В., Фатєєв В., Халецька А. та інші.
Проте особливості формування та діагностики соці"
ального потенціалу регіону потребують глибшого
пізнання і продовжують бути актуальним об'єктом нау"
кового пошуку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є системне представлення регіональ"
них аспектів формування та оцінювання соціального по"
тенціалу держави.

ВСТУП
Головним інструментом створення соціальної держа"
ви є соціальна політика. Сутність соціальної політики дер"
жави полягає в тому, що вона безпосередньо впливає на
стратегічну ціль соціально"економічного розвитку дер"

жави, тобто досягнення стійкого зростання, що покра"
щує соціальні умови, підвищує соціальний потенціал, по"
силює ефективність процесу суспільного відтворення.
Світова практика засвідчила, що соціальний потенціал
держави напряму залежить від економічного зростання.
Так, найсильніші економічні кризи продемонстрували, що
ринок сам по собі не здатний нормально функціонувати й
гарантувати всьому населенню мінімум благ і послуг. А де"
структивні наслідки раптового зубожіння широких верств
населення підтвердили важливість добробуту суспільства
для нормальної роботи всієї економічної системи.
Одночасно слід наголосити на тому, що для держа"
ви загального добробуту, так званої соціальної держа"
ви, неприйнятна чиста економічна логіка, бо вона не бере
до уваги фактор макросоціальної рівноваги та соціально"
психологічні аспекти розвитку. Однак, якщо держава
закладає у базис свого розвитку лише соціальні компо"
ненти, то така стратегія та політика також є непродук"
тивною. Важливо спрямовувати зусилля держави на до"
сягнення такого оптимального стану національної еко"
номіки коли економічні та соціальні чинники знаходять"
ся в тісному взаємозв'язку і доповнюють один одного.
У країнах Європейського союзу соціальний розви"
ток визначається такими основними орієнтирами стра"
тегії розвитку держав:
— пріоритет соціальних аспектів розвитку людсь"
кого капіталу;
— впровадження стратегічного принципу " корегу"
ючої диференціації" положення соціальних груп;
— досягнення компромісу між положеннями рин"
кової економіки і соціальної держави шляхом форму"
вання ефективних механізмів первинного розподілу на
основі соціальної рівноваги;
— досягнення продуктивної взаємодії соціальних
партнерів та ефективне вирішення соціально"трудових
конфліктів;
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— досягнення продуктивної взаємодії різних полі"
тичних сил і безперервного вдосконалення демократич"
ної системи;
Україна є соціально"орієнтованою державою, що виз"
нає людину найвищою соціальною цінністю, спирається у
своєму розвитку на соціальну макросистему, в якій голов"
ною дійовою особою є індивід, що виконує в межах даної
системи певну соціальну роль. Соціальну макросистему
можна розглядати як сукупність індивідів, їх соціальних дій,
взаємодії та відносини, які є стійкими і відтворюються в істо"
ричному процесі, переходячи з покоління в покоління.
Характерною рисою для соціальної макросистеми
України є різноманітність розвитку регіонів в аспектах
культури, природно"кліматичних, географічних, еколо"
гічних умов, а також процесів трансформації соціаль"
них і побутових потреб, організації праці й відпочинку.
Тому надзвичайно актуальним представляється про"
сторовий аспект проблеми. В цьому зв'язку в якості
об'єктів дослідження на першу чергу виступають регіо"
ни та їх соціальний потенціал.

РЕЗУЛЬТАТИ
Регіональний / просторовий підхід до реалізації
положень Стратегії сталого розвитку "Україна — 2020"
передбачає , з одного боку, врахування різноманітних
природних, геополітичних, економічних, демографіч"
них, етнокультурних та інших умов, що притаманні окре"
мим регіонам країни, а з іншого — прагнення до фор"
мування умов ефективного функціонування єдиного
відкритого економічного простору.
Методологічною базою регіонального підходу є
наступне положення: "Економіка України — не моно"
об'єкт, а складна організаційно"економічна система
взаємопов'язаних сфер господарської діяльності лю"
дей, якій властива технологічна та територіально"галу"
зева пропорційність, яка функціонує на базі вертикаль"
них та горизонтальних взаємодій і є складовою світо"
господарських зв'язків та глобалізаційних процесів.
Феномен глобалізації став у наш час найбільш харак"
терною ознакою нових відносин не лише в економічних
питаннях, а й у соціальній складовій розвитку держави.
У зв'язку з цим все актуальнішим стає питання пошуку
нових підходів до формування та реалізації соціальної
політики на державному та регіональному рівнях.
Зазначене у межах обраної теми статті вимагає кон"
статації існування певних відмінностей між поняттями
"регіональна соціальна політика" та "соціальна політи"
ка в регіоні".
Під регіональною соціальною політикою розуміють
комплекс заходів вищих органів державної влади соці"
ально"економічного, правового, організаційного та куль"
турно"морального характеру, спрямованих на соціальний
розвиток регіонів з врахуванням існуючих ресурсних об"
межень і можливостей. Тобто регіональна соціальна пол"
ітика знаходиться на перетині інтересів державної регіо"
нальної політики та соціальної політики уряду. Відповід"
но, регіональна соціальна політика по суті повинна спира"
тися на засади державної соціальної політики та врахову"
вати пріоритети державної регіональної політики [7].
Регіональна соціальна політика має бути спрямова"
ною на розроблення стратегії соціального розвитку на
макрорівні, на формування єдиної соціальної єдності,
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обов'язково враховувати пріоритети державної регіо"
нальної політики та бути двостороннім процесом взає"
модії центральних та місцевих органів держави. Регіо"
нальна соціальна політика має відображати комплекс"
не інтегративне бачення проблем соціальної політики як
на рівні держави в цілому, так і на рівні регіонів [3].
Соціальна політика в регіоні спрямована на практич"
ну реалізацію комплексу заходів щодо розвитку соці"
альної сфери в регіоні. Соціальна політика в регіоні ви"
робляється регіональними органами влади та органами
місцевого самоврядування з урахуванням сформованої
загальної концепції державної соціальної політики. У
практиці управління соціальна політика в регіоні зводить"
ся до окремих заходів щодо забезпечення гарантовано"
го соціального мінімуму та реалізації екстрених заходів
при виникненні надзвичайних ситуацій у соціальній сфері.
Досить часто окремі регіони стають своєрідними поліго"
нами для здійснення державних соціальних програм та
технологій, що є відображенням соціальної політики в
регіоні. Проте регіональні органи влади та органи місце"
вого самоврядування покликані не лише реалізовувати
соціальну політику в межах свого територіального поділу,
але й формувати стратегію і тактику проведення соціаль"
них реформ на своїй території в межах установлених по"
вноважень та можливостей використання власних засобів
за підтримуючою та консультативною позицією держа"
ви. Це характерно для регіонів, у яких формується і реа"
лізується активна соціальна політика [5, с. 170].
Соціальна політика в регіоні та регіональна соціаль"
на політика мають доповнювати одна одну.
Рівень ефективності реалізації соціальної політики
є фундаментальним чинником формування соціально"
го потенціалу регіону.
Соціальний потенціал регіону представляє сукуп"
ність можливостей / ресурсів (людських, природних,
матеріальних, фінансових, інноваційних та інших) тери"
торіального забезпечення найбільш сприятливих умов
життєдіяльності населення.
З цієї точки зору, соціальний потенціал регіону має двої"
стий характер. З одного боку, він містить комплекс умов, що
визначають можливості життєдіяльності людини, соціальних
груп та суспільства в цілому. В цьому ракурсі потенціал без"
посередньо пов'язаний з невиробничою сферою, в межах
якої відбувається задоволення соціальних потреб. З іншого
боку, соціальний потенціал створює можливості для забез"
печення процесу господарської діяльності, і, таким чином,
він є необхідною та основною складовою виробничої сфери
в частині використання людського капіталу.
Враховуючи двоїстий характер соціального потен"
ціалу, слід погодитися з існуючою думкою науковців
[1—7] про соціальний потенціал як про головну ха"
рактеристику територіального соціального розвитку.
Відображаючи цілі розвитку, складові соціального по"
тенціалу виступають як базові орієнтири розвитку, і обу"
мовлюють стратегічні напрями поведінки суб'єктів гос"
подарювання, їх тактичні та оперативні дії.
Виходячи з сутності соціального потенціалу регіо"
ну та з урахуванням розглянутих підходів до його струк"
туризації, Коленда Н. [1] виділяє такі його компоненти:
— демографічний потенціал;
— фертильний потенціал;
— соціально"інфраструктурний потенціал;

Інвестиції: практика та досвід № 21/2017
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Таблиця 1. Показники соціального потенціалу регіону
Показники соціального потенціалу регіону
СП1
СП2
СП3
СП4
СП5
СП6
СП7
СП8
СП9
СП10
СП11
СП 12
СП13
СП14
СП15

Тривалість життя населення (в т.ч. чоловіків, жінок)
Рівень освіти (доля населення, що навчається в початкових,
середніх і вищих учбових закладах від загального числа населення регіону)
ВРП на душу населення
Рівень безробіття
Рівень інфляції (індекс споживчих цін)
Частка населення з доходами нижче величини прожиткового мінімуму (межі бідності)
Природний приріст населення
Забезпеченість житлом
Кількість померлих у віці до 1 року
Співвідношення між доходами 10% самих високодохідних і
10% самих нізькодохідних груп населення
Рівень кримінальної активності населення (кількість осіб, які вчинили злочини на
10 000 населення
Рівень захворюваності ( кількість всіх первинних звернень за медичною допомогою в
лікувально-профілактичні установи на 10 000 населення)
Рівень забезпеченості населення медичним персоналом (кількість лікарів та середнього
медичного персоналу на 10 тис. осіб)
Рівень забезпеченості населення амбулаторно-поліклінічними установами (число
приміщень у зміну на 10 тис. осіб)
Рівень шлюбності( кількість осіб, які взяли шлюб у певному році на 10 тис. осіб)

— потенціал зайнятості;
— потенціал соціальної політики;
— потенціал соціальної солідарності.
Формування соціального потенціалу регіону повинно
передбачати: проведення ефективної демографічної пол"
ітики; пропагування інституту сім'ї, планування народжува"
ності; проведення ефективної соціальної політики та пол"
ітики зайнятості; розширення соціальної інфраструктури
регіону та стимулювання її розвитку; зростання обсягу соц"
іальних інвестицій; підвищення якості надання соціальних
послуг; удосконалення соціальних стандартів та проведен"
ня контролю за їх дотриманням; створення сприятливих
умов для формування регіональних соціальних мереж; збе"
реження та примноження національних традицій.
Реалізація соціального потенціалу регіону має за"
безпечити: зростання показників народжуваності насе"
лення, середньої тривалості життя; зменшення рівня
смертності, включаючи смертність немовлят; позитив"
не міграційне сальдо; зменшення кількості абортів, роз"
лучень, неблагополучних сімей та дітей, які виховують"
ся в таких сім'ях а також дітей"сиріт; покращення якості
та доступності освітніх, культурних, транспортних, ко"
мунальних та інших видів соціальних послуг; покращен"
ня якісних та кількісних показників рівня розвитку соці"
альної інфраструктури регіону; зростання показників
зайнятості населення та рівня середньої заробітної пла"
ти в регіоні; покращення рівня соціальної захищеності
населення; зниження рівня соціальної напруги в регіоні;
зростання рівня довіри населення до місцевої влади [1].
Зазначене доводить, що соціальний потенціал не
тільки відображає цілі розвитку, але і є основним "вимі"
рювачем" рівня ефективності функціонування різних
сфер суспільного відтворення. Традиційно ефективність
визначають як співвідношення результатів і використа"
них ресурсів на досягнення стратегічних цілей певної
системи та реалізації її інтересів Категорія "ефек"
тивність" грунтовно визначена та обгрунтована в еко"
номічній науці, всебічно розглянута вона і в теорії ме"
неджменту. У соціальній сфері ефективність передба"
чає обгрунтування одержаних результатів і оцінку їх
впливу на суспільство, що передбачає використання роз"
галуженої системи соціальних показників, які б у ком"

Одиниці виміру
Років
%
%
%
%
%
%
м2/люд.
Осіб /1000 народжених
Раз
Осіб /10 000 населення
Осіб /10 000 населення
Осіб /10 000 населення
Осіб /10 000 населення
Осіб /10 000 населення

плексі відбивали об'єктивні соціально"економічні про"
цеси і суб'єктивне самопочуття населення.
Методологічна база стратегій соціально"економічно"
го розвитку регіонів в даний час доповнюється методич"
ними інструментами регіональної діагностики. Науковця"
ми розроблено ряд методик для кількісної та якісної оцін"
ки економічного потенціалу регіону та його складових
(матеріальних ресурсів, трудового, інноваційного та інве"
стиційного потенціалів). Експерти розглядають оцінюван"
ня як інструмент, що надає можливість аналізувати ефек"
тивність як управлінської діяльності органів влади, так і
системи державного управління загалом.
Оцінювання повинно проводитися та системній осно"
ві. Це свідчить про науково"дослідницьку сутність цього
процесу, дотримання строгого порядку та правил. Обов'яз"
ково повинні буту визначені стандарти (норми) або очіку"
вані результати згідно з якими здійснюється порівняння.
Нарешті за результатами оцінювання повинні бути визна"
чені комплекс заході спрямованих на вдосконалення пев"
них програми чи політики певного напряму [2, с. 270].
Проблема оцінки соціального потенціалу регіону
полягає в тому, що як і потенціал будь"якої іншої систе"
ми, соціальний потенціал не має чітких кількісних кри"
теріїв та інструментів виміру. Обов'язковою умовою є
порівнянність результатів оцінювання складових соці"
ального потенціалу.
Оцінювання соціального потенціалу регіону доцільно
проводити за трьома етапами. На першому етапі право"
мірно провести оцінку поточного стану соціальної сфери,
для чого виділити соціальний блок та відповідні йому соці"
альні показники. Соціальні показники — це статистичні
показники, які грунтуються на спостереженнях, моніторин"
гу, та безпосередньо відбивають кількісні. Система показ"
ників повинна як відображати ступінь досягнення стратегіч"
них цілей регіону, так і характеризувати основні чинники
позитивних чи негативних зрушень. А також відповідати
наступним вимогам: повноті, збалансованості, чутливості,
можливості інтерпретації, доступності та надійності даних,
раціональності використання. Цей етап є інформаційною
основою. Основна мета — найточніше відобразити рівень
ефективного управління. Нами доповнено перелік індика"
торів що характеризують проблем і тенденції соціального
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розвитку який представлено в наукових працях Прохоро"
вої В.М. [4]. Доповнений перелік забезпечить інформац"
ійною базою процес її формування, реалізації та коригу"
вання на регіональному рівні (табл. 1).
На другому етапі здійснюється діагностика. Для ви"
рішення завдання агрегації аналізованих показників до"
цільно використовувати індексний метод об'єднання
різномірних показників, на основі якого здійснюється
розрахунок інтегрального показника — індексу соціаль"
ного потенціалу регіону.
Вихідні показники (табл. 1) з різними одиницями ви"
мірювання необхідно привести до нормованого виду.
Для цього доцільно використовувати метод ранжуван"
ня, коли кожному показнику ставиться у відповідність
оцінка у балах.
Індекс соціального потенціалу регіону доцільно виз"
начати наступним чином:

I СП =

N

∑

П (n )

n =1

де n — показники соціального потенціалу регіону;
N — число показників соціального потенціалу регіону;
П — бальна оцінка, відповідна значенням до k "го
показника.
На основі ознайомлення з офіційними нормативно"
правовими документами та отриманими розрахунками
необхідно дослідити досягнутий рівень керованість об'єк"
та та визначити який рівень потенційно можливий.
Індекс соціального потенціалу регіону є об'єктивною
характеристикою можливостей регіону до самостійного
подолання кризових явищ за допомогою мобілізації
внутрішніх резервів та джерел зростання. Однак слід
враховувати особливості, що притаманні регіональній
економіці, яка володіє значною інерційністю. Ця риса на
практиці констатує, що за невеликий проміжок часу, коли
домінують сприятливі тенденції, не можливо кардиналь"
но змінити процес міжрегіональної диференціації.
Завдання третього етапу — порівняльний аналіз для
визначення ступеня відхилення керованості об'єкта.
Також здійснюється прогнозування перспективної си"
туації на основі комплексу корегуючих заходів.

ВИСНОВКИ
Оскільки основу соціального потенціалу регіону ста"
новить працездатне населення, що одночасно є суб'єк"
том ринкових відносин у невиробничій сфері та голов"
ним ресурсом у виробничій сфері, існує можливість за"
безпечити конвергію показників рівня соціально"еконо"
мічного розвитку територій по горизонталі та вертикалі
за допомогою інтегрального показника — індексу соці"
ального потенціалу регіону. Цей показник є індикато"
ром зміни ефективності державного управління в сфері
соціальної політики, який дає можливість діагностува"
ти досягнутий рівень задоволення інтересів населення
у певному регіоні.
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